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RESUMO 

 
 

Este trabalho localiza-se no campo da educação, voltando-se especificamente para o ensino 

técnico de nível médio, tendo por objetivo o estudo do impacto da reforma da educação e o 

ensino técnico de nível médio explicitando as inovações decorrentes da nova legislação 

sobre a educação profissional. Seu pressuposto é a hipótese de que a nova Lei de Diretrizes 

e Bases (LDB – 9394/96), contém ranços e resquícios de um sistema autoritário, elitista, 

neoliberal, embora haja inegáveis avanços que possibilitam determinadas brechas no rumo 

de uma educação democrática do trabalhador brasileiro. O quadro teórico que orienta as 

análises, se embasa na teoria do capital humano e reprodução. Após um panorama histórico 

retrospectivo, o estudo focaliza de modo crítico a atual legislação em torno da reforma e as 

falas oficiais que o comentam e defendem. Os dados de campo colhidos mediante 

entrevistas e questionários trazem as reações e impactos oriundos da prática educacional 

frente a reforma em vias de implantação. A pesquisa empírica e os estudos teóricos revelam 

um misto de otimismo, de apreensão e de críticas ao modelo da educação profissional de 

nível técnico, que se pretende implantar. O estudo procura dar conta dessas reações e 

manifesta algumas razões de esperança a partir das experiências e das propostas da reforma 

em vias de implantação nas escolas ligadas as CEETEPS (Centro Estadual de Educação 

Tecnológica Paula Souza). 

 

 

 

Palavras-chaves: Lei de Diretrizes e Bases (LDB - 9394/96); Ensino técnico no ensino 

médio; Reforma da educação; CEETEPS (Centro Estadual de EducaçãoTecnológica Paula 

Souza). 

 

 

 

 



 
 
               

 

ABSTRACT 

 

This work is concerned to Education, specifically in the Technical Education field in the 

Medium Level. Its aim is to study the Educational Reform impact and the Technical 

Education in the Medium Level, bringing up innovations from the new legislation about 

Professional Education. It rests on the hypothesis that the new law – Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB – 9394/96) has still preserved some characteristics of an authoritary, elitist and 

neoliberal system. However, one can not deny its improvement, which opened a way up in 

the direction of a democratic education to the Brazilian workers. The Human Being Capital, 

Modernization and Reproduction theories were applied in order to carry out the analysis of 

the data. After an historical retrospective view, this work focuses on the present law 

concerned to the reform of the Educational System. It also focuses on the official 

discourses abaout this subject. The data, obtained through interviews and questionnaires, 

express the pratice reactions and impacts of the education facing the reform that will be 

implemented. The empiric research and theoretical studies revealed optimism, 

apprehension and criticism to the Professional Education models that is being implemented 

in the Medium Level. This research tries to show the reactions and some reasons for us to 

have hope from the experience and proposals of the reform that will be introduced into 

schools associated to CEETEPS (Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza). 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Com a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9394/96) e do Decreto 

2208/97, o Ensino Técnico de Nível Médio está passando por uma profunda reestruturação. 

 O propósito deste trabalho é analisar essa Reforma: a Lei, os problemas, dilemas e 

perspectivas que despontam da sua recepção na prática das Escolas Técnicas. 

 A minha longa atuação como docente em Escolas Técnicas (de 1981 à 1999), 

coordenador da área de exatas, de 1989 à 1993, coordenador do núcleo comum, de 1993 à 

1997, e ainda por várias vezes diretor substituto da unidade de ensino da Escola Técnica 

Estadual “Martin Luther King”, despertou-me o interesse pelo tema e a vontade em oferecer 

subsídios para a discussão do novo modelo de Ensino Técnico pretendido pelo atual governo. 

A relação Escola/Trabalho tem despertado recentemente a atenção dos estudiosos1.  

A  UNESCO  (United  Nations   Educational,  Scientific   and  Cultural  Organization - 

 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura), tem oferecido preciosas 

orientações. Na área da educação, o principal objetivo da cooperação da UNESCO é o de 

contribuir para o fortalecimento da política de educação para todos, objeto do compromisso 

                                                           
1 Pedro DEMO, em A Nova LDB Ranços e Avanços, mostra alguns problemas com o mundo do trabalho no que se refere a 
parte da LDB onde trata a Educação Profissional, tais como: A idéia de aprendizagem permanente não deveria conflitar com 
a terminalidade explícita da educação média, porque revela, uma noção deficiente de mercado. O fazer profissional não deixa 
de ser decisivo, até porque pensar não pode ser profissão; Deve-se encontrar um termo médio entre a expectativa de mercado 
e a competência humana. (Pedro DEMO, A Nova LDB – Ranços e Avanços – p. 89-95). 
Gaudêncio FRIGOTTO, no seu livro Educação e a crise do capitalismo real, diz que os debates do início da década de 90 
sobre a natureza das novas tecnologias caracterizadas como configuradoras da Terceira Revolução Industrial, as mudanças na 
base técnica da produção e o impacto sobre o conteúdo do trabalho, divisão do trabalho e qualificação e formação humana 
permitem identificar uma problemática que se expõe como desafio teórico e político prático nos processos educativos e da 
organização da escola unitária e politécnica.  Gaudêncio FRIGOTTO, Educação e a crise do capitalismo real, p.47-60. No 
que tange por exemplo a gerência de qualidade total na educação, FIDALGO,  Qualidade, Novas Tecnologias e Educação, 
Controle da Qualidade Total; p. 29-80,  chama a atenção para a dimensão paradoxal do modelo de gestão na educação e no 
trabalho na medida em que: “Ao mesmo tempo em que se fala em democracia e participação estabelece-se que as  mudanças 
só ocorrerão se houver um movimento de cima para baixo, ou seja, da direção para os subordinados”.  

Nitidamente influenciado pelas diretrizes do BM (Banco Mundial), e assegurado pelo financiamento conjunto MEC 
(Ministério da Educação e do Desporto)/MTb (Ministério do Trabalho)/BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), o 
Decreto Lei 2.208/97 reestrutura o Ensino Técnico em três níveis: Básico, Técnico e Tecnológico. É o que pensam autores 
como FRIGOTTO, MORAES, MILITÃO, KUENZER, CUNHA, FERRETI, cujas obras constam da Bibliografia ao final 
deste trabalho. A obra mais recente, que aborda o tema é a de Donald Bello de SOUZA, et alii Trabalho e Educação;   
Centrais sindicais e Trabalho Produtivo no Brasil, à qual faremos várias referências ao longo desta Dissertação. 
Um excelente estudo crítico da Reforma foi elaborado por Acácia Zenaide KUENZER em artigo com o título Reforma do 
Ensino Técnico no Brasil e suas Conseqüências,  publicado na Revista Ensaio, que consta da nossa Bibliografia. 
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que constitui hoje um dos eixos centrais de atuação da Organização em todo o mundo. A 

política de educação para todos exige medidas sinérgicas em vários campos, entre eles a 

educação à distância, formação de professores, avaliação, gestão e planejamento, educação 

para a paz e tolerância. 

Entretanto,  inexiste um estudo sistemático sobre o impacto da Reforma na prática da 

Educação Profissional de Nível Técnico a partir das reações dos docentes e dos alunos. 

 O tema, que desenvolveremos, é relevante porque toca um dos problemas mais 

angustiantes da educação, que é a preparação de profissionais em sentido pleno, não só 

empregados, mas cidadãos. De  um  ponto  de  vista abrangente,  podemos  visualizar a escola  

como uma instituição contextualizada: sua realidade, seus valores, sua configuração variam 

segundo as condições econômico-sociais que a envolvem. Por sua vez, a escola afeta o campo 

social e em especial as relações de trabalho.  A comunidade vê na Escola Técnica um atributo 

de qualidade. Daí a preferência dada ao ensino profissionalizante, até por candidatos que não 

tenham “vocação” técnica. 

A Escola Técnica, além da informação, teoricamente, também inclui a preocupação 

com a formação do aluno, que deveria desembocar numa real aliança cidadania-trabalho e 

constituir fator fundamental de mudança econômico-social. 

A preocupação de fundo deste trabalho é o estudo do impacto da Reforma da 

Educação Profissional de Nível Técnico. O ponto de partida é o novo modelo proposto pela 

atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação do Brasil (LDB 9394/96) e pelo Decreto 2208/97. 

 A pesquisa empírica focalizará as conseqüências desse modelo na formação do 

profissional técnico tendo em vista não só a qualificação profissional mas também a formação 

do cidadão participante e ativo no contexto da educação nacional. 

 Será efetuada em três Escolas Técnicas Estaduais do Centro Estadual de Educação 

Tecnológica Paula Souza (CEETEPS), a saber: E.T.E. Martin Luther King, E.T.E Aprigio 

Gonzaga e E.T.E. Guaracy Silveira, nas áreas de mecânica, eletrônica e informática. 
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A partir desse campo restrito, refletiremos sobre alguns problemas, dilemas e 

perspectivas que decorrem da implantação da Reforma proposta pelo Governo, ora em curso 

nas Escolas de Ensino Técnico. 

 Norteia este trabalho a hipótese inspirada por Pedro Demo, no seu livro recente sobre 

a nova LDB2. 

 A Nova Lei, que rege a educação nacional, há de ser lida de maneira dialética. Ela 

contém ranços e resquícios de um sistema autoritário, elitista, neoliberal. Por outro lado, há 

inegáveis avanços que possibilitam determinadas brechas e caminhos evolutivos. 

 Por isso, nosso ponto de partida é que, na Reforma da Educação Profissional de Nível  

Técnico, iremos encontrar os velhos ranços ideológicos, que manipulam o trabalho a serviço 

do capital, ao lado de posições, que possibilitam certos avanços no rumo de uma educação 

democrática do trabalhador brasileiro. 

 Desde o início, como ficará claro no capítulo quarto, optamos por uma posição teórica 

que encara as relações educação/trabalho como relações dialéticas à luz da Escola da 

Pedagogia Histórico-crítica.  

 A Dissertação tem como objetivo explicitar as inovações decorrentes da nova 

legislação sobre a educação profissional. A sua recepção e os impactos na prática das Escolas 

de Ensino Técnico, em especial, nas vinculadas ao CEETEPS. 

 As ferramentas para a coleta dos dados empíricos, além dos documentos que contêm 

as manifestações dos principais interessados na Reforma, serão as entrevistas em 

profundidade  com representantes  do  corpo  docente  do  Ensino  Técnico e os  questionários 

aplicados a alunos que estão passando pela atual reestruturação. A esses dados, 

acrescentaremos também os resultados de nossa observação pessoal. 

 O trabalho se organiza em cinco capítulos: 

No capítulo primeiro, serão relembrados alguns fatos históricos que marcaram a 

Relação Educação/Trabalho, assim com as origens do Ensino Técnico. 

                                                           
2 Pedro DEMO, A Nova LDB-Ranços e Avanços – Campinas , SP: Parpirus, 1997 – (Coleção Magistério Formação e 
Trabalho Pedagógico). 
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O capítulo segundo, será destinado à apresentação das bases legais e das diretrizes 

oficiais da Reforma e da Educação Profissional de Nível Técnico.  

 No capítulo terceiro apresentaremos a pesquisa de campo;  entrevistas com diretores e 

professores de Escolas Técnicas, e as posições dos alunos, obtidas mediante de uma pesquisa 

via questionário aplicado, no intuito de levantar dados sobre o impacto da Reforma a partir da 

prática dos envolvidos na Educação Profissional. . 

 No capítulo, quarto explicitaremos as principais bases teóricas sobre a relação 

Escola/Trabalho que possibilitam uma análise e uma interpretação mais consistente dos dados 

colhidos na pesquisa de campo. 

 No capítulo quinto buscaremos refletir e encaminhar os  principais problemas e 

dilemas que despontam do impacto da Reforma na prática da Educação Profissional.  

 

CAPÍTULO I: O ENSINO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO NO BRASIL. 

RETROSPECTIVA 

 

 Este capítulo pretende relembrar alguns fatos históricos relacionados à Educação para 

o trabalho e às origens do Ensino Técnico. Limita-se a traçar um breve cenário retrospectivo, 

que possibilitará uma compreensão mais adequada do objeto desta dissertação, cujo enfoque é 

a Reforma da Educação Profissional de Nível Técnico. 

1. O “técnico” ao lado da Casa Grande.  

A pré-história do Ensino “Técnico” no Brasil inicia-se com a aprendizagem de 

trabalhos manuais na época da Colônia. 

 A Primeira fase da Revolução Industrial Européia ocorreu de 1760 a 1850. Houve 

grandes transformações tecnológicas e sociais promovidas basicamente no setor têxtil, após o 

surgimento da máquina a vapor. 

 Em 1808, a Família Real Portuguesa, fugindo dos franceses, se estabelece no Brasil e 

encontra uma população que não sabia ler e escrever. A Inglaterra pressiona a libertação dos 
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escravos e a industrialização do País. Era preciso criar um mercado consumidor para a 

próspera indústria inglesa. 

 Em 1822, o Brasil liberta-se de Portugal politicamente, e inicia a sua dívida externa: o 

país não tinha como pagar a Portugal a conta da sua “Independência”. 

 Em 1824, a Primeira Constituição: aparece a obrigatoriedade do ensino elementar 

(primário ou básico). 

 Eis como surge o Ensino Técnico em sentido amplo. Em torno das Casas Grandes, 

entre 1800 e 1900, criam-se oficinas voltadas para pobres, surdos, mudos, deficientes, para 

que aprendessem a “fazer” coisas para a família real. Em 1837, menores abandonados 

começaram a ser “treinados”. Havia escolas para deficientes e estas escolas eram as 

“Técnicas”. Os filhos da elite não faziam (e não fazem) cursos técnicos. 

 No período de 1850 a 1900, deflagra-se na Europa a segunda fase da Revolução 

Industrial. 

2. As escolas de aprendizes e artífices – (Primeira República) 

 Em 1909, Nilo Peçanha cria as Escolas de Aprendizes Artífices (EAA) voltadas para o 

ensino primário e gratuito. Eram escolas destinadas às camadas inferiores da população e 

subordinadas ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. 

 Em 1910, começam a funcionar as EAA com legislação específica, prédios, currículo 

e metodologia que diferenciavam das demais. 

 Entre 1910 e 1920, foram feitos movimentos pró-educação. Surgem os imigrantes 

espanhóis e italianos, com tecnologia avançada e com eles a idéia do anarquismo: “que todos 

sejam donos”. 

 Por causa da precariedade das condições físicas e materiais e do mau funcionamento 

didático-pedagógico, em 1920 foi criado o serviço de Remodelação do Ensino Profissional 

Técnico. 

 Em 1926, algumas melhorias foram alcançadas: prédios e instalações melhores; 

currículo padronizado e material didático adequado. 
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 Em 1930, as EAA passaram a responder ao Ministério da Educação e Saúde Pública. 

Em 1937, já na era Vargas, as EAA passaram a se chamar Liceus Industriais, destinados ao 

ensino profissional em todos os ramos e graus. Em 1942, novas mudanças na legislação 

marcaram o fim das EAA. Em seus 33 anos de funcionamento, cerca de 144 mil alunos 

passaram pelas EAA3. 

3. O Técnico Profissional (Era Vargas) 

 Em 1930, criou-se o primeiro Ministério da Educação e Cultura, por Getúlio Vargas. 

Na Era Vargas, tem início a Industrialização no Brasil. Em 1937, face à premência de 

aumentar a produção industrial, foram criados os Liceus com os primeiros cursos técnicos. 

 Pelo Decreto-lei n.º 4.073, de janeiro de 1942, Getúlio promulga a Lei Orgânica do 

Ensino Industrial, e pela primeira vez se pensa no Ensino Técnico em sentido próprio. Logo 

após, em 28 de dezembro de 1943, saiu a Lei Orgânica do Ensino Comercial, pelo Decreto-lei 

n.º 6.141. Em 20/08/46, findo, portanto, o Estado Novo, saía o Decreto-lei 9.613, chamado 

Lei Orgânica do Ensino Agrícola.  

      Esses  três  Decretos - lei  organizaram  o  ensino  técnico  profissional nas três áreas 

da economia, comércio, indústria, agricultura a contar dois ciclos – um  fundamental,  

geralmente  de  quatro  anos,  e outro  técnico, de três a quatro  anos. Ao lado desses cursos de 

formação, estavam previstos, na lei, cursos artesanais, de duração curta variável, e os de 

aprendizagem.  Os  primeiros,  destinados  a  dar  treinamento  rápido,  e  os  de 

aprendizagem, destinados à qualificação de aprendizes industriais. 

 Registramos aqui a perspicaz observação do Professor ANTONIO CHIZZOTTI, ao 

comentar o nosso projeto de trabalho na Banca de Qualificação (dia 11/12/98). 

 Fez notar o Professor que a aprendizagem profissional adentra o espaço escolar e se 

transforma em Ensino Técnico institucionalizado pela pressão do capitalismo industrial, que 

exige da Escola a formação de mão-de-obra qualificada para integrar os novos postos de 

trabalho. 

 Segundo a Professora Regina Célia dos SANTOS (cf. apostila citada), o sistema exige 

que o técnico assuma um papel intermediário dentro da empresa. A educação técnica, apesar 
                                                           
3 Regina Célia Pereira dos SANTOS, Apostila do Curso de Formação de Professores de 2º grau 
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da dificuldade de funcionamento, principalmente por causa da falta de professores 

qualificados, é vista como a solução de problemas sociais pois vai dar aos pobres profissão e 

tirá-los das ruas.    

 Revelou-se pois uma preocupação do governo em engajar as indústrias na qualificação 

de seu pessoal, além de obrigá-las a colaborar com a sociedade na educação de seus membros. 

Este fato decorreu da impossibilidade de o sistema de ensino oferecer a educação profissional  

de que carecia a indústria e da impossibilidade de o Estado alocar recursos para equipá-lo 

adequadamente4. 

 Em 1942, foi criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) que 

atende à colaboração da indústria privada com o poder público, subordinado à Confederação 

Nacional da Indústria, que o rege. Mantém escola de aprendizagem, proporciona cursos 

extraordinários e serviços de seleção profissional e de pesquisa técnológica5. 

 Também   em   1942   foi   decretada   a   reforma   Capanema,   que abrangeu o ensino 

 secundário e técnico-industrial. Assinalando o caráter educativo do ensino secundário de 

formação da personalidade acompanhada de uma cultura geral, estabeleceu uma uniformidade 

do currículo e de organização. Pela primeira vez, foi tratada a articulação dos vários ramos de 

Ensino Médio, que se diferenciam pela especificidade de cada um. O Decreto-lei 4.244 de 9 

de abril de 1942 modificou os ciclos de estudos, no ensino secundário6. 

 Quanto ao ensino industrial, de grau médio, estruturado, pela primeira vez em 

conjunto, estabeleceu que os cursos industriais estavam classificados em dois ciclos. O 

primeiro com quatro anos – são os cursos industriais básicos, nas escolas industriais e que 

formam artífices especializados – e o segundo, com três anos, nas escolas técnicas – são os 

cursos técnicos – para a formação de técnicos especializados7. 

 Em  10/10/1946,  é  criado  pelo    Decreto-Lei   n.º   8.621,   o  Serviço   Nacional   de  

                                                           
4 Maria do Carmo Tavares de MIRANDA, Educação no Brasil, p. 76 
5 Maria do Carmo Tavares MIRANDA, op. cit. p. 76 
6 Ibidem, p. 78 
7 Ibidem, p. 78 
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Aprendizagem Comercial (SENAC), órgão que resulta da colaboração da iniciativa privada 

com o poder público, cabendo-lhe promover cursos, instalar escolas, e sobretudo, despertar a 

iniciativa privada para um maior rendimento possível8. 

 Em 20/12/61 é aprovada a Lei n.º 4.024 – 1ª Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da 

Educação Nacional que deu direito aos técnicos cursarem faculdade. O presidente João 

Goulart aprovou a lei, que ficou em tramitação de 1948 à 1961. Instituiu um Conselho Federal 

de Educação e Conselhos Estaduais de Educação. O Ensino Técnico de grau médio abrange 

os cursos industrial, agrícola e comercial9. 

 O Estado assume o ensino para as camadas marginalizadas da população. Por causa do 

processo de industrialização com a vinda de multinacionais para o país, os cursos passam a 

visar a solução de problemas de produção e adaptar-se às necessidades regionais e 

empresariais. 

 Os cursos técnicos precisam estar em consonância com o mercado de trabalho, para 

isto devem basear-se em pesquisas periódicas e atualização constante, o que não é possível 

apenas com verbas estaduais. 

 A origem e evolução das Escolas Técnicas Federais e Estaduais, serão focalizadas no 

Capítulo terceiro. 

4. O Ensino Técnico e a ideologia do Regime Militar.   

           O regime militar introduziu alterações significativas na educação, que afetaram o 

Ensino Técnico. 

 Em 1968, pela Lei 5.540, ocorre a Reforma do Ensino Superior. 

 A lei 5.692, de 11/08/71 – Reforma do Ensino Brasileiro de 1º e 2º graus - obriga a ter 

Orientador Educacional nas escolas. Diz-se que havia dois objetivos desta Lei:  os  manifestos 

– melhorar o país, dar empregos; e os não manifestos – formar  mão-de-obra  barata,  aliviar  a 

                                                           
8 Maria do Carmo Tavares de MIRANDA, Educação no Brasil, p.83 – A professora Regina Célia Pereira dos SANTOS, na 
citada Apostila, atribui a criação do SENAI e do SENAC à  vinda das multinacionais para o país e à mentalidade que acredita 
que esse cursos levem à solução dos problemas de produção e das necessidades regionais e empresariais. Os cursos técnicos 
devem estar em consonância com o mercado de trabalho. Para isso, precisam basear-se em pesquisas e atualizações 
constantes, o que não é possível apenas com verbas públicas. Regina Célia Pereira dos SANTOS, Apostila do Curso de 
Formação de Professores de 2º grau. 
9 Ibidem, p.90 
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demanda para o terceiro grau. Segundo aquela Lei, o ensino devia estar integrado às 

necessidades econômicas e às exigências do Mercado de Trabalho. Essa pretensão persiste 

ainda hoje.  

 Com a Lei 5.692, cai o exame de admissão (para ginásio); há maior democratização do 

ensino; torna obrigatórios os cursos técnicos no segundo grau (todo segundo grau tem que ser 

profissionalizante). 

 Essa lei não funcionou, pois não havia professores, nem laboratórios, nem 

equipamentos. 

 O  ensino público  não assumiu o terceiro  grau.   Como não  havia  escolas  superiores  

públicas, colocava-se na cabeça das pessoas que o segundo grau técnico era ótimo, 

possibilitava uma profissão, que permitiria ao jovem começar a trabalhar sem mesmo precisar 

cursar o terceiro grau e, portanto, ter  sua própria renda mais cedo. 

 Em 1971, através do Parecer 853, de 12/11/71, do Conselho Federal de Educação, 

fixou-se o Núcleo Comum para os currículos do ensino de 1º e 2º graus, e a Doutrina do 

Currículo na Lei 5.692. 

 Em 1972, o Parecer 45/72 do Conselho Federal de Educação fixa os mínimos a serem 

exigidos em cada habilitação profissional ou conjunto de habilitações afins no ensino de 2º 

grau. 

 Em 1975,  com  a Lei   6.297,  as empresas passam  a  custear a especialização de seus  

trabalhadores, com ressarcimento dessas despesas (descontos no Imposto de Renda). 

 Já desde a implantação da República, função real da educação técnica é consolidar a 

estrutura social, econômica e política do capitalismo. O regime militar  assumiu essa herança, 

porém, sem sucesso.  

 A Lei 7.044/82 terminou com a exigência do 2º grau ser técnico. Alterou a Lei 5.692: 

“O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral, proporcionar ao educando a formação 
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necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de auto- realização, 

preparação para o trabalho e para o exercício consciente da cidadania”10. 

 Vamos nos deter um pouco mais na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDB nº 5692/71 porque ela foi sucedida por dois pareceres interpretativos que enfrentaram 

uns dos problemas mais agudos da profissionalização do Ensino Médio, que se prolonga até 

hoje  e desponta na nossa pesquisa.  

Esta lei passa a idéia de que  todo homem  deve se desenvolver profissionalmente para  

produzir para a sociedade, desvaloriza as matérias do núcleo comum e valoriza as técnicas, 

visando ensinar a “fazer”, supervalorizando o Ensino Técnico e a industrialização. Lei 

ingênua, ao  pretender que  para cada técnico formado  houvesse um emprego correspondente,  

deixando no ar o pensamento de que a responsabilidade pela falta de emprego é da Escola 

Técnica de 2º grau. 

 Diz  Miriam J.   Warde   que,   segundo   Dermeval   Saviani,   em  sua  obra Educação  

Brasileira:   Estrutura   e   Sistema,   existe   a  hipótese de que   a   ausência  de  um   sistema  

educacional está correlacionada à estrutura social de classes, que gera “conflito de interesses e 

torna difícil a praxis intencional comum, sem a qual é impossível a construção do sistema”, 

explicitando ainda mais a dicotomia entre teoria e prática. Diz Mirian J. Warde: “... a escola 

reproduz aquela separação, ao mesmo tempo que é seu efeito, reproduzindo a divisão entre o 

trabalho intelectual e o trabalho manual”11. 

          O Parecer 45 de 14/01/1972 foi elaborado pelo Conselho Federal de Educação com o 

objetivo de   regulamentar “o mínimo exigido em cada habilitação profissional ou conjunto de 

habilitações afins”12. 

 Dois anos depois, o Ministro da Educação solicita ao mesmo Conselho a promoção de 

estudos que melhor orientassem a implantação do ensino de 2º grau13. 

                                                           
10 MEC, Habilitação Profissional no Ensino do 2º grau  (grifo nosso) 
11 Mirian J. WARDE, Educação e Estrutura Social, p.30 
12 Lei 5.692, art. 4º, parágrafo 3º, in MEC, Habilitações Profissionais no Ensino do 2º grau, Diretrizes/Normas/Legislação 
13 MEC, Aviso Ministerial nº 924, de 20/09/74 
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         Daí surgiu um novo Parecer – o de nº 76 – aprovado em 23 de Janeiro de 1975.  

 O Parecer 45/72 enfatiza a terminalidade profissional, como aspecto predominante do 

2º grau. O Parecer 76/75 dilui a profissionalização na educação geral. A ênfase é a 

continuidade dos estudos em nível superior. 

          Mirian J.WARDE, na obra citada, faz uma brilhante análise comparativa dos dois 

pareceres. Apresentamos aqui um síntese das suas considerações:  

1. Os dois pareceres não são apenas interpretações diferentes. Apresentam uma divergência 

qualitativa.  

2. O Parecer 76/75 reafirma o compromisso com a Lei 4024 de 1961, que enfatiza a 

Educação Geral, sua qualidade, autonomia e ideais. Por isso esse Parecer dilui as 

preocupações tecnicistas da Lei 5692/71. Busca estabelecer a orientação “humanista” da 

Educação Brasileira e rompe com a pretensão da Lei 5692/71 e do Parecer 45/72 de cuidar 

da “cabeça e das mãos” no Ensino Médio.  

3. O Parecer 76/75, embora proclame a unidade entre o  “fazer e o pensar”, propõe uma 

separação entre o pensar (na escola) e o fazer (na empresa). 

4. Tanto Mirian J. WARDE, no livro citado, quanto Luis Antonio R. da CUNHA, na sua 

obra:    Política Educacional no Brasil: a Profissionalização no Ensino Médio,    (p.19) 

desmascaram objetivos não manifestos por trás da profissionalização do Ensino Médio 

proposto pela Lei 5692/71 e pelo Parecer 45/72. Mostram a intenção de barrar aos 

contigentes cada vez mais numerosos de jovens da classe média o acesso ao Ensino 

Superior (“função retentora” da Educação). A reforma do Ensino Médio reforça a 

terminalidade para aqueles que, por motivos econômico-sociais, são obrigados a encerrar 

seus estudos nesse nível. 

5. Segundo WARDE, o fracasso material e ideológico da Lei 5692/71 e do Parecer 45/72 em 

implantar a profissionalização do Ensino Médio atesta a cisão entre a teoria e a prática na 

escola capitalista, que reproduz a ideologia de separação entre trabalho intelectual (sempre 

privilegiado) e o trabalho manual (sempre inferiorizado), que sempre caracterizou o 

capitalismo. 
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5. Situação Atual 

 Ao final de 1996 é aprovada a Lei 9.394 – a nova LDB.  

 Em 17/04/97,  o  Decreto  2.208  regulamenta o parágrafo 2º do artigo 36 e dos artigos 

39 à 42 da Lei 9.394/96, sobre a Formação Profissional. A Lei e o Decreto inauguram a e 

forma da  Educação Profissional de Nível Técnico e serão objeto de estudo do próximo 

capítulo.  

 De última hora, quando já encerrávamos esta Dissertação, a Câmara de Educação 

Básica do Conselho Nacional de Educação aprova, em 05 de outubro de 1999, com o Parecer 

16/99 as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico, 

sendo relator o Professor Francisco Aparecido CORDÃO. O Documento, que utilizamos em 

sua versão não revisada, ainda não foi publicado no Diário Oficial. 

 O número 3 do Documento traça a Trajetória histórica da Educação Profissional no 

Brasil, cuja leitura recomendamos como complementação do panorama retrospectivo, que 

apresentamos neste capítulo. 

 

CAPÍTULO II: ENSINO TÉCNICO E PROFISSIONALIZAÇÃO NA LEGISLAÇÃO 

ATUAL 

 

1. Origem e Implantação da Nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9394/96) 

  Após 25 anos sob o regime da última Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB5691/71), a publicação da Lei 9394/96 pretende, no cenário educacional, oferecer 

resposta às expectativas e demandas que emergem do grande desafio de educar nos dias de 

hoje. 

 A Lei 9394/96 resultou de um nascimento difícil. Os interesses envolvidos no palco 

das discussões eram contraditórios, fortes e, não raro, inconciliáveis, desde o Projeto inicial 

do Deputado Octávio Elísio, em 1988, ao substituto do Senador Darcy Ribeiro, que, após oito 

longos anos foi, por fim, aprovado em 1996. A nova Lei apresenta grandes eixos e definições 
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relevantes e suscita inúmeros problemas e dilemas, muitos deles dentro do objeto do nosso 

estudo, como veremos adiante. 

   Antes de apresentar os artigos da nova LDB e das Leis posteriores relativos ao Ensino 

Técnico, faremos uma comparação sucinta entre a Lei de Diretrizes e Bases 4024/61, a Lei 

5692/71 e a Lei 9394/96, no que respeita a organização do Ensino. 

Lei 4024/61 

• Ensino Primário                                                                             duração de 04 anos 

• Ciclo Ginasial do Ensino Médio                                                   duração de 04 anos 

• Ciclo Colegial do Ensino Médio                                                   duração de 03 anos 

• Ensino Superior                                                                             variável 

Obs.:    - A passagem do primário para o Ginasial era feita através de uma  prova de acesso: O 

Exame de Admissão. 

- Os ciclos Ginasial e Colegial eram divididos em ramos de ensino, a saber: secundário, 

comercial, industrial, agrícola, normal, dentre outros. 

Lei 5692/71 

• Ensino de 1º Grau                                                                                duração de 08 anos 

• Ensino de 2º Grau                                                                        duração de 03 a 04 anos 

• Ensino Superior                                                                                                      variável 

Obs.:    - Com a junção dos antigos Primário e Ginasial, desapareceu o Exame de Admissão. 

- A duração normal do 2º Grau era de 3 anos. Quando se tratava de Curso Profissionalizante 

ultrapassava esse limite. 

- O Ensino de 1º Grau e o Ensino de 2º Grau  tinham uma carga horária mínima anual de 

720 horas e o ano letivo a duração mínima de 180 dias. 
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Lei 9394/96 

• Educação Básica:  

- Educação Infantil                                                     variável 

- Ensino Fundamental                                                08 anos 

- Ensino Médio                                                          03 anos 

• Educação Superior                                                                                 variável 

Obs.:  - Os níveis da Educação Escolar passam a ser dois: educação básica e educação 

superior. 

