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RESUMO 

GIORGI, Maria Cristina. Da Escola Técnica à Universidade Tecnológica: o lugar da 

educação de nível médio no PDI do CEFET/RJ. 2012. Tese (Doutorado em Estudos 

Linguísticos) Instituto de Letras – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2012.  

 

Buscando melhor entender o Centro Federal de Educação Tecnológica CEFET/RJ, esta 

tese tem como objetivo, em um primeiro momento, traçar um breve perfil do ensino 

técnico no país, e posteriormente verificar como se constroem discursivamente as 

relações entre os ensino Médio, Técnico e Superior no Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI da citada instituição, documento restrito ao Ensino Superior. No 

âmbito da Linguística, para fundamentar a abordagem teórica, no que se refere às 

questões de linguagem, lanço mão do princípio dialógico e da noção de gênero de 

discurso propostos por Bakhtin (2000; 2004); para as discussões relativas a poder e 

saber na escola recorro a propostas de Foucault (1987; 1996); para atender a 

especificidades das questões do ensino profissional valho-me de discussões advindas da 

área da Educação que têm como foco a análise das relações entre educação e trabalho 

(FRIGOTTO, 1985; 2010; KUENZER, 1988; 2010). Com base nos resultados é 

possível asseverar que não se confirma a hipótese inicial de que em uma instituição 

formada por diferentes níveis, mesmo em um documento enunciado a partir do ponto de 

vista do Ensino Superior seria possível identificar diferentes vozes e posicionamentos 

por meio de marcas explícitas de heterogeneidade. Constrói-se discursivamente uma 

comunidade cefetiana homogênea, a quem são atribuídas, em geral, tarefas de execução, 

distantes do planejamento da instituição, apontando para uma divisão taylorista do 

trabalho. Priorizam-se, no documento, saberes relacionados ao Ensino Superior, ao 

passo que os relativos à educação de nível médio são apagados.  

 

Palavras-chave: Ensino profissional, Educação e trabalho, Ensino Técnico, PDI.  



 

RÉSUMÉ 

 

Pour accéder à une connaissance plus approfondie du Centre Fédéral d’Education 

Technologique/Etat de Rio de Janeiro (CEFET/RJ), cette thèse a pour but d’esquisser un 

profil de l’enseignement technique au Brésil et de vérifier comment se construisent 

discursivement les rapports entre enseignement moyen, technique et supérieur dans le 

Plan de Développement Institutionnel (PDI), document concernant exclusivement 

l’enseignement supérieur au CEFET/RJ. Le cadre théorique qui nous sert de base pour 

une approche des pratiques langagières est centré sur le principe dialogique et la notion 

de genre de discours tels que les envisage Bakhtine (2000, 2004). Pour ce qui est du 

débat concernant les rapports entre savoir et pouvoir à l’école nous aurons recours à 

Foucault (1987, 1996); les spécificités de l’enseignement professionnel seront traitées 

dans le cadre du débat qui met en scène le thème de l’éducation et du travail  

(FRIGOTTO, 1985, 2010; KUENZER, 1988, 2010). Les résultats obtenus ne nous 

permettent pas de confirmer l’hypothèse selon laquelle dans une institution comprenant 

différents niveaux d’enseignement il serait possible d’identifier une multiplicité de voix 

et de positionnements à travers l’analyse d’un document officiel comme le PDI, quand 

bien même celui-ci serait énoncé du point de vue de l’enseignement supérieur. On 

construit discursivement une communauté homogène au CEFET à qui s’attribuent d’une 

manière générale les tâches d’exécution, la planification de l’institution étant réservée  à 

d’autres acteurs, ce qui dénonce un partage taylorien du travail. Dans le document 

analysé, la priorité est accordée aux savoirs relatifs à l’enseignement supérieur, alors 

que s’effacent ceux concernant l’éducation moyenne.  

Mots-clés: enseignement professionnel, éducation et travail, enseignement technique, 

Plan de Développement Institutionnel.  

 



 

RESUMEN 

 

La presente tesis se ha propuesto una mejor comprensión de la institución CEFET/RJ. 

Para ello, en un primer momento, ha colocado como objetivo trazar un breve perfil de la 

enseñanza técnica en el país, en un segundo momento se ha planteado verificar la forma 

en que se construyen discursivamente las relaciones entre la enseñanza Media, Técnica 

y Superior dentro del Plan de Desarrollo Institucional (PDI); documento este que se 

restringe a la Enseñanza Superior. En cuanto al ámbito que compite a la Lingüística 

tomo como base el principio dialógico y el principio de la noción de género, según los 

postulados de Bakhtin (2000, 2004). En lo que respecta las discusiones relacionadas con 

el poder y el saber en la escuela recurro a los supuestos de Foucault (1987, 1996). En lo 

que se refiere a las especificidades de las cuestiones de la enseñanza profesional acudo a 

las premisas provenientes del área de la Educación que tiene como objetivo analizar las 

relaciones entre educación y trabajo (FRIGOTTO, 1985, 2010; KUENZER, 1988, 

2010). Los resultados nos llevan a afirmar la no confirmación de la tesis inicial: 

posibilidad de identificar diferentes voces y posicionamientos a través de marcas 

explícitas de heterogeneidad en una institución formada por diferentes niveles de 

enseñanza incluso cuando el documento que rige se enuncia desde el punto de vista de 

la Enseñanza Superior. Se construye una comunidad homogénea alrededor del CEFET a 

la que se le atribuye, en general, tareas de ejecución alejadas de la planificación de la 

institución que demuestran una división taylorista del trabajo. Se priorizan en dicho 

documento los saberes relacionados con la Enseñanza Superior de tal modo que los 

relacionados con los de la enseñanza media resultan de menor importancia.   

 

 

Palabras-claves: Enseñanza profesional, Educación y trabajo, Enseñanza Técnica, PDI.  
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Falar de escola é para mim fundamental, por ser essa a minha área de atuação e, 

portanto, o universo no qual posso intervir. E acredito que meu modo de intervir – e aqui não me 

refiro apenas à pesquisa, mas também à minha prática docente – é buscar melhor compreender e 

dar visibilidade às relações de poder que se estabelecem na escola, pois, como afirma Foucault 

(2001), os focos de resistência, os embates se originam a partir da identificação dos focos de 

poder e de seus respectivos alvos. Tal afirmação relaciona-se estreitamente com minha visão de o 

que é a pesquisa ou o fazer pesquisa. Acredito que as investigações no âmbito das ciências 

chamadas humanas e sociais são relevantes e contribuem socialmente, promovendo reflexões, 

suscitando angústias e, por que não, gerando possíveis movimentos de mudanças. Nesse sentido 

justificam-se escolhas vinculadas à minha própria atividade visando à intervenção em meu 

entorno e à afetação do coletivo do qual faço parte.  

É essa minha visão de o que são pesquisador e pesquisa. O primeiro, longe de ser um 

neutro descritor de eventos e conceitos, é um autor que tem posições e faz escolhas. Por outro 

lado, a segunda não é um mero acúmulo de teorias e repetições do que já foi dito e se constitui 

como um dispositivo de transformação de práticas institucionais, que, como mostram Aguiar e 

Rocha são:  

[...] ação, construção, transformação coletiva, análise das forças sócio-históricas e políticas 

que atuam nas situações e das próprias implicações, inclusive dos referenciais de análise. É 

um modo de intervenção, na medida em que recorta o cotidiano em suas tarefas, em sua 

funcionalidade, em sua pragmática – variáveis imprescindíveis à manutenção do campo de 

trabalho que se configura como eficiente e produtivo no paradigma do mundo moderno 

(AGUIAR; ROCHA, 1997, p. 97).  

Desse modo, afasto-me da crença na suposta objetividade na produção do conhecimento 

e entendo que o pesquisador não se pode pretender ausente do processo investigativo, uma vez 

que sua ação modifica o objeto estudado. Em outras palavras, não existe um pesquisador-

asséptico pelo simples fato de ser ele o responsável pela realização das dinâmicas – entrevistas, 

questionários, análises de dados, devolução das informações obtidas – intrinsecamente 

relacionadas aos seus resultados.  

Cada vez mais, caem por terra verdades absolutas, pesquisadores neutros e objetivos, que 

tudo sabem. Sai de cena a noção de que o sagrado saber acadêmico traz em si a solução para os 

problemas do mundo pagão, representado pelos outros saberes de menor relevância, e reforça-se 

o sentido de pesquisa como “caráter desarticulador das práticas e dos discursos instituídos, 

inclusive os produzidos como científicos, substituindo-se a fórmula conhecer para transformar 

por transformar para conhecer” (COIMBRA apud, ROCHA; AGUIAR, 2003, p. 67).  
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Pensando nessas formas constituídas de conhecimento e nas relações sócio institucionais, 

entendo que no âmbito da escola, ainda, muitas verdades absolutas continuam absolutas e espaços 

ocupados por discentes e docentes não se confundem: são aqueles mesmos que há muito 

outorgam ao professor a posse do saber e ao aluno o dever de aprender. Resiste a imagem do 

professor que professa para os alunos, seres sem luz.  

Tampouco se pode perder de vista o quanto a instituição escolar é relevante na produção 

e reprodução de “verdades”, pois se, por um lado, ela é atravessada pela configuração social, por 

outro tem o poder de definir o sujeito, pelo modo como estabelece as relações entre alunos e 

professores ou por seu entendimento do que é transmissão de saber.  

Nesse sentido, acredito que a relevância desta pesquisa, em lugar de ser o modificar a 

instituição escola ou mesmo o CEFET/RJ – Unidade Maracanã, é contribuir para a 

descristalização de discursos que circulam na e sobre a escola e dar visibilidade a algumas 

relações de saber e poder que nela se dão. E para tal, é preciso pensar nosso trabalho docente 

como prática desnaturalizadora, cujas  

[...] estratégias de intervenção terão como alvo a rede de poder e o jogo de interesses que se 

fazem presentes no campo da investigação, colocando em análise os efeitos das práticas no 

cotidiano institucional, desconstruindo territórios e facultando a criação de novas práticas 

(ROCHA; AGUIAR, 2003, p. 71).  

Para uma professora de Língua Portuguesa e Língua Espanhola
1
, com uma história que 

nunca havia se aproximado de uma escola técnica, conhecer essa instituição, portanto, implica 

uma investigação por meio da qual possa entender como ela se constituiu e que trajetória 

percorreu até chegar à escola que conheço hoje, cuja existência conheci somente na época em que 

me apresentei para seu concurso docente. Tão peculiar, que na verdade, sequer pode ser chamada 

escola, uma vez que nela convivem, além dos ensinos Médio e Técnico, o Ensino Superior, de 

graduação e pós-graduação, lato e stricto sensu.  

Recorro ao histórico apresentado no Portal do CEFET e encontro o texto Um olhar para 

o FUTURO, Universidade Tecnológica – UTFRJ. Em seu histórico, a instituição afirma que:  

O Centro é desafiado e se desafia, permanentemente, a contribuir no desenvolvimento do 

Estado do Rio de Janeiro e da região. Atento às Diretrizes de Política Industrial, Tecnológica 

e de Comércio Exterior do país, volta-se a uma formação profissional que deve ir ao 

encontro da inovação e do desenvolvimento tecnológico, da modernização industrial e 

potencialização da capacidade e escala produtiva das empresas aqui instaladas, da inserção 

externa e das opções estratégicas de investimento em atividades portadoras de futuro – sem 

perder de vista a dimensão social do desenvolvimento. Assim se reafirma como uma 

instituição pública que deseja continuar a formar quadros para os setores de metalmecânica, 

                                                           
1
 Atuo como professora de Língua Materna e Língua Espanhola no Curso Técnico de Turismo e Língua Espanhola no 

Ensino Médio.  
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petroquímica, energia elétrica, eletrônica, telecomunicações, informática e outros que 

conformam a produção de bens e serviços no país (www.portal.cefet-rj.br/a-

instituicao/historico.html)   

Com base na citação, é possível ver uma escola que aponta para o futuro, busca inovar, 

desenvolver tecnologia, modernizar e potencializar a capacidade e escala produtiva das empresas. 

Tal perfil permite-me relacionar escola e tecnologia no âmbito da prática escolar. Recorro a 

Bauman (2005), afinal, julgo que a fala da instituição sobre si mesma exemplifica a sociedade 

atual, onde a perda de tempo é criminosa. O que difere hierarquicamente as pessoas é sua 

capacidade para obter o que desejam agora, sem demora: “la vida va perdiendo densidad para ser 

en el puro instante, en un lanzar y sustituir ahora, ya mismo. Un tiempo difícil para la educación. 

Imposible para las prácticas ancladas en la modernidad sólida” (BAUMAN, 2005, p. 12). O 

desejo de estabilidade, de manter um trabalho para toda a vida é o tipo de existência que se deve 

evitar. Os pais dizem que os filhos evitam o compromisso, porque o entendem como uma virtude 

completamente abstrata
2
. E uma das manifestações desse mundo instantâneo na prática escolar 

certamente são as novas tecnologias.  

Atualmente verifica-se a iniciativa de equipar as escolas com computadores, atendendo 

aos imperativos de modernização / atualização não só da referida instituição, mas de uma 

sociedade que funciona dentro das condições do que Zigmund Bauman denomina Modernidade 

Líquida (NUÑEZ, 2007). Em geral, os resultados são vistos como decepcionantes, colocando em 

xeque as condições de realização do trabalho de formação, pois já está consolidado nos discursos 

sobre a educação atual um estranho consenso de que o professor deve saber fazer uso de artefatos 

tecnológicos, sem se dar conta de que, como afirma Nuñez, 

No se trata de una empresa fácil. Abrir la cuestión de las incertidumbres que los cambios 

conllevan; percibir el vértigo de un vacío que suele tornarse insoportable; tratar de 

conceptualizar algo de lo que allí se juega sin plenas condiciones aún de inteligibilidad, 

es oficio de valientes (NÚÑEZ, 2007, p. 8). 

Bauman (2005) afirma que o mundo está sendo invadido por produtos que apresentam 

como maior vantagem o ser instantâneo. Não é preciso perder tempo, podem ser consumidos 

imediatamente. Seguindo a mesma lógica instaura-se uma concepção de “melhoramento”, que 

transforma tarefas que antes realizávamos de bom grado em encargos que devem ser evitados. 

Afinal, comer uma maçã ou descascar uma laranja implica não só trabalho como perda de tempo.  

Esa tendencia no es de ningún modo novedosa, pero la velocidad con que estos “nuevos 

y mejorados” preparados que permiten ahorrar tiempo se han instalado recientemente en 

las estanterías de los supermercados, para pasar velozmente a los carritos de los 

                                                           
2
 Para Bauman (2005) esse compromisso também é uma abstração na vida dos pais já que há muito poucos alvos 

sólidos para onde apontar e pouco interesse por dita oferta de compromisso.  
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entusiastas consumidores, asombraría al más agudo observador de los mercados 

alimentarios y de los hábitos de sus adictos (BAUMAN, 2005, p. 20). 

Também os adultos trocaram a bolsa de chá pelo chá instantâneo, que como prometem 

seus anúncios, eliminam a espera, inimigo intolerável, uma vez que o gasto de tempo é visto 

como “um desaire e uma bofetada à dignidade humana.” (BAUMAN, 2005, p. 22) e como marca 

de hierarquização. O ato de esperar é uma representação da hierarquia do poder, cada vez mais 

frequente nas salas de espera das empresas, hospitais, escolas etc. Ter poder é diminuir ou 

eliminar completamente o espaço que separa o desejo de sua satisfação.  

Dentro do âmbito educacional, Bauman indica o mesmo movimento; desde 1960 o 

teórico Edward Myers, em seu livro Education in the Perspective of History, aponta a crescente 

tendência de se ver a educação como resultado e não processo. Quem ainda não ouviu a pergunta 

“onde você se formou?”, que segundo o autor denota: 

La implicación es que el graduado aprendió todo lo que necesitaba saber acerca de las 

técnicas y aptitudes, aspiraciones y valores de la lengua, las matemáticas y todo el 

conocimiento acumulado sobre las relaciones del hombre con otros hombres, así como 

también su deuda con el pasado, el orden natural y su relación con él: en suma, que se le 

exigía para obtener un determinado empleo (BAUMAN, 2005, p. 24) 

Myers põe-se insatisfeito não só pelo fato de a educação não ser vista como o que chama 

de empresa contínua que deve durar a vida toda, mas também pela tendência da 

compartimentalização do conhecimento em pequenas divisões que deviam satisfazer as 

determinadas áreas de atuação profissional de cada um. Como resultado, pressupunha-se que a 

educação poderia ser obtida de uma vez só e permanentemente. Uma aquisição única e não uma 

busca incessante que agregaria novos conhecimentos aos anteriormente adquiridos. Assim nos 

conta Bauman que, na modernidade, o conhecimento refletia um valor de propriedade duradoura 

e a educação valia apenas na medida em que oferecesse um bem duradouro. 

La imagen del conocimiento reflejaba que el compromiso y  es que el graduado aprendió 

todo lo que necesitaba saber acerca de las técnicas y aptitudes, aspiraciones y valores de 

la lengua, las matemáticas y todo el conocimiento acumulado sobre las relaciones del 

hombre con otros hombres, así como también su deuda con el pasado, el orden natural y 

su relación con él: en suma, que se le exigía para obtener un determinado empleo. 

(BAUMAN, 2005, p. 24) 

Oferecendo a ideia de Modernidade líquida no lugar de Pós-modernidade – que para o 

autor transformou-se em mais um qualificativo ideológico –, Bauman descreve nosso momento 

atual como aquele posterior à modernidade sólida que cessa de existir e, em seu lugar, surge a 

modernidade líquida. O primeiro coincide com as transformações clássicas e o advento de um 

conjunto estável de valores e modos de vida cultural e político. Já no segundo está presente a 
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volatilidade, nada é tangível, tudo é não estável. Das relações humanas às afinidades políticas, já 

não se podem fazer planos para estabilizar o futuro (BAUMAN, 2004).  

En nuestra “modernidad líquida”, las posesiones duraderas, los productos que 

supuestamente un compraba una vez y ya no reemplazaba nunca más – y que obviamente 

no se concebía para ser consumidos una única vez -, han perdido su antiguo encanto. 

Considerados alguna vez como activos ventajosos, hoy tienden a verse como pasivos 

(BAUMAN, 2005, p. 26). 

Para Bauman (2005) ainda que a educação tenha passado por vários períodos críticos 

(que obtiveram como resultado ajustes e reformas das estratégias de ensino vigentes), os desafios 

atuais têm uma essência diversa, que atinge características da educação até então incólumes: a sua 

vigência, o prazo de validade daquilo que nos oferece. Saem de moda o compromisso e a 

responsabilidade, a acumulação de bens, e entram em cena o descartável, a fugacidade e o 

desfrutar das coisas: “La alegría de ‘deshacerse’ de las cosas, de descartarlas, de arrojarlas al cubo 

de la basura, es la verdadera pasión de nuestro mundo” (Bauman, 2005, p. 29).  

Com base no apresentado por Bauman, retorno às mudanças na escola que, como disse, 

depara-se de repente com as novas tecnologias. E tal conceito, certamente, tem outro significado 

no contexto de um Centro Tecnológico que se autointitula Universidade Tecnológica.  

E é do entrecruzamento de tantas ideias que se origina minha pesquisa, que tem como 

objetivo maior conhecer a instituição CEFET/RJ. O pouco conhecimento da história da 

instituição onde trabalho e também, por que não dizer, de políticas relativas ao Ensino Técnico e 

aos CEFETs, que são regidos por legislação especial. 

Uma primeira questão, portanto, seria conhecer as origens dessa escola, mas esse 

percurso me daria apenas uma visão parcial, isto é, me permitiria conhecer a instituição a partir de 

um ponto de vista histórico, fundamental, mas não suficiente. 

Concomitantemente, por diversos motivos, inclusive uma mudança de coordenação, 

várias colocações começam a ser feitas sobre que lugar eu deveria ocupar dentro da instituição. 

Como orientadora de projetos de orientação de projetos de orientação tecnológica, circulo 

também por espaços “destinados” ao Ensino Superior. Vejo-me, então, em meio a uma outra 

questão que seria o modo como se estabelecem as relações entre os três níveis de ensino.  

E em meio a discussões sobre o projeto político pedagógico da escola, ainda inexistente, 

uma brincadeira: “existe, sim, é o PDI”. Algumas informações sobre esse documento, que vem a 

ser o Plano de Desenvolvimento Institucional, obrigatório para uma instituição de Ensino 

Superior e tenho um problema: se este documento é restrito a instituições de nível superior, 
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convoca-se nele um enunciador que é a voz do Ensino Superior. Sendo assim, qual o lugar das 

outras vozes, as vozes da Educação de Nível Médio, que não são os seus enunciadores? 

Minha hipótese é de que, em uma instituição formada por diferentes níveis, mesmo em 

um documento que enuncie a partir do ponto de vista do Ensino Superior, será possível identificar 

diferentes vozes e posicionamentos por meio de marcas explícitas de heterogeneidade.  

Nesse sentido pensando em que instituição é o CEFET/RJ, tenho como objetivo nesta 

pesquisa: 

 identificar como se constrói discursivamente no PDI o lugar enunciativo da 

educação básica do CEFET/Maracanã .  

 e para tal devo traçar um breve percurso do Ensino Profissional no Brasil; 

 

Para atingir tal objetivo, esta pesquisa divide-se em três partes. O primeiro capítulo 

apresenta o desenvolvimento dos aspectos teórico-metodológicos, as teorias que lhe deram 

sustentação, além de justificar a seleção dos corpora. 

O segundo capítulo mostra a síntese do percurso traçado pelo Ensino Profissional no 

Brasil, com a visão de teóricos das áreas de História e Educação, e legislação relativa à última.   

No terceiro capítulo é analisado o Plano de Desenvolvimento Institucional do CEFET/RJ. 

Primeiramente apresenta-se seu contexto de produção e, num segundo momento, as análises 

linguísticas.  

Finalmente nas considerações finais retomam-se discussões que foram desenvolvidas ao 

longo da tese, assim como algumas reflexões que resultaram de suas análises.   
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CAPÍTULO 1 

TERRITÓRIOS DE ONDE FALO 
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As relações entre teoria e prática são muito mais parciais e fragmentárias. Por um lado, uma 

teoria é sempre local, relativa a um pequeno domínio e pode se aplicar a um outro domínio, 

mais ou menos afastado. A relação de aplicação nunca é de semelhança. Por outro lado, 

desde que a teoria penetre em seu próprio domínio encontra obstáculos que tornam 

necessário que seja revezada por outro tipo de discurso (é este outro tipo que permite 

eventualmente passar a um domínio diferente). A prática é um conjunto de revezamentos de 

uma teoria a outra e a teoria um revezamento de uma prática a outra. Nenhuma teoria pode 

se desenvolver sem encontrar uma espécie de muro e é preciso a prática para atravessar o 

muro (FOUCAULT, 2004b, p. 69).  

 

Neste capítulo, pretendo delimitar as fronteiras teórico-metodológicas de meu trabalho; 

discriminar os diversos lugares de onde falo, entre os quais, muitas vezes, não se apresentam 

fronteiras tão explícitas. Mas, antes, aproveito a citação anterior de Foucault para tecer uma 

pequena reflexão sobre a teoria, que ainda hoje é tratada como algo inalcançável, restrita a um 

seleto grupo de professores que podem se dedicar à pesquisa, visão essa que reforça o 

pensamento, com base taylorista, que separa os que pensam daqueles que executam.  

A meu ver mais importante do que a vertente teórica escolhida, categorias de análise e 

construtos teóricos é saber “usar” a teoria para facilitar a prática, ou seja, é usar a teoria para 

construir o muro que posteriormente vai ser atravessado com a ajuda da prática.  

Ilustrando sua visão, Foucault (1996) afirma que se apropria dos conceitos de Nietzsche em 

função dos interesses de suas análises, e não para difundir a concepção nietzschiana. Como ilustra 

Queiroz, a partir de um fragmento da mesma obra:  

Foucault, a um só tempo, anuncia a direção em que irá acionar a genealogia a partir de 

Nietzsche, assim como, a forma de agenciamento que estabelecerá com sua obra; não como 

se buscasse o nó central de seu pensamento, sua coerência interna, algum sistema que ela 

pudesse fundar, mas utilizar os riscos, revirando-os, organizando-os neste ou noutro rumo 

como uma verdadeira ‘caixa de ferramentas’, fazendo-a funcionar de maneiras várias, 

multiplicando-a, estilhaçando-a, cortando o cordão umbilical que a entrelaça ao seu autor, e 

arremessando-a ao mundo. Este seria, para Foucault, o modo de se agenciar com um 

pensador como Nietzsche que não clama por exegetas e que não liga em nada para os 

defensores da fidelidade ao ‘original’; usá-lo como se utiliza um par de óculos, e, se preciso 

for, deixá-lo de lado, abandoná-lo (QUEIROZ, 1999, p. 58).   

No que se refere ao embasamento de minhas análises, primeiramente cabe reiterar minha 

posição como pesquisadora que acredita na pesquisa que tenha resultados políticos e que seja útil 

ao meu entorno. Dito isto, este trabalho se insere no âmbito da Linguística Aplicada (MOITA 

LOPES, 2006; PARAQUETT, 2009), entendida como ciência social que não separa a produção 

do conhecimento do ser social. Opto também por perspectivas teóricas que entendem a linguagem 

como resultado de uma atividade humana, de um agir discursivo no mundo.  
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Escolho, portanto, fundamentar minhas análises em estudos que, associando linguístico e 

extralinguístico como construtores de sentido no discurso, consideram a língua não como sistema 

ou estrutura isolada, mas como prática social, em seu uso.  

Desse modo, no que se refere às questões de linguagem, lanço mão do princípio 

dialógico e da noção de gênero de discurso propostos por Bakhtin (2000; 2004). Para as 

discussões referentes às relações de poder e saber na escola, recorro a propostas de Foucault 

(1987; 1996). Ademais, para atender a especificidades das questões relativas ao ensino 

profissional em meu quadro teórico, valho-me de discussões advindas da área da Educação que 

têm como foco a análise das relações entre educação e trabalho (FRIGOTTO, 1985; 2010; 

KUENZER, 1988; 2010). 

No próximo item justifico e fundamento minha opção pela Linguística Aplicada.   