- A educação de jovens e adultos, a educação profissional e a educação especial são 

modalidades de educação. 

- A educação básica, nos níveis fundamental e médio, passa a ter a carga horária mínima de 

800 horas anuais, distribuídas em 200 dias letivos anuais, no mínimo. 

Quanto à estrutura básica das duas últimas Leis de Diretrizes e bases da Educação temos: 

Lei 5692/71 

Capítulo I                                                                  do Ensino de 1º e 2º Graus 

Capítulo II                                                                 do Ensino de 1º Grau 

Capítulo III                                                                do Ensino de 2º Grau 

Capítulo IV                 do Ensino Supletivo 

Capítulo V                 dos Professores e Especialistas 

Capítulo VI                  do Funcionamento  

Capítulo VII                 das Disposições Gerais 

Capítulo VIII                 das Disposições Transitórias 
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Lei 9394/96 

Título I                      da  Educação 

Título II           dos  Princípios e Fins da Educação Nacional 

Título III             do Direito à Educação e do Dever de Educar 

Título IV                      da Organização da Educação Nacional 

Título V           dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino 

  

Capítulo I                                   da Composição dos Níveis Escolares 

Capítulo II             da Educação Básica 

 

 Seção I            das Disposições Gerais 

 Seção II            da Educação Infantil 

 Seção III            do Ensino Fundamental 

 Seção IV             do Ensino Médio 

 Seção V                                                da Educação de Jovens e Adultos 

 

Capítulo  III         da Educação Profissional 

Capítulo  IV          da Educação Superior  

Capítulo   V                da Educação Especial 

 

 



16 
 

 

Título VI         dos Profissionais de Educação 

Título VII         dos Recursos Financeiros 

Título VIII         das Disposições Gerais 

Título IX        das Disposições Transitórias  

 

2. A Lei 9394/96 e o Ensino Técnico de Nível Médio 

Os artigos da nova LDB sobre o Ensino Médio (Título V, Capítulo II, Artigos 35 e 36) 

e a Formação Profissional (Título V, Capítulo III, Artigos 39 a 42) constituem a base das 

mudanças e da reforma do atual Ensino Técnico. Dada a sua importância para o nosso estudo, 

vamos transcrevê-los na íntegra. 

Art. 35. O Ensino Médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três 

anos, terá como finalidades: 

I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;  

II – 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: 

III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

 

 Art. 36. O currículo do Ensino Médio observará o disposto na Seção I deste Capítulo e 

as seguintes diretrizes: 
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I – destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da 

ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da 

cultura; a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao 

conhecimento e exercício da cidadania; 

II – adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa 

dos estudantes;  

III – será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina 

obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma Segunda, em caráter optativo, 

dentro das disponibilidades da instituição. 

  Parágrafo 1º. Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão 

organizados de tal forma que ao final do Ensino Médio o educando demonstre: 

 I – domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção 

moderna; 

  II – conhecimento das formas contemporâneas de linguagem; 

  III – domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao 

exercício da cidadania. 

 Parágrafo 2º. O Ensino Médio, atendida a formação geral do educando, 

poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas. 

  Parágrafo 3º. Os cursos de Ensino Médio terão equivalência legal e 

habilitarão ao prosseguimento dos estudos. 

  Parágrafo 4º. A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a 

habilitação profissional, poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de Ensino 

Médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional. 

 Art. 39.  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. 
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 Parágrafo único. 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. 

 Art. 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino 

regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições especializadas 

ou no ambiente de trabalho. 

 Art. 41. O conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no trabalho, 

poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou 

conclusão de estudos. 

Parágrafo único. Os diplomas de cursos de educação profissional de nível médio, 

quando registrados, terão validade nacional. 

 Art. 42. As escolas técnicas e profissionais, além dos seus cursos regulares, oferecerão 

cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada a matrícula à capacidade de 

aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade. 

 Esses artigos devem ser lidos no conjunto da nova Lei, que trouxe, indubitavelmente, 

inúmeros avanços tais como:  

-     Conceito abrangente de educação; 

- Vinculação da educação com o mundo do trabalho e com as diferentes práticas sociais; 

- Padrões mínimos de qualidade do ensino; 

- Pluralidade de formas de acesso aos diversos níveis de ensino como forma de ensejar o 

cumprimento da obrigatoriedade de ensino; 

- Avaliação da Qualidade do Ensino pelo Poder Público; 

- Definição das responsabilidades da União, dos Estados, dos Municípios, das Escolas e dos 

docentes; 

- Configuração dos sistemas federal, estaduais e municipais do ensino; 
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- Mapa conceitual preciso da educação escolar e de educação básica; 

- Requisito de Relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e 

as condições materiais da escola; 

- Construção da identidade do Ensino Médio; 

- Resgate da natureza e da finalidade da Educação Profissional; 

- Precisão conceitual para os elementos de despesas no âmbito da manutenção e do 

desenvolvimento do ensino; 

- Fortalecimento das fontes e dos canais de financiamento da educação, incluída a fixação 

dos prazos de repasses de recursos para Estados e Municípios; 

- Reconfiguração de toda a base curricular tanto da Educação Básica como um todo, como 

do Ensino Médio em particular.  

            Entretanto, a nova Lei deixou sem solução e sem resposta inúmeros problemas. 

Acreditamos que a leitura e a interpretação da Lei 9394/96 deva ser feita de forma a 

aproximar-se cada vez mais das regiões, o que já suscita o problema da sua aplicabilidade. A 

Lei é uma só, porém, o  país é múltiplo. Sendo assim, cada diretriz normativa refinalizada em 

linha de ação política  visualiza um foco de conflitos e de contradições. Se olharmos a não 

linearidade da expansão e da desigualdade de oferta da escola nacional, inferiremos a 

existência de desequilíbrios e de conflitivas superposições na repartição de responsabilidades 

entre os diferentes níveis de Governo e ainda mais, entre os segmentos públicos e privado. 

Tais problemas poderão tornar-se ainda mais agudos se buscarmos enxergar as maneiras 

diversas de participação da categoria dos professores, da burocracia escolar, das famílias dos 

alunos, da representatividade política e das organizações da sociedade civil, tanto no 

gerenciamento das Redes quanto na Gestão das unidades escolares. Podemos constatar desde 

uma inteira desarticulação do sistema escolar, até um total descontrole na distribuição de 

encargos. 

Face a ausência de uma clara definição política, a nova Lei sobrevoa a questão da 

responsabilidade pela Educação: A quem a escola pertence? Para quem existe e  deverá 
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continuar a existir? O que é o básico da Educação na Educação Básica? Qual o 

direcionamento do futuro profissional técnico? 

É óbvio que não se pode esperar de uma Lei respostas prontas e acabadas. Porém, sem 

uma clara orientação política, as respostas ficarão mais difíceis e muitos problemas se  

tornarão insolúveis. 

 Não é, evidentemente, objetivo deste trabalho ir a fundo nos “ranços e avanços” da 

nova Lei. Nosso intento é mais modesto e limitado. A pesquisa filtrará, no capítulo terceiro, 

apenas alguns problemas e dilemas que despontam da atual reforma do Ensino Técnico a 

partir das posições de docentes e discentes, no intuito de encaminhar uma reflexão sobre eles 

nos capítulos seguintes. 

 

3. Desdobramentos Posteriores. 

3.1.     O Decreto 2.208/97 

O Decreto nº 2.208, de 17 de abril de 1997 regulamenta o  Parágrafo  2º  do  art.  36  e  

os arts. 39 a 42 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 

bases da Educação Nacional. Eis a íntegra do Decreto. 

 Art. 1º. A educação profissional tem por objetivos: 

 I – promover a transição 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; 

 II – proporcionar a formação de profissionais, aptos a exercerem atividades específicas 

no trabalho, com escolaridade correspondente aos níveis médio, superior e de pós-graduação; 

 III – especializar, aperfeiçoar e atualizar o trabalhador em seus conhecimentos 

tecnológicos; 

 IV – qualificar, reprofissionalizar e atualizar jovens e adultos trabalhadores, com 

qualquer nível de escolaridade, visando a sua inserção e melhor desempenho no exercício do 

trabalho. 
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 Art. 2º. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino 

regular ou em modalidades que contemplem estratégias de educação continuada, podendo ser 

realizada em escolas do ensino regular, em instituições especializadas ou nos ambientes de 

trabalho. 

 Art. 3º. A educação profissional compreende os seguintes níveis: 

 I – básico: destinado à qualificação, requalificação e reprofissionalização de 

trabalhadores, independente de escolaridade prévia; 

 II – técnico: destinado a proporcionar habilitação profissional a alunos matriculados 

ou egressos do Ensino Médio, devendo ser ministrado na forma estabelecida por este Decreto; 

 III – tecnológico: correspondente a cursos de nível superior na área tecnológica, 

destinados a egressos do Ensino Médio e técnico. 

 Art. 4º. A educação profissional de nível básico é modalidade de educação não-formal 

e duração variável, destinada a proporcionar ao cidadão trabalhador conhecimentos que lhe 

permitam reprofissionalizar-se, qualificar-se e atualizar-se para o exercício de funções 

demandadas pelo mundo do trabalho, compatíveis com a complexidade tecnológica do 

trabalho, o seu grau de conhecimento técnico e o nível de escolaridade do aluno, não estando 

sujeita à regulamentação curricular. 

Parágrafo 1º. As instituições federais e as instituições públicas e privadas sem fins 

lucrativos, apoiadas financeiramente pelo Poder Público, que ministram educação 

profissional, deverão, obrigatoriamente, oferecer cursos profissionais de nível básico 

em sua programação, abertos a alunos das redes públicas e privadas de educação 

básica, assim como a trabalhadores com qualquer nível de escolaridade. 

Parágrafo 2º. Aos que concluírem os cursos de educação profissional de nível básico, 

será conferido certificado de qualificação profissional. 

 Art. 5º. A educação profissional de nível técnico terá organização curricular própria e 

independente do Ensino Médio, podendo ser oferecida de forma concomitante ou seqüencial a 

este. 
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Parágrafo único. As disciplinas de caráter profissionalizante, cursadas na parte 

diversificada do Ensino Médio, até o limite de 25% do total da carga horária mínima 

deste nível de ensino, poderão ser aproveitadas no currículo de habilitação 

profissional, que eventualmente venha a ser cursada, independente de exames 

específicos. 

 Art. 6º. A formulação dos currículos plenos dos cursos do Ensino Técnico obedecerá 

ao seguinte: 

 I – O Ministério da Educação e do Desporto, ouvido o Conselho Nacional de 

Educação, estabelecerá diretrizes curriculares nacionais, constantes de carga horária mínima 

do curso, conteúdos mínimos, habilidades e competências básicas, por área profissional. 

 II – Os órgãos normativos do respectivo sistema de ensino complementarão as 

diretrizes definidas no âmbito nacional e estabelecerão seus currículos básicos, onde 

constarão as disciplinas e cargas horárias mínimas obrigatórias, conteúdos básicos, 

habilidades e competências, por área profissional. 

 III – O currículo básico, referido no inciso anterior, não poderá ultrapassar setenta por 

cento da carga horária mínima obrigatória, ficando reservado um percentual mínimo de trinta 

para que os estabelecimentos de ensino, independente de autorização prévia, elejam 

disciplinas, conteúdos, habilidades e competências específicas da sua organização curricular. 

Parágrafo 1º. Poderão ser implementados currículos experimentais, não 

contemplados nas diretrizes curriculares nacionais, desde que previamente aprovados 

pelo sistema de ensino competente. 

 Parágrafo 2º. Após avaliação da experiência e aprovação dos resultados pelo 

Ministério da Educação e do Desporto, ouvido o Conselho nacional de Educação, os cursos 

poderão ser regulamentados e seus diplomas passarão a ter validade nacional.  

 Art. 7º. Para a elaboração das diretrizes curriculares para o Ensino Técnico, deverão 

ser realizados estudos de identificação do perfil de competências necessárias à atividade 

requerida, ouvidos os setores interessados, inclusive trabalhadores e empregadores. 
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Parágrafo único. Para atualização permanente do perfil e das competências de que 

trata o caput, o Ministério da Educação e do Desporto criará mecanismos 

institucionalizados, com a participação de professores, empresários e trabalhadores.  

 Art. 8º. Os currículos do Ensino Técnico serão estruturados em disciplinas, que 

poderão ser agrupadas sob a forma de módulos. 

Parágrafo 1º. No caso de o currículo estar organizado em módulos, estes poderão ter 

caráter de terminalidade para efeito de qualificação profissional, dando direito, neste 

caso, a certificado de qualificação profissional. 

 Parágrafo 2º. Poderá haver aproveitamento de estudos de disciplinas ou módulos 

cursados em uma habilitação específica para obtenção de habilitação diversa. 

 Parágrafo 3º. Nos currículos organizados em módulos, para obtenção de habilitação, 

estes poderão ser cursados em diferentes instituições credenciadas pelos sistemas federal e 

estaduais, desde que o prazo entre a conclusão do primeiro e do último módulo não exceda 

cinco anos. 

 Parágrafo 4º. O estabelecimento de ensino que conferiu o último certificado de 

qualificação profissional expedirá o diploma de técnico de nível médio, na habilitação 

profissional correspondente aos módulos cursados, desde que o interessado apresente o 

certificado de conclusão do Ensino Médio.  

 Art. 9º. As disciplinas do currículo de Ensino Técnico serão ministradas por 

professores, instrutores e monitores selecionados, principalmente, em função de sua 

experiência profissional, que deverão ser preparados para o magistério, previamente ou em 

serviço, através de cursos regulares de licenciatura ou de programas especiais de formação 

pedagógica. 

Parágrafo único. Os programas especiais de formação pedagógica a que se refere o 

caput serão disciplinados em ato do Ministério de Estado da Educação e do Desporto, 

ouvido o Conselho Nacional de Educação.  
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 Art. 10º. Os cursos de nível superior, correspondentes à educação profissional de nível 

tecnológico, deverão ser estruturados para atender aos diversos setores da economia, 

abrangendo áreas especializadas, e conferirão diploma de Tecnólogo.  

 Art. 11º. Os sistemas federal e estaduais de ensino implementarão, através de exames, 

certificado de competência, para fins de dispensa de disciplinas ou módulos em cursos de 

habilitação do Ensino Técnico. 

Parágrafo único. O conjunto de certificados de competência equivalente a todas as 

disciplinas em módulos que integram uma habilitação profissional dará direito ao 

diploma correspondente de técnico de nível médio. 

 Essa é a integra do Decreto. A ideologia e a política que deram origem a esse Decreto, 

serão explicitadas no capítulo quinto, item 3.  

                        

3.2.     A Fala Oficial 

Vários pronunciamentos das autoridades ministeriais comentaram o teor da legislação. 

Destacamos alguns deles. 

 Em junho de 1997, o Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento 

Econômico, EMERSON KAPAZ, e o Diretor Superintendente do CEETEPS (Centro Estadual 

de Educação Tecnológica Paula Souza), MARCOS ANTONIO MONTEIRO, escreveram 

carta que foi distribuída a todos alunos  de todas as escolas do Centro, prestando 

esclarecimentos e expondo os principais pontos da Reforma do Ensino Técnico. 

  

 “...seu objetivo é simples: oferecer mais cursos 
profissionalizantes para um número maior  de  
alunos, em  níveis  diferentes.(...) preparar nossos 
jovens para a realidade do  

mercado de trabalho (...) separando o Ensino 
Técnico do ensino regular”14. 

 

                                                           
14 Emerson KAPAZ  & Marcos Antonio MONTEIRO, Carta Enviada aos alunos do CEETEPS, junho/97. 
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  Escrevem ainda: 

 

“daqui para frente, as escolas de 1º, 2º e 3º graus (sic!) serão 
responsáveis pela formação acadêmica dos alunos, ficando a 
formação profissionalizante a cargo exclusivamente das escolas 
técnicas”15. 

 

 Enviaram também para cada aluno, cópia de um artigo escrito pelo Ministro da 

Educação, Dr. Paulo Renato de Souza, na qual destacam: 

 

“O sistema federal de escolas técnicas e alguns dos sistemas estaduais 
proporcionam um ensino de excelente qualidade, porém restrito a um 
número ridiculamente pequeno de alunos em face das dimensões do país. 
Nas escolas técnicas federais temos cerca de 100 mil alunos. Por se tratar de 
ensino gratuito de nível secundário, o processo seletivo é extremamente 
competitivo, conseguindo ingresso, em geral, os alunos que cursam as 
melhores escolas de ensino fundamental – muitas delas privadas. Assim, os 
alunos, em sua maioria, pertencem ao segmento da classe média, que busca 
na Escola Técnica não a preparação para o mercado de trabalho, mas uma 
boa preparação para o vestibular (...) eles ocupam os lugares de outros que, 
seguramente, necessitam da Escola Técnica para obter uma profissão”16. 

 

  Diz ainda o Ministro: 

 

 

“É essencial promover a separação formal do Ensino Técnico do ensino 
regular de segundo grau(...) Duas têm sido as críticas principais... A 
primeira, pretexta uma suposta mutilação dos aspectos gerais da educação – 
essenciais para a formação do cidadão – no ensino das escolas técnicas. O 
chavão utilizado – as escolas passariam a formar apenas “apertadores de 
parafuso” – é tão apelativa quanto inconsistente.  O Ensino Técnico 
passou a ser complementar, e não sucedâneo do Ensino Médio. Portanto,   o   
desenvolvimento   da   capacidade   crítica   do   aluno   e  sua  formação 
humanística mais geral, continuam garantidos, e diria, até reforçados”17. 

                                                           
15 Emerson KAPAZ  & Marcos Antonio MONTEIRO, Carta Enviada aos alunos do CEETEPS, junho/97. 
16 Ibidem 
17 Paulo Renato de SOUZA, Jornal O Estado de São Paulo de 17/04/97, p. A-2 
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No artigo citado, o Ministro mostra-se também preocupado em responder 
aos que criticam  a  reforma,  alegando  a  ampliação  do  tempo  necessário  
para  a formação do técnico. 

 

  Diz o Ministro: 

 

“A segunda crítica merece alguma atenção. Argumenta-se que essa 
separação levaria a aumentar o tempo necessário à formação do técnico de 
nível médio, pois transformaria necessariamente o Ensino Técnico num 
estado de nível pós-secundário. Nesse sentido, seria uma reforma de certa 
forma elitista. A crítica também não procede. A reforma que pretendemos 
fazer no ensino federal permite que alunos que estão matriculados a partir 
do segundo ano do Ensino Médio, possam ser admitidos nas escolas 
técnicas. Assim, o curso técnico poderá ser feito paralelamente ao ensino de 
segundo grau e concluído no mesmo número de anos que atualmente. É 
oportuno lembrar que hoje o curso integrado nas escolas técnicas toma 
quatro anos, e não os três que são a norma nos cursos regulares de segundo 
grau. A obtenção do diploma de técnico de nível médio, no entanto, exige a 
conclusão do Ensino Médio, mas essa é uma mudança meramente formal, 
não havendo novidade no aspecto substantivo”18. 

 

  Mas há ainda outra crítica que preocupa o Ministro:  

   

“Argumenta-se ainda que, se o curso técnico for oferecido simultaneamente 
ao Ensino Médio regular, exigirá período integral de estudos, o que afastaria 
os estudantes que precisam trabalhar. É preciso lembrar que isso já ocorre 
hoje nas escolas técnicas federais  e  o fato  de  o  técnico   agora  poder  ser 
cursado tanto  durante  como após o Ensino Médio, e de forma modular, 
facilita, e não dificulta a obtenção da formação técnica. Além disso, 
introduziremos um sistema de modularização e flexibilização curriculares 
dos cursos técnicos que facilitará substancialmente a concomitância com o 
Ensino Médio”19. 

   

  Essas posições oficiais já tiveram um resultado concreto. Diz a citada carta:  

                                                           
18 Paulo Renato de SOUZA, Jornal O Estado de São Paulo de 17/04/97, p. A-2 – cf carta supracitada 
19 Ibidem, p. A-2 
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“Diante das mudanças ocorridas no mundo, principalmente relacionadas 
com as novas exigências do mercado de trabalho, a Secretaria do Emprego e 
Relação do Trabalho (SERT) e o CEETEPS 20, com apoio financeiro do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), do Ministério do Trabalho, 
assinaram convênio que tornou possível um Programa de Qualificação e 
Requalificação Profissional, ministrando cursos extracurriculares gratuitos 
nas Escolas Técnicas de 2º grau (sic!) do Estado de São Paulo”.  

 

“Por este convênio, cerca de 522 cursos estão sendo ministrados, para 
atender a jovens, a trabalhadores desempregados, àqueles que estão 
trabalhando em setores que passarão por grandes modificações e também 
àqueles que desejarem ser empreendedores autônomos. O objetivo destes 
cursos é adequar os profissionais às transformações tecnológicas e de 
organização empresarial. 

Tais cursos possibilitam a visão de mundo através da reflexão crítica de 
questões econômicas, políticas e sociais presentes no mundo de hoje, 
favorecendo a questão da cidadania”21. 

 

 Outra importante fala oficial é a entrevista do Ministro da Educação e do Desporto Dr. 

PAULO RENATO DE SOUZA ao Centro   Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, 

que fala sobre as mudanças do ensino profissionalizante. O Ministro explicou a nova 

dinâmica da modularização dos cursos e garantiu que o governo irá investir na ampliação de 

vagas e na capacitação humana e tecnológica das Escolas Técnicas.  

 A entrevista foi dada no mês de Agosto de 1997 aos Professores ALMÉRIO 

MELQUÍADES DE ARAÚJO, Coordenador de Ensino Técnico, LAURA M. J. LAGNÁ, 

chefe de Gabinete e a Editora do Caderno do CENTRO PAULA SOUZA - CEETEPS, e a 

Professora ÁUREA LOPES. Dada a importância da entrevista, transcreveremos, literalmente, 

os pontos mais significativos da fala do ministro22. 

 Quais os objetivos da reforma do ensino profissionalizante? 

                                                           
20 CEETEPS – Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (vinculado e associado à UNESP), Coordenadoria de 
Ensino Técnico. 
21 Emerson KAPAZ  & Marcos Antonio MONTEIRO, Carta Enviada aos alunos do CEETEPS, junho/97. 
22 Entrevista publicada na íntegra no CADERNO DO CENTRO PAULA SOUZA – CEETEPS – ANO II – Nº 2 – 
SETEMBRO de 1997. 
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 Para que o Brasil possa se inserir de forma competitiva no mundo e para que a 

população  tenha  acesso  a  novas  tecnologias  e  a  empregos, é preciso que todas as crianças 

possam  concluir   o  primeiro  e  o  segundo  grau.  (sic!)  Também  é  necessário  que  jovens 

e adultos tenham oportunidade de atualização técnica e de formação profissional. Até agora, o 

sistema educacional brasileiro era muito rígido, com modelos fechados e poucas alternativas 

de formação profissional. Exatamente o contrário do que ocorre nos países desenvolvidos, 

onde está se buscando a modernização do sistema. Onde a adaptação às novas tecnologias se 

dá tanto porque as pessoas têm uma educação básica geral que lhes permite assimilar as 

mudanças do mercado de trabalho, quanto porque a sociedade dispõe de formas muito 

dinâmicas e modernas de educação, inclusive de educação continuada. Dentro desse espírito é 

que nós concebemos a reforma do Ensino Técnico.  

 Essa reforma já estava prevista na Lei de Diretrizes e Bases, de Dezembro de 96, que 

colocou o Ensino Técnico como um complemento ao ensino básico. De que forma se dará 

essa complementaridade? 

 Obviamente, para haver uma complementação, foi preciso haver a separação formal. 

O Ensino Técnico não existirá sozinho. Ele se tornou complementar ao Ensino Médio, 

podendo  ser  feito  concomitante  ou  posteriormente.  Nas  Escolas  Técnicas   Federais,   por 

exemplo, a matrícula poderá ser feita apenas para o ensino de segundo grau, apenas para o 

Ensino Técnico ou para ambos. Porém, para obter o diploma de técnico de nível médio, 

continuará sendo necessário fazer as matérias do segundo grau.  

 A separação entre as disciplinas do núcleo comum das disciplinas profissionalizantes 

levou alguns setores da sociedade a temer a fragilização da formação  do técnico. Como o 

senhor responde a esse receio ? 

 No início de todo esse processo de reformulação, fui acusado de estar promovendo a 

formação de apertadores de parafuso. Considero a crítica injusta, pois a intenção do 

Ministério da Educação é exatamente oposta.  

 Estamos exigindo o segundo grau para conceder a habilitação. Na verdade, estamos 

ampliando a formação do técnico. Acho que essa foi a reação de alguns segmentos que se 

viram ameaçados, com medo de ter que mudar de emprego, ou de escola. Mas, agora, 
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estudantes e professores não têm mais voltado a essa questão, pois já compreenderam a 

dinâmica da mudança. 

 As escolas técnicas, com forte tradição em qualidade de ensino, costumavam ser 

procuradas pelos jovens interessados em passar nos vestibulares. Essa tendência vai ser 

refreada?  

 Sabemos que 50% dos alunos que freqüentam as escolas técnicas querem, acima de 

tudo, se preparar para o vestibular em uma boa escola. Assim, o que fizemos foi reservar 

metade dessas vagas para quem quer fazer apenas o segundo grau e a outra metade para quem 

busca a profissionalização. A reforma, no entanto, não eliminou a possibilidade de cursar o 

segundo grau em Escola Técnica. Apenas estamos garantindo que aqueles que querem se 

preparar para o vestibular em uma Escola Técnica não ocupem a vaga dos que querem se 

preparar para o mercado de trabalho. Além disso, pode-se dizer que a reforma foi altamente 

democratizante. Até hoje, um jovem que almejasse  o diploma de técnico de nível médio tinha 

que fazer essa opção aos 15 anos e prestar um vestibulinho difícil - onde as matérias 

acadêmicas eram privilegiadas, o que acabava por favorecer os interessados em ir para a 

faculdade.  

Se fosse reprovado nesse exame, o aluno de uma escola de segundo grau comum não 

poderia fazer o curso técnico. Como, por exemplo, o aluno de curso supletivo. Quais eram 

suas chances de se tornar um técnico? Praticamente nenhuma. Agora esse candidato vai 

concorrer, pelas vagas do Ensino Técnico, com os que optaram pelo Ensino Técnico. 

 Como será a modularização do ensino profissionalizante?  

 A flexibilização curricular é outro aspecto importante da reforma. Os cursos técnicos 

poderão ser feitos por módulos, cada qual com sua certificação. O diploma só será emitido 

depois de todos os módulos completos e, evidentemente , mediante a conclusão do segundo 

grau. Dessa forma, o aluno  pode impor seu ritmo para os estudos e cursar os módulos 

conforme puder ou desejar.  

O senhor acha que a rede pública de ensino está apta a atender a nova demanda?  

 As escolas técnicas têm pela frente um novo desafio. Até então, ficavam entre preparar 

para o mercado de trabalho e preparar para o vestibular. A partir de agora, não mais. A 
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instituição pode até ser procurada  por sua competência no Ensino Médio, mais vai ter uma  

demanda específica para o ensino profissional. E, com isso, vai ser obrigada a oferecer cursos 

de qualidade, bem aceitos no mercado de trabalho. 

Esse é o calcanhar-de-aquiles do ensino profissionalizante. A Escola Técnica sempre  

se  ressentiu  de  que  a  indústria  é  melhor equipada e está mais em dia com as  

novas tecnologias. Nesse sentido, a nova demanda vai elevar a responsabilidade da escola. 

Ou seja, aumentará a exigência quando a instituição centrar sua atividade na formação 

profissional . O senhor vê a possibilidade da Escola Técnica e, especificamente, o CEETEPS, 

suprirem essa deficiência histórica?  

 Aí vem a outra parte da reforma, que trata da atualização e da expansão da 

profissionalização. O Ensino Técnico tem uma dimensão pequena, para a necessidade do país. 

Primeiro, temos a defasagem tecnológica – é preciso investir em equipamentos e capacitação. 

Por outro lado, temos que diversificar a oferta em termos de níveis de complexidade e de 

áreas atendidas – a demanda do mercado de trabalho atual já não está toda na indústria, temos 

o setor de serviços crescendo rapidamente... Sabemos que muitos setores da sociedade têm 

interesse na Escola Técnica, gostariam de ajudar e de financiar a expansão do sistema. E 

gostaríamos de aproveitar essa oportunidade. Quando eu recebo, por exemplo, o pessoal do 

pólo petroquímico do  Rio Grande do Sul me pedindo para contratar os professores de uma 

Escola Técnica federal, eu pergunto: a indústria petroquímica está disposta a contratar os 

professores ? As áreas que demandam escolas técnicas são áreas ricas. Têm condições de 

bancar um centro de formação. Talvez o governo tenha que investir, criar escolas, equipá-las.  

Mas a partir daí a instituição pode se manter por meio de parcerias: com a indústria, com 

associações de classe, sindicatos de trabalhadores, com quem estiver interessado.  

 O CEETEPS, por exemplo, tem condições de oferecer excelente qualidade de ensino 

nos padrões até agora vigentes. Para manter  esse mesmo nível dentro de uma oferta mais 

específica, no entanto, seria necessário ampliar e modernizar os recursos da instituição ? 

 Com certeza, estamos pensando em realizar investimentos no ensino 

profissionalizante. No início deste ano, negociamos um empréstimo com o Banco 

Interamericano (BID) no valor de  R$ 500,00 milhões. Esses recursos serão alocados na 

aquisição de equipamentos, em construções, em capacitação, no que for preciso. Creio que, 
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nos próximos meses, já vamos divulgar a sistemática desse financiamento. As escolas 

federais, a partir desse modelo, vão passar a ser centros  de  referência, assessorando a criação 

de novas escolas. E o CEETEPS está incluído nessa expansão, conforme tenho conversado 

com o governador Mário Covas e com o secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento 

do Estado de São Paulo, Emerson Kapaz.  

 Palavras finais do Sr. Ministro: 

 O Ensino Técnico não existirá sozinho. Ele se tornou complementar ao Ensino Médio, 

podendo ser feito concomitante ou posteriormente . 

 

3.3. As principais novidades da nova Legislação relativas ao Ensino Técnico. 

 

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB estabelece que os alunos 

egressos dos ensinos fundamental, médio e superior, bem como o trabalhador em geral, jovem 

ou adulto, têm a possibilidade de acesso à Educação Profissional, como forma de capacitação 

para o exercício de atividades da vida produtiva. 

A Educação Profissional pode ser desenvolvida em articulação com o ensino regular 

ou em modalidades que contemplem estratégias de educação continuada, podendo ser 

realizada em escolas do ensino regular, em instituições especializadas ou nos ambientes de 

trabalho. 

De acordo com o Decreto nº 2.208, publicado no Diário Oficial de 18 de abril de 1997, 

que regulamenta algumas das disposições fixadas na nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB, a Educação Profissional compreende os seguintes níveis: 

 

Básico 

destinado à qualificação, requalificação e reprofissionalização 
de trabalhadores independente de escolaridade prévia. 
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Técnico  

destinado à proporcionar habilitação profissional a alunos 
matriculados ou egressos do Ensino Médio. 

Tecnológico  

destinado à cursos de nível superior na área tecnológica, 
destinados a egressos do Ensino Médio e técnico. 

 

O Decreto nº 2.208/97 ainda institui a certificação por competência, que permite a um 

profissional do mercado obter o diploma correspondente de técnico de nível médio, através de 

exames nos sistemas federal e estaduais de ensino. 

O prazo para a rede federal de educação tecnológica absorver tais definições é de 

quatro anos, prorrogável por mais um ano, conforme o estabelecido na Portaria nº 646, 

publicada no Diário Oficial de 15 de maio de 1997. 