1.1 A Linguística Aplicada  

 

Em consonância com a perspectiva de pesquisa assumida por mim na introdução, subscrevo 

uma proposta de uma Linguística Aplicada (LA) que transcende a noção da nossa atividade 

atrelada à comunicação pragmática. Como defende Moita-Lopes (2006 p. 96) a LA:  

Precisa mostrar ter algo a dizer sobre o mundo como se apresenta e que o faz com base nas 

discussões que estão atravessando outros campos das ciências sociais e das humanidades, na 

qual se verifica uma mudança paradigmática em virtude da crise da ciência moderna [...] Se 

quisermos saber sobre linguagem e vida social nos dias de hoje, é preciso sair do campo da 

linguagem propriamente dito: ler sociologia, geografia, história, antropologia, psicologia 

cultural e social etc. A chamada ‘virada discursiva’ tem possibilitado a pesquisadores de 

vários outros campos estudar a linguagem com intravisões muito reveladoras para nós. 

Parece essencial que a LA se aproxime de áreas que focalizam o social, o político e a 

história. Essa é, aliás, uma condição para que a LA possa falar à vida contemporânea. 

Esclareço, portanto, que minha proposta encampa uma LA transgressiva e indisciplinar que 

se volta para a relação entre linguagens e práticas sociais, cuja visão de linguagem relaciona 

discursos e identidades sociais e é fundamental na construção dos modos de ser e pensar de 

sujeitos e culturas. Uma LA que busca reinventar formas de compreender o mundo a partir de 

uma visão de sujeito múltiplo, contraditório e constituído dentro de diferentes práticas discursivas 

e relações de poder, que possibilite uma pesquisa crítica. Como pesquisadores e professores 

precisamos assumir posturas críticas e éticas, com o objetivo de desnaturalizar pelo menos 

algumas estruturas desiguais. Uma pesquisa que seja um modo de construir a vida social ao tentar 

entendê-la. Afinal como sustenta Fischer (2002, p.49):  

[...] chegamos a um momento em que se torna fundamental assumir, para a vitalidade de 

nossas investigações, que não estamos passando à margem dos graves problemas sociais, 
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econômicos, educacionais, culturais, filosóficos, de nosso tempo. Da mesma forma, trata-se 

de assumir que não estamos passando à margem das quase infinitas possibilidades que temos 

de ir além do senso comum, de produzir em nós e a partir de nós mesmos formas de 

existência para bem mais do que nos propõem as lógicas dominantes, sejam as do mercado, 

sejam as da sociedade estetizada do espetáculo, sejam tantas outras lógicas pelas quais 

somos subjetivados e que nos pautam cotidianos mínimos ou amplas políticas públicas em 

nosso país – sem falar das planetárias intervenções do mercado e das políticas financeiras 

internacionais que atingem os diferentes modos de vivermos hoje.  

Vejo, portanto, a LA como área que pode nos proporcionar:  

[...] um projeto ético de renovação ou de reinvenção de nossa existência que as áreas de 

investigação têm de abraçar, e, ao mesmo tempo, um projeto social e epistemológico, ou 

talvez epistemológico porque social, diferindo de muitas tradições que separavam a 

produção do conhecimento do ser social (MOITA LOPES, 2006, p. 89).  

Assim, tal escolha me permite, como bem afirma Paraquett (2009), por meio do ensino-

aprendizagem de língua, realizar meu trabalho como uma política de inclusão social, o que 

significa assumir posturas éticas, políticas e críticas a fim de tentar afetar e ser afetada por um 

mundo estruturado na desigualdade.  

Ser linguista aplicada é, para mim, entender a pesquisa linguística – não apolítica nem a-

histórica –, como maneira de explorar de que modo o uso da linguagem se constrói 

historicamente desde questões de poder e como instrumento que pode contribuir para o 

desenvolvimento de práticas que, em lugar de corroborar relações desiguais, busquem criar 

possibilidades de mudanças.  

Desse modo, para se produzir uma pesquisa a partir da perspectiva que assumo ao longo 

deste trabalho, é necessário optar por uma teoria de linguagem que a compreenda de modo 

particular. No próximo item apresento minhas escolhas. 

1.2 Estudos de Bakhtin 

Ignorar a natureza do enunciado e as particularidades de gênero que assinalam a variedade 

do discurso em qualquer área do estudo linguístico leva ao formalismo e à abstração, 

desvirtua a historicidade do estudo, enfraquece o vínculo existente entre a língua e a vida. A 

língua penetra na vida através dos enunciados concretos que a realiza, e é também através 

dos enunciados concretos que a vida penetra na língua (BAKHTIN, 2000, p. 282).  

Inicio essas reflexões a partir de estudos teóricos de Bakhtin, filósofo da linguagem, cuja 

visão de língua foi um marco e cujas reflexões foram posteriormente retomados por várias 

vertentes discursivas.  

Ensina-nos o autor que os discursos envolvem a relação sujeito-linguagem numa 

determinada situação de comunicação, remetem ao diálogo entre interlocutores e entre discursos e 

compreendem a interação como ação inerente à natureza humana, ocorrida em determinado 
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contexto social, sujeita a diversas coerções, e que são essenciais para discussões que versam sobre 

a enunciação. As ideias constroem-se por meio das relações dialógicas, e é somente quando estas 

se estabelecem que cada ideia começa a ter vida e pode gerar novas ideias. Só é autêntico o 

pensamento que se materializa na voz do outro e entra em contato com outros pensamentos. O 

homem é, assim, um ser histórico e social, que deve ser compreendido desde sua inserção social, 

fato que pressupõe condições socioeconômicas concretas e determinadas. Dentro de tal contexto, 

a língua deve ser considerada a partir de seu uso, e não como estrutura e fenômeno abstrato 

(BAKHTIN, 2000; 2004). Em suma: 

A língua, como sistema de formas que remetem a uma norma não passa de uma abstração, 

que só pode ser demonstrada no plano teórico e no prático do ponto de vista do deciframento 

de uma língua morta ou de seu ensino. Esse sistema não pode servir de base para a 

compreensão e explicação dos fatos linguísticos enquanto fatos vivos e em evolução  

(BAKHTIN, 2004 p. 108).  

O autor prescreve que todo discurso é construído tendo como base outro discurso, e, por 

conseguinte, é atravessado por eles e carrega suas marcas. Sob essa perspectiva, o interlocutor 

abandona o papel de receptor passivo, dado que é a partir dos saberes que mobiliza que se 

constroem os sentidos. Com base nessa perspectiva, sentidos não podem ser estáveis nem pré-

estabelecidos dentro de um enunciado, uma vez que este, unidade real da comunicação, atualiza-

se cada relação que se estabelece entre os interlocutores. E é no cruzamento de enunciados que se 

preserva a memória social. Significa afirmar que para Bakhtin (2000, p. 316):  

O enunciado deve ser considerado acima de tudo uma resposta a enunciados anteriores 

dentro de uma dada esfera (a palavra “resposta” é empregada aqui no sentido lato): refuta-

os, confirma-os, completa-os baseia-se neles supõe-nos conhecidos e, de um modo ou de 

outro, conta com eles. Não se pode esquecer que o enunciado ocupa uma posição definida 

numa dada esfera da comunicação verbal relativa a um dado problema, a uma dada questão, 

etc. Não podemos determinar nossa posição sem correlacioná-la com outras posições.  

Em sendo assim, a interação verbal é questão fundamental da linguagem e pode ser 

entendida como ação sobre o outro, como resposta a outros discursos, dirigindo-se a alguém que 

está sempre agindo sobre quem fala. Todo discurso é construído tomando como base um Outro, e 

suas marcas nos permitem um acesso a outras enunciações. Logo, o autor considera que todo 

enunciado institui um EU que se dirige a um TU, ao mesmo tempo em que todo discurso dialoga 

com outro discurso. De alguma maneira, então, todos os discursos conversam com outros, sendo 

cada um deles sempre uma resposta a ditos anteriores e uma provocação a futuros (BAKHTIN, 

2004; 2000).  

Em resumo, Bakhtin, propõe uma teoria de enunciação – contrária a correntes que 

denominou de “objetivismo abstrato” ou “subjetivismo idealista” – pois já não há mais espaço 

para:  
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[...] modelos de comunicação que se instituem em esquemas informacionais, que opõem o 

emissor ao receptor. Essas instâncias não podem mais ser compreendidas em situação em 

que apenas um produz enquanto o outro recebe, criando entre ambos uma dinâmica de trocas 

de lugares. Se o que há não é meramente um conjunto de formas às quais subjaz a 

mensagem, os pólos da comunicação não podem mais ser vistos como instâncias de 

processamentos psíquicos para produção e para recepção, mas co-produtores que interagem 

continuamente (DEUSDARÁ, 2006,  p. 42).    

É essa visão que norteia as análises que optam por uma perspectiva discursiva de base 

enunciativa. No caso de minha pesquisa busco observar de que modo se constroem discursos em 

um documento institucional e para tal, como os efeitos de sentido produzidos têm a ver com o 

lugar sócio-histórico de onde o tema é falado, com o modo como ele é falado. 

Além da visão dialógica de linguagem, recorro à noção de gênero de discurso proposta pelo 

autor:  

Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão sempre 

relacionadas com a utilização da língua (...). O enunciado reflete as condições específicas e 

as finalidades de cada uma dessas esferas, não só por seu conteúdo (temático) e por seu 

estilo verbal, ou seja, pela seleção operada nos recursos da língua – recursos lexicais, 

fraseológicos e gramaticais –, mas também, e sobretudo, por sua construção composicional. 

Estes três elementos (conteúdo temático, estilo e construção composicional) fundem-se 

indissoluvelmente no todo do enunciado, e todos eles são marcados pela especificidade de 

uma esfera de comunicação. Qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, 

individual, mas cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis 

de enunciados, sendo isso o que denominamos de Gêneros do discurso (Bakhtin, 2000, p. 

278). 

É o gênero, consequentemente, que garante a comunicação aos falantes de uma língua, pois 

permite uma economia cognitiva entre os interlocutores, ensina Bakhtin. Apenas conhecer bem 

uma língua e ser capaz de dominá-la em determinados contextos não garante ao falante 

comunicar-se em todas as esferas. O reconhecimento de características particulares que 

distinguem um gênero de outro permite ao leitor estabelecer as bases do seu entendimento, pois 

uma fala inscrita em determinado gênero fornece pistas por meio das quais nosso interlocutor 

pode se situar dentro do contexto da comunicação, prevendo suas características e finalidades. Ou 

seja, dentro de uma dada situação linguística, os interlocutores produzem uma estrutura 

comunicativa que se configurará nesses tipos relativamente estáveis de enunciado, marcados a 

partir de contextos sociais e históricos. Essas formas estão sujeitas a alterações em sua estrutura, 

pois, dependendo do contexto de produção e dos que a produzem, para cada discurso são 

atribuídos diferentes sentidos.  

Conforme Bakhtin, todo gênero caracteriza-se pelos três elementos citados. O conteúdo 

temático abarca o sentido ideológico global do enunciado. A estrutura composicional relaciona-se 

à organização, considerando tipos de construção do conjunto, modos de acabamento e de relação 

entre os parceiros da comunicação. Já o estilo está diretamente vinculado à interlocução EU-
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VOCÊ, às opções feitas pelo enunciador no diálogo com o seu coenunciador dentro da gama de 

recursos linguísticos existentes em cada gênero. 

Cabe acrescentar que os gêneros estariam divididos em primário e secundário, sendo:   

 
Os gêneros discursivos secundários (complexos – romances, dramas, pesquisas científicas de 

toda espécie, os grandes gêneros publicísticos, etc.) surgem nas condições de um convívio 

cultural mais complexo e relativamente muito desenvolvido e organizado 

(predominantemente o escrito) – artístico, científico, sociopolítico, etc. No processo de sua 

formação eles incorporam e reelaboram diversos gêneros primários (simples), que se 

formaram nas condições da comunicação discursiva imediata. Esses gêneros primários, que 

integram os complexos, aí se transformam e adquirem um caráter especial: perdem o vínculo 

imediato com a realidade concreta e os enunciados alheios: por exemplo, a réplica do 

diálogo cotidiano ou da carta no romance, ao manterem a sua forma e o significado 

cotidiano apenas no plano do conteúdo romanesco, integram a realidade concreta apenas 

através do conjunto do romance, ou seja, como acontecimento artístico-literário e não da 

vida cotidiana. No seu conjunto o romance é um enunciado, como a réplica do diálogo 

cotidiano ou uma carta privada (ele tem a mesma natureza dessas duas), mas à diferença 

deles é um enunciado secundário (complexo) (BAKHTIN, 2000 p.263) 

Esse conceito é essencial, visto que, como já expus, saber distinguir e identificar as 

características que costumam apresentar-se em cada gênero favorece o reconhecimento de 

importantes pistas discursivas – temáticas, composicionais ou de estilo – que funcionam como 

apoio à remissão a outros textos. Conhecer essas pistas pode me conduzir a um caminho mais 

adequado no tratamento do córpus.   

No próximo item apresento os conceitos relativos à Educação e Trabalho.  

 

1.3 Educação e Trabalho 

Após ter elencado os aportes teóricos relativos à linguagem, penso ser indispensável no 

escopo de minha pesquisa recorrer a estudos centrados na relação trabalho-educação por meio de 

análises que pretendem explicitar as determinações estruturais da escola nas sociedades 

capitalistas e que apontam para possibilidades teóricas e práticas de superação das contradições 

vigentes (SOUZA; SANTANA; DELUIZ, 1999).  

Dentre elas, têm especial relevância o eixo temático do trabalho como princípio educativo 

(FRIGOTTO, 20000, 2010; KUENZER, 1988; 2010). 

Alguns desses estudos procuram identificar problemas acarretados para o projeto 

emancipatório da classe trabalhadora criados a partir das transformações político econômicas no 
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interior do processo de produção, e daqueles que enfocam trabalho-educação pode-se dizer que, 

num primeiro momento,  

[...] buscam a compreensão das transformações em curso para, logo em seguida, 

aprofundarem as análises críticas sobre elas. Sem abandonar o enfoque dialético, passa-se a 

sublinhar não apenas a positividade daquelas mudanças, mas, de modo contundente, os 

diversos problemas acarretados para o projeto educacional emancipatório da classe 

trabalhadora, suscitando questões como: a neo-Teoria do Capital Humano, o neoliberalismo, 

a globalização, a Empregabilidade, a Reconversão Profissional, a qualidade total, as 

Competências, a cidadania, a politecnia e polivalência, a reforma do ensino técnico, a 

flexibilização dos processos educativos entre outros (SOUZA; SANTANA; DELUIZ, 1999, 

p. 65).  

É certo que tais questões não se dão por acaso. Ao contrário, estão diretamente vinculadas a 

um modo de concepção da educação, como instrumento para a promoção do crescimento 

econômico e para a redução da pobreza, que, ligados ao fenômeno da globalização e ao ideário 

neoliberal, são denominados, conforme Souza, Santana e Deluiz (1999), “neoeconomicismo 

privatista” ou “neocolonialismo”, que seria uma forma de reeditar a hegemonia das metrópoles 

com relação às colônias.  

Dentro do projeto neoliberal, a formação profissional existe e deve funcionar de acordo com 

as necessidades do mercado, o que se traduz numa educação que passa a ser gerida por princípios 

administrativos e pela definição de sistemas de avaliação da produtividade escolar. Confirma-se, 

portanto, que “a qualidade da educação passa a ser avaliada pelo ‘produto’ final, ou seja, o 

trabalhador instrumentalizado para atender às novas necessidades do processo de modernização 

do sistema produtivo” (SOUZA; SANTANA; DELUIZ, 1999, p. 71). 

Expressões como qualidade e gerência da qualidade total, competitividade, eficácia, 

eficiência e desempenho passam a fazer parte do mundo educacional num claro deslocamento de 

parâmetros que servem ao mundo produtivo para a educação: a educação tratada como 

mercadoria.  

Com base no exposto, é fundamental a discussão sobre de que forma a educação, em lugar 

de ser instrumento do capital, pode ser um modo de tornar o trabalhador agente de sua própria 

cidadania. E o trabalho passa a constituir-se como eixo fundamental entre a relação educação / 

produção, que deve ser mediado pela escola e transformado em questão estratégica para propostas 

educacionais que atendam à classe trabalhadora.  

Mais do que reproduzir um discurso de esquerda dos últimos anos, tais questões se 

materializam nas políticas públicas das últimas décadas. No que se refere ao ensino profissional, 

pode-se afirmar que todas as reformas a ele vinculadas tinham como prioridade o que era melhor 

para o mercado de trabalho. Como afirmam Ferreti e Silva Junior:  
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[...] na esfera educacional, essa mudança de paradigmas nas políticas públicas provoca uma 

reforma sob essa mesma orientação, isto é, as recentes mudanças ocorridas na educação 

brasileira inauguram, por isso, um novo paradigma educacional, que se orienta 

predominantemente pela racionalidade do capital (do ‘mundo dos negócios’) e conduz a 

inequívoca subsunção da esfera educacional à esfera econômica, em processo que aqui se 

denomina mercantilização da educação, orientado no plano simbólico-cultural, pela lógica 

da competência e pela ideologia da empregabilidade ou laboralidade, nos casos do ensino 

médio e da Educação Profissional (2000, p. 62). 

E, evidentemente, o CEFET/RJ, assim como as outras escolas técnicas federais e CEFETs, 

foi atingido por essas políticas.  

No próximo item, apresento as propostas de Foucault que dialogam com este trabalho.  

1.4 Contribuições de Michel Foucault 

 

1.4.1 Teóricas 

Como já foi dito, penso caber ao linguista buscar novos modos de pensar o social e o 

subjetivo a partir da análise de práticas discursivas por meio das quais nos constituímos e 

produzimos sentidos. 

Portanto, minha pesquisa, está inserida no rol dos estudos em LA que vêm incorporando 

tópicos anteriormente restritos a outras áreas. Afinal, como afirma Moita Lopes (2006), os 

estudos da linguagem não podem prescindir da interface com novas perspectivas teóricas e 

metodológicas que permitam dar conta da complexidade do cotidiano contemporâneo e da 

heterogeneidade do sujeito social. Nesse sentido, reitero, ocupam espaço questões sobre novos 

modos de subjetivação, e pelas práticas reais de uso da linguagem dentro de contextos 

institucionais diversos.  

É essa demanda por um novo modo de entender o sujeito – não como ser pré-linguístico, 

mas sim constituído em meio a questões históricas, relações de poder, saber e modos de se 

constituir enquanto sujeitos éticos – a meu ver, a justificativa para a opção pelas contribuições de 

Foucault, que mais do que a questões acadêmicas se vincula a questões éticas, com um modo de 

agir no mundo.  

Ressalto que a escolha por esse olhar não se dá impunemente. Se, por um lado, obriga-me 

a não buscar interpretações evidentes, por outro, impede-me de acreditar em um sentido oculto, 

em uma verdade à espera de ser desvelada. Em resumo, afasta-me da estabilidade do pré-

concebido, pois: 
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Para Foucault nada há por trás das cortinas, nem sob o chão que pisamos. Há enunciados e 

relações, que o próprio discurso põe em funcionamento. Analisar o discurso seria dar conta 

exatamente disso: de relações históricas, de práticas muito concretas, que estão ‘vivas’ nos 

discursos (FISCHER, 2001, p. 198).  

Reflexões propostas pelo filósofo (1979, 1987, 1996) inspiram, portanto, a pesquisa, que, 

mais do que soluções estanques para problemas previamente identificados, tem como propósito 

contribuir para uma discussão maior, a partir de inquietudes relacionadas não só ao contexto 

social, econômico, educacional e filosófico que me envolve, mas também de angústias originadas 

desde minha visão do papel de pesquisador, dado que aqui se vê refletido, como já disse, todo um 

posicionamento ético e político. Assim sendo, sem pretender inaugurar discursos, é tarefa do 

investigador não somente reproduzir questões, mas propô-las a partir do que Fischer (1996, p. 56) 

chama de um “genuíno estranhamento do pesquisador em relação àquilo que lhe é cotidiano e 

familiar”, muitas vezes rompendo com representações “que habitam nossos próprios modos de 

pensar e existir acadêmicos” (FISCHER,  

Acredito que a função do intelectual não é propor alternativas nem indicar objetivos ou 

meios que permitam chegar até ele, mas sim abalar evidências. Não devemos, pois, prejulgar, 

assegurar ou permanecer em lugar fixo; precisamos perder as referências e caminhos e duvidar de 

nossas próprias evidências; desfamiliarizar e reconstruir concepções e práticas cotidianas. Desse 

modo, reitero que muitas são as contribuições de Foucault para esta pesquisa e inicio pela 

apresentação daquelas vinculadas ao discurso.  

Não precisamos ser estudiosos do discurso para sabermos que não se pode dizer qualquer 

coisa em qualquer lugar, afinal, cada sociedade prevê procedimentos de exclusão e de interdição a 

partir dos quais se estabelece que não é permitido falar tudo, em qualquer lugar, de qualquer 

forma, em qualquer circunstância. E tomando como base a premissa de que reverenciamos e 

tememos o discurso, Foucault desenvolve ideias acerca da relação entre as práticas discursivas e 

os poderes que a atravessam, postulando a existência de diversos procedimentos em nossa 

sociedade que controlam e regulam a produção dos discursos. Para o autor: 

[...] em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, 

organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função conjurar 

seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível 

materialidade. [...] Sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar 

de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer 

coisa (FOUCAULT, 1996, p. 8). 

Torna-se visível, assim, a relevância da linguagem como elemento, que em lugar de 

representar, constitui uma realidade discursiva. Como consequência, o sujeito, para o filósofo, 
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não preexiste à sua constituição na/pela linguagem e as subjetividades são também resultados de 

operações discursivas.  

Qualquer análise de discurso deve, além de recusar explicações unívocas e a busca pelos 

sentidos ocultos, ater-se ao simples sentido das coisas ditas. Ou seja, proceder à análise de 

discursos deve dar conta de relações históricas e práticas concretas, uma vez que não há nada a 

ser descortinado, não há nenhuma verdade escondida à espera de um pesquisador para ser 

revelada (FISCHER, 2001, p. 198).   

Não existem, portanto, estruturas permanentes que constituem a realidade; e o discurso, 

como prática social, é produzido desde relações de poder e não deve mais ser tratado como 

conjunto de signos, e sim como prática, que, em lugar de representar, de somente designar pode 

construir os objetos sobre os quais fala (FOUCAULT, 2004, p. 55).  

Muito mais relevante se faz esse olhar, se entendemos a escola como lugar onde os alunos, 

infelizmente, começam a compreender que sua lógica, o que acreditam ser justo, injusto, 

interessante, desinteressante, ali não vale. Vale o que diz a instituição e vale o que diz o professor. 

Minhas afirmações podem ser comprovadas a partir de uma série de discursos que discutem a 

indisciplina ou a disciplina na escola. Todo professor de escola se depara, nos conselhos de 

classe, com discussões – muito distantes daquelas dos textos acadêmicos, que exaltam a 

diversidade e a multiculturalidade – cujo objetivo é meramente enquadrar os alunos em categorias 

predeterminadas. A escola é esse lugar em que os alunos, como mostra Jardine,  

Aprendem a duvidar de si mesmos e alienar-se a si próprios. Contudo se aquiesceram de 

modo bem sucedido, poderão transformar-se em alunos de excelência. Paralelo a este 

aspecto é um fenômeno semelhante, experienciado pelos professores: vemo-nos colocados 

na posição de estarmos sujeitos a expectativas ao nível escolar e estatal/provincial que, não 

raro, nos fazem o que nós, em contrapartida somos obrigados a fazer aos alunos. Se 

consentirmos, poderemos tornar-nos administradores executivos (JARDINE, 2005, p. 10).  

Logo, entendo que devemos estar atentos a essa produção de discursos na escola, espaço no 

qual a distribuição de poder e saber é reconhecidamente desigual, além de procurar descristalizar 

falas que se justificam a partir de processos educativos que, muitas vezes, acreditamos serem 

inevitáveis ou naturais, quando esses são apenas decisões que, como afirma Jardine (2005), 

poderiam ter sido tomadas em outros sentidos. A escola nem sempre foi esse modelo que 

conhecemos, nem sempre houve espaços separados, classes distribuídas por idades. Essa escola 

dada hoje, que disciplina, normaliza, divide e distribui tempos e espaços, classifica, diagnostica, 

sanciona e a qual reproduzimos, é simplesmente resultado de embates de poder. Uma escola com 

base na organização fabril, cujo papel transcende à formação educacional e tem com o objetivo 
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final formar corpos disciplinados e dóceis que não questionem e mantenham a hegemonia 

vigente: a do capital.   

Nesse sentido, Foucault, que se opõe à tese de que haja formas e sujeito de conhecimento 

dados previamente, sem sofrer influências das condições de existência sociais, políticas, 

econômicas, as quais seriam simplesmente depositadas no homem, nos fala como as práticas 

sociais – conjunto de regras tácitas que devem ser obedecidas – se relacionam com a constituição 

de domínios de saber. Na realidade, as práticas sociais constroem os domínios do saber, 

originando não só conceitos e objetos como também novas formas de sujeito.  

Foucault (1987) recorre a Nietzsche, para quem o nascimento de um saber está 

desvinculado da preexistência de um sujeito de conhecimento, dado que dito conhecimento não é 

originado, mas sim inventado. Religião, poesia e ideal foram fabricados. São invenções do 

homem, uma vez que não estavam dadas, não existiam anteriormente, não já estavam lá quando o 

homem apareceu, mas sim foram criadas por mecanismos diversos, no intuito de fazer sobressair 

uma pessoa ou um grupo em detrimento de outro, estabelecendo, por conseguinte, relações de 

poder. Dentro dessa perspectiva, o conhecimento esquematiza, ignorando diferenças, sendo 

sempre o resultado de um embate. 

Tal leitura de Nietzsche, por conseguinte, remete à formação de domínios de saber a partir 

de relações de força e políticas dentro da sociedade. O saber não é algo que se impõe ao sujeito, 

mas, ao contrário, algo que o origina. O sujeito do conhecimento constitui-se historicamente por 

meio de “um discurso tomado como uma conjuntura de estratégias que fazem parte das práticas 

sociais” (FOUCAULT, 1996, p. 11). O saber seria “aquilo que se pode falar”, o que tem valor, ou 

seja, aquilo que adquiriu o status de acadêmico, científico. Não são apenas conteúdos, mas 

relações de poder. 

Imprescindível relacionar a questão dos saberes com a escola, que é, por um lado, lugar 

fundamental para a construção de subjetividades, por outro, instituição marcada e atravessada 

pela configuração social. Dessa forma, reitero que há que se discutir o modo como se estabelecem 

as relações de poder no âmbito da escola, sempre levando em conta o lugar que ela ocupa na 

configuração da sociedade atual.  