3.3.1.    Educação Profissional de Nível Básico 

Trata-se de nova modalidade de educação não formal, de duração variável e sem 

regulamentação curricular. As instituições que ministram a Educação Profissional, apoiadas 

financeiramente pelo Poder Público, deverão, obrigatoriamente, oferecer os cursos 

profissionais de nível básico em sua programação. Para isso, a rede federal de educação 

tecnológica terá um prazo de quatro anos, prorrogável por mais um ano, para atender essas 

exigências. Os concludentes receberão certificado de qualificação profissional. 

3.3.2. Educação Profissional de Nível Técnico 

Possui organização curricular própria e independente do Ensino Médio, podendo ser 

oferecida de forma simultânea ou em seqüência a este. Para obter o diploma de Técnico de 

Nível Médio o interessado deve possuir o certificado de conclusão do Ensino Médio. 

A duração de um curso de Nível Técnico varia de três a quatro séries anuais, conforme 

a habilitação profissional. 
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Setor 

Primário 

Setor  

Secundário 

Setor  

Terciário 

Agropecuária 

Agricultura 

Pecuária 

Mecânica 

Eletromecânica 

Eletrotécnica 

Eletrônica 

Telecomunicações 

Instrumentação 

Administração 

Contabilidade 

Estatística 

Publicidade 

Secretariado 

Comercialização 

 

Obs.: Exemplos de algumas modalidades oferecidas pelas escolas de Ensino Profissional 

3.3.3.   Currículo 

As diretrizes curriculares nacionais para os cursos técnicos  estão sendo estabelecidas 

pelo MEC, em consonância com o Conselho Nacional de Educação. Sobre elas trataremos no 

item 3.3.5. Depois dessa definição em âmbito nacional, os órgãos normativos dos respectivos 

sistemas de ensino poderão estabelecer as cargas horárias mínimas obrigatórias, os conteúdos 

básicos, as habilidades e as competências dos cursos técnicos, por área profissional. 

De acordo com o Decreto nº 2.208/97, as disciplinas do currículo técnico também 

podem ser agrupadas em módulos, permitindo que sejam cursadas descontinuamente e em 

diferentes instituições credenciadas pelos sistemas estaduais e federal. A única exigência é 

que o prazo entre a conclusão do primeiro e do último módulo não exceda cinco anos. 

Nos cursos técnicos e de magistério, além das matérias e disciplinas, é obrigatório o 

estágio curricular supervisionado, cuja carga horária não pode ser inferior a um semestre 

letivo. Fazem parte do estágio as atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, 

proporcionadas ao estudante pela participação em situações reais de vida e trabalho, sob a 

responsabilidade da escola. 
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Embora as  Diretrizes Curriculares tenham sido concluídas recentemente, no mês de 

outubro de 1999, algumas escolas já estão fazendo a transição para  o novo modelo de Ensino 

Profissionalizante. É o caso do Centro Paula Souza em São Paulo23. 

Na reportagem do jornal Folha de São Paulo, no último dia 11/10/99, o Professor 

ALMÉRIO MELQUÍADES DE ARAÚJO, coordenador do Ensino Técnico do Centro 

Estadual Paula Souza, comenta que este novo modelo é uma tentativa de tornar os currículos 

mais flexíveis. Desta forma proporcionará aos alunos possibilidades de formação durante o 

transcorrer do curso. Este modelo permite ao aluno organizar seu currículo e sua formação. 

“O aluno constrói o seu itinerário”, explica o Professor ALMÉRIO24. 

E ainda mais, isso será possível porque os cursos profissionalizantes podem ser 

estruturados em módulos. Este assunto estará sendo tratado no capítulo V. Mas adiantamos 

que o aluno concluinte de um módulo, só obterá uma certificação e o diploma cumprindo 

todos os módulos que compõem um curso.   

3.3.4.    Professores 

As disciplinas do currículo do Ensino Técnico serão ministradas por professores, 

instrutores e monitores selecionados, principalmente, em função de sua experiência 

profissional. A preparação para o magistério técnico deverá ser feita através de cursos 

regulares de licenciatura ou de programas especiais de formação pedagógica, previamente ou 

em serviço. 

 Em resumo, são estas as novas diretrizes legais em vigor relativas ao Ensino Técnico: 

1. O Ensino Técnico é uma das grandes áreas da Educação Profissional ao lado do 

Ensino Básico e do Tecnológico. 

2. Criação de duas áreas no antigo ensino de 2º grau, hoje denominado Ensino 

Médio, que visam  

- Ao preparo do educando para o Ensino Superior; 

- À profissionalização. 

                                                           
23 Jornal Folha de São Paulo – 11/10/1999 – seção São Paulo – p.4-2 
24 Jornal Folha de São Paulo – 11/10/1999 – seção São Paulo – p.4-2 



35 
 

 

3. De acordo com o Decreto 2.208/97 o aluno a partir do término do ensino 

fundamental, e, em qualquer etapa concluída do Ensino Médio, poderá candidatar-

se a uma vaga nas Escolas Técnicas. 

4. O aluno ingressante no Ensino Médio, a partir da 2ª série, poderá estudar na 

mesma escola em períodos diferentes ou até mesmo em escolas distintas. 

5. Flexibilização 

6. Separação formal do Ensino Técnico do Ensino Regular de Nível Médio. 

7. Possibilidade de implementar currículos experimentais. O  Ensino  Técnico  passa  

a ser complementar e não mais sucedâneo do Ensino Médio. 

8. O Ensino Técnico poderá ser cursado tanto durante como após a conclusão do 

Ensino Médio, de forma modular. Caráter participativo (artigos 7º e 8º do Decreto 

2.208/97). 

  

 O Decreto 2.208/97 cria duas áreas no antigo ensino de 2º grau. 

 A primeira, o Ensino Médio é o antigo colegial e tem a finalidade de preparar o aluno 

para o Ensino Superior (preparo do educando para o vestibular). 

 A outra área é o profissionalizante. 

 Observamos que o decreto 2.208/97, nestes artigos iniciais, introduz a alguns detalhes 

importantes: 

 I – As duas partes (Ensino Médio e Ensino Profissionalizante) podem ser cursados 

independentes. 

 II – O aluno poderá cursar o Ensino Médio numa escola e o Ensino Profissionalizante 

em outra. 

 III – A escola onde o aluno cursou o Ensino Médio fornecerá o certificado de 

conclusão que o habilitará prosseguir os estudos em níveis superiores. 
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 IV – Para dar prosseguimento aos seus estudos, o aluno precisa apenas do certificado 

de conclusão do Ensino Médio. 

 V – Os cursos médios e técnico podem ser cursados concomitantementes e poderão ser 

cursados em escolas diferentes. 

 VI – O aluno só poderá ingressar nos cursos técnicos das Escolas Técnicas Estaduais, 

Federais ou Particulares após o término da 1ª série do Ensino Médio. 

 A entrada em vigor do decreto 2.208/97 deverá representar um avanço, pois o aluno 

passaria a ter mais oportunidades de conseguir uma vaga numa Escola Técnica Estadual. 

Poderá candidatar-se a essa vaga: 

1ª : Ao terminar a 8ª séria do Ensino Fundamental. 

2ª : Ao terminar a 1ª série do Ensino Médio. 

3ª : Na metade da 2ª série do Ensino Médio. 

4ª : No  final da 2ª série do Ensino Médio. 

5ª : Na metade da 3ª série do Ensino Médio. 

6ª : Ao concluir o Ensino Médio. 

 

 Ainda verifica-se que o aluno ingressante  no Ensino Médio de uma Escola Técnica, a 

partir da 2ª  série estudará dois períodos, mesmo que faça os dois cursos na mesma escola. 

3.4. Justificativas, intenções e problemas expressos na fala oficial. 

  

Destacaremos os pontos mais salientes da fala oficial, pois sobre eles incidirão as 

reações dos professores e alunos, cujos depoimentos serão objeto do próximo capítulo. 

  Objetivos da reforma: 



37 
 

 

- Profissionalização para um maior número de alunos evitando a elitização em 

níveis diferentes. 

- Separação entre Ensino Técnico e Ensino Regular 

- Atribuir a formação profissionalizante exclusivamente às Escolas Técnicas. 

- Ampliar a possibilidade de atualização técnica e ensino profissional a jovens e 

adultos. 

- Garantir o caráter de complementariedade do Ensino Técnico com relação ao 

médio, que passa a ser requisito para a formação profissional. 

- Garantir reserva de vagas (50%) das escolas técnicas para os “vocacionados” 

que querem se  formar como técnicos, evitando assim o funil do 

“vestibulinho”. 

- Garantir a flexibilização curricular mediante a modularização. 

- Descaracterizar o Ensino Técnico como preparação para o vestibular e 

imprimir-lhe a marca de preparação para o mercado de trabalho, (portanto, 

reforço de caráter “terminal” do Ensino Técnico de Nível Médio). 

- Propiciar a atualização e a expansão da profissionalização diversificando a 

oferta. 

- Ampliar e modernizar as instituições que ministram o Ensino Técnico. 

 

  A fala oficial mostra-se ciente e recusa dois problemas ou  críticas levantadas contra a 

reforma: 

1. A formação de “apertadores de parafusos” como decorrência da separação da 

formação técnica de formação geral. 
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Tal crítica, no dizer do Sr. Ministro da Educação, já estaria superada: 

“estudantes e professores não têm mais voltado a essa questão pois já 

compreenderam a dinâmica da mudança”. 

2. O elitismo que poderá ocorrer quanto o Ensino Técnico for ministrado 

concomitantemente ao Ensino Médio, eis que exigirá tempo integral do aluno, 

barrando o acesso a quem estuda e trabalha. Elitismo que também poderia 

resultar da ampliação do tempo necessário à formação do técnico de nível 

médio. 

 

3.5 As Diretrizes Curriculares 

  As Diretrizes foram aprovadas em 05/10/1999. AS DIRETRIZES CURRICULARES 

NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO, com o 

PARECER Nº 16/99 foram aprovadas em 05/10/99, tendo como relator o Prof. FRANCISCO 

APARECIDO CORDÃO. O parecer foi homologado pelo senhor ministro do Estado da 

Educação em 25/11/1999, publicado no D.O.U. de 26/11/99, definindo assim as Diretrizes 

Curriculares. 

O Documento é constituído em três partes:  

I. Histórico: os passos e os trabalhos da Comissão da Câmara de Educação 

Básica que produziu o Documento. 

II. Parecer 

III. A resolução da Câmara aprovada em 05/10/1999 estabelecendo as Diretrizes 

Curriculares. 

 

O Parecer, no número 1, declara: “considerando a concepção de educação profissional, 

consagrada na LDB 9394/96, com as diretrizes curriculares definidas para a educação básica, 

as presentes diretrizes caracterizam-se como um conjunto articulado de princípios, critérios, 

definição de competências profissionais gerais do técnico por área profissional e 
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procedimentos a serem observados pelos sistemas de ensino e pelas escolas na organização e 

no planejamento da educação profissional de nível.” 

Em seguida (n.2) aborda as relações entre Educação e Trabalho. A Educação é vista 

como importante estratégia para o que os cidadãos tenham efetivo acesso às conquistas 

científicas e tecnológicas da sociedade; a educação profissional requer, além do domínio 

operacional de um determinado fazer, a compreensão global do processo produtivo, com a 

apreensão do saber tecnológico, a valorização da cultura do trabalho e a mobilização dos 

valores necessários à tomada de decisões (p. 7 e 8). 

Depois, traça a trajetória histórica da Educação Profissional no Brasil (n.3, págs. 9 – 

15). Faz um resumo dos principais tópicos da Educação Profissional na nova Lei de Diretrizes 

e Bases (LDB – 9394/96), (n.4), frisando que o parágrafo 2º do artigo 36 enfatiza a “formação 

geral do educando no Ensino Médio” e possibilita-lhe aprimorar-se “como pessoa humana, 

desenvolver autonomia intelectual e pensamento crítico, bem como compreender os 

fundamentos científicos e tecnológicos do processo produtivo” (p.16). Nesse ponto, o Parecer 

sai em defesa da independência entre Ensino Médio e Ensino Técnico, definindo-a como 

“vantajosa” para o aluno e as instituições (p.17) e classifica a modularização e a certificação 

das competências como importante inovação do Decreto 2208/97, (p.18). No número 5 (p. 19 

a 23), o Parecer afirma a proposta de alterar radicalmente o panorama atual da Educação 

Profissional Brasileira, superando as distorções da profissionalização universal e compulsória 

da Lei Federal 5692/71 e do Parecer do C.F.E. 45/72 com a conseqüente proliferação de 

cursos profissionalizantes soltos, em geral noturnos, improvisados e de má qualidade. Os de 

melhor qualidade são oferecidos em instituições especializadas e escolas técnicas. Estas, em 

algumas regiões acabaram se tornando opção pessoal de estudos propedêuticos (preparatórios 

para o vestibular – processos seletivos) distorcendo a sua missão. O Parecer volta a afirmar as 

vantagens da separação entre Ensino Médio e da Rearticulação Curricular recomendada pela 

LDB, como caminhos que “permitirão resolver as distorções”. 

O número 6, elenca vários princípios da nova Educação Profissional, tais como: 

1. articulação da educação profissional técnica com o ensino médio; 

2. respeito aos valores estéticos, políticos, éticos (estética da sensibilidade, política da 

igualdade, ética da identidade); 
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3. princípios específicos (competência para a laboralidade, flexibilidade, 

interdisciplinaridade e contextualização, identidade dos perfis profissionais de 

conclusão, atualização permanente dos cursos e currículos, autonomia da escola). 

 

O número 7 do Parecer é dedicado à organização da Educação Profissional de Nível 

Técnico, explicando em detalhes a estrutura prevista na nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB 

9394/96) e no Decreto 2.208/97 sem introduzir novidades relevantes. O Parecer abole a 

“habilitação parcial diferente da habilitação de nível técnico” previsto no parecer 45/72... “A 

habilitação profissional ou é plena ou não é habilitação” (p.44), mas ressalva a permanência 

da habilitação profissional parcial de auxiliar técnico desde que tenha correspondência no 

mercado de trabalho (p.43). 

O Parecer enfatiza a integração da prática no currículo e no plano de curso podendo 

incluir o estágio supervisionado em empresas e organizações (p.45) e a efetiva participação 

dos docentes no planejamento (O Parecer não faz menção à participação dos alunos). 

O item III do Documento traz a decisão da Câmara (p.48). Os artigos substancialmente 

reproduzem as orientações do Parecer e as prescrições da LDB e do Decreto 2.208/97. 

O artigo 1o  define os objetivos da Educação Profissional. O 2o declara o que se 

entende por Diretriz e o 3o enuncia os princípios norteadores da Educação Profissional de 

Nível Técnico constantes do Parecer, acrescentando no último: “autonomia da escola em seu 

projeto pedagógico”. O artigo 4o estabelece os critérios para a organização e o planejamento 

dos cursos: atendimento às demandas dos cidadãos, do mercado e da sociedade. O 5o dispõe 

que a Educação Profissional de Nível Técnico seja organizada por áreas profissionais 

permanentemente atualizadas pelo MEC com a participação dos educadores, empregadores e 

trabalhadores. O artigo 6o  define o que se entende por competência profissional. O 7o e o 8o  

atribuem às escolas a função de estabelecer os perfis profissionais e a organização curricular. 

O 9o destaca a importância da prática profissional. O 10o estabelece os itens que devem 

constar dos planos do curso. O 11o dispõe sobre o aproveitamento pelas escolas das 

experiências anteriores dos alunos. O 12o versa sobre cursos e currículos experimentais. O 13o  

legisla sobre a expedição do diploma de técnico. O 14o institui o processo de avaliação da 

Educação Profissional de Nível Técnico. O 15o atribui ao MEC a orientação de um cadastro 
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nacional de cursos de Educação Profissional de Nível Técnico. O 16o institui um sistema 

nacional de certificação profissional baseado em competências. O 17o ordena que a 

preparação de professores para o Nível Técnico seja feita em cursos de licenciatura ou em 

outros programas de formação. O 18o estabelece que as diretrizes serão obrigatórias a partir 

do ano 2001, sendo facultativas até o final do ano 2000. Em seu parágrafo 1º deixa claro que 

durante o período de transição, as escolas poderão oferecer aos seus alunos, com as 

adaptações necessárias, opção por cursos; e no 2º ressalva o direito de conclusão de cursos 

organizados com base no parecer CFE nº 45 de 12 de janeiro de 1972, e regulamentações 

subseqüentes, aos alunos matriculados no período de transição.  e o artigo 19o revoga as 

disposições em contrário. 

O Documento termina apresentando um Anexo que contém a descrição das áreas 

profissionais e as cargas horárias mínimas. 

Ao encerrar este capítulo, acreditamos ter mostrado os pontos centrais da Reforma e 

da Educação Profissional de Nível Técnico, assim como se deparam da nova Lei, dos 

Decretos e das falas oficiais. Cabe agora uma entrada pelo campo da prática educacional a fim 

de levantarmos algumas reações à Reforma a partir de pessoas envolvidas no Ensino Técnico, 

professores e alunos. É o que faremos no próximo capítulo. 

 

CAPÍTULO III: A REFORMA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO 

VISTA A PARTIR DA PRÁTICA. 

 

 Este capítulo tem como fonte entrevistas realizadas com alguns diretores e 

professores, que se têm destacado no Ensino Profissionalizante da Rede Estadual, ligado ao 

CEETEPS - Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, órgão pertencente à 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo.  

 As entrevistas foram gravadas e estão arquivadas em fichários, que contêm a 

transcrição das falas. Limitar-nos-emos às falas mais marcantes dos entrevistados que 

expressam seus pontos de vista sobre a realidade atual do Ensino Técnico nessa fase de 

transição e de implantação da Reforma. 
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 As entrevistas foram realizadas com docentes da área técnica e núcleo comum das 

escolas: “ETE MARTIN LUTHER KING”, “ETE GUARACY SILVEIRA”, “ETE Prof. 

APRIGIO GONZAGA” e “ETE PRESIDENTE VARGAS”. 

 Realizamos também uma ampla pesquisa mediante questionários aplicados a 

aproximadamente 600 alunos da escola: “ETE Martin Luther King” com o mesmo objetivo de 

investigar a posição dos discentes frente ao presente e ao futuro do Ensino Técnico de nível 

médio. 

 Nem sempre transcrevemos, no texto, as falas “ipsis litteris” pois elas resultaram de 

entrevistas “em profundidade”, são longas e, às vezes, até repetitivas. Atestamos, porém, 

nossa absoluta fidelidade e respeito às posições expressas pelos entrevistados. 

 Antes, porém, de apresentarmos as entrevistas, queremos oferecer algumas notícias 

sobre as escolas técnicas federais, estaduais e particulares. 

1. As Escolas Técnicas Federais e Estaduais 

 No capítulo primeiro, já informamos sobre a origem e a evolução dos cursos técnicos 

no Brasil. As Escolas Técnicas Federais aparecem no cenário da educação brasileira em 1909, 

através do Decreto nº 7.566, de 23 de setembro, assinado pelo então Presidente da República, 

Dr. NILO PEÇANHA, que na época percebeu a necessidade da formação de mão-de-obra 

especializada para atender às exigências do desenvolvimento industrial do país. Consta do 

referido Decreto que o objetivo desses estabelecimentos era “habilitar os filhos dos 

desfavorecidos da fortuna com indispensável preparo técnico e industrial”. 

 Essas instituições, denominadas a princípio Escolas de Aprendizes Artífices, em 1937, 

passaram a ser chamadas de Liceus Industriais e, em 1943, Escolas Industriais. Em 1959, 

transformaram-se em Autarquias Federais, adquirindo autonomia didática, financeira, 

administrativa e técnica, passando, em 1967, a denominarem-se Escolas Industriais Federais. 

A denominação Escola Técnica Federal – E.T.F. – data de 1968 25. 

                                                           
25 http://redelet.etfgo.br/portugues/etflo.htm 
   Escola Técnica Federal é uma instituição educacional autárquica federal, vinculada  ao Ministério da Educação e do 
Desporto, com autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didática, técnica e disciplinar, caracterizando-se por 
ministrar cursos técnicos em nível médio, nas áreas industrial e de serviços. As unidades da Rede Federal são em número de 
19, localizadas nas capitas e/ou grandes cidades. 
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 Hoje as Escolas Técnicas Federais apresentam um equilíbrio entre as disciplinas de 

formação geral e o conjunto estritamente técnico, além de 20% da carga horária para estágio 

nas empresas.  Elas  se  preocupam com a formação  geral para  uma melhor   compreensão de 

mundo e da sociedade que vivemos. 

 Possuem instalações adequadas aos tipos de cursos que oferecem e especialistas de 

ensino para cuidar da parte pedagógica, pois é privilegiada orçamentariamente. 

 Contam com um Serviço de Integração Escola-Empresa que tem como objetivo saber 

o que as empresas requerem de mão-de-obra e o que as escolas oferecem. 

 Em 1961, as Escolas Técnicas Federais conseguem plena equivalência aos cursos 

secundários. Com isso, a concorrência por uma vaga nessas escolas aumenta muito e o acesso  

dos alunos de classes menos favorecidas da população tornou-se mais difícil. As Escolas 

Técnicas Federais têm servido como trampolim para o vestibular. Os alunos dessas escolas 

geralmente não se preocupam com o exercício da função de técnico e sim com o trabalho 

intelectual 26. 

 As Escolas Técnicas Estaduais surgiram a partir do modelo europeu do século 

passado, em voga , na Alemanha e na Suíça, na área de engenharia, como parte do ensino das 

Escolas  Politécnicas. A idéia foi  trazida ao País, em   particular para  São Paulo, por Antônio 

Francisco de Paula Souza (1843 – 1917) , que justamente havia estudado naqueles dois países 

precursores. Assim foi criado, em 11 de maio de 1892, o Instituto Politécnico de São Paulo, 

com diversos cursos especiais. 

 O processo industrial da época, porém, não requeria ainda a setorização profissional 

especializada oferecida, pelo que prevaleceu apenas a formação de engenheiro, evoluindo 

aquele Instituto para a atual Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 

 Atualmente o CEETEPS27 conta com uma centena de escolas técnico 

profissionalizantes de nível médio, e com nove Faculdades de Tecnologia em funcionamento 

e distribuídas por todo Estado de São Paulo. 

                                                           
26 Regina Célia Pereira dos SANTOS, Apostila do Curso de Formação de Professores de 2º grau. 
27 O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS) foi criado em 1960, chamado na ocasião de Centro 
Estadual de Educação Tecnológica.  
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2. O Novo Ensino Técnico na Visão dos Professores 

2.1.      O Técnico em extinção ? 

 Em relação à Escola  Técnica e seu futuro,  conversamos  com  o Professor 

GILBERTO ARANTES DE FREITAS, Coordenador da área de Mecânica da ETE Martin 

Luther King. Sem nenhuma inibição e com toda transparência o professor afirmou que a 

Escola Técnica caminha para a extinção e as únicas chances de sucesso advêm da área da 

Mecânica, nas fábricas da Mercedes Benz. Esta afirmação causou estranheza e muitas 

dúvidas.  

 Ainda, segundo o Professor GILBERTO, a principal mudança que vem ocorrendo e 

que está em plena implantação, dispensa comentários: o técnico em Mecânica vem 

encontrando e encontrará mais ainda num futuro bem próximo à automação como uma 

parceira ideal. Logo o egresso desses cursos tem como obrigatoriedade a reciclagem, através 

de cursos que os levem à aprendizagem de novas tecnologias.  Já nos dias de hoje não 

podemos duvidar dessa dobradinha nas linhas de produção. Muitos educadores assim como 

educandos ainda desconhecem as outras frentes de trabalho da área. A Metrologia, que cuida 

de medição e controle, é um campo bastante promissor. Com a difusão das normas ISO, a 

qualidade da produção se tornou fundamental nos processos industriais, segundo   a  avaliação 

feita pelo Professor GILBERTO. Lembra ainda que também há boas oportunidades na área de 

Refrigeração e Ar Condicionado. E os profissionais com noção de  Administração da 

Produção estão sendo cada vez mais requisitados, nesta que é a era da interdisciplinaridade. 

                                                                                                                                                                                     
    Em 1968, o governador do Estado Dr. Roberto Costa de Abreu Sodré constituiu grupo de trabalho para estudar a 
viabilidade de implantação gradativa de uma rede de cursos superiores de tecnologia. Desse grupo resultou proposta de 
instituição de Faculdades de Tecnologia, sob a responsabilidade de fundações municipais, que contariam com o apoio do 
estado. Assim, foi criada em 1969 a primeira Faculdade de Tecnologia, a da Fundação Educacional de Bauru, posteriormente 
integrada a UNESP.  
     Ainda em 1969, a Comissão Especial elaborou projeto para um Instituto Tecnológico Educacional do Estado, que se 
transformou numa proposta mais concreta de uma unidade com o nome de Instituto de Ensino Técnico “Paula Souza”, já aí 
se lembrando para patrono ilustre homem público e educador Antonio Francisco de Paula Souza (1843-1917). No Conselho 
Estadual de Educação recebeu a denominação de Centro Estadual de Educação Tecnológica de São Paulo, o qual foi 
finalmente criado pelo Decreto-lei de 6 de outubro de 1969. Em 1973, o decreto estadual deu-lhe a denominação completa e 
atual, com o nome do patrono Paula Souza. 
     Em 30 de janeiro de 1976, a lei que criou a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP concedeu-
lhe a condição especial de autarquia de regime especial associada e vinculada a esta universidade (Educação Técnica e 
Tecnológica em Questão – 25 anos do CEETEPS – Uma História Vivida. Shozo MOTOYAMA., organizador – Prefácio Dr. 
Arthur Roquete de Macedo – Atual membro do Conselho Nacional de Educação). 
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 Assim, conclui, se desaparecem o desenhista de prancheta, o torneiro convencional, 

surgem profissionais igualmente especializados, mas com formação mais abrangente.  

2.2.   O Técnico sobreviverá ? 

 Já o Professor MARCOS ANTONIO MONTEIRO, Diretor Superintendente do 

CENTRO PAULA SOUZA - CEETEPS, se mostra mais otimista com relação ao futuro. 

Referindo-se aos tempos  de mudanças e reestruturação do Ensino Técnico ele expõe:  

No início de 97, o Ensino Técnico foi alvo de uma significativa reestruturação, que 

separa as matérias do curso de segundo grau formal das disciplinas profissionalizantes. 

Antecipando - se às novas propostas da Educação e atento às exigências do setor produtivo, o 

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza aumentou, já no vestibulinho de 

96/97, a oferta de módulos de qualificação e requalificação profissional. Para o próximo ano, 

estuda as necessidades regionais do Estado de São Paulo, de  forma  a definir e propor a 

criação de novos cursos.  

 Embora preparado para adequar - se às mudanças curriculares, o CEETEPS irá manter 

algumas de suas diretrizes tradicionais: o compromisso com o ensino de qualidade e a 

disposição de formar profissionais aptos a buscar o sucesso no mercado de trabalho.  

 Cada vez mais respeitadas no meio acadêmico, nossas escolas continuam oferecendo 

recursos humanos altamente capacitados e modernos equipamentos. Muito além disso, 

acreditamos - e investimos - na formação do cidadão empreendedor. 

 Essa visão mais otimista também é compartilhada pelo Professor ALEXANDRE 

ORZAKANSKAS BATTLE, da Escola Técnica Professor Guaracy Silveira. Ele acredita que 

o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza tem como perspectiva melhorar as 

condições das escolas em nível tecnológico. 

 A perspectiva que vemos no Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, 

pelo menos a nível de intenções, é de que melhore as condições das escolas a nível 

tecnológico para que elas possam estar oferecendo um ensino de melhor qualidade, 

consequentemente, formando profissionais com melhor qualidade. Hoje, o Centro Paula 

Souza já está preocupado com uma pesquisa de mercado para saber se realmente as 

habilitações que são oferecidas estão atendendo à demanda. É pesquisa em relação às áreas 
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que são exigidas pelo mercado no intuito de averiguar se as planilhas curriculares respondem 

às expectativas. 

2.3.   Retrospectiva e análise crítica do atual Ensino Técnico 

 Entrevistamos a Professora CÉLIA FUDABA CURCIO, mestranda da área de 

Educação da Universidade Mackenzie, Professora de Física do CENTRO UNIVERSITÁRIO  

NOVE  DE  JULHO,  e  da  Escola  Técnica  Martin  Luther  King,  do CENTRO PAULA 

SOUZA, trabalhando atualmente na ESCOLA ESTADUAL DE SEGUNDO GRAU Prof. 

ASCENDINO REYS da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. A professora nos 

deixou uma grande colaboração, tecendo uma retrospectiva histórica do Ensino Técnico e o 

direcionamento das leis, assim como críticas contundentes à defasagem do nosso sistema de 

educação profissional. Apresentamos aqui uma síntese da fala da professora Célia que está 

arquivada na ficha de entrevistas em nosso poder. 

2.3.1. A Utopia da União “Cabeças e Mãos” 

  Passados 150 anos da independência do Brasil, diz a Professora CÉLIA, estávamos na 

década de 70, auge de um dos períodos autoritários mais marcantes de nossa história. Em 

termos de política, pouco ou quase nada se discutia. A Economia, a Saúde, a Educação e os 

demais itens de destaque da Nação eram conduzidos de acordo com as determinações do 

governo.  

 Vivíamos no pleno vigor do regime militar. Nessa década, mais precisamente em 11 

de Agosto de 1971, foi sancionada a nova lei suprema da educação brasileira, a Lei 5692, 

fixando as diretrizes e bases para o ensino que viria a se chamar de primeiro e segundo graus, 

substituindo em parte o previsto na lei 4024, de 20 de Dezembro de 1961. 

 Focalizando o então chamado Ensino de Segundo Grau, as reformas propostas pela 

nova lei visavam sobretudo romper a dicotomia entre os ensinos propedêutico e técnico, isto 

é, entre o currículo que  preparava para o Ensino Superior e o que preparava para as 

profissões técnicas. O Ensino Superior era procurado por contingentes  cada vez maiores de 

jovens e a proposta era de canalizar parte deles para o trabalho, oferecendo cursos médios 

profissionalizantes.  
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 Na tentativa de ajustar a educação à expansão econômica brasileira, a Lei 5692/71 

homogeneizou o Ensino de  Segundo Grau, no qual todas as instituições deveriam qualificar 

para uma profissão. As diretrizes do governo apontavam para uma política de 

profissionalização universal e compulsória do ensino pré-universitário. 

 A História mostra que a instantânea profissionalização do segundo grau não passou do 

papel, tendo se mantido o ensino propedêutico, mascarado de uma falsa profissionalização: os 

cursos de baixo custo como Contabilidade, Magistério e Secretariado se multiplicaram e o 

Ensino Técnico industrial e agrícola, na impossibilidade de improviso, necessitando de 

instalações especiais geralmente onerosas, laboratórios específicos e professores  qualificados, 

foi amplamente prejudicado. 

 A nova lei começava a se mostrar como utopia. Não conseguia atingir seu principal 

objetivo. 

 Desta forma, a proposta inicial da lei foi deturpada pelas dificuldades impostas para 

sua aplicação e, a partir da segunda metade da década de setenta , não havia mais esperança 

de que se pudesse desviar uma parcela de jovens para o mercado de trabalho, diminuindo 

assim a procura pelos cursos superiores. 

 No decorrer dessa década, o Conselho Federal de Educação emitiu pareceres, na 

tentativa de minimizar os problemas advindos da Lei 5692, até que finalmente, já na década 

de 80, a Lei 7044 de 1982 pôs fim à profissionalização universal e obrigatória das escolas de 

segundo grau, transformando a qualificação para o trabalho. 