Foucault entende que é a análise da relação entre práticas sociais de controle e vigilância e o 

nascimento do poder que vão permitir nosso entendimento de como se estabeleceram, ao longo do 

tempo, a relação entre o homem e a constituição da verdade. Mais especificamente, as práticas 
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judiciárias, que refletem a opção feita pelo Ocidente no que tange ao modo de julgar o homem a 

partir de seus “erros”, são um modo de definir tipos de subjetividade e formas de saber, pois 

originaram modelos de verdade que ainda fazem parte de nossa sociedade em diversos domínios, 

como política, comportamento diário e, também, na ordem da ciência, uma vez que: “Até na 

ciência encontramos modelos de verdade cuja formação releva das estruturas políticas que não se 

impõem do exterior ao sujeito do conhecimento, mas que são, elas próprias, constitutivas do 

sujeito do conhecimento” (FOUCAULT, 1996, p. 27).  

A partir do vínculo entre os sistemas de verdade e as práticas sociais e políticas de onde 

provêm e onde se investem, Foucault (1987) propõe uma história da verdade, que é, segundo ele, 

o conjunto de procedimentos que permitem pronunciar, a cada um, a cada instante, enunciados 

que serão considerados como verdadeiros. Não há, absolutamente, uma instância suprema. A 

verdade é resultado de um processo de produção não universal, não singular, que deve ser 

contextualizado historicamente (FOUCAULT apud CASTRO, 2009).  

Desvinculam-se as imagens do homem de poder e homem do saber e cria-se o mito 

ocidental para o qual onde estão presentes saber e ciência em sua verdade pura não pode mais 

haver poder político, ideia à qual se opõe Foucault por acreditar que por trás de todo conhecimento 

trava-se uma luta de poder; de um poder político, que longe de estar afastado do saber, constrói-se 

com ele. Longe de ser um sistema racional de estabelecer a verdade, é o resultado de mudanças 

políticas que necessitam desse modo de estabelecimento da verdade, e só pode ser explicado por 

meio da análise do embate de forças e de relações de poder (FOUCAULT, 1996). 

Retornando às práticas judiciárias, é a partir da reforma e da reorganização dos 

sistemas judiciário e penal que surge o que Foucault chama de sociedade disciplinar: a sociedade 

contemporânea, que substitui o saber de inquérito por um saber de vigilância na qual vivemos até 

hoje e do qual a escola é um exemplo.  

Essa sociedade disciplinar que começa a se organizar no decorrer dos séculos XVII e 

XVIII e à qual, ainda atualmente, submete-se não só a escola, mas a sociedade em geral. 

Constitui-se por mecanismos de poder que enquadram a existência dos indivíduos e criam 

instrumentos que vigiam o dia a dia das pessoas, seus comportamentos, suas atividades. São 

técnicas que possibilitam o controle detalhado das operações do corpo, o sujeitam e lhe impõem 

uma relação de docilidade-utilidade, com o objetivo de torná-lo útil e obediente. Tais técnicas 

disciplinares têm como alvo os indivíduos na sua singularidade; o poder que individualiza tem 

como instrumento a vigilância permanente e classificatória que propicia distribuir, julgar, medir 
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os indivíduos e, por conseguinte, utilizá-los ao máximo, fabricando, de acordo com Foucault 

(2004) corpos submissos e exercitados; enfim, corpos dóceis, que já aprenderam que precisam 

aquiescer para ser excelentes.  

O punir é substituído pelo corrigir, pelo reeducar, pelo curar. Extingue-se a “melancólica 

festa da punição”, que dá lugar a um sistema onde a justiça age a distância. O corpo não sofre 

mais castigos diretamente, mas intermedeia as punições que suprimem o direito ao bem que é a 

liberdade. Há, pois uma nova moral no ato de punir, que acaba com as diversas modalidades de 

punição sobre o corpo e instaura a pena capital por métodos indolores que garantem não ser o 

corpo o objeto final da pena. É a pena incorpórea e não mais:   

[...] aqueles suplícios em que o condenado era arrastado sobre uma grade (para evitar que a 

cabeça arrebentasse contra o pavimento), seu ventre aberto, as entranhas arrancadas às 

pressas, para que ele tivesse tempo de as ver com seus próprios olhos ser lançadas ao fogo; 

em que era decapitado enfim e seu corpo dividido em postas. A redução dessas “mil mortes” 

à estrita execução capital define uma moral bem nova própria do ato de punir (FOUCAULT, 

2004, p. 15).  

A pena passa então do corpo para a alma. Agora não se discute apenas conhecimento da 

infração, do responsável e da lei, como na Idade Média. Entram em cena questões relativas a 

outros tipos de avaliação: o laudo psiquiátrico, a antropologia criminal, ou seja, conhecimentos 

científicos que respaldam punições não só sobre os indivíduos pelo que fizeram, mas sobre aquilo 

que eles são, serão ou possam ser. Busca-se a origem dos crimes no instinto, inconsciente, 

hereditariedade, meio-ambiente e procuram-se medidas apropriadas.   

Torna-se evidente um investimento político feito no corpo intrinsecamente ligado ao seu 

uso, sua utilização econômica, dado que, como já afirmado, o corpo só se torna força útil quando 

é, ao mesmo tempo, produtivo e submisso. Foucault defende que tal sujeição:  

[...] não é obtida só pelos instrumentos da violência ou da ideologia; pode muito bem ser 

direta, física, usar a força contra a força, agir sobre elementos materiais sem no entanto ser 

violenta; pode ser calculada, organizada, tecnicamente pensada, pode ser sutil, não fazer uso 

de armas nem do terror, e no entanto continuar a ser de ordem física. Quer dizer que pode 

haver um ‘saber’ do corpo que não é exatamente a ciência de seu funcionamento, e um 

controle de suas forças que é mais que a capacidade de vencê-las: esse saber e esse controle 

constituem o que se poderia chamar a tecnologia política do corpo (FOUCAULT, 2004, p. 

25). 

Certamente, a escola exemplifica essa lógica, e a organização curricular e os 

direcionamentos pedagógicos adotados em cada época refletem a busca por um alinhamento em 

determinado discurso. Reformas didáticas, constituição de rotinas escolares, baseiam-se na 

questão disciplinar e no quanto essa é importante na formação do individuo enquanto aluno. É 

também a disciplina que garante à escola o seu espaço de instituição reprodutora de valores 
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morais e sociais e, para isso, a educação vincula-se a uma série de mecanismos, vozes, imagens, 

que implicam exigir de alunos, professores e funcionários a inserção nas normas e nos 

dispositivos disciplinares. 

Com o advento de novos direitos nasce um sujeito que pensa, que é livre e cujo corpo 

necessita ser preenchido por uma alma que é produzida e atribuída ao indivíduo. E como são 

esses pensamentos e essa liberdade que devem ser controlados, o poder deixa de ser exercido 

apenas sobre os punidos e passa a abranger os “vigiados, treinados e corrigidos, sobre os loucos, 

as crianças, os escolares, os colonizados, sobre os que são fixados a um aparelho de produção e 

controlados durante toda a existência” (FOUCAULT, 1987, p. 29). De maneira cruel, esse novo 

“homem livre”, com alma, já é resultado de uma sujeição que praticamente o constitui. E essa 

alma é o meio no qual se unem os efeitos de determinados saberes e poderes: um poder que 

possibilita a existência de determinados saberes que o suportam e realimentam. Alma que não é 

castigada como o corpo, mas que resulta de procedimentos de punição, e é vigiada e coagida. E é 

a tecnologia dessa alma que se materializa nas instituições em geral; umas cuja função é vigiar, 

como a polícia, e outras, corrigir, como as instituições psicológicas, psiquiátricas, criminológicas, 

médicas, pedagógicas. Escolas, hospitais, asilos constituem, portanto, no fim do século XIX, a 

sociedade disciplinar, representando um esquema de vigilância, uma rede de poder que busca o 

desempenho dessas novas técnicas de disciplinamento. Origina-se um saber de vigilância, 

organizado por meio do controle feito às pessoas, por meio de um instrumento que Foucault 

chama de exame.  

Em suma, o exame é um controle normalizante por meio do qual se pode vigiar, classificar 

e punir. O observado é induzido a um estado consciente e permanente de visibilidade, que permite 

e ratifica o funcionamento do poder: “Quer-se fazer com que o maior número de pessoas seja 

oferecido como espetáculo a um só indivíduo encarregado de vigiá-las” (FOUCAULT, 1996, p. 

106). Essa transição refletiria o desaparecimento da sociedade que vivia em forma comunitária 

para a sociedade estatal, na qual todos devem estar submetidos ao estado.  

E para que tal sistema tenha êxito é preciso que se faça um esquadrinhamento de tempo, 

espaço e movimento das instituições, que permite um melhor controle do sujeito, uma observação 

detalhada, que posteriormente dá origem aos regulamentos, que, por sua vez, reforçam o controle. 

As instituições passam a ter como objetivo fixar o indivíduo, ligando-o a aparelhos específicos. 

Nas fábricas, a aparelhos de produção; nas escolas, a aparelhos de transmissão do saber; nos 

hospitais psiquiátricos, a aparelhos da normalização do homem. Mesmo nas instituições que 
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visam à exclusão, como as prisões, o objetivo principal é a normalização. Foucault denomina 

sequestro esse fenômeno de inclusão por exclusão, e o opõe à reclusão do século XVIII 

(FOUCAULT, 1987). 

Três são as principais funções dessas instituições. A primeira é o controle do tempo, uma 

vez que nelas se controla o tempo da vida do indivíduo. Uma parte desse tempo é vendida em 

troca de salário, e transformada pelas instituições em tempo de trabalho. Além disso, diminui-se o 

tempo de lazer e de descanso, de forma a se controlar a economia do trabalhador. Ainda que fosse 

necessário que o trabalhador tivesse economias para sobreviver nos tempo de desemprego, estas 

não deveriam ser utilizadas aleatoriamente, e por esse motivo, surgem as caixas econômicas e de 

assistência, com a função específica exercer o controle dos ganhos dos operários. Está, portanto, 

controlada a outra parte do tempo do trabalhador. 

Ainda que todas as instituições tenham objetivos bastante especializados, possuem uma 

disciplina que transcende tais especificidades. A atividade sexual, por exemplo, é vedada nas 

fábricas, nos hospitais psiquiátricos. Nas escolas, para aprender a ler, é preciso que o aluno esteja 

lavado. Esse controle, segundo Foucault, deve-se a uma necessidade de “controlar, de formar, de 

valorizar, segundo um determinado sistema, o corpo do indivíduo” (FOUCAULT, 1996, p. 119). 

Em lugar de receber a punição como acontecia antes, o corpo tem a função de trabalhar, e por isso 

deve ser preservado nesse sentido. Explicita-se aqui então a segunda função: transformar o corpo 

em força de trabalho. É o controle do corpo que está estritamente relacionado com um modo de se 

conceber o trabalho, atrelado à produção como será visto posteriormente.  

Impossível não pensar a instituição escola a partir das reflexões de Foucault sobre a 

sociedade disciplinar. Afinal, mais do que aprender conteúdos, na escola, desde o primeiro 

momento, têm muito mais relevo os saberes relativos ao comportamento. Aprende-se onde é 

possível ir, onde é vetado ir. Que roupa se pode usar, quando se pode ir ao banheiro e a que horas 

é possível se divertir. A quem se deve obedecer, o que e quando se pode comer. O que se pode e o 

que não se pode dizer. Todos os espaços e todos os momentos são divididos e controlados. Talvez 

a única diferença entre um trabalhador e um discente seja o não pagamento de salário, mas é claro 

que está sendo preparado aqui aquele que deve ingressar no mundo do trabalho e para isso precisa 

estar devidamente adestrado.  

A terceira função dessas instituições seria criar um novo poder, polivalente, interligado de 

várias formas. O poder econômico é representado tanto pelo salário pago pelas fábricas como 

pelos tratamentos cobrados nos hospitais. Nesses mesmos hospitais, estava representado um 
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poder político, presente em todas as instituições, pois todas possuem pessoas hierarquicamente 

superiores, autorizadas a dirigi-las. O poder econômico e o político são ao mesmo tempo poder 

judiciário, já que além de dar ordens e tomar decisões, garantir produção e aprendizagem, tais 

instituições têm a prerrogativa de punir e recompensar, de acordo com o comportamento do 

indivíduo. Nas prisões, o réu é vigiado pelo que Foucault chama de micro poder, representado nas 

figuras dos guardiões e do diretor da prisão, enquanto nas escolas, esse mesmo micro poder pune, 

recompensa, avalia, classifica. 

Há ainda uma quarta característica do poder, que atravessa os anteriores: o poder 

epistemológico. A vigilância, a observação do operário em uma fábrica, por exemplo, além de 

gerar um saber tecnológico – construído a partir do saber do operário sobre o seu próprio 

trabalho, de informações sobre as adaptações que ele faz para realizá-lo –, origina também um 

saber clínico, de observação, produzido por meio de informações sobre o comportamento do 

indivíduo. Dessa forma, tais saberes propiciarão o fortalecimento do controle mais coletivo, 

relativo à produção, e outro individual, ligado ao comportamento do indivíduo. Como exemplos, 

temos a formação do saber psiquiátrico a partir da observação dos doentes pelos médicos, 

representantes do poder nas instituições psiquiátricas, e a formação da pedagogia, feita a partir de 

observações do modo de agir das crianças em relação ao cotidiano da escola, instituição que para 

elas é o próprio poder. 