 As escolas de segundo grau instituíram em seus currículos, além da Física, Química e 

Matemática, a Física Aplicada, a Química Aplicada e a Matemática Aplicada, na tentativa de 

se adaptarem à preparação para o trabalho, imposta pela Lei 7044/82, em substituição à 

qualificação para o trabalho, prescrita pela Lei 5692/71, transformando-se num ajuntamento 

de disciplinas sem unidade. 
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2.3.2.  As ambigüidades da Lei atual 

 Continuando sua análise, a professora CÉLIA relembra que desde 20 de Dezembro de 

1996, deparamos com a Lei 9394 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na qual o 

Segundo Grau passa a se chamar Ensino Médio, correspondendo à etapa final da Educação 

Básica. Porém, nessa nova delineação, a função prioritária do Ensino Médio não ficou clara, 

sendo-lhe delegadas ora a função de preparatório para a universidade, ora o atendimento ao 

mercado de trabalho.  

 Quanto à função de preparatório para a universidade, o Ensino Médio, de caráter 

teórico e livresco, tem se mostrado incompetente  para cumpri-la a contento, havendo um 

grande hiato para o estudante ingressar no Ensino Superior. Sinais evidentes desse fato 

levaram várias universidades a replanejar seus cursos, introduzindo os primeiros semestres da 

graduação como básicos, para que o estudante, imaturo, tenha mais tempo para decidir quanto 

à especificação do curso a seguir. Exemplos são o curso de Letras da USP e o de Física e 

Química, da UNICAMP. Enquanto a universidade pública se preocupa e redimensiona seus 

cursos, o Ensino Médio permanece sem identidade, evidenciando-se assim a descontinuidade  

entre o término de um curso e o início de outro.  

 Enfocando a função de atendimento ao mercado de trabalho, o Ensino Médio não mais 

oferece cursos de caráter ao mesmo tempo propedêutico e profissional aos alunos, mas deve 

proporcionar o aumento da qualificação dos estudantes e suas oportunidades de obter 

emprego. O Nível Técnico é destinado a proporcionar habilitação profissional a alunos 

matriculados ou egressos do Ensino Médio. Entretanto fica a questão: o aluno oriundo da 

escola pública, que na sua grande parte trabalha no mesmo período, tem condições de 

abandonar esse trabalho para cursar o Técnico ? 

 O ensino brasileiro sempre oscilou dentre os diversos contextos sócio-econômico-

políticos, dependente do experimentalismo de cada administração pública.  

 Peça-chave para transformação das estruturas sociais e políticas do país, a Educação 

foi permeada pela descontinuidade, devido à mudanças na vontade dos dirigentes da Nação, 

nos diversos governos. 

 Creio, diz a Professora CÉLIA,  que no mundo dinâmico em que vivemos, o preparo 

adequado do jovem pré-universitário é indispensável, correspondendo à formação geral 



49 
 

 

interdisciplinar de qualidade. Explicitando, os futuros profissionais da área tecnológica ou 

científica  necessitam dos conhecimentos básicos das ciências humanas, assim como os da 

área de artes ou humanidades precisam ter os conhecimentos básicos das ciências naturais e 

exatas. Conheço um ortodontista que voltou à graduação, para estudar princípios da Física, 

nas áreas da Estatística, Dinâmica e Materiais, para melhor desempenhar suas funções. Tudo 

isso sem levar em conta a necessidade de dominar pelo menos duas línguas estrangeiras, além 

da pátria.  

 Além de urgente, é de extrema importância o envolvimento de pesquisadores e 

docentes em programas e estudos com objetivo de dar identidade ao Ensino Médio brasileiro, 

eliminando assim as fraturas existentes entre ele a graduação.  

2.3.3. Porque o aluno busca pelo Ensino Médio Técnico após a Reforma? 

Segundo a Professora CÉLIA, o aluno que busca a Escola Técnica com o objetivo de 

fazer o Ensino Médio, deverá estar bem esclarecido porque terá que cursar o Ensino Técnico 

em outro período, o que obrigará a dedicar-se exclusivamente aos estudos. Caso ele já tenha 

terminado o 2º grau (agora Ensino Médio), pergunto, porque ele faria o Ensino Técnico se 

pode ingressar na universidade? Então os alunos que estão procurando o Ensino Técnico, 

penso que o façam  porque já estão na profissão, consequentemente devem estar necessitando 

deste diploma, ou porque realmente tenham esta opção por trabalhar nesta área. 

esquisas sobre os ingressos no mercado de trabalho demonstram que quem está 

fazendo o papel do técnico nas empresas é o engenheiro e a função do técnico está sendo 

ocupado pelos estagiários. Os nossos alunos que estão fazendo estágios, que função exata eles 

estão ocupando nestas empresas ?. É uma pergunta muito séria. Isto é fruto dessa mudança de 

diretrizes que acontece em toda transição de governo. Cada governo que entra, federal ou 

estadual, propõe diretriz e muitas vezes  propaga um milagre educacional, o que não vai 

acontecer enquanto não houver uma política firme de educação para o País, para o Estado. Se 

analisarmos a fundo, veremos que o Brasil não está nesse caminho. Ele ainda não se 

encontrou na Educação, ao contrário de muitos outros países, que poderíamos citar, que já têm 

uma estrutura bem definida educacionalmente. 
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2.3.4. A nova LDB e a promoção do Técnico como cidadão. Incógnitas, dilemas e avanços 

Para a professora CÉLIA o Técnico, sem dúvida, tem muito mais condições de se 

integrar na sociedade como cidadão do que o aluno da escola comum. Justamente porque o 

curso oferecido vincula a realidade profissional às diversas disciplinas oferecidas no decorrer 

do curso. As empresas procuram mais os egressos do Técnico, pois eles estão melhor 

preparados, tem uma formação geral mais sólida, que lhe dá condições de atuar melhor 

profissionalmente. 

Porém a grande dúvida é saber se a família do aluno do Ensino Médio tem condição 

financeira para que ele fique três anos estudando em tempo integral. A família deveria ter 

condições. Porém vivemos uma realidade bem diferente. Hoje quase a totalidade dos alunos 

estudam num período e trabalham noutro período. Hoje o aluno do Ensino Técnico é o aluno 

trabalhador, mesmo na adolescência. 

Se pensarmos em termos de Ensino Médio, teremos uma incógnita, porque pela nova 

LDB o aluno do Ensino Médio, ao sair, deve estar pronto e apto para o mercado de trabalho. 

Essa é a nossa grande incógnita: como no curso comum nos dias de hoje poderemos preparar 

o aluno para o mercado? Estamos aguardando novas diretrizes, para que se cumpram as 

palavras do Ministro; a escola formando o novo cidadão/aluno, preparando-o para a 

sociedade. Devemos aguardar as novas diretrizes para verificar a viabilidade dos novos 

parâmetros. 

O fato do cidadão ter uma profissão é um ponto chave para que ele realmente se 

integre na sociedade. Observemos que o trabalho e a realização no mesmo é o fator essencial 

para o indivíduo conviver satisfatoriamente em qualquer sociedade. O mínimo que o Estado 

pode fazer é oferecer condições dignas para o adolescente ter a formação básica para exercer a 

sua cidadania e poder estar integrado na sociedade. A relação profissionalização/cidadania é o 

ponto chave do desenvolvimento de uma nação. 

 Sobre a relação entre a formação do Técnico e a cidadania, manifestaram-se também 

os Professores DJALMA LUIZ DA SILVA, Diretor da Escola Técnica Estadual Presidente 

Vargas e ILTON  GONÇALVES FILHO, da mesma escola situada em Mogi das Cruzes. 

Embora não haja pesquisa elaborada para responder concretamente, se acontece a relação 

entre a formação, o trabalho do técnico e a cidadania, a expectativa é que ele seja um cidadão, 
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pleno, além do profissional técnico dentro dos princípios e as condições da natureza do seu 

trabalho. 

Os entrevistados acreditam que a nova LDB propicie essa vinculação. Trabalhando as 

disciplinas transversais sobre cidadania, qualidade de vida, leitura e produção de texto, 

tecnologia e meio ambiente, isso tudo visa uma formação mais ampla daquele cidadão que vai 

ter os seus conteúdos desenvolvidos na área de desenho, de mecânica, de produção, de 

eletricidade. Faz com que ele se torne além de Técnico um cidadão. 

Profissionalização e cidadania estão muito ligadas, porque ninguém consegue ser um 

profissional sem ser cidadão. A preocupação da formação do profissional técnico não é 

exclusivamente o apertador de botão. É que antes de ser um apertador de botão, seja uma 

pessoa consciente, um cidadão, e isso se trabalha nos currículos hoje, hoje e sempre. A 

relação entre o profissional e o cidadão, é uma relação direta. Ninguém é profissional sem ser 

um cidadão e todo cidadão deve ser profissional em alguma área. 

A nova LDB, segundo os entrevistados, focaliza um ensino profissional com essa 

relação. Percebemos que nela existe uma preocupação maior do que antes na formação geral 

do indivíduo. Inclusive, separando-se o Ensino Técnico da formação média. O Ensino 

Técnico hoje é pós-médio. Com isso, o objetivo é que se complete com a formação 

profissional seu lado de cidadão que já deveria estar formado. 

2.3.5. O Técnico, o Tecnólogo e o Engenheiro. A difícil delimitação das áreas 

 Ouvimos o Professor MARCOS ALBERTO CARVALHO FREIRE, militante há 11 

anos em escolas técnicas da cidade de São Paulo. Atualmente ministra aulas na área de 

produção mecânica na Escola Técnica MARTIN LUTHER KING e Escola Técnica  

APRÍGIO GONZAGA, da REDE PAULA SOUZA. É mestrando na área de Engenharia pela 

UNICAMP.  

 Segundo o Professor MARCOS ALBERTO CARVALHO FREIRE, o tecnólogo é 

uma solução que foi trazida do sucesso principalmente na Europa e dos EUA. Hoje, a 

indústria precisa do tecnólogo. As áreas são mais específicas. Para a indústria interessa o 

tecnólogo de nível médio. Ele teria espaço no mercado de trabalho. Também precisa-se de um 

profissional de nível superior. Para se formar engenheiro, é necessário um tempo grande, e a 

vocação do engenheiro é mais para pesquisa. A estrutura do currículo do curso de engenharia 
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presta-se muito mais para alguém  que vai pesquisar, ou seja, alguém que tem vocação para 

pesquisa, para a ciência de modo geral. Nesse molde atual da formação do engenheiro, se ele 

for para indústria, ele não vai ser remunerado adequadamente e vai sobrar em relação ao 

conteúdo que ele recebeu. O tecnólogo faz um curso rápido, porém, com qualificação de 

forma específica. 

 O entrevistado afirma ainda que poderão desaparecer as diferenças entre o 

Engenheiro, Tecnólogo, Cientista e Pesquisador, com a implantação da Lei 9394/96. 

 Ainda sobre a relação entre o técnico, tecnólogo e engenheiro manifestou-se também o 

Professor ALEXANDRE O. BATTLE, da Escola Técnica Guaracy Silveira. 

 Para o Professor ALEXANDRE, haverá sempre distinção entre engenheiro e técnico. 

O Ensino Técnico, como o próprio nome diz, visa a formação do técnico naquela área. O 

Ensino Superior ensina a formação do profissional pleno. Essa diferença deve existir inclusive 

nos campos de atuação, pois o campo industrial exige isso; que existam profissionais plenos 

que trabalhem com pesquisa de desenvolvimento e profissionais da área técnica que 

trabalhem praticamente com a execução dos projetos. 

 Continuando sua reflexão, o Professor ALEXANDRE constata que há excesso de 

mão-de-obra, e com o excesso de mão-de-obra até qualificada em algumas áreas, por exemplo 

na engenharia, o profissional graduado, em algumas regiões, acaba atuando como técnico em 

sua função. Não é essa a diretriz que deve ser dada, pois a atuação do engenheiro deve ser 

uma, a atuação do técnico deve ser outra. Mas o mercado de trabalho faz com que isso 

aconteça, ou seja, uma desvalorização da mão-de-obra. Paga-se menos para um profissional 

mais qualificad para exercer funções que não seriam próprias dele. 

 A pesquisa é importante em qualquer setor. Entretanto, a entidade responsável por 

pesquisa é a Universidade. É essa uma das funções mais diretas da Universidade. Fazer a 

pesquisa e a partir dessa pesquisa dar a formação. Porém, a nível técnico, é importante que 

exista a pesquisa, pois é uma forma de se fazer com que o aluno ingresse efetivamente no 

mercado, ingresse efetivamente nos conhecimentos tecnológicos e com isso desenvolva o seu 

potencial, permitindo que sua formação seja mais completa. 
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2.3.6. A formação do Técnico pela nova LDB e as empresas 

Sobre essa questão, a entrevista com o Professor LUSMAR ROCCA HERRERO, 

Diretor nos últimos dez anos das Escolas Técnicas MARTIN LUTHER KING E APRÍGIO 

GONZAGA, nos trouxe as seguintes informações: 

 Algumas pesquisas constataram que a Lei 5692/71 visava a formação de profissionais 

em linhas gerais. O objetivo não era estar formando um técnico em eletrônica ou técnico em 

mecânica, ou um técnico em processamento e sim um profissional da área do setor 

secundário, terciário, setor primário, dando aos alunos uma formação ampla. A 

profissionalização específica acabaria ficando por conta das próprias empresas dentro do 

mercado de trabalho. 

 Hoje a nova L.D.B. já vê essa formação mais específica.  

 Eu não tenho uma resposta das empresas, mas acredito que elas devam estar vendo de 

maneira positiva a nova Lei. Porque a 9 394/96 visa o Ensino Técnico em vários níveis. Para 

cada um, deverá existir uma formação escolar específica. Profissionais  que já atuaram nas 

empresas e poderiam buscar nas escolas uma formação a nível básico, e principalmente 

requalificação profissional. A nível médio, as empresas, que já possuem pessoas trabalhando, 

poderão ter os seus profissionais atualizando-se dentro das Escolas Técnicas acompanhando 

então os avanços tecnológicos. A formação que se busca hoje, pela nova L.D.B., é uma 

formação mais clara, que pode ser feita tanto na escola como na escola em articulação com a 

empresa. Possibilidades bem mais amplas, algo mais profissional. 

 Já o professor DAGOBERTO SOARES DE REZENDE, Diretor de Serviço, que 

passou por várias escolas do CENTRO PAULA SOUZA, manifestou-se de maneira mais 

crítica com relação a essa questão. 

 Segundo o professor DAGOBERTO, tudo o que foi montado pelo Ministério da 

Educação  e Cultura, deveria ter sido compartilhado com os empresários. Deveria ter havido 

uma pesquisa profunda, deveriam ter sido formadas comissões com empresários para saber o 

que o mercado necessitava. Como houve essa mudança, ela deveria ter tido uma maior 

preocupação com a formação do futuro técnico. Vejo, diz ele, que anteriormente à Lei 

9394/96, estávamos inserindo no mercado de trabalho muitos profissionais sem o menor 

preparo, nem técnico, nem de cidadania. Logo a escola estava formando profissionais, e as 
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empresas tinham que custear quase tudo que tinha sido gasto na época apropriada para o 

aprendizado. Poderíamos dizer que muitas empresas acabavam adestrando o profissional, 

visto que a empresa, como um todo, necessita obter uma resposta muito rápida, para ir de 

encontro ao mercado que também é muito rápido. Como professor da parte diversificada, 

disciplinas técnicas, acredito que haja necessidade de mudanças para que possamos de uma 

vez por todas atender às expectativas das empresas. Mas, para que isto ocorra, salienta o 

Professor DAGOBERTO, novamente há necessidade de muita "conversa" entre o 

empresariado, a classe empresarial e o governo. 

 Algumas novidades sobre a nova formação e a prestação de serviços do técnico 

apareceram também na entrevista do Prof. DJALMA LUIZ DA SILVA. No entender do 

Professor, hoje há uma tendência de privilegiar não mais a relação formação técnica/emprego 

e sim formação técnica/empresa prestadora de serviços. Com esse novo rumo do mercado de 

trabalho, deixa-se de ter o emprego para se ter o serviço. As pequenas empresas prestadoras 

de serviços tendem cada vez  mais a aumentar o seu número. 

 O aluno que hoje vem fazer o curso técnico, aquele curso que é dado a nível pós-

médio, já vem praticamente com uma definição plena na sua área de adaptação, vem com uma 

intenção clara do curso que quer fazer, vem com um problema também de requalificação 

profissional se ele já é um profissional do mercado. Então, essa nova postura da LDB permite 

que se faça a qualificação, requalificação e atualização do profissional da área. 

 As Escolas Técnicas também têm condições de agilizar a prestação de serviços à 

comunidade. Várias coisas podem agilizar esse processo. Uma delas é a divulgação real do 

potencial que as escolas têm. Normalmente, a comunidade não conhece bem a escola que tem 

dentro dela. Outra seria um investimento maior nas escolas para que elas pudessem estar 

acompanhando o desenvolvimento tecnológico e atender às exigências e demandas do merca

 A expectativa de qualquer empregador é ter um profissional o mais completo possível, 

porque hoje busca-se, através da tecnologia, ter menor número de pessoas atuando dentro das 

organizações, operando o maior número de máquinas possível. Então, as expectativas das 

empresas é que a preparação desse profissional seja bem feita, que ele seja versátil. Mesmo 

atuando numa determinada área, como os avanços tecnológicos são muito rápidos, 

prontamente deve-se ajustar a uma nova forma de atuação dentro da mesma empresa. Esse é o 

potencial que a empresa busca em torno do profissional que contrata. 
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2.3.7. Os atuais currículos, os módulos e o mercado de trabalho 

 Sobre esse item, colhemos a opinião dos Professores DJALMA LUIZ DA SILVA e 

ILTON GONÇALVES FILHO, da “E.T.E. Presidente Vargas” de Mogi das Cruzes. 

Segundo os entrevistados, os atuais currículos foram feitos mediante uma pesquisa 

envolvendo escolas, empresas ... Os módulos praticamente não existem ainda, o curso está 

modularizado em fase experimental mas não modularizado na sua prática. Um curso modular  

acontece a partir do momento que se passa a desenvolver realmente módulos de formação em 

áreas específicas abrindo um leque grande permitindo assim que o mercado realmente seja 

atendido naquela defasagem do momento. 

 Existe uma preocupação  de que os cursos de nível técnico também se voltem para a 

formação de empresários da pequena e média empresa. Principalmente, hoje, já que estamos 

deixando de privilegiar a relação formação técnica/emprego e sim formação técnica/empresa 

prestadora de serviços. 

 Os entrevistados acreditam que a modularização possibilitará a qualificação, a 

requalificação e a atualização do técnico e do profissional. As perspectivas que, segundo eles, 

se abrem para o Ensino Técnico e, em especial, para o Centro Paula Souza , concentram-se no 

Ensino Técnico modularizado. Esse deve ser o objetivo do Ensino Técnico para o futuro.  

 Também sobre a modularização, manifestou-se o Professor LUSMAR ROCCA HERRERO 

relacionando esse novo sistema com o futuro do Ensino Técnico. Diz o Professor: 

 O Ensino Técnico do futuro deve privilegiar a formação do cidadão – cidadão 

consciente, formação do profissional, profissional consciente e que tenha perfeitas condições 

de adaptabilidade, porque as mudanças hoje ocorrem rapidamente. Então, um profissional de 

determinada área poderá ter sua função desaparecendo em muito pouco tempo. Ele deve ter 

um potencial desenvolvido e se requalificar rapidamente para não ficar à margem do mercado 

de trabalho, que é o que está acontecendo hoje e muito. Então, a escola para o futuro tem que 

saber se preocupar com isso, oferecer ensino através de módulos. É uma ótima saída pois com 

alguns módulos os profissionais poderão estar se requalificando ou qualificando-se para 

funções não necessitando assim de uma formação de 3 ou 4 anos para conseguir essa 
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certificação. As escolas do futuro devem estar certificando ou habilitando profissionais que 

atuem no mercado há muito tempo, sem a certificação escolar. Deverão estar fazendo isso 

para garantir a permanência desse profissional dentro do seu emprego, dentro da empresa. 

Para controlar as qualificações profissionais, existem as consultas regionais, e os sindicatos 

que abrigam uma determinada certificação e requerem uma formação escolar para exercer a 

função. Aqueles que são profissionais e que não têm essa formação devem buscá-la na escola. 

E a escola deve se agilizar, criar condições para oferecer isso. 

3.    A Posição dos Alunos 

 Após realizarmos as entrevistas com os professores, fizemos uma pesquisa com 

aproximadamente 600 alunos, abrangendo: Ensino Médio, Ensino Técnico e Ensino Integrado 

da Escola Técnica MARTIN LUTHER KING, escola já apresentada anteriormente.  

 A escolha dessa Escola se deve ao fato de termos acesso tanto ao corpo docente 

quanto aos alunos, por estarmos desenvolvendo docência nesse campo há mais de quinze 

anos. Participamos de vários eventos envolvendo alunos e comunidade. Destacamos o mais 

recente, no ano de 1998, a Jornada Tecnológica, dentre outros. 

 A Escola é tida como uma das melhores em Ensino Técnico, em uma localização 

privilegiada, próxima ao Metrô Carrão, e a clientela, na sua grande maioria, é oriunda de 

classe média. 

 Ainda em relação aos alunos, observa-se uma heterogeneidade no que se refere aos 

estudos do Ensino Fundamental. Grande parte vem de escolas particulares, 

predominantemente no período diurno. Quanto à localização de suas moradias, a grande 

maioria habita em bairros distantes da escola. 
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3.1.    O Questionário Aplicado 

 

1.  IDENTIFICAÇÃO 

 

NOME: ___________________________________IDADE__________SÉRIE_________ 

 

CURSO:  1.1 Ensino Médio    (     ) 

                1.2 Ensino Técnico (     ) 

                1.3 Ensino Integrado [ Médio e Técnico ]  (    ) 

 

                      a)  Na mesma escola         (    )  

                      b)  Em escolas diferentes  (    )  
 

2. Quanto a escola :  

2.1 Se você é aluno do Ensino Médio , responda :  

 

a) Por que você escolheu uma Escola Técnica ?  

- Achar o ensino melhor  (    ) 

- Poder ter melhor preparo para o Ensino Superior    (    )  

- Desejar tornar um técnico de nível médio                (    )  

 

b) A escola está atendendo satisfatoriamente aos seus desejos e anseios ?  

       Sim   (    )                          Não  (    )                                     Em  Parte  (    )  

 

c) Comparativamente com outras escolas que oferecem o Ensino Médio , a sua escola é :  

Muito Melhor  (    )                          Melhor (    )                        Igual (    )             Pior (    )  
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3. Se você é aluno do Ensino Técnico , responda :  

 

a) Qual o seu objetivo quanto a continuidade dos estudos em nível de Ensino Superior ?  

- Tem pretensões de continuidade na área técnica equivalente a do Ensino Médio    (    ) 

- Pretende cursar outra área diferente no Ensino Superior  (    )  

- Ainda está indeciso  (    )  

 

b) Como você considera a atual desvinculação do Ensino Médio e Ensino Técnico ? 

Ótima (    )                    Boa (    )                       Ruim (    )                 Indiferente (    )  

 

c) Se você já trabalha na área do curso que está freqüentando , as disciplinas do curso :  

- Estão atendendo as necessidades na atividade profissional  (    )  

- Não estão atendendo  (    )  

- Estão atendendo em parte  (    )   

 

d) Se você ainda não atua na área do curso , qual sua expectativa com relação ao mercado 
de trabalho ?  

   Ótima (    )                                       Boa (    )                                                          Ruim (    )  

 

e) O curso que você realiza está correspondendo as suas expectativas  ?  

Totalmente  (    )                      Em parte (    )                        Não está (    )  
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3.2.    A Tabulação das respostas e os resultados 

 

 

1ª Série (Manhã)

Muito Melhor

Sim

O Ensino é Melhor

Melhor

Não

Melhor Preparo ao 3º Grau

Igual

Em Parte

Tornar-se Técnico

Pior

1

2

3

Seqüência4 14%

Seqüência3 29% 64% 34%

Seqüência2 20% 12% 45%

Seqüência1 51% 24% 7%

1) Porque Escola Técnica ? 2) Escola Atende seu desejos e anseios ? 3) Sua Escola  x  Outras 



60 

 

1ª Série ( Manhã ) 

 

 

 

 

1) Por que Escola Técnica? 

Tornar-se técnico
29%

Melhor preparo ao 
3º grau
20%

O Ensino é melhor
51%

Tornar-se técnico
Melhor preparo ao 3º grau
O Ensino é melhor

2) Escola Atende seus desejos e anseios?

Sim 
64%

Não 
12%

Em parte
24%

Sim 
Não 
Em parte
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3) Sua Escola x Outras

Pior
14%

Igual
34%

Melhor
45%

Muito Melhor
7%

Pior
Igual
Melhor
Muito Melhor
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O Gráfico I corresponde às respostas dos alunos da 1ª série do período da manhã. 

Destacamos que eles cursam o Ensino Médio, razão pela qual não responderam o item 

3 do questionário aplicado. Estes alunos, de acordo com a nova LDB 9 394/96, 

poderão estar optando, a partir da metade da 2ª série do Ensino Médio, para 

concomitantemente cursarem o Ensino Técnico. 

 No Gráfico I dos 104 alunos respondentes, observa-se que: 

- Quanto à escolha por uma Escola Técnica. A grande maioria, 51% dos 

entrevistados, o consideram melhor, 20% desejam melhor preparo para o Ensino 

Superior e  29% têm como objetivo tornar-se um técnico de nível médio.  

- Quanto aos anseios e desejos: 

64% acreditam que a escola está atendendo satisfatoriamente, 24% responderam 

que atende em parte e  para 12% não está atendendo. 

- Comparando escolas : 

 

A maioria, 45%,  responderam que a sua escola é melhor, 7% muito melhor, 34% 

igual e 14% responderam que a sua escola é pior. 

 Este gráfico representa alunos da 1ª série do período da manhã. 
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1ª Série (Módulo)

Totalmente

Ótima

Atende

Ótima

Continuidade

Em parte

Boa

Não atende

Boa

Outra área

Não

Ruim

Em parte

Ruim

Indeciso

Não trabalha

Indiferente

Outra área

1

2

3

4

5

50%

14% 14%

46% 34% 21% 23% 14%

18% 36% 13% 64% 54%

36% 16% 2% 13% 32%

1) Continuidade dos Estudos 2) Desvinculação Médio x 
Técnico

3) Já Trabalha na Área 4) Expectativa com Merc. do 
Trab.

5) Corresponde as Expectativas
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1ª Série ( Módulo ) 

 

5) Corresponde as Expectativas

Em parte
54%

 Totalmente
32%

Não
14%

Não

Em parte

Totalmente

4) Expectativa com mercado de trabalho

Ruim
23%

Ótima
13%

Boa
64%

Ruim

Boa

Ótima

3) Já Trabalha na Área

Outra área
50%

Não trabalha
14%

Em parte
21%

Atende
2%

Não atende
13% Outra área

Não trabalha

Em parte

Não atende

Atende

2)Desvinculação Médio x Técnico

Ruim
34%

Indiferente
14%

Ótima
16%

Boa
36%

Ruim

Boa

Ótima

Indiferente

1) Continuidade dos estudos 

Indecisos
46%

Continuidade
36%

Outra área
18%

Indecisos

Continuidade

Outra área
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De acordo com o Artigo 8º do Decreto nº 2.208 de 17 de abril de 1997 e seus 

Parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º o aluno poderá cursar o Ensino Técnico desde que os currículos 

estejam estruturados em disciplinas que poderão ser agrupadas sob a forma de módulos. Os 

currículos, estando organizados em módulos,  poderão ter caráter de terminalidade para efeito 

de qualificação profissional, dando direito a certificado de qualificação profissional. 

Os alunos respondentes com os dados tabulados neste gráfico, estão cientes e 

estudaram o Decreto acima descrito juntamente com a Direção, Professores e Coordenadores 

de Cursos. 

No Gráfico II, dos 56 alunos que cursam o Ensino Técnico modular, observou-se que: 

- Quanto à continuidade na área técnica equivalente a do Ensino Médio, tivemos 

36% respondendo positivamente, 46% encontram-se indecisos e 18% tem 

pretensões de cursar outra área no Ensino Superior. 

- Quanto à desvinculação do Ensino Médio do Técnico, tivemos como ótima 

recepção 16% dos entrevistados, boa 36%, ruim 34% e mostraram-se indiferentes 

14%. 

- Em relação ao trabalhar na área que estão freqüentando, somente 2% responderam 

que as disciplinas do curso estão atendendo as necessidades na atividade 

profissional, 13% dizem não estar atendendo, 21% responderam estar atendendo 

em parte 14% não trabalham e a metade dos alunos entrevistados , isto é 50% 

trabalham em área diferente do curso. 

- Quanto à expectativa com relação ao mercado de trabalho, 23% dos entrevistados 

têm uma expectativa ruim, enquanto 64% acham boa e 13% tem ótima expectativa. 

- Dos 50% que trabalham na área na qual estão freqüentando, observamos que em 

relação ao curso 32% responderam que está correspondendo totalmente as 

expectativas esperadas, 54% atendendo em parte e 14% dizem não estar atendendo 

as expectativas esperadas. 

 





 

 

1ª Série (Noturno)

O Ensino é Melhor

Sim

Muito Melhor

Melhor Preparo ao 3º Grau

Não

Melhor

Tornar-se Técnico

Em Parte

Igual

Pior

1

2

3

Seqüência4 11%

Seqüência3 17% 44% 6%

Seqüência2 31% 48% 67%

Seqüência1 53% 8% 17%

1) Porque Escola Técnica ? 2) Escola Atende seu desejos e anseios ? 3) Sua Escola  x  Outras 
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1ª Série ( Noturno ) 

 

 

 

1) Por que Escola Técnica? 

Melhor preparo ao 
3º grau
31%

Tornar-se Técnico
17%

O Ensino é melhor 
52%

Melhor preparo ao 3º grau
Tornar-se Técnico
O Ensino é melhor 

2) Escola Atende seu desejos e anseios ?

Em parte
44%

Não
48%

Sim 
8%

Em parte
Não
Sim 

3) Sua Escola x Outras

Pior
11% Muito Melhor

17%

O Ensino Melhor
66%

Igual
6%

Pior
Muito Melhor
O Ensino Melhor
Igual
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No Gráfico III, a pesquisa foi voltada aos alunos do Ensino Médio da 1ª série do período noturno, onde observa-

se: 

- Quanto à escolha de uma Escola Técnica para cursar o Ensino Médio: 

53% responderam por ser o ensino melhor, 31% expressam o desejo de obterem melhor preparo para o Ensino 

Superior e apenas 17% querem tornar-se um técnico de nível médio. 

- Quanto ao atendimento dos desejos e anseios, tivemos:  

Apenas 8% responderam positivamente, 48% negativamente e 44% acreditam que os desejos e anseios estão sendo 

atendidos em parte. 

- Na comparação com outras escolas que oferecem o mesmo tipo de Ensino Médio, os alunos do período 

noturno (1ª série) na sua grande maioria 67% responderam que o ensino é melhor na Escola Técnica, 17% 

muito melhor, existência de igualdade no ensino para 6% e 11% dos entrevistados acham o ensino pior. 



70 

 

-  

2ª Série

Continuidade

Ótima

Atende

Ótima

Totalmente

Outra área

Boa

Não atende

Boa

Em parte

Indeciso

Ruim

Em parte

Ruim

Não

Indiferente

Não trabalha
Outra área

1

2

3

4

5

10%

10% 15%

25% 20% 75% 20% 15%

15% 50% 0% 5% 85%

60% 20% 0% 0% 0%

1) Continuidade dos Estudos 2) Desvinculação Médio x 
Técnico

3) Já Trabalha na Área 4) Expectativa com Merc. do 
Trab.