Foucault considera que a relação saber-poder tem suas origens mais nas relações de 

produção que propriamente na existência do homem, pois, para que um determinado modelo 

econômico sobreviva, são necessários poderes e saberes que suportem as relações de produção.  

Assim, Foucault (2004) nos ensina que a disciplina, além de se estabelecer como uma 

modalidade de poder que mede, corrige, hierarquiza, torna possível um saber sobre os indivíduos. 

E também marca as relações de poder presentes nas instituições do século XX, e por que não 

dizer, do século XXI, pois, afinal, na família, nas prisões, nos quartéis ou nas escolas, o que se 

busca é a (re)produção de corpos dóceis, economicamente eficazes e politicamente submissos.  

Do mesmo modo que penso serem as teorizações foucaultianas fundamentais para conduzir 

as discussões sobre a escola, elas também contribuem para o encaminhamento metodológico 

desta pesquisa, como apresento a seguir.  
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1.4.2 Metodológicas 

E onde a história das ideias, decifrando os textos, procura revelar os movimentos secretos do 

pensamento (sua lenta progressão, suas lutas e recaídas, os obstáculos contornados), eu 

queria evidenciar em sua especificidade o nível das coisas ditas: as condições de seu 

surgimento, as formas de sua cumulação e de seu encadeamento, as regras de suas 

transformações, as descontinuidades que as escandem. O terreno das coisas ditas é o que se 

chama arquivo: a Arqueologia destina-se a analisá-lo (FOUCAULT, 2004, p, 126).  

O método arqueológico busca definir os discursos enquanto práticas que obedecem a regras 

formadas dentro e fora da linguagem. Desse modo, uma vez que todo estatuto de verdade é 

resultado de um embate, a arqueologia investiga um domínio de saber dentro de um sistema 

lógico, linguístico e psicológico que configura determinado regime de verdade, propõe a 

descrição do campo como uma rede formada na inter-relação dos diversos saberes nele presentes, 

que possibilitam a emergência de determinado discurso e não de outro.  

Dentro desse método, Foucault desenvolve a noção de arquivo, que distante do sentido 

comum que remete a registros oficiais ou o local de sua preservação, é para ele:  

[...] a lei do que pode ser dito, o sistema que rege o aparecimento dos enunciados como 

acontecimentos singulares. [...] Longe de ser o que unifica tudo o que foi dito no grande 

murmúrio confuso de um discurso, longe de ser apenas o que nos assegura a existência no 

meio do discurso mantido, é o que diferencia os discursos em sua existência múltipla e os 

especifica em sua duração própria (FOUCAULT, 2004, p. 146). 

Sendo assim, é uma prática a qual possibilita que os enunciados se mantenham ou se 

modifiquem dentro de um sistema que forma e transforma enunciados e, no lugar de unificar tudo 

que foi dito em um discurso, diferencia-os em sua multiplicidade. Foucault entende, portanto, 

como arquivo:  

[...] o sistema das condições históricas de possibilidades dos enunciados. Com efeito, os 

enunciados, considerados como acontecimentos discursivos, não são nem a mera transcrição 

do pensamento em discurso, nem apenas o jogo das circunstâncias. Os enunciados como 

acontecimentos possuem uma regularidade que lhes é própria, que rege sua formação e suas 

transformações. Por isso, o arquivo determina também, desse modo, que os enunciados não 

se acumulem em uma multidão amorfa ou se inscrevam simplesmente em uma linearidade 

sem ruptura (FOUCAULT apud CASTRO, 2009, p. 43) 

A partir dessas reflexões, é possível entender que analisar um documento, diferente de 

interpretar o que está por trás dele, significa explorar marcas que remetam a práticas que o 

permitiram emergir, em meio a tantas possibilidades plausíveis, uma vez que “tais documentos 

são uma produção histórica, política; na medida em que as palavras são também construções, na 

medida em que a linguagem é também constitutiva de práticas” (FISCHER, 2001, p. 199).  ´ 

Com base nessas questões propostas a partir de Foucault, tornou-se para mim evidente que 

a análise de um documento relativo à minha escola, qualquer que fosse, deveria ser precedida de 
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um “processo arqueológico” que me permitisse conhecer as condições históricas que 

possibilitaram esse enunciado, ou seja, que propiciaram o surgimento, a emergência desse 

documento.  

Desse modo, a relevância da noção de arquivo em meu trabalho evidencia-se quando o 

compreendemos como sistema de condições históricas de possibilidade de emergência de 

enunciados. Ou seja, com a preocupação em entender por que alguns enunciados aparecem e não 

outros em seu lugar, Foucault pretende entender as condições histórico-sociais que possibilitaram 

a irrupção de acontecimentos discursivos. E como aponta Castro:  

Os enunciados, considerados como acontecimentos discursivos, não são 

nem a mera transcrição do pensamento em discurso, nem apenas o jogo 

das circunstâncias. Os enunciados como acontecimentos possuem uma 

regularidade que lhes é própria que rege sua formação e suas 

transformações. Por isso o arquivo determina também desse modo, que os 

enunciados não se acumulem em uma multidão amorfa ou se inscrevam 

simplesmente em uma linearidade sem ruptura amorfa. (CASTRO, 2009, 

p. 43) 

Ressalto que, por mais que o termo regularidade possa nos remeter à ideia de homogêneo, a 

noção de heterogeneidade está presente, como o autor esclarece no fragmento que segue:   

Longe de ser o que unifica tudo que foi dito no grande murmúrio confuso 

de um discurso, longe de ser apenas o que nos assegura a existência no 

meio do discurso mantido, é o que diferencia os discursos em sua 

existência múltipla e os especifica em sua duração própria (FOUCAULT, 

2004, p. 149). 

Em outras palavras, o que Foucault propõe não é uma análise que emparelha textos para 

encontrar regularidades, mas, ao contrário, a que entende como valor do arquivo não sua 

unificação, mas a especificidade que é preservada em cada texto. 

Comprovando a relevância do método arqueológico como inspiração para esta pesquisa, 

ressalto que foi sua primeira etapa, na qual traço o percurso do ensino profissional no país, que 

definiu o Plano de Desenvolvimento Institucional como córpus a ser analisado, uma vez que este 

surgiu como resultado de decisões que foram sendo tomadas a partir das políticas vigentes, estas 

também resultados de um processo histórico.  

Se Foucault nos evidencia que as coisas ditas não são apenas designações e sim se 

relacionam de modo complexo porque são históricas e se constroem a partir de relações de poder 
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e são produtoras de sujeitos, subjetividades, modos de subjetivação (FISCHER, 2003), traçar a 

trajetória do ensino profissional brasileiro– com base na sua legislação e em textos que falam 

sobre esse nível de ensino – deixa de ser apenas contextualização histórica e passa a ser análise de 

discursos que pretende dar conta de práticas discursivas e não discursivas em jogo, ao longo desse 

processo de construção, relevante, pois como afirma Fischer (2003, p. 373):  

[...] descrever enunciados, em nossos estudos, significa apreender as coisas ditas como 

acontecimentos, como algo que irrompe num tempo e espaço muito específicos, ou seja, no 

interior de uma certa formação discursiva – esse feixe complexo de relações que ‘faz’ com 

que certas coisas possam ser ditas (e serem recebidas como verdadeiras), num certo 

momento e lugar.  

Uma análise que procura dar visibilidade à multiplicidade e à complexibilidade dos fatos e 

das coisas ditas, que são raros porque não são óbvios ou naturais e porque são sujeitos ao 

imprevisível. Identificar essas multiplicidades é o que vai nos possibilitar identificar regimes de 

verdade de determinadas formações históricas e campos do saber. Nesse sentido, o que pretendo é 

compreender a constituição do nosso ensino profissional a partir de documentos que se inserem 

em um conjunto de práticas discursivas e não discursivas. E para isso, como propõe Foucault é 

preciso exercitar a dúvida permanente em relação às nossas crenças, às nomeações que estamos 

habituados a fazer, responsáveis pela naturalização de afirmações e objetos (FISCHER, 2003). 

E são essas últimas que não faltam no âmbito da educação e da escola. Desde “A escola 

pública está decadente” ao “Os jovens de hoje não querem nada”, passando por “Os professores 

da área de humanas são menos respeitados na escola”, temos uma série de “verdades” que 

circulam na instituição, muitas das quais eu mesma reproduzo ou reproduzi. E são essas verdades 

que produzem verdades, se: 

[...] um modo de falar, de enunciar, de nomear o outro é também um modo de constituir o 

outro, de produzir verdades sobre esse outro, de cercar esse outro a partir de alguns limites 

que, mesmo considerando todas as nossas mais nobres intenções psico-didático-

pedagógicas, acabam por fazer-nos esquecer que ocorre, aí também, controle do discurso 

(FISCHER, 2003, p. 376). 

Portanto, é preciso sempre estar atento à linguagem como constituidora de práticas 

institucionais e delas inseparável, o que me remete ao que disse antes, uma linguagem que, 

claramente, transcende o campo do meramente linguístico.  

 

1.5 Análise do discurso, uma construção teórico-metodológica  

Nesse item apresento questões relativas à metodologia seguida para o desenvolvimento 

deste trabalho. 
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De acordo com Rodrigues e Rocha (2010, p. 206), nos trabalhos que optam por uma ótica 

discursiva, um dos maiores problemas é como enfrentar dificuldades impostas pelo plano 

metodológico. Perguntas referentes à natureza do córpus, número de textos a serem analisados e 

qual a sua extensão são dúvidas recorrentes e exigem, segundo esses autores, uma solidariedade 

entre teoria, córpus e metodologia, pois:  

[...] por nosso objeto de análise ser um objeto teórico, é preciso ressaltar que a teorização 

determina o procedimento metodológico, da mesma forma que este nos faz refletir sobre a 

teoria. E ambos levam à constituição do corpus, o que significa dizer que o corpus não está 

dado, mas é construído pelos gestos do analista de pôr unidades em contato, selecionar 

sequências, agrupá-las em bloco, voltar à teoria para, a partir dela, construir recortes, 

relacioná-los e, a partir deles, repensar a teoria, num movimento em espiral de retomadas de 

aspectos metodológicos e teóricos, lançando novos olhares, surpreendendo-se. 

(MITTMANN, 2007 apud RODRIGUES, ROCHA, 2011, p. 206). 

Tomando como base a citação anterior, podemos entender que as etapas citadas, além de 

serem etapas de pesquisa, remetem a um determinado posicionamento do analista com relação 

àquele discurso, imprescindível em trabalhos que adotam uma perspectiva discursiva, uma vez 

que esses pressupõem um determinado olhar sobre o objeto de estudo, o discurso, ou melhor dito, 

o interdiscurso. 

Nesse sentido, para responder aos questionamentos colocados como recorrentes em nossa 

área de pesquisa, a proposta de Maingueneau (2005) do conceito de interdiscurso é relevante. A 

partir de Bakhtin (2004), e outros autores como Authier-Revuz (1998), o linguista entende que 

qualquer prática discursiva se deve considerar a partir da alteridade, porque o que denomina ser o 

primado do interdiscurso prevê a impossibilidade de dissociação entre um discurso e seu Outro. 

Visando operacionalizar a noção de interdiscurso, o autor propõe uma tripartição: universo 

discursivo, campo discursivo e espaço discursivo. Como reafirma estas não são unidades pré-

estabelecidas e estáveis, e sim uma abstração conceitual. 

O universo discursivo compreende o conjunto de formações discursivas de todos os tipos 

que interagem em uma dada conjuntura. Devido à sua grande extensão, Maingueneau afirma que 

é pouco útil ao analista; constitui apenas possibilidade de domínios a serem estudados. Campos 

discursivos são o conjunto de formações discursivas em concorrência – enfrentamento aberto, 

aliança, indiferença aparente, por exemplo, entre discursos que possuam a mesma função social e 

que divirjam em relação à maneira de exercê-la.  

Finalmente, espaços discursivos são subconjuntos de formações discursivas cuja inter-

relação é relevante para a análise do pesquisador. É o recorte que resulta das hipóteses fundadas 

no conhecimento dos textos e da história destes, que serão confirmadas ou rejeitadas no decorrer 

da pesquisa. Cabe acrescentar que a configuração do espaço discursivo deve ser assumida pelo 

pesquisador e, portanto, este deve explicitar os critérios que legitimam essa escolha, o que faço a 

seguir.  
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Para isso, faz-se necessário falar um pouco da trajetória de minha pesquisa, o que, entendo, 

possibilitará uma melhor compreensão das escolhas que fiz ao longo desse percurso.  

Como profissional da área da linguagem sem nenhuma passagem anterior pelo universo de 

uma escola técnica, ao decidir que meu trabalho teria o CEFET/RJ como foco, mais do que uma 

opção, tornou-se uma condição pesquisar sobe as origens dessa escola técnica, e, como 

consequência de minhas primeiras leituras, compreendo que é preciso ir além e entender como se 

estabeleceu o ensino profissional brasileiro.  

Com esse objetivo, faço leituras de autores na área de Ciências Sociais e Educação, que não 

só sejam consagrados, mas com os quais guarde um mínimo de afinidade ética e política. Busco 

também dialogar com aqueles que tenham relação não só com o ensino profissional, mas com a 

instituição CEFET/RJ. Dentre esses, cito duas professoras que nela atuam, cujos textos e opiniões 

muito me ajudaram a compreender a escola, a partir de olhares com os quais compartilho e cujas 

sugestões de leituras foram fundamentais: as professoras Marisa Brandão (1997, 2005) e Zuleide 

Silveira (2010a, 2010b), a quem recorrerei ao longo do próximo capítulo repetidas vezes, ambas 

doutoras na área de Educação, com pesquisas relativas à nossa instituição. 