5) Corresponde as 
Expectativas
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2ª Série 

 

 

 

 

 

Continuidade
60%

Outra área 
15%

Indecisos
25%

Continuidade

Outra área 

Indecisos

2) Desvinculação Médio x Técnico 
Ruim 
20%

Boa
50%

Ótimo
20%

Indiferentes
10%

Ruim 

Boa

Ótimo

Indiferentes

3) Já trabalha na área 

Em parte 
75%

Não trabalha
15%

Outra área 
10%

Em parte 

Não trabalha

Outra área 

4) Expectativa com Merc. do Trabalho 

Boa
20%

Ruim
80%

Boa

Ruim

5) Corresponde as Expectativas

Em parte 
85%

Não 
15%

Em parte 

Não 
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O Gráfico IV, refere-se às respostas dos alunos da 2ª série do Ensino Técnico, 

cursando no período da tarde, e tivemos como resultado:  

Obs.:  Dos 20 alunos respondentes, todos cursam o Ensino Médio em escolas estaduais 

da Região, no período matutino e foram em busca do Ensino Técnico por terem cumprido até 

a 2ª série do Ensino Médio. 

- Quanto a continuidade na área técnica em curso equivalente ao do técnico médio: 

A grande maioria expressou o desejo de continuidade, 60%. Tivemos ainda que 

15% tem pretensões de irem para outra área e 25% estão indecisos.  

- Com relação a proposta do Governo em desvincular o Ensino Médio do Ensino 

Técnico, dos entrevistados tivemos:  

20% responderam ótimo, 50% boa, 20% ruim e 10% mostraram-se indiferentes. 

- Quanto aos que trabalham na área do curso que freqüentam, as disciplinas do 

curso, para 75% estão atendendo em partes às expectativas, 15% não trabalham, 

10% trabalham em áreas diferentes. Nenhum dos entrevistados (0%) que trabalham 

em áreas diferentes responderam que as disciplinas que estão cursando, estão 

atendendo às necessidades na atividade profissional atual. Estes também dizem 

não estar atendendo às expectativas. 

- Aos que não atuam na área do curso que estão cursando, tivemos em Relação à 

expectativa para o mercado de trabalho, 20% acham ruim as expectativas e 5% 

boa. 

- Quanto ao curso, se está correspondendo às expectativas, tivemos como resposta: 

85% responderam em parte e para 15% não está correspondendo às expectativas. 
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2ª Série (Tarde) 

 

 

 
 

1) Por que Escola Técnica? 

O Ensino é 
Melhor 
43%

Tornar-se 
Técnico

43%

Melhor 
para 

Ensino 
Superior

14%

Melhor para
Ensino
Superior
O Ensino é
Melhor 

Tornar-se
Técnico

2) Escola atende seus desejos e anseios? 

Não
11%

Sim
15%

Em parte
74%

Não
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Em parte

3) Sua Escola x Outras 

Igual
49%

Melhor
43%

Muito 
Melhor

4%
Pior
4%

Igual

Melhor

Muito Melhor

Pior

4) Continuidade dos Estudos 

Outra área
13%

Indecisos 
38%
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de

49%

Continuidade
Outra área
Indecisos 

5) Desvinculação Médio x Técnico

Boa
49%

Ótima
13%

Ruim
25%

Indiferente
s

13% Boa

Ótima

Ruim

Indiferentes

6) Já trabalha na área 

Não 
trabalha

80%

Não atende
8%

Em parte
12%

Não trabalha
Em parte
Não atende

7) Expectativa com Mercado de 
Trabalho 

Boa
75%

Ruim
25%

Boa

Ruim

8) Corresponde as expectativas 

Totalmente
13%

Em parte 
87%

Totalmente

Em parte 
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Gráfico V corresponde aos alunos da própria escola, dos quais 16 alunos cursam 

concomitantemente o Ensino Médio pelo período da manhã e o Ensino Técnico no período da 

tarde e os demais 30 alunos fazem somente o Ensino Médio.  

Para a população dos 46 alunos respondentes, tivemos: 

- Quanto à escolha por uma Escola Técnica:  

43% tem pretensões de tornar-se um técnico de nível médio, outros 43% 

escolheram a Escola Técnica por acharem o ensino melhor e 13% têm o desejo de 

obter uma formação melhor para a continuidade dos estudos no Ensino Superior. 

- Em relação se a escola atende aos desejos e anseios, os discentes manifestaram-se 

de forma semelhante às demais turmas referentes à 1ª série do atual Ensino Médio. 

Isto é, manifestaram-se insatisfeitos, pois 74% responderam em parte, 15% 

manifestaram-se positivamente e 11% negativamente. 

- No aspecto comparativo entre a Escola Técnica e outras que oferecem o mesmo 

Ensino Médio, tivemos como respostas:  

48% colocaram-nas em pé de igualdade, 43% acham melhor, 4% muito melhor e 

somente 4% disseram que é pior. 

Dos 46 alunos os 16 que cursam também o Ensino Técnico responderam à 

pesquisa da seguinte forma: 

- Quanto à continuidade dos estudos na área:  

50% expressaram a vontade de continuidade na área, 13% continuidade em outra 

área e 38% encontram-se indecisos.  

- Quanto à desvinculação do Ensino Médio do Ensino Técnico, para 50% foi  Boa,  

13% ótima, 25% acharam ruim e 13% ficaram indiferentes. 
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-  Com relação ao trabalho, se trabalham na área afim, e se o curso está lhe 

proporcionando resultados, tivemos como respostas que 88% não trabalham, para 

13% está atendendo em parte e os demais 9% não se pronunciaram. 

- Quanto à expectativa frente ao mercado de trabalho, 75% acham boas e 25%  ruim. 

- Se estão correspondendo às expectativas, 13% afirmaram que totalmente e 88% 

em parte. 
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1) Continuidade dos Estudos 

Outra área 
20%

Indecisos
40%

Continuida
de

40%
Continuidade

Outra área 

Indecisos

2) Desvinculação Médio x Técnico 
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15%

Ótima
3%

Ruim
64%

Indiferença
18%

Indiferença

Ruim

Boa

Ótima

3) Já trabalha na área 
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9%
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6%

Em parte 
12%

Trabalham 
12%

Não 
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61%

Trabalham 

Não trabalham 

Em parte 

Não atendem

Atendem
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60%
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Boa 
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29%

Em parte
65%
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6%

Não 

Em parte

Totalmente

6) Por que Escola Técnica?

O Ensino é 
Melhor 
39%
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para 3º 

grau 
29%

Tornar-se 
técnico
32%

O Ensino é
Melhor 

Melhor para 3º
grau 

Tornar-se
técnico

7) Escola atende seus desejos e 
anseios?

Em parte 
71%

Não
24%

Sim
5%

Em parte 

Não

Sim

8) Sua Escola x Outras 

Pior
32%

Igual
56%

Melhor
12%

Pior

Igual

Melhor
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O Gráfico VI apresenta-nos as respostas obtidas da pesquisa efetuada com alunos da 3ª 

série integrada (médio e técnico), penúltima turma após a Reforma. 

- Quanto à continuidade dos estudos a nível de Ensino Superior, na mesma área: 

Dos respondentes, tivemos 47% são pela continuidade na área, 24% pela 

continuidade em outra área e 29% ainda indecisos. 

- Quanto à desvinculação do Ensino Médio do Ensino Técnico: 

3% acharam ótima, 15% boa, um número expressivo de 64% reprovam, acharam 

ruim e 18% demonstraram indiferença. 

- Em relação ao questionamento se já trabalham na área, e se o curso e disciplinas 

estão atendendo às expectativas, os alunos demonstram que:  

para 6% atendem, para  9% não atendem, para 12% atendem em parte, 61% não 

trabalham e 12% trabalham, porém numa área diferente. 

- Expectativa em relação ao mercado de trabalho, tivemos para 29% dos 

respondentes boa expectativa e 44% estão pessimistas, achando ruim.  

- E em relação ao curso, questionamos quanto à correspondência das expectativas e 

observamos que 6% acham totalmente, 65% em parte e 29% acham que o curso 

não está atendendo as expectativas.  

- Qual a razão de estar estudando numa Escola Técnica, 32% por terem desejo de 

tornar-se um técnico de nível médio, 29% para melhor preparar-se para o Ensino 

Superior e 38% por achar o ensino melhor. 

- Se a escola está atendendo aos desejos e anseios, 5% responderam positivamente, 

24% negativamente e a grande maioria, 71% acreditam que em parte.  

- Na comparação da escola com outras, nenhum dos pesquisados acha muito melhor, 

12% acham melhor, 56% igual e 32% concluíram que é pior.  
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27%
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Indecisos

2) Desvinculação Médio x Técnico 
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75%
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O Gráfico de número VII refere-se às respostas dos alunos da 3ª série do curso 

noturno, ensino integrado, penúltima turma após a reformulação do Ensino Técnico.  

 

- Quanto à continuidade dos estudos na área, 45% responderam afirmativamente, 

27% expressaram o desejo em dar continuidade aos estudos em área diferente e 

28% estão indecisos. 

- Com relação à desvinculação entre o Ensino Médio e o Ensino Técnico, tivemos 

boa receptividade para somente 4%, 78% acharam ruim e 18% estão indiferentes.  

- Perguntados se trabalham na área, tivemos que 25% trabalham em outra área, 12% 

não trabalham, 25% trabalham na área e demostram que o curso está atendendo as 

expectativas, enquanto 20% acham o contrário e 18% atendendo em parte.  

- Com relação à expectativa com o mercado de trabalho, tivemos 10% com boa 

expectativa e 27% achando ruim.  

- Se o curso estaria atendendo às expectativas, 8% acham que corresponde 

totalmente, 75% em parte e 17% responderam que não atende.  

- Quanto à escolha pela Escola Técnica, 22% desejam tornar-se técnico na área, 

23% acham o ensino melhor e consequentemente melhor preparo para o 

prosseguimento dos estudos a nível superior e 55% por acharem o ensino melhor.  

- A escola atendeu aos desejos e anseios, 75% dizem que em parte, 15% Não e 10% 

Sim.  

- Quanto à comparação com outras escolas, 35% acham igual, 33% melhor, 7% 

muito melhor e 25% acham pior. 
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A última turma remanescente anterior à Reforma da Escola Técnica está representada 

pelas respostas dos alunos da 4ª série do período noturno, que podem ser observados no 

Gráfico de número VIII. 

 

- Quanto à continuidade dos estudos, 45% expressaram o desejo de continuar na 

mesma área, 30% em área diferente daquela na qual em breve se tornará um 

técnico e  25%, embora em fase de conclusão do curso, estão indecisos. 

- Quanto à desvinculação do Ensino Médio e o Ensino Técnico, 2% acharam ótima, 

23% boa, a grande maioria dos respondentes (66%) acharam ruim e 11% 

apresentam-se indiferentes a tal medida. 

- Quando questionados se trabalham na área e se o curso e disciplinas atendem com 

satisfatoriedade, 19% responderam que atendem, 4% não atendem, 47% atendem 

em parte e 30% trabalham em outras áreas. 

- Quanto à expectativa em relação ao mercado de trabalho, tivemos 13% achando 

boa e 17% ruim. 

- Se o curso correspondeu às expectativas totalmente para 11%, em parte para 81% e 

não correspondeu para 8% dos respondentes. 

- Em relação à razão da escolha por uma Escola Técnica, 28% desejam tornar-se 

técnico de nível médio, 30% tiveram o objetivo de aquisição de melhor 

conhecimento para prosseguimento dos estudos em nível superior e 43% por 

julgarem o ensino melhor. 

- Se a escola atendeu aos desejos e anseios destes alunos, ficou claro que em parte 

sim, (66%); simplesmente sim para 15% e não atendeu para 19% dos 

respondentes. 

- A comparação da escola com outras, 9% acharam muito melhor, 34% melhor, 40% 

igual e 17%  pior. 
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4. Tendências, Problemas e Dilemas Decorrentes da Posição dos Docentes e dos 

Discentes. 

4.1.  A postura do corpo docente do Ensino Técnico frente à Reforma 

 

 Acreditamos que a fala dos professores denota: 

1. Visões heterogêneas 

2. Um misto de incerteza, desalento e otimismo 

3. Misto de criticidade (Professora Célia) e acatamento (outros em geral) 

4. Um clima de expectativa apesar de algumas iniciativas estarem sendo tomadas. 

5. Esperança na modularização. 

6. Otimismo com relação à possibilidade de formar um técnico cidadão nos moldes da 

nova LDB (disciplinas transversais). 

7. Alerta para o perigo do elitismo devido à exigência da integralidade (tempo 

integral). 

8. Aprovação referente à desvinculação entre o Ensino Médio e Técnico  

Depoimentos apontam que as novas diretrizes curriculares para o Ensino Técnico, 

assim como para o Ensino Médio trazem profundas modificações na organização pedagógica 

e curricular das unidades escolares. A reorganização curricular é o grande desafio imediato 

para as escolas, e os professores deverão adaptar-se às novas propostas pedagógicas de suas 

unidades de ensino de acordo com as novas diretrizes da Reforma.  

 

Dessa forma, a discussão sobre a organização curricular do Ensino Médio e as novas 

medidas a serem adotadas para o Ensino Técnico terão  implicações diretas no cotidiano das 

escolas interferindo na forma de seleção e organização dos conhecimentos e das disciplinas, 

na distribuição de carga horária, na metodologia de ensino e consequentemente em todo 
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trabalho administrativo e docente. Contudo, esta discussão não pode e não deve ser feita 

desvinculada de uma consistente análise política sobre a relação educação e trabalho, as novas 

mudanças econômica e científico-tecnológicas da sociedade contemporânea, a questão da 

qualidade e da democratização do ensino e do papel dos professores neste contexto 

educacional de mudanças cuja participação política é fundamental. 

4.2  Os alunos  

    A reforma nas escolas técnicas teve início no ano de 1997, e atualmente todas as 

escolas da Rede Paula Souza estão sob o Regime e Normas estabelecidas pela LDB, e no 

momento nenhuma delas está oferecendo o ensino antigo. Assim encontramos turmas do 3º e 

4º anos com o Ensino Técnico de acordo com a LDB 5692/71 e as 1ªs e 2ªs séries apresentam o 

ensino nos moldes da 9394/96. 

 Faremos uma análise dos dados tabulados obtidos nas respostas do questionário 

aplicado e representados nos gráficos apresentados ( Gráficos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII ). 

Para tal, estaremos observando e descrevendo alguns ítens que são relevantes para o nosso 

estudo.  

Observa-se que tanto os alunos da 1ª série do período da manhã, quanto os do noturno 

escolheram para prosseguimento dos estudos uma Escola Técnica por acharem o ensino 

melhor, respectivamente 51% e 53%; quanto ao desejo de encontrar um melhor preparo para o 

Ensino Superior, os alunos do período da manhã mostraram-se menos positivos do que os do 

noturno, 20% e 31%; quanto ao anseio em tornar-se um técnico de nível médio, os da manhã 

demonstraram maior desejo do que os do noturno, 29% e 17%. 

Com relação à satisfação dos desejos e anseios, vemos que os ingressantes no período 

da manhã estão mais satisfeitos do que os do noturno embora em ambos os períodos tivemos 

como maior índice a resposta em parte, 64% e 44%. Porém os alunos do noturno tiveram um 

índice de rejeição maior, pois 47% responderam negativamente e os do matutino 12%. 

Conversas mantidas com grupos de alunos de ambos os períodos levam-nos a explicar a 

negatividade por alguns fatores, tais como: os alunos do matutino, na maioria não trabalham, 

dedicam-se somente aos estudos. Os alunos do noturno, além de trabalharem, residem muito 

distante da escola e ainda mais, muitos deles estão há algum tempo sem estudar, o que 

acarreta uma desarticulação dos pré-requisitos básicos e dificulta a aprendizagem. 
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Consequentemente, tornam-se insatisfeitos, embora 67% dos alunos do noturno contra 45% 

dos alunos do matutino responderam que a escola em que estão, comparativamente com 

outras, que oferecem o mesmo ensino, é melhor; e ainda, 71% dos alunos da manhã, acham 

muito melhor e 17% dos alunos do noturno, também. (Observar Gráficos I e III) 

Preocupamo-nos em apresentar estas comparações, pois as primeiras séries tanto do 

diurno, quanto do noturno, assim como as segundas séries são os precursores da nova 

modalidade de ensino proposto pela nova Lei de Diretrizes e Bases  9394/96 

concomitantemente com o Decreto 2 208/97. 

Nas segundas séries aplicamos o questionário para dois grupos de alunos: o grupo dos 

que estão cursando no período matutino o Ensino Médio em outras escolas da região e nesta 

Escola Técnica ETE Martin Luther King, cursam o Ensino Técnico e o outro grupo 

corresponde a alunos da própria escola, dos quais 30 fazem somente o Ensino Médio e 16 

cursam concomitantemente o Ensino Médio no período da manhã e o Ensino Técnico no 

período da tarde (Observar Gráficos IV e V). 

O Gráfico IV que representa as respostas dos alunos do Ensino Técnico e que cursam 

o Ensino Médio em outras escolas deixam-nos impressões satisfatórias e até mesmo otimistas, 

pois observamos que a grande maioria 60%, tem pretensões de continuidade dos estudos no 

Ensino Superior na mesma área, o mesmo ocorrendo com os alunos que concomitantemente 

fazem o Ensino Médio e o Ensino Técnico na mesma escola, 50% deles têm a mesma 

pretensão (Observamos o Gráfico V). O mesmo ocorre em relação a atual desvinculação do 

Ensino Médio do Ensino Técnico ambos os grupos responderam como boa (50%). Observa-se 

uma grande discrepância em relação ao questionamento se já trabalham na área. No primeiro 

grupo, (Ver Gráfico IV) apenas 15% não trabalham, enquanto no segundo grupo (Ver Gráfico 

V), temos que 88% não trabalham, que já era de se esperar pois estes alunos, mais da metade 

estudam em período integral. Dos alunos que já trabalham na área, no primeiro grupo 

(Gráfico IV) apenas 5% têm boa expectativa, enquanto no segundo grupo (Gráfico V) 75% 

têm boa expectativa. Podemos observar que estes alunos estão mais inteirados com o Ensino 

Técnico e têm maior firmeza no que almejam. 

 Quanto ao curso, ambos os grupos concluíram que as expectativas estão 

correspondendo em parte. Observa-se no Gráfico IV, 85% e no Gráfico V, 88%. 
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Com relação aos alunos das terceiras séries da manhã e da noite, observa-se grande 

similaridade nas respostas (Gráficos VI e VII), demonstrando uma grande discrepância em 

relação ao trabalhar na área do curso que estão freqüentando. No período da manhã, apenas 

6% afirmam que já trabalham e está atendendo. No noturno, 25% nas mesmas condições, 

embora, no matutino, 62% dos alunos não trabalham,, enquanto no noturno apenas 12%. Um 

fato que nos chamou atenção foi com relação a insatisfação dos alunos com a desvinculação 

do Ensino Médio do Ensino Técnico, tivemos no período na manhã a reprovação por 65% dos 

alunos e no noturno 78%. 

O Gráfico VIII são as respostas dos alunos que já concluíram o Ensino de 2º Grau 

(atual Ensino Médio). Estes alunos já têm o título de Auxiliar Técnico e estão cursando a 4ª 

série para obtenção do título de Técnico de nível médio. Observamos que a maioria não 

aceitou a desvinculação, 66%; trabalham na área quase a metade 47%; 81% afirmam que o 

curso que estão prestes a terminar atendeu em parte às expectativas e ainda 66% acham que a 

escola atendeu aos seus anseios e desejos em parte. 

Finalmente, o Gráfico II mostra-nos as respostas dos alunos que estão cursando a 

primeira série modular. A maioria está indecisa em relação à continuidade dos estudos, 46%; 

50% trabalham em outra área; 64% têm boa expectativa e 54% acreditam que o curso está 

atendendo às expectativas em parte. 

4.3.  Tendência geral relativa à posição dos alunos 

 A maioria dos alunos não tem “vocação técnica”. Há insatisfação generalizada. Os 

Cursos respondem  parcialmente às expectativas, atendem parcialmente aos requisitos do 

trabalho e a desvinculação do Ensino Médio e Ensino Técnico é rejeitada pela maioria. Os 

alunos  escolhem a Escola Técnica por achar o ensino melhor ou para adquirir melhor preparo 

para o Ensino Superior, sem o comprometimento pela continuidade dos estudos na mesma 

área em que estudam. 

Quanto à nova modalidade do Ensino Técnico, ou seja, o ensino modular, não foi 

possível apurar com precisão a tendência do alunado, por se tratar de uma inovação ainda em 

fase experimental e de transição. Será necessário aguardar a sedimentação da experiência para 

averiguar o seu impacto sobre o corpo discente .Os alunos manifestam uma posição mais 

realista, menos otimista e, em alguns pontos, oposta em relação aos docentes. 
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CAPÍTULO IV: INTERLÚDIO TEÓRICO 

 

 Os depoimentos colhidos entre docentes e alunos de Escolas Técnicas, além de 

espelhar as preocupações, tendências, problemas e dilemas que despontam das pessoas que 

estão vivenciando o Ensino Técnico nessa fase de transição e implantação da Reforma, 

suscitam duas questões relevantes, cujo aprofundamento marcará o rumo deste trabalho. 

 A primeira é uma questão teórica. Trata-se de explicitar as principais teorias sobre a 

relação escola/trabalho, pois elas ora legitimam as decisões políticas que fixam as reformas 

educacionais em geral e em especial a formação profissional e técnica, ora fundamentam as 

posturas críticas frente a essas decisões. Um estudo sucinto dessas teorias é o objetivo do 

presente capítulo. 

 Outra questão, diretamente vinculada à primeira, é saber quais são as perspectivas para 

o profissional técnico a partir da Reforma introduzida pela atual legislação. Responderá às 

expectativas expressas nas falas oficiais e nos depoimentos de uma parcela de docentes e 

discentes entrevistados ? Despontará no futuro um técnico realmente cidadão ? Quais seriam 

as premissas e práticas que levariam a esse futuro promissor? Terão razão o pessimismo e as 

preocupações reveladas por uma parcela dos pesquisados? Cabeça e braços estão 

irremediavelmente separados? O profissional técnico está fadado a ser apertador de 

parafusos? Um braçal a quem se fecharam as portas do Ensino Superior ? Enfim, qual é o 

papel real, o alcance e os limites da escola na formação do profissional técnico, a partir das 

premissas e propostas expressas na atual legislação e na Reforma do Ensino Técnico ? São 

questões que ocuparão o quinto e último capítulo. 

1. A Relação Escola/Trabalho Segundo a Teoria do Capital Humano e Modernização 

 Esta teoria concebe economicamente a própria educação, analisando-a principalmente 

como produtora de capacidades de trabalho. Assim, eleva o ensino da técnica à condição de 

elemento fundamental do desenvolvimento econômico, a ponto de explicar as diferenças de 

desenvolvimento entre os países. Considera a educação como fator que explica as diferenças 

existentes nas capacidades de trabalho e, consequentemente, na produtividade e na renda dos 

indivíduos; dessa forma, afirma que a formação profissional em maior intensidade conduz a 
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maior produtividade, o que por sua vez leva a melhores salários e, portanto, atinge uma 

redistribuição de renda mais eficaz. Essa perspectiva teórica tem sido, de certa maneira, o 

“respaldo científico” (a base legitimatória) da política e das ações educacionais do Estado, 

principalmente quando relacionadas à formação profissional. Com base neste enfoque, 

durante muito tempo, proclamou-se a carência de técnicos de nível médio e a necessidade de 

aumentar o número de elementos com esta formação e com capacidade criativa suficiente para 

impulsionar o desenvolvimento tecnológico. Nesta perspectiva, ainda, costuma-se afirmar que 

as empresas necessitam dos técnicos formados pelas escolas e atribuem-se eventuais 

dificuldades no mercado de trabalho ao desconhecimento ou descaso das empresas pelo 

técnico de nível médio. Finalmente, esta teoria espera que a formação profissional seja 

importante elemento na absorção do egresso do Ensino Técnico pelo mercado de trabalho e 

mesmo na sua ascensão na hierarquia ocupacional das empresas; denuncia, também, uma 

“tendenciosidade aristocrática” a favor da educação geral, na educação brasileira, supõe que a 

profissionalização reduza a tendência elitizante do sistema educacional e promova a 

integração do homem à força de trabalho. 

 À medida que se aproxima o século XXI, a sociedade do conhecimento, baseada no 

capital humano, afetará todos os aspectos da vida. Com  o desenvolvimento tecnológico  

muitas coisas das quais hoje ainda podemos fazer uso, em breve tornar-se-ão obsoletas. O 

mundo da informática, a automação, os produtos de alta tecnologia, os serviços de 

conhecimento, a redução no tamanho das corporações, o desemprego, as mulheres 

trabalhando fora de casa, uma população cada vez mais idosa, novas atitudes e expectativas 

dos consumidores, a competitividade no Terceiro Mundo em patamares elevados, são os 

novos horizontes do século XXI. “A natureza do trabalho, as relações sociais, os padrões de 

gastos, as horas e atividades de lazer e as oportunidades de investimento refletirão uma rápida 

evolução da nova sociedade”28.  

      Segundo a teoria em pauta, “a educação é fator explicativo das diferenças existentes 

nas capacidades de trabalho e, consequentemente, na produtividade e na renda dos 

indivíduos”29, e ainda “a formação profissional em maior intensidade conduz à maior 

                                                           
28 Richard CRAWFORD; Na Era do Capital Humano: o talento, a inteligência e o conhecimento como forças econômicas, 
seu impacto nas empresas, e nas decisões de investimento – tradução Luciana Bontempi; Gouveia; Revisão técnica Heitor 
José Pereira – São Paulo: ATLAS, 1994 – pg. 173. 
 
29 Apostila do CENAFOR, 1986 – elaborada pela equipe da Área de Ensino Técnico Industrial – (mimeo) 
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produtividade, o que por sua vez leva a melhores salários e, portanto, se atinge uma 

redistribuição de renda mais eficaz”30.  

 Uma falha na adaptação resultará em reações e decisões inadequadas e o profissional 

técnico estará fadado ao insucesso ou terá resultados insatisfatórios. 

2. A Relação Escola/Trabalho segundo a Teoria da Reprodução 

Esta teoria afirma que "a educação é determinada pelas relações de produção, 

cabendo-lhe basicamente o papel de reprodutora das relações"31. Sob a fachada de um meio 

“neutro”, “sem ideologia” ou “laico”, em que se transmitem conhecimentos “científicos” e 

normas e valores “eternos”, a escola de fato está assegurando a reprodução da força de 

trabalho e transmitindo as qualificações necessárias ao mundo do trabalho para a manutenção 

e o crescimento do capital. Ainda mais, a escola faz com que os indivíduos se sujeitem à 

estrutura de classes ao inculcar-lhes (simultaneamente) as formas de legitimação, justificação 

e disfarce das diferenças e do conflito de classes. Nessa perspectiva, a escola serve ao capital, 

seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista ideológico (ao criar disponibilidade e 

disciplina nos indivíduos para assumirem determinados papéis). Afirma ainda que o 

capitalismo, nas condições da sociedade moderna, requer uma classe trabalhadora preparada 

para operar equipamentos modernos e tecnologia avançada, aumentando substancialmente a 

produtividade do trabalho sem aumentar a remuneração do trabalhador (fixada sempre em 

nível de sua manutenção pessoal e reprodução de sua força de trabalho); daí, o capitalismo ter 

interesse  na “democratização” das  oportunidades  de  ensino  que,  evidentemente,  nunca  se 

traduz numa equalização de oportunidades mas sim em reprodução material das classes 

sociais.   

Esse enfoque denuncia que a ascensão social via educação é uma ideologia na qual o 

trabalhador é levado a acreditar; na verdade, a escola capitalista veicula e sacraliza a ideologia 

da classe dominante, inculcando os valores da dominação dos trabalhadores. Finalmente, esta 

teoria sustenta que a escola tem por objetivo suprir as empresas com mão-de-obra adequada e 

prover um exército industrial de reserva de qualificados. BOURDIEU e PASSERON, 

inspiradores da teoria reprodutiva, ao afirmarem que a educação é determinada pelas relações 

de produção, remetem-nos ao ponto central da teoria do sistema de ensino, “que se constituiu 

                                                           
30 Ibidem 
31 Apostila do CENAFOR, 1986 – elaborada pela equipe da Área de Ensino Técnico Industrial – (mimeo) 
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enquanto tal à medida que seu poder de construção dos fatos se afirmou no trabalho sobre os 

fatos”32. 

 BOURDIEU e PASSERON definem de modo tradicional o sistema de educação como 

sendo um conjunto de mecanismos institucionais ou habituais pelos quais se encontra 

assegurada a transmissão entre as gerações da cultura herdada do passado, que é reflexo do 

sistema social dominante. 

3. A Relação Escola/Trabalho segundo a Teoria da Desvinculação 

 Esta teoria assevera que é no seio da produção mesma que devemos buscar a formação 

de qualificação requeridas e não numa instituição à margem como é a escola; ou seja, é o 

próprio capital que soluciona a questão da qualificação de seus quadros e isto pouco tem a ver 

com o sistema de educação tal como existe. Isto significa assumir uma crescente 

desvinculação entre escola e empresa; isto é, nem a escola é capitalista e nem o capital precisa 

dela para preparar o trabalhador, pois o capital não depende da escola e resolve de outras 

maneiras seus problemas com mão-de-obra. Diz a teoria que em função do empobrecimento 

do conteúdo da maioria dos cargos e funções (decorrente do desenvolvimento do processo 

capitalista de trabalho) a adequação da mão-de-obra passa a ser basicamente um produto do 

próprio  processo  de trabalho que é, ao mesmo tempo, processo de formação do trabalhador. 

Dessa   forma,  a  empresa  passa   a  depender   cada  vez menos  de  instituições  externas  de 

treinamento de mão-de-obra que seu corpo coletivo de trabalho não possa formar; assim, a 

qualificação se reduz cada vez mais à capacidade de se adaptar às normas e às rotinas (de se 

ajustar ao ritmo do corpo coletivo de trabalho) já que o trabalho individual perdeu a força e a 

necessidade. Se assim é, cresce (entre gerência superior e trabalhadores) uma “zona cinzenta” 

(a ser ocupada por técnicos)   que tem a seu cargo transmitir ordens, supervisionar e controlar  

as equipes de trabalho e operadores; mas, para ocupar estes postos-chave, a empresa prefere 

recrutar empregados em seu “mercado interno de trabalho” na medida em que assim tem boas 

informações sobre as características pessoais do que vão desempenhar estas funções (para as 

quais a confiança pessoal e a identificação ideológica com o patronato são indispensáveis). 

Finalmente, esta teoria denuncia a ilusão na qual se cai quando se pensa que há necessidade 

                                                           
32 Pierre BOURDIEU – Jean Claude PASSERON – A Reprodução: Elementos para uma teoria do sistema de ensino, 
Livraria Francisco Alves  Editora  S.A.; Rio de Janeiro, RJ, 1975,  pg. 11. 
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(por parte do capital) de contar com uma escola que ofereça formação profissional 

qualificada. 

 O crescimento do investimento pelas empresas em treinar cada vez mais seus 

trabalhadores, embora cientes que após a habilitação dos funcionários, estes podem facilmente 

deixar o emprego e aplicar o seu treinamento em um concorrente, tem originado uma 

independência cada vez maior da empresa para com as instituições de ensino, ocorrendo esta 

crescente desvinculação entre a escola e a empresa, pois “ nem a escola é capitalista e nem o 

capital precisa dela para preparar o trabalhador”33. 

4. Síntese Comparativa das Três Teorias  

TEORIA DO CAPITAL 

HUMANO E 

MODERNIZAÇÃO 

TEORIA DA 

REPRODUÇÃO 

TEORIA DA 

DESVINCULAÇÃO 

A educação deve ser 

concebida economicamente 

pois é produtora da 

capacidade de trabalho 

A educação é determinada 

pelas relações de produção 

cabendo-lhe basicamente o 

papel de reprodutora dessas 

relações 

A formação de qualificações 

requeridas pelo mercado de 

trabalho deve ser buscada no 

seio da própria produção e 

não numa instituição à 

margem como é a escola. 