A partir dessas leituras, começo a organizar o que seria a parte de contextualização de 

minha pesquisa. Em um primeiro momento as origens do ensino profissional, que datam da época 

colonial, até o período do Império. Em um segundo, a República, período de criação da Escola de 

Artes e Ofícios.  

Chego a pensar em ter as LDBs como córpus de análise, considerando o que elas falam 

sobre o Ensino Técnico. Mas minha intuição de pesquisadora me diz não. Analisar documentos 

tão distantes da realidade da minha instituição, de certa forma, nega o que afirmo como visão de 

pesquisa, e vai contra um desejo de intervir, mesmo que minimamente, em meu entorno.  

Cabe aqui salientar que, ao ler documentos relativos a Reformas e textos legais, é 

impossível não arriscar algumas análises de trechos que saltam aos olhos e dialogam 

explicitamente com as minhas opções teóricas.  

Confirmando as palavras de Mittmann (apud RODRIGUES; ROCHA, 2011) na citação 

anterior, para quem a teorização determina o procedimento metodológico, da mesma forma que 

este nos faz refletir sobre a teoria, o diálogo entre as leituras relativas à parte histórica e autores 

como Frigotto, Kuenzer, Ciavatta dentre outros, que têm uma visão de educação bastante distante 

do que eu percebia estar se configurando no ensino brasileiro, já a partir do Estado Novo, orienta 

meu olhar. Começo a identificar nos diálogos entre alguns fragmentos constitucionais, reformas 

educacionais e LDBs marcas que passam a constituir discursivamente a educação como produto, 

aquela tão criticada nos textos teóricos.  
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Mesmo que Mittmann (apud RODRIGUES; ROCHA, 2011) esteja se referindo 

especificamente à constituição de córpus, identifico, na etapa da pesquisa que relato, esse 

movimento de colocar textos em contato, o ir e vir entre opções teóricas e procedimentos 

metodológicos, que possibilita a construção de recortes, e o repensar, a partir deles, da teoria, no 

que ele chamou de “movimento em espiral de retomadas de aspectos metodológicos e teóricos”, 

que permitem novos olhares (MITTMANN, 2007 apud RODRIGUES, ROCHA, 2011, p. 206). 

Seguindo a leitura dos documentos da área da educação conjuntamente com textos 

críticos sobre eles, chego ao momento da elaboração da LDB 9394/96, que coincide com uma 

avalanche de programas de avaliação institucional (Exame Nacional de Cursos – ENC, Avaliação 

das Condições de Ensino, Avaliação para credenciamento de IES privadas). A própria LDB trata 

de avaliação e credenciamento institucional e põe em cena um documento que, paulatinamente, se 

torna um dos elementos obrigatórios dos processos de credenciamento de Centros Universitários 

e Instituições de Ensino Superior e um dos itens a ser considerado na avaliação institucional dos 

mesmos: o Plano de Desenvolvimento Institucional (doravante PDI). É elaborado no CEFET/RJ o 

primeiro PDI da instituição, com vigência no período entre 2005 e 2009. 

Enquanto isso, cresce nessa instituição um movimento em favor de sua transformação 

em Universidade Tecnológica
3
. E elabora-se um segundo PDI que assume a defesa desse projeto, 

referente ao período 2010-2014. É nesse momento que opto pelo PDI como espaço discursivo, 

por entender que o documento, como gênero de discurso é o resultado de toda uma trajetória do 

ensino no Brasil, ou talvez seja melhor dizer, de modos de ver a educação com os quais dialoguei 

ao longo da elaboração da minha tese. Além disso, o referente ao período de 2010-2014 defende, 

como dito, um projeto de transformação de uma instituição formada por diversos níveis de ensino 

em universidade, como se este houvesse sido encampado por uma comunidade homogênea.   

Retomo as noções de campo e espaço discursivo (MAINGUENEAU, 2005) no intuito de 

deslocar o item que vinha chamando Contextualização dessa categoria de pano de fundo de algo 

que vai acontecer para um lugar mais ativo, o da relação de discursos historicamente situados 

sobre a educação profissional no Brasil.   

É com relação à delimitação de espaço discursivo, que a meu ver, cabem questões relativas 

a meu córpus. E mais uma vez, cito Maingueneau quando afirma que o pesquisador é conduzido 

a: 

[...] isolar no campo, espaços discursivos, isto é, subconjuntos de formações discursivas que 

o analista julga relevante para seu propósito colocar em relação. Tais restrições devem 

resultar apenas de hipóteses fundadas sobre um conhecimento dos textos e um saber 

                                                           
3
 Detalhes sobre essa discussão podem ser vistos no portal do CEFET . 
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histórico, que serão em seguida confirmados ou infirmados quando a pesquisa progredir 

(MAINGUENEAU, 2005, p. 37). 

A partir da citação, acredito que, no contexto de minha investigação, a noção de espaço 

discursivo possa ser ampliada. Em vez de restringir-se a operação de múltiplos recortes para se 

chegar ao córpus de análise – fragmentos selecionados do texto do PDI – ela se estende à 

escavação (no sentido arqueológico proposto por Foucault) de discursos que constituem esse 

documento, a meu ver, fundamental, para a compreensão do seu próprio texto, uma vez que ele 

dialoga com todos esses discursos que dele fazem parte; como resultado de embates que ocorrem 

ao longo de toda essa história. Em suma, o PDI só existe como discurso porque remete a outros 

discursos produzidos antes dele.  

Se como figura na citação anterior o espaço discursivo é resultado de hipóteses baseadas em 

um determinado conhecimento dos textos e um saber histórico, mais relevante se torna a parte 

histórica desta pesquisa, uma vez que a pesquisadora – e, talvez, os primeiros coenunciadores da 

pesquisa –, ao menos academicamente, não temos relação com o universo do ensino profissional, 

dado que nos faltam, ou faltavam, elementos que nos possibilitassem uma compreensão mais 

global desse universo. Faltava-nos, justamente, o referido saber histórico, que propicia uma 

melhor compreensão de onde o discurso do PDI se insere, como se constitui, de onde parte, que 

relações estabelece com essa história.  

Colocar em jogo discursos que concorrem acadêmica e historicamente para recontar essa 

história, que direta ou indiretamente é a história do CEFET/RJ, contribui, a meu ver, para a 

construção desse espaço discursivo; permite criar uma maior apreensão a fim de que se possa 

situar o surgimento desses discursos que originam e possibilitam o entendimento do PDI.  

Dessa forma defendo que meu espaço discursivo compõe-se do entrelaçamento dos 

capítulos 2 e 3 cuja relação, como analista, julgo imprescindível, mesmo que o foco das análises 

linguísticas seja o texto do PDI.  

Explicitado meu posicionamento com relação à delimitação do espaço discursivo, e seu 

lugar de objeto construído pelo pesquisador, volto à questão do primado do interdiscurso. 

Maingueneau afirma que:  

[..] reconhecer este tipo de primado do interdiscurso é incitar a construir um sistema no qual 

a definição de rede semântica que circunscreve a especificidade de um discurso coincide 

com a definição das relações desse discurso com o seu Outro. No nível das condições de 

possibilidade semânticas, haveria, pois, apenas um espaço de trocas e jamais de identidade 

fechada. Esse ponto de vista vai na direção contrária à adotada espontaneamente pelos 

enunciadores discursivos; esses longe de admitir esse descentramento radical, reivindicam, 

de fato, a autonomia de seu discurso (2005, p. 38) 
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Pensando na citação, explico que, ao optar por analisar o texto do PDI a partir da ótica do 

interdiscurso, da identificação de relações de alteridade, possibilitada por um quadro teórico que 

privilegia a perspectiva do não uno, ou seja, que considere a interdiscursividade como 

característica fundamental da gênese dos discursos, sou consciente de que esse Outro, em meu 

córpus, não necessariamente se encontrará em oposição ao Mesmo, ao Um.  

Minha aposta é que, se existe um discurso que enuncia a partir do CEFET/RJ Instituição de 

Ensino Superior, esse discurso não pode ser homogêneo e representar um único ponto de vista. 

Acredito, portanto, que seja possível identificar ao menos dois sujeitos que falem de lugares 

sócio-históricos, se não opostos, distintos. Mesmo porque nenhum enunciador enuncia só. 

Sempre se pode identificar outras vozes, pela presença ou pelo apagamento. Desse modo, de 

forma diferente do que acontece nos exemplos citados por Maingueneau (2005)
4
, que indicam 

uma polêmica explícita, dois discursos que se opõem, a alteridade no caso do meu trabalho será 

construída ao longo das análises.   

No próximo capítulo apresento a etapa dedicada à trajetória da educação profissional no 

Brasil.  

  

                                                           
4
 Nessa obra, baseada em sua tese de doutorado, Maingueneau (2005) analisa o embate entre a prática discursiva do 

humanismo devoto, em contraposição à do jansenismo, embate esse, conforme Rocha, (2003) nítida e largamente 

atestado pela tradição. 
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CAPÍTULO 2 

PERCURSO HISTÓRICO DO ENSINO PROFISSIONAL, O ARQUIVO MORTO 
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Neste capítulo, apresento a trajetória da educação no Brasil, com foco principalmente no 

ensino profissional visando a entender como este se instituiu ao longo dos anos e as modificações 

pelas quais passou, até a etapa atual. Para tal, recorro a estudiosos da área da História e da 

Educação, e a alguns documentos relevantes no âmbito educacional. O percurso faz-se relevante, 

uma vez que, como afirma Cunha (2000a), pouco se trata do ensino profissional. Além disso, ao 

longo de minha formação e atuação como professora de línguas estrangeiras, não tive contato 

com informações relativas ao ensino profissional e sim com as vinculadas ao ensino médio.  

Após um breve retrospecto do período anterior à República, centrarei minhas atenções 

naquele posterior à sua proclamação, pois, como afirma Celso Suckow da Fonseca5, foi a 

República que “como todos os movimentos políticos, abriu novos horizontes e indicou rumos à 

educação nacional, democratizando-a” (FONSECA apud CIAVATA, M.; SILVEIRA, Z., 2010).  

 

2.1 Colônia  

Começo a refletir sobre a educação no Brasil, lançando mão de importante observação de 

Oliveira (2004) na qual o autor nos recorda que as más condições da educação na Colônia não 

resultam apenas de descaso, mas são fruto da situação da Metrópole, pois há em Portugal uma 

total ausência de movimentos sociais que visem à criação de um ethos6 científico, assim como se 

desenvolve o modelo do sistema universitário europeu, fato que influencia a constituição de todo 

o sistema de educação pública no Brasil.  

No período Colonial, a educação está, num primeiro momento, a cargo dos jesuítas, 

segundo Romanelli (2001, p. 39), seu sistema educacional, de caráter conservador, ficou 

“completamente alheio à vida da colônia” e não só dizimou a cultura existente, como a substituiu 

pela jesuíta. Afastada de qualquer movimento criativo que pudesse estar ocorrendo na Europa, a 

                                                           
5
 Celso Suckow da Fonseca, engenheiro, educador (professor e administrador) e historiador, autor da obra a História 

do Ensino Industrial no Brasil (1961), teve expressiva atuação na criação do sistema de escolas técnicas federais, 

estando à frente da Escola Técnica Nacional (1942-1965) e da Escola Técnica Federal da Guanabara (1965-1967), 

atual Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CIAVATTA; SILVEIRA, 2010).  
6
 O termo ethos aqui foi usado para designar conjunto de valores que conformam a visão própria de um movimento 

artístico, ou cultural ou de uma obra de arte (Aulete Digital) e, portanto, não nos remete a nenhum conceito 

linguístico ao qual poderia estar vinculado.  
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sociedade colonial estava à mercê de padres que tinham como objetivo principal lutar contra a 

Reforma e o modernismo que ela representava (WEREBE, 1997, p. 21). 

Almeida e Teixeira (2000) chegam a afirmar que:  

Com a rápida difusão do ensino jesuítico, parece-nos que a sociedade colonial esteve, 

durante todo o período de permanência da Companhia de Jesus, no Brasil, afastada das 

atividades criadoras que se faziam presentes na Europa, reduzida, portanto, ao domínio 

intelectual dos jesuítas – padres avessos à liberdade e defensores da autoridade. Poderiam 

esses homens serem vistos como os inventores de um triste começo para a história da 

educação no Brasil? (ALMEIDA; TEIXEIRA, 2000, p. 39) 

Como narra Oliveira (2004, p. 946), mais do que pela catequização indígena, a Ordem dos 

Jesuítas é responsável pela educação da elite dos colonizadores e, nesse sentido, cria um sistema 

educacional que reforça os ideais da classe dominante, por meio da difusão da fé e de uma 

educação clássica e humanista, ideal na Europa. Além de pequenos seminários e escolas de 

alfabetização que existiam praticamente em todo o território, ao final do século XVIII, o alcance 

dos jesuítas se estendia desde o Pará até São Paulo, contando com 17 colégios e seminários, 25 

residências e 36 missões.  

Desde esse momento, como ressaltam Almeida e Teixeira (2000) já se pode perceber que a 

preocupação com a educação volta-se não para a sociedade local, mas para os representantes do 

colonizador. Não há, pois, qualquer preocupação com uma educação profissional que servisse aos 

nativos, mas sim com a propedêutica que correspondesse aos interesses da metrópole e dos 

próprios jesuítas. Ou seja, aos índios e filhos de colonos, as aulas de catequese; aos filhos das 

classes privilegiadas, a educação escolarizada.  