                                                           
33 CENAFOR. Síntese Comparativa das Teorias, 1986 – (mimeo) 
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O Ensino Técnico é 

elemento fundamental do 

desenvolvimento econômico 

a tal ponto que se pode 

explicar as diferenças de 

desenvolvimento entre os 

países a partir dele. 

Sob a fachada de um meio 

neutro, sem ideologia ou laico, 

em que se transmitem 

conhecimentos “científicos” e 

normas e valores “eternos”, a 

escola, de fato, está 

assegurando a reprodução da 

força de trabalho e 

transmitindo as qualificações 

necessárias ao mundo do 

trabalho. 

É o próprio capital que 

soluciona a questão da 

qualificação de seus quadros 

e isto pouco tem a ver com o 

sistema de educação tal 

como existe. 

A educação é fator 

explicativo das diferenças 

existentes nas capacidades de 

trabalho e, 

consequentemente, na 

produtividade e na renda dos 

indivíduos. 

A escola faz com que os 

indivíduos se sujeitem à 

estrutura de classes ao 

inculcar-lhes 

(simultaneamente) as formas 

de legitimação, justificação e 

disfarce das diferenças e do 

conflito de classes. 

Há uma crescente 

desvinculação entre escola e 

empresa pois nem a escola é 

capitalista e nem o capital 

precisa dela para preparar o 

trabalhador, dado que o 

capital não depende da 

escola e resolve de outras 

maneiras seus problemas 

com mão-de-obra. 
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A formação profissional em 

maior intensidade conduz à 

maior produtividade, o que 

por sua vez leva a melhores 

salários e, portanto, se atinge 

uma redistribuição de renda 

mais eficaz. 

A escola serve ao capital, seja 

do ponto de vista econômico, 

seja do ponto de vista 

ideológico, pois cria 

disponibilidade e disciplina 

nos indivíduos para 

assumirem determinados 

papéis. 

Em função do 

empobrecimento do 

conteúdo da maioria dos 

cargos e funções 

(decorrentes do 

desenvolvimento do 

processo capitalista do 

trabalho) a adequação da 

mão-de-obra passa a ser 

basicamente um produto do 

próprio processo de trabalho 

que é, ao mesmo tempo, 

processo de formação do 

trabalhador. 

Há carência de técnicos de 

nível médio e necessidade de 

aumentar o número de 

elementos com esta 

formação e com capacidade 

criativa suficiente para 

impulsionar o 

desenvolvimento 

tecnológico. 

O capitalismo, nas condições 

da sociedade moderna, requer 

uma classe trabalhadora 

preparada para operar 

equipamentos modernos e 

tecnologia avançada, 

aumentando substancialmente 

a produtividade do trabalho 

sem aumentar a remuneração 

do trabalhador. 

A empresa depende cada vez 

menos de instituições 

externas de treinamento e de 

mão-de-obra que seu corpo 

coletivo de trabalho não 

possa formar 

As empresas necessitam dos 

técnicos formados pelas 

escolas e as dificuldades no 

mercado de trabalho devem-

se ao desconhecimento ou 

descaso das empresas pelo 

técnico de nível médio. 

O capitalismo tem interesse na 

“democratização” das 

oportunidades de ensino 

apenas como reprodução 

material das classes sociais, 

sem nunca atingir uma efetiva 

equalização de oportunidades. 

A qualificação se reduz cada 

vez mais à capacidade de se 

adaptar às normas e às 

rotinas já que o trabalho 

individual perdeu a força e a 

necessidade. 
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A formação profissional é 

importante elemento na 

absorção do egresso do 

Ensino Técnico pelo 

mercado de trabalho e pela 

sua ascensão na hierarquia 

ocupacional das empresas. 

A ascensão social via 

educação é uma ideologia na 

qual o trabalhador é levado a 

acreditar pois, na verdade, a 

escola capitalista só veicula e 

sacraliza a ideologia da classe 

dominante, inculcando os 

valores da dominação nos 

trabalhadores. 

Cresce uma “zona cinzenta” 

(a ser ocupada por técnicos) 

entre a gerência superior e os 

trabalhadores, que tem a seu 

cargo, transmitir ordens, 

supervisionar e controlar as 

equipes de trabalho e 

operadores. 

Há uma “tendenciosidade 

aristocrática” a favor da 

educação geral na educação 

brasileira e a 

profissionalização é a única 

possibilidade de reduzir essa 

tendência elitizante, 

promovendo a integração do 

homem à força de trabalho. 

A escola tem por objetivo 

suprir as empresas com mão-

de-obra adequada e prover um 

exército industrial de reserva 

de qualificados. 

Para ocupar os postos-chave 

de supervisão a empresa 

prefere recrutar empregados 

em seu “mercado interno de 

trabalho” na medida em que 

assim tem boas informações 

sobre as características 

pessoais do que vão 

desempenhar estas funções 

(para as quais a confiança 

pessoal e a identificação 

ideológica com o patronato 

são indispensáveis). 

Quadro-síntese (para fins didáticos) elaborado pela equipe da Área de Ensino Técnico 
Industrial do CENAFOR – 1986 
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5. Escola e Trabalho: Uma Relação Dialética – A Posição da Pedagogia Histórico-Crítica 

 Essa teoria parte do pressuposto de que a escola não tem a obrigação de formar, de 

qualificar, de preparar o aluno para aqueles requisitos indispensáveis a uma adaptação às 

condições de trabalho exigidas pela empresa capitalista. E não poderia ser diferente na 

sociedade capitalista. Não apenas porque é impossível a escola acompanhar e colocar à 

disposição dos alunos os equipamentos utilizados na empresa, mas principalmente, porque os 

objetivos da escola e da empresa diferem profundamente. Enquanto a escola deve ter como 

preocupação básica a promoção do homem, a preocupação de formar o cidadão, a empresa se 

preocupa com o lucro, ou seja, com a exploração do cidadão. 

 A educação escolar, assim, não garante a priori um posto de trabalho específico ao 

aluno, mas pode, por outro lado, propiciar conhecimentos que o ajudem a encontrar o seu 

emprego dentre as múltiplas alternativas oferecidas pelo mercado de trabalho. Nesse sentido, 

tanto a formação geral como a transmissão dos saberes técnicos aprecem como pré-requisitos 

indispensáveis não só para encontrar um emprego, mas também para compreender o 

significado do trabalho e da sociedade moderna. A sólida formação científica e técnica é a 

melhor forma da escola preparar o aluno para a realidade relativamente imprevisível do 

mercado de trabalho. 

 As relações da escola com a produção capitalista são dialéticas; a escola não se 

encontra totalmente subordinada às condições econômicas vigentes e, particularmente, às leis 

e mecanismos de funcionamento do mercado de trabalho. As tentativas de adequar a escola às 

exigências do mercado de trabalho não têm passado de um esforço em vão. No fundo, as 

análises que procuram caracterizar o mercado de trabalho, baseadas na teoria do capital 

humano, têm repousado  em pressupostos falsos, ou seja, de que o mesmo é estático, 

homogêneo, a-histórico, quando em verdade, o mercado de trabalho é uma realidade histórica, 

socialmente determinada  e que obedece à movimentação desordenada do capital.  

É em razão desses fatores e pelo fato de ser uma realidade conflitiva que "não existe 

uma relação biunívoca entre educação e mercado de trabalho. Ao contrário, as relações entre 

as citadas instâncias são altamente mediadas e contraditórias. É por isso que as posições que 

insistem na suposição de que existe uma relação biunívoca entre educação e mercado  de  

trabalho  incorrem   em   erro   ao    imaginar   que   a     cada    formado     pela    organização  
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escolar corresponde um lugar, uma ocupação no mundo do trabalho"34.  

Essas análises que enfatizam a existência de uma relação biunívoca entre escola e 

mercado de trabalho, desconhecem por outro lado, que a empresa moderna tem criado e 

desenvolvido mecanismos internos com o objetivo de lhe garantir a força de trabalho 

adequada e indispensável ao seu funcionamento. As grandes empresas, por exemplo, têm 

montado centros de treinamento através dos quais procuram moldar e criar hábitos de conduta 

e "qualificar" profissionalmente, no próprio serviço, os seus trabalhadores. Com os subsídios 

da Lei 6.297/75, as empresas custeavam a especialização dos seus trabalhadores e, pela 

mesma lei, eram ressarcidas por essas despesas. 

Como vemos, o que existe é uma visão confusa e ingênua do mercado de trabalho na 

sociedade capitalista. O mercado de trabalho, em sociedades de livre empresa, obedece ao 

caráter cíclico da economia, estando, pois, sujeito a constantes flutuações, o que torna o 

mercado de trabalho praticamente imprevisível. O capital segue uma lógica própria em busca 

de atividades lucrativas, não estando, portanto, sujeito a regulamentação e a planos pré-

estabelecidos. Além disso, "num país como o Brasil, onde as migrações inter-regionais são 

extremamente intensas, faz com que os mercados de trabalho não sejam de modo algum 

fechados, em termos geográficos"35. Isto faz com que o mercado de trabalho "de uma 

determinada área possa ser 'perturbado' pelas migrações, tornando-o saturado, provocando 

elevação ou diminuição dos valores do salário, diminuindo o prestígio de certas ocupações"36.  

O mesmo autor Luis A. CUNHA prossegue dizendo que o profissional "não consegue saber 

de todas as oportunidades existentes. Além de não ser transparente, o mercado de trabalho não 

funciona como uma praça onde se encontram apenas ofertas de competências e demandas de 

competências"37.     

A escola, sem dúvida, deve levar em conta o mercado de trabalho, suas características 

fundamentais na  sociedade  capitalista.  Entretanto  não deve  atrelar-se mecanicamente a ele,  

não colocar-se a serviço de suas supostas demandas. Mesmo porque reduzir a função da 

escola a isso, seria empobrecê-la . Como assinala RODRIGUES 

                                                           
34 Demerval SAVIANI, Prefácio, In:, Helena F. PETEROSSI, Educação e Mercado de Trabalho. Análise Crítica dos Cursos 
de Tecnologia, p. 1-3 
35 Luiz A CUNHA, Mercado de Trabalho e Orientação Profissional, Informação Profissional. Série Debates, SENAC, 1977. 
36 Luiz A CUNHA, Mercado de Trabalho e Orientação Profissional, Informação Profissional. Série Debates, SENAC, 1977. 
37 Ibidem 
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" a escola não pode ser uma abrangência formadora de mão-de-obra para os setores 

produtivos considerados prioritários. Seu objetivo central deve ser: formar o educador 

bem como cidadão, e não apenas prepará-lo apenas para o exercício de funções 

produtivas nas empresas, para ser  consumidor  competente  dos produtos disponíveis 

no mercado"38. 

A  compreensão inadequada  do verdadeiro papel da escola tem levado muitos 

educadores a atribuir todos as dificuldades de colocação imediata do aluno no mercado de 

trabalho ao próprio funcionamento da escola. A escola passa a ser responsabilizada  também 

pela ida do aluno à universidade e assim por diante. Os educadores, com isso, ignoram as 

próprias aspirações dos alunos que nem sempre coincidem com aquilo que a escola apregoa  e 

tampouco com as supostas demandas do mercado de trabalho. O meio familiar , de classe, o 

grupo de amigos, desempenham um importante papel no futuro do aluno. 

Dificilmente a escola  poderia convencer um aluno de classe média ou de classe alta a  

vestir macacão e se tornar, por exemplo, um técnico de nível médio. Essa profissão ,além de 

não ser bem remunerada, não tem prestigio social algum. É interessante assinalar também que 

os próprios alunos das camadas sócio- econômico menos favorecidas aspiram ao Ensino 

Superior, porque veêm nesse nível de ensino uma maneira de melhorar de vida.  Afinal, a 

sociedade em que vivemos não tende a valorizar exatamente o trabalho intelectual frente ao 

trabalho manual? 

Por outro lado, o processo de transmissão e assimilação de conhecimento é 

indispensável mas não suficiente para compreender a verdadeira função da escola. A 

educação escolar não pode ser reduzida à pura transmissão de conhecimentos. Os 

conhecimentos transmitidos devem ser vivos e concretos, e não conhecimento abstratos, 

autônomos, como se os mesmos tivessem vida própria, como se existissem 

independentemente  das condições histórico- sociais. Estar atento para esse fato é condição 

sine qua non para  que  a  prática  educacional  não  caia  na  mistificação.  Isso  porque, como  

assinala CHARLOT,  

"a educação preenche uma função política mistificadora, menos difundindo 

idéias falsas do que veiculando idéias verdadeiras que, destacadas das 

                                                           
38 Neidson RODRIGUES, Lições do Príncipe e outras lições, p. 43 
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realidades econômicas, sociais e políticas das quais emanam, apresentam-se 

como autônomas e são recuperadas por um empreendimento consciente ou 

inconsciente, de camuflagem da realidade''39.  

 

Os conhecimentos transmitidos devem estar necessariamente articulados com os 

comportamentos humanos e  as  formas    como    as   sociedades   concretas   se   organizam   

e,  particularmente,  devem  estar  articulados com as experiências de vida dos alunos. 

Essas observações, como vimos, não implicam em afirmar que inexiste articulação 

entre escola e mercado de trabalho. As habilidades e conhecimentos transmitidos pela escola 

estão,  de alguma maneira,  articulados  com  determinados  requisitos  dos postos  de trabalho  

existentes no mercado local ou regional. Esses requisitos ocupacionais, no entanto, não tem 

evitado que as escolas técnicas encontrem inúmeras dificuldades para adequar os seus 

objetivos profissionalizantes às necessidades do mercado de trabalho. A maioria dos alunos 

formados por essas escolas se encaminham para a universidade, outra parte só consegue 

encontrar emprego em ocupações para as quais não foram formados, enquanto que uma 

terceira parte consegue, de fato, exercer a função de técnico em consonância com a 

habilitação escolhida. Assim, do ponto de vista de uma pedagogia progressista, cabe lutar para 

que os educandos se apropriem sólida e duradouramente dos conhecimentos técnico-

científicos-culturais para que os mesmos, independentemente da classe social a que 

pertencem, não apenas compreendam as leis que regem a natureza e a sociedade em que 

vivem, mas para que possam participar como sujeitos conscientes das próprias transformações 

das suas condições sociais de existência. 

 

 

 

 

                                                           
39 Bernard CHARLOT, A Mistificação Pedagógica: Realidades Sociais e Processos Ideológicos na Teoria da  Educação 
In: Neidson RODRIGUES, Op. Cit, p.45 
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CAPÍTULO V: A REFORMA DO ENSINO TÉCNICO NO PANORAMA DAS 

RELAÇÕES CAPITAL/TRABALHO. DISCUSSÃO DE ALGUNS PROBLEMAS – 

PERSPECTIVAS. 

1. Ensino Técnico e Formação Geral. 

 Um dos principais problemas apontados na pesquisa é o retorno do antigo dilema: 

educação geral ou especialização técnica? Cidadão ou apertador de parafusos? Cabeça ou 

mãos? A polêmica foi colocada de maneira explicita na discussão sobre a Lei de Diretrizes e 

Bases, 5692 de 1971 (época do regime militar). Inspirada na teoria do capital humano e 

modernização, a Lei 5692 de 1971 sonhou com a profissionalização geral e terminal no 

Ensino Médio (antigo Ensino de 2º Grau ). Fracassou. A mesma teoria inspira agora a nova 

LDB 9394/96 .Porém com uma orientação diferente: separação entre a formação geral a ser 

dada no Ensino Médio e a formação profissional técnica específica, a ser garantida no Ensino 

Técnico. Professores pesquisados aprovam. Alunos reprovam essa desvinculação. O Ministro 

da Educação e Desportos se manifesta positivamente descartando a conseqüência do “técnico 

apertador de parafusos”. O parecer que acompanha as novas Diretrizes Curriculares sai em 

defesa da desvinculação. 

 A nosso ver, tudo indica que o dilema continua. É necessário encaminhar a discussão, 

superando o enfoque da teoria do capital humano e modernização e levá-la para o patamar dos 

enfoques das relações Escola/Trabalho como relação dialética (conforme teoria exposta 

anteriormente). Essa teoria, descartando o pessimismo radical da teoria da reprodução, 

considera significativa a contribuição da educação para o desenvolvimento, pois além de 

transmissora de herança cultural, cabe-lhe preparar o caminho para a inovação dos 

conhecimentos e  a aceleração  do  progresso social,   técnico e científico em geral. 

 Todavia, o fato de admitir-se a contribuição da educação para a criação de condições 

mais favoráveis ao desenvolvimento, não significa que se deva restringi-la à preparação de 

quadros técnicos, científicos e administrativos de todos os níveis. Pelo contrário, seu objetivo 

é mais amplo: mesmo quando visa a propósitos mais definidamente utilitários, a educação 

nunca deixa de contribuir para uma formação mais completa do homem. 
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 Em virtude de tais preocupações por parte da educação contemporânea, reavivou-se a 

discussão sobre “formação geral e formação especializada”. A formação geral muitas vezes 

tem sido considerada pelo seu objetivo não econômico, ou seja, apenas social e individual. 

Seria assim, um bem de consumo. Diferiria fundamentalmente daquela destinada à formação 

de trabalhadores, a que aperfeiçoa as condições de mão-de-obra e é tida, com mais freqüência, 

como um investimento. Mas, segundo Moysés BREJON, essa distinção não pode ser feita 

assim, sem  melhores considerações. “De fato, ela não corresponde à realidade, porquanto, 

inclusive para o alcance dos fins mais utilitários, podem ser levadas em consideração as 

vantagens oferecidas pela educação geral”40. 

 O que se entende modernamente por educação geral, sem dúvida já não corresponde 

às “humanidades” greco-latinas. A cultura geral atual baseia-se inclusive no domínio dos 

meios de expressão e de comunicação e é considerada também de grande valor na  preparação  

profissional. Sob este aspecto, quanto mais aprofundada a formação geral, tanto maior poderá  

ser a contribuição da educação para que se torne mais fácil e rápida a especialização do 

educando num determinado campo profissional. 

 Nessas condições, quando falamos em “humanismo” no Ensino Técnico, não nos 

referimos apenas à cultura clássica, pois outras disciplinas que não aquelas tradicionalmente 

consideradas, podem levar a um melhor e mais amplo conhecimento do homem e a uma mais 

sólida e objetiva compreensão e interpretação dos fatos. Para o alcance desses objetivos, a 

própria técnica, quando devidamente ensinada e orientada, pode contribuir de maneira 

apreciável. Todo Ensino Técnico, bem orientado, racionalmente conduzido, pode contribuir 

para a elevação do nível de cultura geral do educando e da sua capacidade profissional. 

 Os problemas relacionados com o fator técnico e o fator humano, nas atividades 

produtivas em geral, apresentam inúmeros pontos de contato com os problemas sempre atuais 

das relações entre a educação geral e a especializada. A suposta antinomia entre a formação 

geral   e   a preparação   para   uma   atividade   especializada   sempre   constitui   assunto   de 

                                                           
40 Moysés BREJON, Recursos Humanos – Ensino Técnico e Desenvolvimento, p. 103 
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controvérsia no campo do Ensino Técnico. Muitas vezes, os esforços realizados com o fim de 

se conseguir maior humanização do Ensino Técnico chocam-se com dificuldades de ordem 

social e econômica, que ultrapassam o plano pedagógico propriamente dito. 

 Segundo Moysés BREJON, 

  “O Ensino Técnico deve ser utilitário, mas também não pode deixar de 

desenvolver  a  personalidade  dos  educandos  de  hoje,   que  serão  os   

homens  e  os trabalhadores de amanhã. A sua finalidade não pode resumir-se, 

portanto, como muitos o desejam, simplesmente na preparação para o  trabalho. 

  A própria preparação para o trabalho, no seu sentido mais restrito, está 

exigindo  uma  formação polivalente, que possa abranger um  maior número de 

 atividades.  E a formação técnica polivalente vem  sendo  mais  insistentemente  

 recomendada, pois ela pode conduzir os futuros trabalhadores a mais fácil e 

rápida adaptação posterior ao constante progresso da técnica e às contínuas 

transformações que ocorrem nos processos de produção. 

  Basta considerar o fato de que, para melhor atender a tais transformações, há 

necessidade de equipar-se o educando com uma preparação que lhe possibilite 

adaptar-se mais rápida e eficientemente às mudanças de função a que será 

levado, com freqüência, no desempenho das suas futuras atividades”41. 

 

 A posição de BREJON remete-nos à discussão atual sobre a diferença entre 

polivalência e politecnia. 

 Alguns autores enfatizam a diferenciação entre a formação técnica polivalente e a 

politecnia. 

                                                           
41 Moysés BREJON, Recursos Humanos – Ensino Técnico e Desenvolvimento, p. 105 
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 Segundo NEVES42, a Politecnia, ao contrário da Polivalência, não se constitui num 

meio necessário  de  adaptação da  força de trabalho, ao  mundo da produção organizada pelas  

novas tecnologias. Para a autora, a ampliação das oportunidades educacionais, sejam elas de 

cunho geral ou profissional é vista como possibilidade de aprimoramento dos mecanismos de 

intervenção social do trabalhador no mundo do trabalho, na perspectiva de transformar as 

relações de alienação e exploração impostas pelo capital. Assim, a Politecnia estaria 

articulada à formação do “trabalhador cidadão” capaz de uma leitura crítica da realidade e do 

contexto tecnológico atual. 

 Há fronteiras que separam a Politecnia da Polivalência para DELUIZ. Daí decorre o 

esforço  em  se  evitar  que  a  formação  politécnica  seja  entendida como o caminho “natural 

demandado pelo sistema produtivo atual”, segundo DELUIZ. A autora esclarece que o termo 

polivalência “remete a concepções de formação que capacitem o indivíduo para diferentes 

postos de trabalho, tem o objetivo de preparar o trabalhador para um desempenho de um leque 

de determinadas qualificações” 43. 

 Para    FRIGOTTO 44,  os  novos requisitos   profissionais   devem   ser   explorados   

“não   na lógica  da  adaptabilidade,  funcionalidade  ou  refuncionalidade,  mas  na  lógica  da 

ruptura”. A escola organizada na concepção politécnica e não sob os princípios de exclusão da  

teoria  liberal,   passa  a  ser   focalizada  como   capaz   de oferecer  condições, de modo que a 

classe trabalhadora lute por melhores condições de trabalho e ainda pela conquista da 

cidadania que até agora lhe é negada.  

 Na mesma linha de análise, MACHADO45 demonstra mais diretamente uma diferença 

entre polivalência e politecnia, na qual diz que a polivalência não representa a 

intelectualização do trabalho, nem tão pouco uma alteração na sua qualidade, e que há um 

                                                           
42 Lucia Maria Wanderley NEVES. Educação e desenvolvimento: retoma-se uma velha discussão? IN: Donaldo Bello de 
SOUZA; Marco Aurélio SANTANA; Neise DELUIZ: Trabalho e Educação: Centrais Sindicais e Reestruturação produtiva 
no Brasil, p.75 
43 Neise DELUIZ. Inovações tecnológicas e mudanças no conteúdo do trabalho no setor  terciário: implicações para a 
Educação. IN: Donaldo Bello de SOUZA; Marco Aurélio SANTANA; Neise DELUIZ: Trabalho e Educação: Centrais 
Sindicais e Reestruturação produtiva no Brasil, p. 78. 
44 Gaudêncio FRIGOTTO. Tecnologia, Relações Sociais e Educação, IN: Donaldo Bello de SOUZA; Marco Aurélio 
SANTANA ; Neise DELUIZ: Trabalho e Educação: Centrais Sindicais e Reestruturação produtiva no Brasil, p. 78. 
45 Lucília R. de Souza MACHADO. Unificação escolar e hegemonia, IN:  Donaldo Bello de SOUZA; Marco Aurélio 
SANTANA ; Neise DELUIZ: Trabalho e Educação: Centrais Sindicais e Reestruturação produtiva no Brasil, p.79 
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vínculo com objetivos do trabalhador no processo de produção. A autora contrapõe que a 

Politecnia é  capaz  de  dar condições ao trabalhador de superar a Lógica utilitarista própria do   

capital, direcionando  num  saber científico mais amplo, para além do mediatismo das 

ocupações e das doutrinas que subordinam o trabalho ao capital. 

 A autora ainda não despreza a polivalência, na medida em que ela representa uma 

dimensão embrionária da Politecnia, tanto pela espécie dos requisitos cognitivos e 

comportamentais exigidos quanto pela ruptura da rigidez do modo de trabalho e pela demanda 

por uma melhor educação básica. 

 Podemos afirmar que a formação geral é que proporcionará ao educando uma 

capacidade maior de ajustar-se ao futuro ambiente de trabalho, de apreender melhor os 

problemas, de desenvolver-se pela auto-educação, de criar atitudes favoráveis ao trabalho e à 

ambição de progredir. Inegavelmente, muitos conhecimentos gerais de base se tornam 

indispensáveis à preparação do técnico: poderão ser utilizados, direta ou indiretamente, 

durante toda a vida e servirão inclusive para a aquisição de certas capacidades necessárias à 

ação, ao desenvolvimento do espírito criador e crítico e de raciocínio mais refinado. 

 Como vemos, há uma série   de   considerações   de   ordem   humana, pedagógica e 

democrática, que não podem ser desprezadas com relação  ao   Ensino Técnico, desde que ele 

não pode ater-se apenas às pressões de ordem econômica. A procura de um equilíbrio entre a 

cultura técnica e a cultura geral, nos currículos dos cursos técnicos, tem sido objeto de 

preocupações por parte de alguns estudiosos. 

 Admite-se ainda que a revisão do currículo no Ensino Técnico se torne 

freqüentemente indispensável. Há razões para afirmar-se que as necessidades de contínuas 

readaptações   do   currículo    sempre   existem,    pois,    de    certo   modo,     devem         ser   

continuamente  reforçadas  e renovadas   as   relações   entre   o   mental e o manual, entre  o 

aplicado  e  o teórico,   entre o especializado e o geral. 

 Há por parte de alguns especialistas em Ensino Técnico, o receio de que, ao dar 

maiores  atenções  à  cultura  geral,  surja  o  risco  de  afastar-se  o educando do campo da sua  

profissão.  Querem  alguns  profissionais da área técnica que o ensino industrial, por exemplo,  



105 
 

 

se identifique apenas com as ferramentas, com as máquinas, dando ênfase à uma concepção 

estreita e unicamente utilitária da aprendizagem. Já os profissionais do ensino propedêutico  

se inclinam a ceder a uma tendência diametralmente oposta, afastada da produção e da 

evolução técnica. Mas, é entre os dois extremos que se deve procurar uma estrutura, uma 

organização e uma orientação geral para o Ensino Técnico, a fim de que ele possa realizar a 

sua missão econômica e humana. 

É freqüente ouvirmos expressões como: a escola deve atender às demandas do 

mercado de trabalho; a escola precisa adequar-se às necessidades do mercado de trabalho, 

local ou regional e que o currículo da escola adequar-se àquilo que a empresa necessita. 

Segundo Luiz Antônio Carvalho FRANCO, do CENAFOR/MEC  (folheto de 1992), essas 

expressões não  levam em conta, pelo menos, três fatos: 

 

1) o que é próprio, específico, da instituição escolar;  

2) as características do mercado de trabalho em sociedades tipo capitalista; 

3) a escola como mediação, ou seja, como instituição que não está inteiramente  

subordinada às exigências do mercado de trabalho. 

 

FRANCO questiona: “qual é a função social da escola?”. De acordo com Libâneo, à 

escola cabe “a difusão de conhecimentos como tarefa primordial. Não conteúdos abstratos, 

mas vivos, concretos e portanto, indissociáveis das realidades sociais” 46.  O  papel  da  escola,  

pois, é fundamentalmente transmitir, de maneira lógica, coerente e sistemática, os 

conhecimentos acumulados historicamente pelo homem,  ou seja,  os  conhecimentos  técnico- 

científico - culturais. A escola, assim, é um importante instrumento para “situar o cidadão no 

âmbito da sua atualidade. E ao fazer isto, possibilita aos indivíduos desenvolverem 

                                                           
46 José Carlos LIBÂNEO, Tendências Pedagógicas na Prática Escolar. Revista da ANDE, nº 6, p. 12 
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habilidades, que lhes permitem o desempenho de atividades capazes de garantir condições de 

sobrevivência a si, à sua família e ao grupo social ao qual pertencem” 47. 

A escola é parte integrante e inseparável da totalidade social e, nesse sentido, não 

pode ser pensada independentemente do modo de vida e de produção das condições de 

existência em seu conjunto, ou seja, de uma estrutura social determinada, contraditória   e  em  

movimento, que se desenvolve e se cria através da praxis humana. Assim a escola enquanto 

instituição   específica,   não   tem   um  vínculo   direto,  mecânico  e linear  com  a  produção 

capitalista e o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, não pode ser pensada como se 

existisse à “margem” das relações sociais próprias do capitalismo. Isto porque os fenômenos 

existem  em interações recíprocas num processo de influências mútuas, não cabendo, pois, 

pensar num determinismo linear e mecânico, em relações de causa e efeito entre eles. 

É preciso reconhecer, contudo, que a escola não desempenha um papel fundamental 

na reprodução do capital. Mas é preciso reconhecer também que as escolas existem e que o 

capital tem se beneficiado delas para satisfazer as suas necessidades. 

  Quando a escolaridade básica cresce e começa a atingir parcelas cada vez mais 

significativas das classes trabalhadoras, inicia-se um movimento no sentido de exigir uma 

pedagogia nova, uma pedagogia “ativa”.  A atividade, tal como é proposta, substitui o 

conteúdo, a abstração, mesmo porque as classes trabalhadoras não permanecem na escola o 

tempo suficiente para completar o processo do “empírico” ao “abstrato”. Considerando-se o 

momento histórico-social, que se instaura no país a partir de 1930 e que se acelera na década 

de 50 (industrialização, urbanização, fragmentação crescente do trabalho na empresa 

capitalista, diversificação do mercado de trabalho, etc.), pergunta-se: não seria esta nova 

pedagogia uma proposta de formação do novo trabalhador? Mais tarde, a organização do 

currículo pela Lei 5.692/71 prevê que a “experiência” escolar, em termos didáticos, iria da 

“experiência” vivida pelo aluno à “disciplina”, passando pela “área de estudo”. 

 O que estaria inspirando esse empirismo grosseiro? Ao invés do conhecimento ser 

tomado   como   reflexão   e como crítica dos  dados da experiência,  ele  aparece  como  mera  

                                                           
47 Neidson RODRIGUES, Lições do Príncipe e Outras Lições, p. 53 
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continuação  equilibrada  e  ordenada daquilo que  a  experiência  imediata fornece, dispersa e 

fragmentariamente.  Além  disso,  essas  atividades e áreas de estudo nada mais são uma outra  

maneira de diluir o conteúdo da aprendizagem dos alunos, com especial prejuízo daqueles 

oriundos das classes trabalhadoras. 

 É inegável, pois, que a escola não se encontra desvinculada e tampouco à margem das 

relações de produção e que tem alguma importância para o capital na formação de 

determinadas habilidades básicas,  dentre  as  quais  podemos  destacar:  ler,  escrever,  contar,  

fazer cálculos simples, etc. A pedagogia que aí está tem como principal objetivo formar tais 

habilidades e, ao mesmo tempo, dificultar o prosseguimento da carreira escolar e o acesso ao 

saber mais abstrato, principalmente dos alunos das classes trabalhadoras. Existe, pois, um 

vínculo entre escola, produção capitalista e mercado de trabalho. Ou seja, o capital tem se 

beneficiado das escolas em todos os seus níveis, para incrementar a produção e também para 

melhor selecionar mão-de-obra que lhe interessa. Afinal, não é a escola, principalmente em 

seus níveis superiores, que tem transferido o saber técnico e o conhecimento científico 

indispensáveis à própria evolução da produção? O que os dados e pesquisas mais recentes têm 

desmentido é o pensamento mecanicista que procura enfatizar a dependência direta ou o 

desvínculo da empresa frente à escola ou vice-versa. 

 Os autores que se filiam à teoria da Pedagogia Histórico-crítica e analisam as relações 

Escola/Trabalho em uma visão dialética, vêm apontando a tese do trabalho como princípio 

educativo e da Politecnia como um caminho possível para superar o divórcio entre Escola e 

Trabalho, que persiste na atual Reforma do Ensino Técnico. 

 A proposta da Escola Unitária seria a forma de superar a histórica polaridade entre 

conhecimento geral e específico, técnico e político, humanista e técnico, teórico e prático, 

pois essas dimensões são inseparáveis na realidade social concreta48.  

 Ainda de acordo com FRIGOTTO, o trabalho como princípio educativo “ não 

significa legitimar a maneira pela qual este se encontra constituído e organizado na sociedade 

capitalista, mas sim construir espaços favoráveis à classe trabalhadora para que se reverta a 

                                                           
48 Gaudêncio FRIGOTTO – Educação e formação humana: ajuste neoconservador e alternativa democrática, IN 
Pablo GENTILE, Tomaz Tadeu da SILVA (org.) – neoliberalismo, qualidade total e educação: visões críticas. 3ª 
edição; Petrópolis – Rio de Janeiro – Vozes, 1995 – p. 31-92 
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ordem estabelecida. Neste sentido, se trata de não permitir que haja uma articulação com um 

tipo de trabalho moldado pelo princípio da acumulação e expansão capitalista, ou seja, que se 

evite que os interesses do capital preponderem sobre aqueles concernentes ao crescimento 

integral do aluno, que inibem sua atividade criativa,  o alienam e o  tornam trabalhador objeto 

a ser consumido pelo capital"49. 

 SAVIANI constata que “a era das máquinas inteligentes”, que provocam 

desaparecimento gradativo de certas qualificações intelectuais do trabalhador demanda o 

aprimoramento   da   sua  qualificação   geral.   Por   essa razão,   o  trabalho   como  princípio  

educativo,  no atual  contexto  tecnológico,  vem  corroborar  a  necessidade  de se implantar a 

universalização da Escola Unitária com o objetivo de “desenvolver ao máximo as 

potencialidades dos indivíduos conduzindo-os ao desabrochar pleno de suas faculdades 

espirituais intelectuais”. Em decorrência, a Politecnia estaria deixando de se configurar 

enquanto utopia educacional para se posicionar no terreno das exigências concretas de 

formação do homem a partir do mundo do trabalho moderno50. 

 A Escola Unitária deveria conter um novo projeto pedagógico e responder às 

necessidades   do   trabalhador,   na   atual  conjuntura  tecnológica.  Por  isso  a  “politecnia  é 

apontada como uma formação capaz de fornecer ao educando uma base sólida e profunda dos 

processos científicos e técnicos, tanto das ciências da natureza quanto das ciências humanas e 

sociais, o que significa orientar o trabalho escolar para que o aluno perceba que a realidade é 

produto das ações humanas, e que cada sujeito é agente histórico desta  mesma realidade”51. 

 SAVIANI explicita ainda mais essa nova fase curricular da Escola Unitária. Segundo 

ele, “a noção de politecnia diz respeito ao domínio dos fundamentos científicos das diferentes 

modalidades de trabalho que caracteriza o processo produtivo moderno. Em linhas gerais, a 

politecnia visa romper a dualidade estrutural do ensino, estabelecendo uma Escola Unitária, 

distinta do modelo tradicional pautado em dois ramos diferenciados de educação. A 

                                                           
49 Gaudêncio FRIGOTTO: Educação e formação humana: ajuste neoconservador e alternativa democrática, IN 
Donaldo Bello de SOUZA; Marco Aurélio SANTANA; Neise DELUIZ: Trabalho e Educação: centrais sindicais 
e reestruturação produtiva no Brasil. p.76 
50 Dermeval SAVIANI: O trabalho como prejuízo educativo frente as novas tecnologias, citado IN Donaldo Bello de 
SOUZA; Marco Aurélio SANTANA; Neise DELUIZ: Trabalho e Educação: centrais sindicais e reestruturação produtiva 
no Brasil. p.77 
51 Donaldo Bello de SOUZA ; Marco Aurélio SANTANA; Neise DELUIZ: Trabalho e Educação: centrais sindicais e 
reestruturação produtiva no Brasil. p.76 
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unificação escolar dar-se-ia, portanto, na consideração multilateral do indivíduo, na busca de 

sua formação omnilateral. Nesta perspectiva, a politecnia é enfocada como síntese entre teoria 

e prática, entre humanismo e ciência, entre educação e trabalho propriamente ditos”52. 

 Infelizmente, essa rica discussão não penetrou nas preocupações da Reforma do 

Ensino Técnico. Por isso, concluo este item assumindo a posição expressa por SOUZA et alii, 

para os quais “apesar de todo o esforço teórico e político durante as duas últimas décadas,   a  

reforma do Ensino Técnico – profissionalizante está indo em sentido contrário  ao  interesse  

da classe trabalhadora. A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 

9394/96) e o Decreto 2208/97 demonstram claramente e acentuam a separação entre 

Educação Geral e Educação Profissional”53.  

2. O Ensino Modular: Tábua de Salvação ou “Senaização” do Ensino Técnico? 

O Decreto 2.208/97, acima citado, em seu Artigo 8º prevê a possibilidade de se 

estruturar o currículo do Ensino Técnico na forma de módulos. 

 A modularização já está sendo implantada nas Escolas Técnicas que pesquisamos. Os 

professores, cujos depoimentos referimos no capítulo III, mostram-se esperançosos e 

condividem  a  posição  otimista  da  fala  oficial, que  vê  no ensino modular uma saída para o  

futuro da educação técnica. Os alunos, que pesquisamos, face à novidade  do  sistema.   

 Neste item, estabelecemos um breve estudo crítico sobre a proposta da modularização, 

questionando o seu alcance e as suas possibilidades no âmbito do Ensino Técnico.  

2.1. Histórico e Objetivos 

A formação modularizada, praticada há várias décadas na Europa, foi adotada na 

América Latina a partir da década de 70. Nessa época, a formação por meio de módulos 

completos e passíveis de escalonamento ao longo da vida do trabalhador, articulou-se com a 

concepção de educação permanente. Foi implantada primeiramente no INA (Instituto 

Nacional de Aprendizagem) da Costa Rica, e de lá trazido para o SENAC e SENAI. O 

                                                           
52 Dermeval SAVIANI. Sobre a concepção de politecnia. IN Donaldo Bello de SOUZA; Marco Aurélio SANTANA; Neise 
DELUIZ: Trabalho e Educação: centrais sindicais e reestruturação produtiva no Brasil. p.76 
53 Donaldo Bello de SOUZA; Marco Aurélio SANTANA; Neise DELUIZ: Trabalho e Educação: centrais 
sindicais e reestruturação produtiva no Brasil. P.79 
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CINTEFOR (Centro Interamericano de Investigação e Documentação sobre Formação 

Profissional) da OIT (Organização Internacional do Trabalho) contribuiu para sua expansão 

em outras instituições de formação profissional da América Latina. 

 Em 1981, a OIT orientou a implantação de sistema composto de programas de 

capacitação baseados na formação modularizada para o trabalho. A implantação do sistema 

foi precedida de atividades de experimentação, pesquisa e consultoria, desenvolvidas em 

vários países na década anterior. 

Em Portugal, o Sistema  Modular surge na pós-guerra com o objetivo de responder a 

uma necessidade imediata de formação profissional. A inserção do Sistema Modular, em 

Portugal, nessa época, tinha como principais pretensões: 

- dar ao educando uma formação num tempo curto; 

- fazer com que a população retornasse às escolas, pois muitos estavam afastados, devido a 

guerra, há muito tempo; 

- ensinar funções e aprendizagens que para a época tinham importância relativamente 

grande; 

- dar ainda aos educandos garantia de que os objetivos na formação fossem alcançados; 

- e ainda, com os cursos modulares, enfocar uma formação de qualidade. 

 “À essa organização criada em todos os países europeus, foi denominada de 

formação profissional acelerada, que a partir do final da década de 80, 

especificamente em Portugal, levou o nome de unidades capitalizáveis, que 

tratava-se de uma modalidade de organização modular da formação. Onde a 

organização modular está ligada à formação técnica e profissionais, voltadas e 

direcionadas às disciplinas técnicas ou tecnológicas”54.  

 

                                                           
54 cf. Margarida MARQUES, O Modelo Educativo das Escolas Profissionais, p.46 – 47. 
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 O Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo, na indicação nº 9/83, que 

trata da questão do ensino supletivo, apresenta a seguinte referência sobre sistema modular de 

formação profissional  

“(...) foi mantida a possibilidade, admitida pela Deliberação CEE nº 19/82, de 

estruturação de cursos de aprendizagem ou de qualificação profissional pelo 

sistema de módulos independentes e componíveis, representando cada módulo 

uma saída para o mercado de trabalho, permitindo, por outro lado, uma 

contínua volta à escola, para a complementação de estudos, mediante a 

conclusão de outros módulos de competência, necessários para a completa 

formação para o exercício de uma dada ocupação. Este sistema modular para a 

formação profissional, recomendado pela OIT e sugerido pelo Parecer CFE nº 

45/72, vem sendo adotado, com excelentes resultados, pelo SENAI e pelo 

SENAC”. 

O SENAC desenvolveu projetos de modularização da formação profissional em 1978  

na área de hotelaria, em convênio com a OIT, para formação de técnicos em hospedagem, 

alimentos e bebidas. Em 1982, com a edição da Deliberação CEE nº 19/82, a modularização 

foi estendida para outras áreas ocupacionais. Hoje são oferecidos cursos modularizados nas 

áreas de enfermagem, farmácia, higiene dental, ótica,  processamento  de  dados,  estilismo de 

moda, secretariado, contabilidade, administração, estética facial e corporal, hotelaria e 

turismo. 

 O SENAI de São Paulo implantou o seu primeiro curso técnico especial modularizado 

em 1993 na área de alimentos. Atualmente, com essa estratégia são oferecidos cursos nas 

áreas de desenho de projetos, refrigeração e ar condicionado, plásticos, borracha, construção 

civil, cerâmica, eletrônica, telecomunicações, metalurgia e vestuário. 

 Quanto à modularização de cursos profissionalizantes em nível do ensino 

fundamental, há dezenas de outras áreas e ocupações atendidas pelas duas instituições 

mencionadas. 

 Segundo a Apostila em uso no CEETEPS, o módulo não é um tipo de educação 

fragmentada, não é um mero adestramento, pois deve-se sempre orientar o aluno para a 

formação total. 
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 A modularização busca: garantir o reconhecimento do profissional no mundo do 

trabalho; adaptar situação  pessoal, necessidades,  capacidades,  conhecimentos e experiências 

anteriores  em  busca    de  carreiras personalizadas;  além,  é claro,  do  caráter  econômico   e  

racional que evita redundância de conteúdos55. 

 Desta forma, o módulo deve ser autônomo (completo), que corresponda a uma função 

exercida no mundo real do trabalho e portanto, ter objetivos identificados na realidade das 

empresas. Deve articular-se com outros módulos (compondo subconjuntos significativos), 

seja no mesmo setor profissional ou em diferentes setores. Os alunos podem seguir diferentes 

programas, aperfeiçoando-se ou adquirindo conhecimentos complementares. Pode fazer 

apenas um módulo, um grupo de módulos ou um curso completo para obtenção de um título 

homologado. 

 

 Um módulo deve incluir aquisição dos conhecimentos correspondentes a uma função 

exercida em uma profissão. É uma formação completa definida por critérios de acesso, 

critérios de saída e objetivos profissionais correspondentes a uma função no mundo real do 

trabalho. 

 A opção modular é uma organização prática e aumenta o rendimento da formação 

profissional de jovens e adultos, dando maiores condições à cidadania. 

2.2.      O Ensino Modular – Conceitos e Operacionalização 

No campo da formação profissional, o SENAI adota os seguintes módulos: 

a) Módulo ocupacional – conjunto de habilidades, conhecimentos e atitudes, geralmente 

identificados por meio de análise ocupacional, necessários para a execução das funções, 

tarefas e operações de uma ocupação. Também denominado módulo profissional. 

b) Módulo de formação profissional – tratamento pedagógico dado aos módulos 

ocupacionais ou profissionais, que possibilita ao aluno desempenho de uma ou mais 

competência típicas de uma ocupação no mercado de trabalho. 

                                                           
55 CEETEPS, Apostila: Modularização na Educação Profissional, Julho 1996 
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c) Módulo instrucional – unidade didática autônoma e completa em si mesma, composta de 

um ou mais elementos que se articulam de modo a permitir ao aluno a apropriação do 

conhecimento científico, técnico e tecnológico, bem como o desenvolvimento de atitudes 

em relação a um determinado campo do saber. Quanto ao tipo, um módulo instrucional 

pode ser básico, de especialização, de enriquecimento, de recuperação, teórico, prático ou 

combinando teoria e prática. 

 “Módulo”  foi definido  pelo  CEETEPS –  Centro Estadual  de Educação Tecnológica  

“Paula Souza”, vinculado e associado à UNESP,  responsável por 99 (noventa e nove) escolas  

técnicas do Estado de São Paulo – como unidade planejada segundo determinadas proporções 

e destinada a reunir-se ou ajustar-se a outras unidades alongadas de várias maneiras,  

formando um todo homogêneo e funcional.  

 Modularização é, portanto, uma concepção pedagógica da educação profissional 

centrada no aluno. Tem por objetivos: a ação pedagógica para formar para a empregabilidade 

(potencialidade para gerar trabalho ou renda); ação pedagógica para requalificação 

profissional (manutenção do emprego – requalificação para profissões em extinção) e permite 

ainda formular e implementar políticas em emprego e renda. 

 A modularização constitui importante inovação legal introduzida na nova legislação 

sobre a Educação, sem caráter de obrigatoriedade. Recomenda-se que a educação profissional 

em nível médio seja organizada preferencialmente e não exclusivamente, por meio de 

módulos. É de se notar que a modularização não deve limitar-se unicamente ao nível médio. 

Pode, deve e já tem sido amplamente praticada nos outros níveis da educação profissional. 

 A modularização não se limita a uma concepção pedagógica da educação profissional. 

Trata-se de uma forma de estudo do mercado de trabalho, que integra tanto as demandas 

quantitativas (quantidade de profissionais) como as qualitativas (tipos de profissões) de mão-

de-obra qualificada, bem como o acompanhamento das tendências de mudanças dessas 

demandas, que ocorrem, hoje em dia, em ciclos muito rápidos em função das inovações 

tecnológicas e das novas formas de organização da produção. Uma vez definidas as demandas 
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de mão-de-obra, podem ser planejados e desenvolvidos os programas de educação 

profissional em atendimento às necessidades de profissionalização. 

 Essas necessidades alteram-se em função do surgimento de novas ocupações no 

mercado de trabalho, da extinção de ocupações tradicionais e da modificação dos conteúdos 

das ocupações existentes. Como conseqüência do processo acelerado de mudança a vida útil 

das qualificações profissionais está cada vez mais curta e continuará se reduzindo no futuro. 

Assim, o desafio atual da educação profissional não é só formar cidadãos para os empregos 

qualificados que o mercado demanda. Impõem-se, além disso, redobrar esforços em 

programas de formação permanente e continuada para os trabalhadores que já fazem parte da 

força de trabalho, com o objetivo de aperfeiçoa-los, requalificá-los ou reconvertê-los às novas  

ocupações que aparecem no mercado. Desse modo a modularização atende a nova 

responsabilidade   que   as   instituições   educacionais   precisam  assumir,  de  formar  para  a 

empregabilidade, entendida como potencialidade de gerar trabalho e renda mesmo sem um 

emprego formal. 

 O processo de modularização começa com o estudo da estrutura ocupacional do 

mercado de trabalho, com a identificação das famílias de ocupações por setor e ramos de 

atividade econômica. Cada ocupação, por sua vez, é decomposta em tarefas e a partir delas 

são determinadas as competências do profissional que irá desempenhá-las. As ocupações   são  

analisadas entre si, para identificação de conteúdos semelhantes e específicos e para 

hierarquização segundo seus diversos níveis de complexidade. Isso tudo permite a 

estruturação de um mapa ou itinerário ocupacional, demonstrando as inter-relações entre as 

diversas ocupações, tanto no sentido horizontal como no sentido vertical da carreira 

profissional. 

 Observa-se, portanto, que a modularização não se restringe ao campo da formação e 

ao processo pedagógico de elaboração de programas curriculares para uma determinada 

ocupação ou família de ocupações no mercado de trabalho. A estratégia da modularização, 

além da formação, permite formular e implementar políticas de emprego e renda. Permite 

ainda, organizar e ampliar as ofertas de educação profissional em sintonia com a dinâmica do 

mercado de trabalho. 
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 Por meio dessa estratégia, o ensino é organizado em módulos progressivos e 

integrados de formação, cada um deles contendo o grupo ajustado de competências 

necessárias para obtenção de trabalho em uma determinada ocupação. Esse sistema possibilita 

o atendimento personalizado, contemplando as diferenças individuais quanto aos ritmos e 

modos de aprendizagem, bem como as  condições  e necessidades particulares de cada pessoa. 

 O sistema modular oferece itinerários individuais de formação, que conduzem a níveis 

mais elevados de competência para o trabalho. A construção de itinerários baseia-se nos 

seguintes passos: 

a) análise de famílias ocupacionais no mercado de trabalho para identificar estruturas, 

títulos ocupacionais, perfis, conteúdos do trabalho e exigências para seu 

desempenho, níveis de qualificação, linhas de mobilidade possíveis dentro das 

famílias ocupacionais e linhas de transferência para outras. 

 

b) Desenvolvimento curricular, no qual os programas correspondentes às famílias 

ocupacionais analisadas no mercado de trabalho, são elaborados em nível de 

ocupações e organizados em módulos. 

 

c) Elaboração de recursos didáticos, cujos materiais produzidos constituem os 

instrumentos de formação destinados a cada um dos módulos que compõem os 

programas da família ocupacional. 

2.3.     As Críticas ao Sistema Modular  

 De acordo com o Decreto Lei 2.208/97, artigo 3º, a educação profissional foi 

desmembrada em três níveis, assim denominados: Básico, Técnico e Tecnológico, conforme 

relatamos no capítulo segundo.  

 Com esta reestruturação, as Escolas Técnicas oferecerão os conteúdos da parte 

diversificada via sistema modular, desvinculado da parte propedêutica (conteúdos gerais). 
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 Luis Antonio CUNHA apresentou um trabalho na 20ª Reunião Anual da ANPEd 

(Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação) no ano de 1997, intitulado 

Ensino Médio e Ensino Profissional: da fusão à exclusão, onde denominou a desvinculação 

dos conteúdos gerais  em relação aos conteúdos profissionais de “SENAIZAÇÃO” das 

escolas técnicas56. 

 CUNHA ainda afirmou que: “A desarticulação do Ensino Técnico, a separação entre o 

Ensino Médio e o ensino profissional, esse último denominado na nova Lei de Diretrizes e 

Bases, LDB 9394/96, por Educação Profissional, representa um retrocesso sobre os esforços 

históricos”57.  

 Na mesma linha de CUNHA, MORAES58 afirma que:  

 “O Governo vem desqualificando o ensino da rede pública, deixando de 

ampliar as condições de funcionamento e a função social das escolas federais, 

invertendo a concepção de educação para a cidadania, reduzindo a formação 

tecnológica a treinamento fragmentado, demarcado pelas necessidades mais 

estreitas do capital”59. 

 

 Acreditamos que as críticas devem servir de alerta para as Escolas Técnicas nessa fase 

de Transição e Reforma. A proposta de modularização é muito avançada, em razão do 

tradicionalismo cultural fortíssimo,  existente  na estrutura dos cursos oferecidos pela rede que 

direciona o ensino profissionalizante. 

 As transformações que as instituições deverão estar promovendo em seus cursos, no 

que se refere a reformulação e alterações nas grades curriculares, terão obrigatoriamente que 

atender  às  necessidades  do  mercado  de  trabalho,  reproduzindo  o  modelo  tradicional   de  

                                                           
56 Luis Antonio CUNHA,. Ensino Médio e Ensino Profissional: da fusão à exclusão 1997 (mimeo). MG 
57 Luis Antonio CUNHA,. Ensino Médio e Ensino Profissional: da fusão à exclusão. Tecnologia e Cultura, Rio de Janeiro, 
RJ, ano2, nº 2, jul/dez., 1998, p.16. 
 
58 Carmem Silvia V. MORAES, A Reforma do Ensino Médio e a educação profissional. IN: Donaldo Bello de SOUZA; 
Marco Aurélio SANTANA; Neise DELUIZ: Trabalho e Educação: Centrais Sindicais e Reestruturação Produtiva no Brasil,  
p.83  
59 Ibidem. p.83 
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formação profissional. Daí o risco de fragmentar o Ensino Técnico e reduzi-lo a formar 

“apertadores de parafuso”. 

 Para a Associação Nacional de Pesquisa e Pós – graduação em Educação (ANPEd), o 

currículo integrado, composto organizadamente de conteúdos gerais e específicos seria mais 

adequado à formação do trabalhador com a flexibilidade necessária para o enfrentamento do 

novo mundo produtivo, e ainda mais, a Associação acredita que houve retrocesso histórico em 

relação a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961, (4024/61). A nova Lei  

expressa  uma negatividade em relação a equivalência  entre  os  diversos  ramos  de  ensino,  

presentes  num mesmo nível escolar, consagrando, “uma desigualdade que compromete a 

democratização no acesso à educação”60.  

 

2.4. Principais vantagens da formação modularizada 
 

 Apesar dessas críticas e alertas, com certeza relevantes, estamos convencidos de que a 

implantação da modularização, embora embrionária, pelas Escolas do CEETEPS, esteja 

caminhando na direção correta. 

As Escolas Técnicas do Centro Estadual  de Educação PAULA SOUZA (CEETEPS) a 

princípio quando da elaboração ou proposição  do  ensino  modular  nas  Escolas  

Profissionais, tiveram  o  propósito  de  suporte  na  formação  do educando com a pretensão 

de contextualizar o processo ensino/aprendizagem, diversificando a oferta de formação e 

respeitando os interesses dos alunos, razão pela qual manteve integralmente a formação 

anteriormente oferecida pelas Escolas Técnicas do Grupo. Em Reuniões, de que participamos, 

no CEETEPS, muitas  vezes ouvimos dos Diretores, Coordenadores (núcleo comum e da área 

técnica), que o ensino modular deve ter no seu bojo o ensino/aprendizagem centrado no aluno. 

 Citamos a seguir algumas das principais vantagens da formação modularizada, 

segundo a concepção do CEETEPS: 

 

                                                           
60 ANPEd, Parecer da ANPEd sobre a proposta elaborada pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), para o Plano 
nacional de Educação. P.24 e 25 
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1 – Sistema permanente de informações sobre demanda ocupacional 

 A necessidade de integração da formação modularizada com o mercado de trabalho 

exige a investigação contínua das mudanças na estrutura das ocupações  e transformações que  

ocorrem no seu perfil. Essas informações permitem estruturar bancos de dados atualizados  

que identificam as ocupações que devem ser normalizadas no mercado de trabalho. 

 

2 – Normalização da Certificação Ocupacional 

 

 Permite estruturar o sistema de certificação baseado em competências, em nível 

nacional, pelo cadastramento, codificação, concepção e reprodução das unidades modulares e 

instrumentos pedagógicos, que correspondem às funções úteis e remuneradas do mercado de 

trabalho. 

 

3 – Pluralidade na Gestão da Formação 

 

 Os módulos podem ser adaptados, em conteúdo e formato, a diferentes modalidades 

de formação, podendo variar das estratégias mais tradicionais de ensino às mais avançadas.  

São critérios essenciais para a seleção das modalidades das características da clientela, 

os objetivos dos programas formativos e as competências a serem ensinadas. 

 

4 – Respostas ágeis às demandas do Mercado de Trabalho 

 

 Permite a identificação e incorporação imediata das novas demandas de mão-de-obra 

qualificada. Consequentemente, é possível planejar e estruturar, com a agilidade necessária, 

programas de formação acompanhando o ritmo das mudanças na estrutura ocupacional das 

empresas. Novos módulos podem ser facilmente agregados para compor a oferta ajustada às 

necessidades das empresas e do trabalhador, que vai somando competências até completar o 

perfil de qualificação de uma ocupação normalizada no mercado de trabalho. 
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5 – Polivalência e atualização contínua do profissional 

 

 Ao seguir o princípio do processo cumulativo de aproveitamento dos módulos, em 

nível de uma ou mais ocupações, várias competências podem ser adquiridas pela composição 

de diferentes módulos, ajustadas às necessidades das empresas e dos trabalhadores. Pelo 

mesmo processo pode-se promover a requalificação ocupacional. 

 

6 – Redução dos custos da formação 

 

 A formação é oferecida em módulos ajustados aos perfis ocupacionais do mercado de 

trabalho e em seqüência personalizada, conforme as necessidades específicas de qualificação 

de cada trabalhador. Isso promove uma adequada alocação de recursos pela instituição de 

formação, atendendo à exata necessidade do mercado e do trabalhador. Otimiza-se a 

utilização da capacidade instalada para o desenvolvimento da formação e atende-se a um 

maior número de trabalhadores. 

 A partir das informações apresentadas, verifica-se que muitas críticas feitas à 

modularização, como por exemplo, a fragmentação do curso técnico, no âmbito da teoria e da 

prática do CEETEPS são improcedentes. A modularização, bem aplicada, favorece o 

desenvolvimento profissional contínuo, a valorização da diferenciação pessoal, 

individualizando as aprendizagens pelo respeito dos ritmos de aprendizagem dos alunos e 

ainda o reconhecimento de competências do aluno adquiridos noutras formas ou de maneiras 

diferentes, através da atuação prática. Tanto o desenvolvimento profissional contínuo, quanto 

a valorização da diferenciação pessoal, são facilitados pela flexibilidade dos processos de 

certificação, com entradas e saídas no sistema de formação. Não procede também a afirmação 

de que os cursos técnicos seriam transformados em mero adestramento, com programas de 

curta duração. O aluno é orientado a completar o itinerário da habilitação, para ajustar-se às 

exigências do mercado de trabalho atual, que quer profissionais polivalentes, criativos, 

competentes e autônomos. 

 Os cursos técnicos modularizados segundo a proposta do CEETEPS são estruturados 

de forma que cada módulo corresponda a uma habilitação parcial passível de certificação. Ao 

término de cada módulo, o aluno, em função de seus interesses e necessidades, pode 
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prosseguir sua formação no módulo seguinte, e também, estará em condições de ingressar no 

mercado de trabalho. Caso não possa prosseguir seus estudos naquele momento, poderá 

retornar à escola posteriormente para cursar os módulos que lhe permitam obter a habilitação 

plena de técnico em nível médio. 

 O sistema modularizado pretende ainda possibilitar ao trabalhador ser agente do seu 

desenvolvimento educacional, participando efetivamente da construção do itinerário de 

formação, ao optar, segundo suas necessidades, por módulos que conduzem a diferentes áreas 

de especialização de uma habilitação profissional. 

 A modularização representa, assim, uma resposta adequada ao mundo do trabalho nos 

dias atuais. É um sistema flexível, integrado e personalizado de formação, tanto para a 

capacitação de profissionais para necessidades específicas das empresas, como para formação 

ampla polivalente do cidadão para uma grande área do setor produtivo. Com essas 

características atende às necessidades das empresas, dos trabalhadores e da sociedade. 

 

3. Expectativas e Perspectivas 

 

 As entrevistas com o corpo docente revelaram um misto de incerteza, desalento e 

otimismo com relação à Reforma do Ensino Técnico. Das respostas dos alunos aos 

questionários, depreendem-se uma insatisfação generalizada e uma acentuada descrença da 

formação técnica sobretudo com vistas ao mercado de trabalho. Coloca-se, pois, uma questão 

preocupante: que expectativas e perspectivas poder-se-iam esperar da Reforma, na atual 

conjuntura? 

 

3.1. A face negativa 

 

 As críticas, as incertezas e insatisfações reveladas na pesquisa convergem com as 

análises de vários autores sobre a atual reforma. Com base nelas, podemos afirmar que as 

contradições apontadas têm raízes na própria política governamental, que produziu a nova 

LDB e o Decreto-Lei 2.208/97. 

“Já a demora na tramitação do Projeto proposto pelo Senador DARCI 
RIBEIRO oito longos anos – segundo FRIGOTTO – “nada teve de 
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inocente”. Tratava-se de uma estratégia, ao mesmo tempo de não aprovar 
uma legislação que lhe impusesse restrições ao Projeto de reforma estrutural 
já posto como algo a ser efetivado e, neste vácuo, por medidas provisórias, 
projetos de lei, ir fazendo a sua política de ajuste do campo educacional. É 
nesta estratégia que o governo negociou minimamente um Conselho 
Nacional de Educação consultivo e assessor e não deliberativo. É também 
neste vácuo que se elaborou a proposta de uma reforma de Ensino Técnico e 
Profissional mediante o Projeto de Lei 1603/96, abandonado formalmente 
tão logo a LDB foi aprovada e substituído pelo Decreto nº 2.208 de 
14/04/1997, que regulamenta um proposto pelo executivo naquele Projeto 
de Lei. Dentro da mesma lógica foram elaborados os Parâmetros 
Curriculares Nacionais para educação básica e fundamental”61. 

 

 Segundo SOUZA, nesse longo período de tramitação, “diversos estudos já indicavam 

para a tendência do governo em desmantelar o Ensino  Técnico  Profissional,  ou seja, em 

romper com a educação integral oferecida pelas instituições de Ensino Técnico”62 .  

 Tanto o Projeto Lei 1603/96 quanto o Decreto Lei 2208, que o substituíu, são 

apontados   como   inspirados   pela   Teoria   do Capital Humano63.  Ambos contém a idéia de 

“cursos rápidos, adequados a demandas de qualificação específica e baratas, que trazem 

retorno individual e social” 64 . Proposta essa considerada anacrônica, que fragmenta a 

profissionalização e relembra o taylorismo dos anos 50 65.  

 Vários autores citados por SOUZA 66  vêm no Projeto de Lei 1603/96 e no Decreto Lei 

2208/97 uma consonância com o projeto neoliberal para a educação, gerido pelo Banco 

Mundial. 

 KUENZER, referindo-se ao Projeto de Lei 1603/96 aponta os ditames dessa política 

neoliberal, que o nortearam, a qual, em nosso entender, também inspirou o Decreto Lei 

2208/97 “mera redução de custos através de uma pretendida aproximação no mercado que 

‘demandaria’ cursos curtos, do descompromisso do estado com o financiamento da educação 

                                                           
61 Gaudencio FRIGOTTO. Tecnologia, relações sociais e educação. Revista Tempo Brasileiro, IN Donaldo Bello de 
SOUZA; Marco Aurélio SANTANA; Neise DELUIZ: Trabalho e Educação: Centrais Sindicais e Reestruturação Produtiva 
no Brasil,  p.80 
62 Donaldo Bello de SOUZA; Marco Aurélio SANTANA; Neise DELUIZ: Trabalho e Educação: Centrais Sindicais e 
Reestruturação Produtiva no Brasil,  p.80 
63 Acássia Zeneida KUENZER. O Ensino Médio no contexto das políticas públicas no Brasil. Revista Brasileira de Educação IN Donaldo 
Bello de SOUZA; Marco Aurélio SANTANA; Neise DELUIZ: Trabalho e Educação: Centrais Sindicais e Reestruturação Produtiva no 
Brasil,  p.81 
64 Ibidem  p.81 
65 cf. Donaldo Bello de SOUZA; Marco Aurélio SANTANA; Neise DELUIZ: Trabalho e Educação: Centrais Sindicais e 
Reestruturação Produtiva no Brasil,  p.81 
66 Donaldo Bello de SOUZA; Marco Aurélio SANTANA; Neise DELUIZ: Trabalho e Educação: Centrais 
Sindicais e Reestruturação Produtiva no Brasil,  p.81-82  
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pública para além do fundamental, da racionalização do uso dos recursos existentes nos 

CEFETs e ETFs, escolas muito caras para preparar para o Ensino Superior, no repasse de 

recursos públicos para as empresas privadas como estímulo para que assumam as funções do 

Estado relativas à educação dos trabalhadores, inclusive a básica (o que certamente é mais 

barato), e do fomento à privatização propriamente dita”67.  

 O Decreto Lei 2.208/97, segundo SOUZA, veio acentuar justamente os aspectos mais 

criticados do Projeto Lei 1603/96. 

 “Ao frustrar a discussão em torno do Projeto Lei 1603/96, abandonaram-se 
os princípios que estavam na pauta de negociações com setores da 
sociedade civil em torno da defesa de uma escola pública, gratuita, laica, 
universal e politécnica. Esses princípios  demarcavam,  entre  outros 
aspectos, a busca pela superação  da  dualidade  do  Ensino Médio, a quebra 
de privilégios do Sistema no controle financeiro e na gestão da formação 
técnico profissional, a criação de centros públicos de formação profissional 
e a redução na jornada de trabalho – sem redução salarial – de jovens e 
adultos em processo de formação profissional”68 . 

 

 KUENZER em A Reforma do Ensino Técnico no Brasil e suas Conseqüências, depois 

de expor as novas demandas do mundo do trabalho, tece críticas contundentes à Reforma. 

 Segundo a Autora, esta se embasa na lógica da racionalidade financeira, preterindo a 

universalidade do direito à educação em todos os níveis. Abraça o critério da equidade, que 

tem por conseqüência o trato diferenciado do profissional, segundo as demandas da economia. 

 Frente ao grande número de excluídos do mundo do trabalho, o Estado neoliberal, 

obediente às regras do Banco Mundial pretende permitir somente os gastos que tenham 

retorno. Afasta-se cada vez mais das suas responsabilidades educacionais e busca jogar um 

ônus que é seu para a iniciativa privada. 

 As suas políticas públicas educacionais visam reservar o acesso aos níveis mais 

elevados de ensino a uma elite privilegiada. As propostas da educação profissional rápida que 

independe da educação básica, daria acesso a algumas poucas ocupações que não resolveriam 

                                                           
67 Acássia Zeneida KUENZER. O Ensino Médio no contexto das políticas públicas no Brasil. Revista Brasileira de 
Educação p.95 IN Donaldo Bello de SOUZA; Marco Aurélio SANTANA; Neise DELUIZ: Trabalho e Educação: Centrais 
Sindicais e Reestruturação Produtiva no Brasil,  p.81 
68 Gaudencio FRIGOTTO. Mudanças na política de formação técnico-profissional: regressão ao dualismo, 
fragmentação e produtivismo. IN Donaldo Bello de SOUZA; Marco Aurélio SANTANA; Neise DELUIZ: 
Trabalho e Educação: Centrais Sindicais e Reestruturação Produtiva no Brasil,  p. 82 
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o trágico problema do desemprego. A Reforma adota uma política educacional restritiva para 

os níveis que vão além do Ensino Fundamental. Com a justificativa (até plausível) de que as 

Escolas Técnicas, de alto custo para os cofres públicos, têm servido apenas como 

propedêutica para a classe média galgar o ensino superior, a Reforma cria várias armadilhas. 

Solapa a exigência de uma sólida formação geral para os cursos profissionalizantes que não 

requerem o pré-requisito da escolaridade. Embora não haja ainda uma pesquisa global, 

levantamento feito em Curitiba revelou escassos resultados dessa política. Os cursos pós-

médio só tem eficácia para uma minoria que consegue a escolaridade. Da população brasileira 

em idade de ingressar no Ensino Médio, apenas 25% estão na escola e destes, 50% evadem 

antes do término. Por isso, KUENZER acredita que o pós-médio profissional não passa de 

uma estratégia elitista e contendora do acesso aos níveis superiores de educação. E questiona 

se o nosso Ensino Médio, academicista, livresco e de baixo custo possa realmente constituir 

uma base suficiente para um pós-médio de qualidade. 

 Criticando o descompromisso do governo neo-liberal com a educação profissional 

para todos, em todos os níveis e em especial para os excluídos do trabalho, a Autora acredita 

que a Reforma não resolve os graves problemas do nosso mundo do trabalho, enquanto não se 

instituir uma política que garanta a educação básica e profissional pública para todos 69.  

 Acreditamos que essas contradições se repercutem no ambiente das Escolas Técnicas e 

provocam o clima de insatisfação e incertezas que a pesquisa apontou. 

 Cabe pois, a interrogação que surge da entrevista com o professor GILBERTO 

ARANTES DE FREITAS (p.38): o Ensino Técnico está fadado a se extinguir ou restam ainda 

perspectivas? 

 

3.2. Algumas razões de esperanças  

 

 As informações colhidas na pesquisa, e outras decorrentes da nossa vivência e 

observação pessoal, possibilitam afirmar que há horizontes possíveis, apesar das contradições 

apontadas.  

                                                           
69Acacia Zeneida KUENZER. Reforma do Ensino Técnico no Brasil e suas Conseqüências. ENSAIO; Avaliação e Políticas 
em Educação. Rio de Janeiro, 6 (20); 374-380, Julho/Setembro, 1998. 
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 O otimismo manifestado pelo corpo docente decorre do fato de que as Escolas 

Técnicas, em especial as da rede CEETEPS estão empenhadas em promover profundas 

alterações em seus cursos, na grade curricular e na promoção das atividades educacionais. 

 Não estamos sozinhos nesta leitura otimista das Escolas Técnicas. SOUZA dá notícia 

de um recente estudo de BONAMINO & PINHEIRO – ao qual infelizmente não tivemos 

acesso – no qual os autores, como nós,  “sinalizam para as transformações que as Escolas 

Técnicas Estaduais e Federais estão promovendo em seus cursos, notadamente em termos de 

reformas e alterações na grade curricular, perseguindo ainda a diversificação de atividades 

educacionais”70.  O objetivo é formar profissionais com um novo perfil, que segundo os 

autores “se apoia na ampliação da base geral de conhecimentos científicos e das habilidades 

cognitivas. Nessa perspectiva, são implementadas estratégias com diferentes graus de 

abrangência, que vão desde a adoção de propostas inspiradas na politecnia, passando pela 

articulação entre formação geral e profissionalizante, até a simples introdução de disciplinas 

como Filosofia e Sociologia, que se caracterizam por apelar ao pensamento reflexivo”71. 

 Entretanto, vale alertar que se trata de uma luta intensa travada nas Escolas Técnicas 

contra as investidas e os riscos de fragmentação decorrentes dos rumos da política 

governamental, que poderão até advir das Diretrizes Curriculares Nacionais oficializadas pelo 

Conselho Nacional de Educação.  

 Em reportagem na Coluna Educação da Folha de São Paulo do dia 11/10/99, MARTA 

AVANCINI   afirma  que  o  nível  técnico  passará  a  ser  organizado  por áreas e não mais 

em cursos curriculares rigidamente estruturados. Tal modalidade já teria sido aprovada pelo 

Conselho Nacional de Educação no dia 05/10/99 e já estaria inserido nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para educação profissional de nível técnico. 

 MARTA AVANCINI, em sua reportagem, refere as palavras do Professor ULYSSES 

DE OLIVEIRA PANISSET, presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional 

de   Educação:   “As   Diretrizes   Curriculares   Nacionais   para   a     Educação   Profissional   

de nível técnico, aprovadas em 05/10/99 pelo Conselho Nacional de Educação-câmara de 

Educação Básica, não estabelecem quais disciplinas devem constar dos currículos, só falam 

                                                           
70 Donaldo Bello de SOUZA; Marco Aurélio SANTANA; Neise DELUIZ: Trabalho e Educação: Centrais Sindicais e 
Reestruturação Produtiva no Brasil,  p. 84 
71 Donaldo Bello de SOUZA; Marco Aurélio SANTANA; Neise DELUIZ: Trabalho e Educação: Centrais Sindicais e 
Reestruturação Produtiva no Brasil,  p. 85 
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em cargas horárias mínimas globais e elas são uma matriz a partir da qual as escolas vão 

estruturar seus cursos e currículos”. Nas palavras do Relator das Diretrizes, FRANCISCO  

APARECIDO CORDÃO, “As diretrizes devem tornar-se objeto de ampla discussão entre os 

dirigentes das escolas”. CORDÃO acredita ser importante que as escolas desenvolvam 

Projetos Pedagógicos de Qualidade e que atendam às necessidades do mercado de trabalho, da 

sociedade e dos alunos. Debates deverão ocorrer durante o ano 2000, convivendo durante o 

mesmo ano as regras antigas e novas. A previsão é a de que o prazo de transição para as novas 

diretrizes termine no ano 2001. O diretor geral do CEFET (Centro Federal de Educação 

Tecnológica) do Rio de Janeiro, Professor MARCO ANTONIO LUCIDI, diz: “Antes o aluno 

era formado para uma profissão estanque, fechada. Agora ele tem liberdade para estruturar 

sua formação dentro de um leque de opções”. 

 MARTA AVANCINI fecha a sua reportagem com palavras do Coordenador de Ensino 

Técnico do Centro Paula Souza, Professor ALMÉRIO MELQUIADES DE ARAÚJO: “Sem 

uma mudança de mentalidade, a Reforma tende a ficar num nível superficial e talvez a 

proposta seja muito avançada. Há uma cultura tradicional muito forte no que se refere à 

estrutura de cursos”. 

 Ao nosso ver, essa política poderá desembocar em uma lamentável fragmentação do 

Ensino Técnico. É certo que as Escolas Técnicas, em especial aquelas ligadas ao CEETEPS, 

estão cientes desse risco e já vêm firmando, na sua reestruturação, políticas preventivas para 

evitar a desarticulação educacional do futuro profissional técnico. Nesse clima de alerta, elas 

estão atentas aos seguintes indicativos:  

 

1. As relações entre a formação profissional em nível médio e Ensino Técnico, 

considerando, especialmente, o problema da parte diversificada do currículo; 

2. A proposta de flexibilização do currículo, organizando-o em uma base nacional 

comum e uma parte diversificada, destinada à preparação para o trabalho, deve ser 

avaliada para que as mudanças não signifiquem um continuísmo da política 

educacional brasileira de seleção e exclusão; 

3. A proposição da base nacional comum em áreas de conhecimento é indicativo 

relevante contra a fragmentação de currículo em disciplinas mas pode redundar em 

um esvaziamento dos conteúdos curriculares; 
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4. A formação humanística entendida como suporte para a cidadania abrange 

Filosofia, Sociologia, Psicologia, Arte e Educação Física. Entretanto estas 

disciplinas estão hoje ameaçadas de redução de carga-horária o que pode significar 

a extinção delas num curto espaço de tempo; 

5. A concretização do currículo organizado por áreas de conhecimento articuladas 

com a tecnologia e com base na interdisciplinaridade e na transdisciplinaridade 

depende de conhecimento e sobretudo de condições intelectuais e materiais, o que 

exige uma definição clara do estado quanto à política de formação docente e 

valorização profissional, além de infra-estrutura dos estabelecimentos de ensino e 

condições materiais de trabalho; 

6. A   elaboração   da   proposta   pedagógica  com   base na  flexibilização  curricular  

      pressupõe  o  trabalho coletivo organizado sobre as relações democráticas de poder  

      no  interior  da  escola, que  devem  perpassar,  também,  a  relação  dos  órgãos da  

      administração do Ensino Técnico com as unidades escolares. 

 

 Considerados os limites e possibilidades da educação escolar, nossa opinião, a partir 

dos dados colhidos na pesquisa e em contatos posteriores com os docentes das Escolas 

vinculadas ao CEETEPS, é que a atual reestruturação em curso nessas escolas poderá 

conduzir a um perfil de profissional, que eu qualificaria como “cidadão-técnico”, com as 

seguintes características: 

  

a)  Desenvolvimento  de   uma  razoável   percepção   crítica   (aqui  entendida  como  

       superação do “senso comum”), da realidade brasileira e seus problemas estruturais  

       e conjunturais; 

b)    Compreensão crítica das complexas relações entre educação, trabalho,     mercado  

       de trabalho, Estado brasileiro e a conjuntura mundial; 

c)    Capacidade  de  identificar,  analisar  e  apresentar  propostas  para a superação de  

       problemas dentro de sua especialidade profissional, aqui envolvida a competência    

       para aplicação dos conhecimentos aprendidos durante o seu curso de origem; 

d)   Perceber  que  a  sua  prática  profissional,  enquanto  aluno  egresso  de  um curso      

      técnico    de  nível médio,   é,   em   essência,   uma   prática   social,   portanto,           

      comprometida com a sua própria sobrevivência e também, com a transformação da  



127 
 

 

      realidade, tendo em vista o bem comum; 

e)   Desenvolvimento    mínimo    de     competência     profissional,     visto     que    o      

      desenvolvimento  pleno  é  um  processo contínuo, permanente, dentro do contexto 

      histórico, o que deverá ocorrer nas condições objetivas do trabalho; 

f)    Perceber   e   interiorizar,   sob   a   forma   de   atitudes  e  comportamentos,  que  

a  competência   apresenta   uma   tríplice   dimensão:   técnico / ética / política.  

Não existindo, portanto, neutralidade nela. Ela estará  sempre a serviço de uma 

causa e não de outra,  dependendo,  pois,  da  postura  do  trabalhador  diante  da 

vida e do mundo. 

 

 Essas características revelam um certo “ideal de aluno” que se pretende formar. 

Entretanto, é óbvio que o processo de formação é mais amplo do que a escola, envolvendo 

toda a prática social do cidadão. A escola informa e forma dentro de sua especificidade e 

autonomia relativa. 

 O fato de explicitarmos essas expectativas, que poderão despontar da prática 

educacional dos cursos técnicos, não significa, de forma alguma, uma idealização ingênua 

daquilo que entendemos ser o trabalho educativo. Significa, sim, lidar com a realidade 

objetiva como ponto de partida, a realidade do aluno que, de fato, procura, entra e freqüenta 

as Escolas Técnicas e em particular a rede Paula Souza. E é com este aluno que a Reforma 

Curricular buscará um caminho, tendo a reflexão – consciência crítica – como mediadora 

permanente de todo o processo. 

 A educação, apesar de todos os limites a ela impostos pela estrutura e funcionamento 

da sociedade brasileira, deve assumir o desafio de construir uma proposta curricular para o 

Ensino Técnico com uma qualidade capaz de propiciar aos alunos e professores um exercício 

diário de crescimento e desenvolvimento da teoria e prática das relações entre cidadania, 

trabalho e transformação social, tendo como horizonte a melhoria da qualidade de vida da 

população como um todo. 

 Em síntese, confiamos na possibilidade da educação técnica se tornar uma experiência 

significativa na vida do aluno, algo que o qualifique para a cidadania e para o trabalho. 
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 Em consonância com a missão e diretrizes do CEETEPS, e dentro de suas atribuições 

gerais de orientar e coordenar o planejamento e a execução das atividades de ensino nas 

unidades do Ensino Médio por meio dos Grupos Técnicos de Planejamento Escolar (GTPE), 

Grupo Supervisão Escolar (GSE) e Grupo de Atividades Técnico Culturais (GATC), 

acreditamos que esteja se implantando, no âmbito do CETEC (Centro Tecnológico), um 

trabalho político-pedagógico nas escolas, voltado para a formação de um cidadão-técnico 

competente. 

 Por cidadão-técnico competente entendemos o jovem com sólida formação geral, 

domínio de conhecimentos e habilidades e desenvolvimento de atitudes que possibilitem a 

qualificação de profissionais com capacidade crítica, inovadora, de responsabilidade e 

compromisso social. 

 É importante observar que os aspectos explicitados trazem na sua articulação uma 

concepção do ser humano, situado no tempo e no espaço, síntese de múltiplas e contraditórias 

influências, isto é, percebido na sua totalidade, inserida num contexto mais amplo. 

 Afastando a tentação do desânimo, as escolas técnicas deverão persistir na direção 

proposta com a preocupação e um trabalho direcionados para a formação de um profissional-

técnico de nível médio – tendo como eixo central a formação da cidadania, o que inclui, é 

claro, o preparo para o mercado e para o mundo do trabalho, visto que é pelo trabalho que o 

sujeito exerce sua cidadania, enquanto consciência e prática de direitos e deveres, 

comprometido em fazer da sua atividade laborativa um meio de realização profissional, auto-

sustentação, como também ter uma participação na transformação da sociedade como um 

todo. Em outras palavras, todo o esforço institucional deverá estar voltado para uma outra 

concepção de ser profissional que supere aquelas restritas à “formação de mão-de-obra para o 

mercado de trabalho”. 

 Acreditamos que poderiam servir como sugestão para todo o Ensino Técnico Nacional 

as seguintes diretrizes definidas pelo CEETEPS: 

 

1 – Currículos permanentemente atualizados nos seus aspectos científicos, tecnológicos e 

didático-pedagógicos, que atendam às necessidades compartilhadas pelo trabalhador e pela 

empresa; 
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2 – Gestão participativa, por meio da definição conjunta das propostas de trabalho, 

assegurando a democratização do processo de ensino e aprendizagem; 

3 – Política de recursos humanos que assegure a valorização dos docentes e do corpo técnico-

administrativo, por meio de capacitação, regime de trabalho, evolução funcional e 

recrutamento; 

4 – Relações de parceria escola-comunidade, por meio de convênios, prestação e extensão de 

serviços vinculados ao ensino, e desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica. 

  
4. O Ensino Modular visto a partir da prática. 

 

Observamos que existe satisfação com o curso modular pela maioria dos alunos. 

Alguns reclamam de alguns equipamentos pela falta de manutenção. Em conversas mantidas 

informalmente com grupos  de alunos da 3ª série, a grande maioria pretende dar continuidade 

aos estudos no curso superior na mesma área do curso modular. Alguns ainda demonstraram 

serem favoráveis à desvinculação do Ensino Médio e do Ensino Modular, principlamente os 

alunos com uma faixa etária maior, pela razão de terem mais oportunidades para ingressar no 

Ensino Modular. Concluindo, os alunos que trabalham na área que estão cursando o modular, 

afirmam que as disciplinas  do curso estão atendendo às necessidades na sua atividade 

profissional e têm uma boa perspectiva com relação ao mercado de trabalho após o término do 

curso. 

Na entrevistas feitas com os professores, notamos uma certa indignação porque a 

maioria não foi preparado para a reforma e nem foi ouvido. Daí a razão dos diversos reparos 

que foram e estão sendo feitos nas grades curricular do Ensino Modular. No início da 

implantação do Ensino Modular, era surpreendente o fato de nenhum dos entrevistados ter 

uma visão otimista a esse respeito. 

Passados 4 anos do implantação do Ensino Modular, questionamos novamente os 

professores e, verificamos um crescimento no otimismo por parte deles. 

Hoje, mais da metade dos entrevistados se diz otimista, sendo que, no primeiro ano, 

nenhum professor dizia-se otimista. Os mesmos professores, que, na implantação, se diziam 

pessimistas; constituem o grupo dos que são radicalmente contrários a implantação do Ensino 

Modular. 
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Quanto às principais falhas na implantação do Ensino Modular, os professores alegam 

que deveriam ter sido ouvidos e que deveria ter havido treinamento e reciclagem antes da 

implantação. A reciclagem só aconteceu após três anos e ainda persistem as reclamações 

quanto as falhas nas grades curriculares dos diversos cursos modulares. 

Quanto a reciclagem dos professores realizadas pelo CEETEPS, afirmam estarem 

satisfeitos, mas observam que ela começou após a implantação do Ensino Modular. Uma 

observação e solicitação dos professores, que acredito ser pertinente, é que as unidades de 

ensino, através  da APM (Associação de Pais e Mestres) deveriam prepará-los por meio de 

cursos e palestras com especialistas da Educação na própria unidade. 

Comparando o atual Ensino Modular com o integralizado, os professores acham que 

as turmas são mais fracas, pois são muito heterogêneas. 

Quanto às declarações do Ministro da Educação, Paulo Renato de Souza, que as 

escolas técnicas estavam privilegiando uma “elite cultural e financeira”, os professores 

afirmam que o Ensino Modular continua recebendo alunos da classe média, poucos são os 

alunos carentes e concluem que a “elite cultural e financeira” (classe média) continua 

freqüentando as aulas no período diurno, e, no noturno, quem freqüenta as aulas é uma classe 

menos privilegiada. 

Concluindo, hoje percebe-se uma maioria de professores satisfeitos com o Ensino 

Modular. Eles manteriam-no, mas fariam algumas modificações. 

Por fim, quanto à carga horária para o Ensino Modular, houve unanimidade em 

afirmar opinião de que a carga horária não é suficiente e alegam que a redução foi muito 

drástica. O integralizado tinha 4 anos (8 semestres) e mais de 4000 horas e o modular foi 

reduzido a 1 ½ ano (3 semestres) e 1500 horas. 

 

4.1 Considerações finais das Entrevistas 

 

Concluímos, portanto através das entrevistas que os professores: 

 

 Não estavam preparados para a mudança  do ensino integralizado para o Ensino 

Modular; 
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 Nos dois primeiros anos da implantação a visão era de incertezas; 

 Estão sendo reciclados, mas reclamam das poucas oportunidades oferecidas; 

 Acham a clientela do curso modular mais fraca; 

 Após a implantação do curso modular a “elite cultural e financeira” continua 

freqüentando as escolas técnicas, principalmente no diurnos; 

 Atualmente têm uma visão mais otimista em relação ao ensino modular; 

 Manteriam o Ensino Modular mas com algumas modificações, principalmente em 

relação à carga horária, pois, acreditam assim, que a implantação teria tido menos 

resistência. 

 

Quanto aos alunos, percebemos que a maioria escolheu estudar numa escola técnica 

para se preparar para o mercado de trabalho. Acham  que a escola atende aos seus anseios e a 

maioria não têm condições financeiras de freqüentar o ensino superior. Os alunos, na maioria, 

acham que a desvinculação do Ensino Médio e do Ensino Modular foi positiva, sendo que a 

maior parte não trabalha na área que está cursando o Ensino Modular, mas pretende trabalhar 

o mais rápido possível. Por outro lado, os alunos que trabalham na área, que estão cursando o 

modular, afirmam que as disciplinas do curso atendem às necessidades na sua atividade 

profissional e têm uma boa perspectiva com relação ao mercado de trabalho após o término do 

curso. Afirmam também que o curso está correspondendo as suas expectativas. 

Finalmente, os alunos foram bastante críticos quando indagados se estavam satisfeitos 

com os equipamentos para as aulas práticas; criticam muito a falta de equipamentos e 

investimentos por parte do Governo e elogiam muito o trabalho desenvolvido pela Associação 

de Pais e Mestres, principal responsável pela manutenção e compra de equipamentos 

destinados aos laboratórios. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 Responder a questões sociais emergentes como a da empregabilidade e da relação de 

trabalho, requer ações concretas e de todos os segmentos da sociedade, pois a grande 

dificuldade do próximo milênio, acreditamos, será o emprego e o acesso a ele. 

 Se não houver o envolvimento da sociedade na busca de soluções, corremos o risco de 

adentrar o novo século, sem a estrutura adequada para assumir e vencer os desafios que a 

economia globalizada, sem dúvidas, irá impor. A sociedade deve, obrigatoriamente, 

desenvolver mecanismos para garantir que a população economicamente ativa possa ter 

acesso ao trabalho, para, através dele, garantir o desenvolvimento sócio-econômico de todo o 

País em direção à estabilidade, tendo por princípio que estes mecanismos devam primar pela 

qualidade e eficácia, pois estes são os padrões que a sociedade exige. Em outras palavras, 

nenhuma medida paliativa poderá resolver o problema. O tempo que se aproxima é o tempo 

da qualidade, da sensibilidade e da competência. 

 Notícias diversas através da mídia expressa em jornais, revistas, rádio e televisão, 

constantemente nos alertam sobre os avanços tecnológicos, a introdução de robôs cada vez 

mais aparelhados a substituir o trabalhador em tarefas repetitivas e especializadas, o 

desenvolvimento do conhecimento humano em todas as áreas e também as demissões em 

massa e o iminente desaparecimento de profissões até os dias de ontem tidas como 

fundamentais, principalmente nas indústrias, como por exemplo, os torneiros mecânicos, 

fresadores, ajustadores, ferramenteiros, datilógrafos, estenógrafos e tantas outras que na 

última década começaram a desaparecer dos anúncios classificados e do próprio mundo do 

trabalho. Até mesmo a relação entre trabalho e emprego começa a tomar outra configuração e 

sentido. 

 Enfim, o mundo muda e nesta mudança o importante é não emudecer e cruzar os 

braços. Diante das profundas alterações no quadro social, os setores mais compromissados 

com os destinos do povo, entendem que cabe à educação preparar com qualidade e 

competência o cidadão necessário, que compreenda o  mundo de uma maneira holística e seja 

capaz de incorporar as velozes mudanças que a sociedade atual tem promovido, atuando 

social e profissionalmente de maneira consciente, competente e sensível.  
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 A educação, no momento em que nos encontramos, é o setor no qual a sociedade  

deposita mais esperanças e expectativas. Face ao conhecido funil que alija do acesso à 

educação de nível superior a maioria dos jovens brasileiros, ao nível médio deve ser dada a 

maior atenção, em especial àquele que tem por objetivo formar o profissional técnico. Por 

isso, empreendemos com muito afinco a tarefa de dissertar sobre a Reforma do Ensino 

Técnico, em fase de implantação. 

 Lançamos um olhar retrospectivo sobre a caminhada evolutiva deste Ensino no Brasil, 

expusemos os artigos da nova LDB sobre a matéria e o Decreto Lei que os regulamenta. 

Trouxemos as falas oficiais de onde transparecem as perspectivas e as preocupações 

governamentais. Oferecemos uma síntese dos artigos que constituem as Diretrizes 

Curriculares para a Educação Profissional de Nível Técnico e do Parecer que as introduz.  

Além disso, pesquisamos o impacto dessa Reforma, que aflora dos segmentos docentes e 

discentes das Escolas vinculadas ao CEETEPS. 

 Já alertados por outros estudiosos de que encontraríamos na Reforma (como aliás em 

geral na nova LDB) significativos avanços ao lado de contradições oriundas do contexto 

sócio-político e ideológico que direciona os rumos do nosso sistema educacional, analisamos 

os principais problemas e dilemas e as perspectivas possíveis, as brechas e as esperanças que 

ainda persistem nessa fase de transição do Ensino Técnico de Nível Médio. 

 As conclusões da nossa tarefa já foram apontadas ao longo do trabalho, em especial no 

capítulo quinto. Não é o caso  de repeti-las. Queremos, porém, acenar a alguns dos limites 

deste trabalho, que decorrem da novidade e “transitoriedade” do tema. A Reforma do Ensino 

Técnico está apenas começando a se implantar. Só agora, quando esta dissertação chegava ao 

término, o Conselho Nacional de Educação propõe as diretrizes curriculares para o Ensino 

Técnico. Tempo não houve de analisá-las e incorporá-las de maneira ampla ao nosso estudo, 

como também não há como medir ainda a sua recepção e impacto na prática. Elas ainda estão 

sujeitas a revisão e não foram oficialmente publicadas. 

 Dessa mesma transitoriedade decorre um outro limite: não é possível ainda avaliar 

com exatidão a implantação do sistema modular, tido como uma das grandes expectativas de 

melhoria e transformação do Ensino Técnico. 
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 Apesar destas e outras limitações, acreditamos ter contribuído para esclarecer, analisar  

e suscitar o interesse e o debate em torno de um tema relevante, que vai ao âmago das 

relações escola/trabalho. 

 Ao lado das críticas, que levantamos, aos aspectos contraditórios que despontam da 

Reforma, queremos reafirmar nosso otimismo com relação ao trabalho sério, consistente e 

consciente que está sendo desenvolvido pelas Escolas Técnicas, em especial às ligadas aos 

CEETEPS, no sentido de implantar um novo Ensino Técnico preocupado com a formação  

competente e integral do trabalhador-cidadão, em consonância com os anseios dos Centros 

Sindicais relatados com muita propriedade na obra de Donaldo Bello de SOUZA e outros72. 

 Acreditamos que seria extremamente oportuno e profícuo um diálogo 

institucionalizado das Escolas Técnicas não só com o governo e o Empresariado mas 

sobretudo com as Centrais Sindicais, que representam de imediato os interesses dos 

trabalhadores. 

 Frente aos agudos problemas que vêm afetando o mundo do trabalho, faz-se 

necessário uma ação conjunto da sociedade civil como um todo para que as reformas 

educacionais não só aconteçam mas se realizem com as classes menos favorecidas e a favor 

dos seus interesses. 

 Importa a atitude que tomamos diante dos desafios que a vida nos apresenta. Pensar no 

futuro não é um mero exercício da adivinhação ou magia. É, antes de tudo, uma análise de 

todos os termos que o presente nos coloca através de fatos e tendências. Não podemos esperar 

o futuro chegar e não podemos ir buscá-lo antes que ele se anuncie, mas podemos e devemos 

nos preparar para ele, pois sem o preparo nós nunca poderemos recebê-lo. O futuro não se 

espera, se constrói. 

 Qualitativamente, o resultado de nossa pesquisa deixa a impressão de que a Escola 

Técnica oferece um ensino de melhor qualidade enquanto que outras escolas não técnicas 

apresentam um ensino de qualidade apenas regular. Acreditamos, pelas entrevistas, que ambas 

necessitam de melhorias urgentes. Acreditamos que uma ação básica, seja a de redefinir a 

estratégia política de gestão da rede de educação profissional. Para esse novo rumo político, 

                                                           
72 Donaldo Bello de SOUZA; Marco Aurélio SANTANA; Neise DELUIZ: Trabalho e Educação: Centrais Sindicais e 
Reestruturação Produtiva no Brasil. 
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além do diálogo vertical com o governo e o empresariado é absolutamente indispensável que 

se inaugure um diálogo permanente com o mundo sindical. 

 Carece dar maior flexibilidade aos currículos das Escolas Técnicas de forma a facilitar 

a adaptação do ensino às mudanças no mercado de trabalho; promover a aproximação dos 

núcleos profissionalizantes das Escolas Técnicas com o mundo empresarial, aumentando o 

fluxo de serviços entre empresas, escolas e comunidade em geral; progressivamente, 

encontrar formas jurídicas apropriadas para o funcionamento  autônomo e responsável das 

Escolas Técnicas e, ao mesmo tempo, estimular parcerias para financiamento e gestão; 

estabelecer mecanismos específicos de avaliação das Escolas Técnicas para promover a 

diversificação dos cursos e a integração com o mercado de trabalho e as representações 

sindicais das classes trabalhadoras. 

 Observamos que a Escola Técnica, nos dias atuais, é uma estrutura destinada a 

desempenhar na nossa sociedade importantes funções como a iniciação à profissão e ao 

trabalho, a requalificação, a socialização e a educação. As sociedades industriais 

tecnologicamente avançadas exigem, com efeito, para a manutenção dos seus níveis de 

tecnologia e de produtividade econômica, um incremento quantitativo e uma precisa 

qualificação da formação, inclusive tendo-se em vista a ampliação do leque de profissões. Ao 

mesmo tempo, os processos de complexidade social tornam cada vez mais necessária a 

ativação de formas de socialização ampliada que permitam aos indivíduos inserir-se de 

maneira politizada e construtiva na vida coletiva. 

A partir do momento em que haja vontade política e comprometimento da sociedade 

como um todo em levar a escola a desempenhar uma das suas principais funções, a iniciação e 

requalificação profissional, a socialização e a cidadania, teremos a possibilidade de caminhar 

para a sonhada integração entre a escola e o mundo do trabalho, que é uma das principais 

aberturas legadas pela atual legislação sobre a Educação no Brasil. 
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