Nesse sentido, ressalto que já há marcas de acentuação da desvalorização do ensino para o 

trabalho, quando se comparam os parâmetros educacionais propostos pelo padre Manoel da 

Nóbrega, um dos primeiros jesuítas que atuaram no Brasil, às leis da Companhia de Jesus (De 

Ratio) que vigoraram de 1570 a 1579, como vemos no quadro proposto por Arouca:  
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(AROUCA, 2003, p. 18)  

Enquanto a proposta de Nóbrega previa o aprendizado profissional e agrícola, o Ratio 

Studorium voltava-se apenas para as humanidades como um preparatório para a futura 

universidade a ser cursada na Metrópole, desconsiderando a aprendizagem de qualquer ofício.  

Interessante aqui notar que, de forma coerente com os preceitos da Contrarreforma, o 

conteúdo cultural priorizado pelos jesuítas tinha como objetivo “fortalecer a memória e capacitar 

o raciocínio para fazer comentários de texto” (ROMANELLI, 2010, p. 34) e, consequentemente, 

ao mesmo tempo em que os religiosos ignoravam qualquer tipo de investigação – visto que todo o 

conhecimento já havia sido proposto nas obras dos clássicos gregos e romanos (AZEVEDO apud, 

CUNHA, 2000) –, cultuavam as letras. Assim, como em Portugal, mantém-se a educação da 

Idade Média, dominada pela Igreja e com a finalidade de formar letrados eruditos.
7
 Nessa fase, 

então, além do desinteresse pelas ciências, há uma rejeição pelas atividades técnicas e artísticas, 

pois a educação não tem relação com crítica ou com experimentação. Como resultado de tal 
                                                           
7
 É relevante lembrar que nem todas as ordens religiosas cultivam de forma tão intensa a atividade intelectual; os 

beneditinos, por exemplo, valorizavam bastante o trabalho manual, mesmo que esse não fosse necessariamente 

produtivo. Portanto, é um equívoco relacionar essa cultura das letras à Igreja como um todo, que deve ser vinculada 

às companhias jesuítas, como recorda Cunha (2000, p. 24).  
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raciocínio, qualquer atividade manual passa a estar vinculada aos escravos, e constrói-se uma 

lógica que a estigmatiza. Mesmo dentro das instituições jesuítas a oposição entre o intelectual e o 

manual é fundamental em sua organização: 

No topo da hierarquia estavam os padres, com sólida formação intelectual baseada nos 

autores clássicos, que cultivavam a fluência em várias línguas; na base, estavam os irmãos 

leigos, que desempenhavam as mais diversas atividades práticas necessárias ao 

funcionamento das escolas e dos colégios, auxiliados pelos escravos, alguns deles artesãos. 

(CUNHA, 2000, p. 25) 

Penso que apesar de opostas, de certa forma, tanto a educação destinada aos nativos como 

aquela que tem como público a elite têm como primeiro objetivo o controle, dado que a principal 

função do educar seria docilizar os corpos (FOUCAULT, 2004) daqueles que aqui estavam, para 

que pudessem servir ao colonizador. E, para tal, é também de suma importância disseminar o 

espírito da Contrarreforma, como já dito, que visava a combater o nascimento de um modelo 

crítico de pensamento, como postulava o movimento protestante, e divulgar e fazer valer os 

dogmas da Igreja católica, que se caracterizavam pela desconstrução de qualquer tentativa de 

espírito crítico, sempre levando em conta o padrão internacional da educação religiosa de 

instrução diferenciada para classes sociais distintas. Dessa forma, a educação – quer a catequese 

imposta aos índios, quer a erudição vazia oferecida à elite – visa apenas à manutenção da ordem 

estabelecida.  

Nesse momento, portanto, privilegiando os interesses das classes dominantes, o ensino 

jesuíta, incentivado e subsidiado por Portugal, como afirma Saviani (apud AROUCA, 2003), 

pode ser considerado a versão colonial de educação pública religiosa.  

Contudo, com a crise econômica que assola a Europa, Portugal precisa estar em condições 

de competir com as outras nações europeias, e é preciso acomodar a Colônia a essa nova 

realidade. Com o objetivo de propiciar tal mudança, surgem, no Brasil, as reformas propostas 

pelo Marquês de Pombal, por meio das quais, em lugar de servir aos interesses da fé, a escola 

passa a ter como base os interesses do Estado. Torna-se inevitável o descompasso entre as ideias 

do primeiro-ministro português – para quem a Igreja concentrava em suas mãos um poder que era 

devido ao Estado – e a educação ministrada pelos jesuítas que já havia submetido o país a uma 

mesma fé e a uma mesma coroa. E os jesuítas são expulsos. 

De forma diferente do que acontece no período jesuíta, no qual, embora com o apoio do 

Estado, formava o indivíduo para a Igreja, agora esse é formado para servir o Estado e de acordo 

com Ribeiro (apud AROUCA, 2003, p. 20), 
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[...] a orientação educacional, em geral, buscava formar o ‘perfeito nobre, agora negociante’; 

simplificar e abreviar os estudos; permitir o aprimoramento dos estudos sobre a língua 

portuguesa; diversificar o conteúdo, incluindo o de natureza científica e torná-los os mais 

práticos possíveis. 

Não é difícil aqui identificar os braços do poder disciplinar (FOUCAULT, 2004), pois, 

evidentemente, algumas providências se fazem necessárias para garantir ao poder o controle sobre 

a educação, antes na mão dos padres. Assim, passa a ser exigência para o funcionamento do 

ensino público a presença de um Diretor Geral dos Estudos
8
, cujo cargo é criado por meio de 

alvará em 1759, e cuja função é fiscalizar o ensino em todo o território português e terras sob seu 

domínio, para evitar o colapso total do ensino. Cabe a ele também visitar escolas e fornecer 

informações sobre o andamento do ensino na colônia e sobre os professores. Ampliando o 

sistema de controle ,o mesmo alvará implementa a obrigatoriedade da prestação de exames para 

todos os professores – que passam a gozar dos direitos dos nobres –, proíbe o ensino público ou 

particular sem autorização e instaura o cargo de Comissário que deveria inspecionar o estado das 

escolas.  

O ensino secundário, antes ministrado pelos jesuítas, é substituído por aulas avulsas 

denominadas aulas régias, cuja única vantagem é o fato de não estarem vinculadas a dogmas 

religiosos, o que possibilita o uso de novos métodos. Porém, há uma série de dificuldades 

ocasionadas pela falta de recursos e pela carência de profissionais preparados. Tal situação 

melhora apenas no reinado de D. Maria I, e, como resume Oliveira (2004), a mudança ocasionada 

por Pombal é desastrosa, pois, desde a expulsão dos religiosos às primeiras providências para que 

fossem substituídos, passam-se treze anos. Nesse período, portanto:  

[...] desmantelou-se parte da estrutura administrativa do ensino jesuítico: substituiu-se a 

uniformidade de sua ação pedagógica pela diversificação das disciplinas isoladas. O Estado 

tentou assumir, pela primeira vez, os encargos da educação, mas os mestres leigos das aulas 

e escolas régias, recém-criadas, se revelaram incapazes de assimilar toda modernidade que 

norteava a iniciativa pombalina. Por conta ainda desta intervenção, registra-se a primeira 

mudança no que diz respeito aos custeios da educação no Brasil. Até 1759, as escolas 

mantidas pelos jesuítas eram financiadas pelas contribuições dos usuários e Igrejas, através 

de doações. A partir de então, institui-se o tributo de subsídio literário, imposto por alvará 

régio e com vigência até o início do século XIX (OLIVEIRA, 2004, p. 947). 

Fica claro desde o início que tal tributo (que deveria ser destinado aos ensinos primário e 

secundário) não geraria fundos suficientes para cobrir a remuneração dos professores e as 

                                                           
8
 Segundo Werete (apud AROUCA, 2003, p. 20) o Diretor de Estudos, ao contrário do que estava previsto, nunca 

chegou a ser a autoridade suprema do ensino e tornou-se uma figura formal já que a unidade administrativa nunca foi 

alcançada por falta de bases materiais e culturais.  
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despesas com a educação na época, pois, além de seu valor ser pequeno, não era cobrado 

regularmente.  

Mesmo com a expulsão dos jesuítas, acrescento ainda, seguindo o que aponta Oliveira, que 

sua obra acaba por renovar-se, uma vez que  

[...] a manutenção, por parte dos padres católicos, de colégios para formação de sacerdotes e 

de seminários para a formação do clero secular, fez com que as características da educação 

colonial se perpetuassem. Os novos mestres-escolas e os preceptores da aristocracia rural 

foram formados ainda pelos Jesuítas, sendo, de certa forma, mantenedores de sua obra 

pedagógica: os mesmos objetivos, os mesmos métodos, a permanência do apelo à autoridade 

e à disciplina; o combate à originalidade, à iniciativa e à criação individual (OLIVEIRA, 

2004, 947). 

De acordo com o mesmo autor, a reforma de Pombal, que tem como pano de fundo o 

despotismo esclarecido e o enciclopedismo francês, visa, como já foi dito, à recuperação de 

Portugal, atrasada se comparada a outros países europeus. Por isso, o marquês pretende abrir o 

ensino às ciências experimentais, de forma a torná-lo mais prático e utilitário, o que despertaria 

maior interesse com relação ao ensino superior. Reformulam-se os conteúdos e metodologias do 

sistema educacional jesuíta e passa-se a valorizar as ciências físicas, matemáticas e naturais.  

Portanto, da educação no período pombalino podemos dizer, primeiro, que tem cunho 

utilitarista e se propõe a servir e dar lucro à Metrópole, e, segundo, que parece não ter havido 

nenhum ganho com relação à etapa anterior.  

Tomando como base Fonseca (apud CIAVATTA; SILVEIRA, 2010), acredito que uma 

primeira relação pode ser feita aqui com a origem de nosso ensino profissional, por meio de 

algumas iniciativas relacionadas à aprendizagem de ofícios
9
, devido à demanda no trabalho dos 

engenhos de cana-de-açúcar, que contavam com escravos e trabalhadores assalariados. A 

aprendizagem do ofício ocorre dentro do próprio ambiente de trabalho e em locais insalubres, e, a 

prática, que era inicialmente ensinada pelo mais experiente, fica praticamente restrita aos 

escravos. Identifica-se já nesse momento a desvalorização dos trabalhos manuais, que aumenta à 

medida que, para distanciar-se da condição do escravo, o homem livre se nega a exercer qualquer 

tipo de atividade manual e se volta para aquelas intelectuais. Dessa forma,  

O trabalho manual passava, então a ser ‘coisa de escravos’ ou da ‘repartição de negros’ e, 

por uma inversão ideológica, os ofícios mecânicos passavam a ser desprezados, como se 

houvesse algo de essencialmente aviltante no trabalho manual, quando a exploração do 

                                                           
9
 Segundo Cunha (2000), o termo ofício era utilizado em três sentidos: 

- como conjunto das práticas que definem uma profissão (o ofício de carpintaria de casa); 

- como conjunto de praticantes da mesma profissão (todos os carpinteiros de casa);  

- como sinônimo de corporação, ou seja, abarcando mais de um ofício-profissão (os carpinteiros de casa, os 

pedreiros, os ladrilheiros faziam parte da mesma corporação.  
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escravo é que o era. Para o objeto da exploração escravista, não poderia haver, por certo, 

motivo algum para valorizar o trabalho naquelas relações. A quebra das relações escravistas 

pela fuga do domínio do senhor, inaugurando uma ‘vida livre’, era uma solução 

frequentemente procurada. Mas o trabalho continuava sendo definido como um castigo, e o 

ócio, um alvo altamente desejável. Quando libertos, de fato ou de direito, os ex-escravos 

aceitavam sobreviver nas suas antigas condições materiais, trabalhando o menos possível. O 

resultado foi um generalizado preconceito com o trabalho comum (CUNHA, 2000, p. 16). 

Com a decadência dos engenhos e a descoberta do ouro surge uma nova modalidade do 

ensino profissional, uma vez que, além de pessoas preparadas para examinar os metais e lavrar as 

minas, são criadas as Casas de Fundição e de Moeda. Nesses estabelecimentos, assim como nos 

engenhos, a aprendizagem acontece, em um primeiro momento, sem métodos e de forma 

assistemática; todavia, dessa feita, volta-se para a população branca representada por  

[...] filhos de colonos ou de pequenos funcionários das próprias Casas onde se trabalhava o 

ouro. Além disso, surgia com o aspecto de preparo de pessoal para as necessidades do 

serviço, não aparecendo cercada das ideias de assistência a menores desvalidos, que mais 

tarde tolheriam o desenvolvimento do ensino de ofícios (FONSECA apud CIAVATTA; 

SILVEIRA, 2010, p. 67). 

Outra mudança relevante é o surgimento de um novo elemento: os aprendizes da Casa da 

Moeda são avaliados por uma banca examinadora e recebem uma certidão de aprovação 

(equivalente aos posteriores diplomas) que os habilita a fazer parte do quadro funcional da 

instituição, com direito a salário (FONSECA apud CIAVATTA; SILVEIRA, 2010, p. 68). 

Além dos ofícios diretamente relacionados ao ouro, os recursos advindos da extração do 

metal – divididos entre Estado e Igreja – propiciaram um acentuado aumento da prática e outros 

ofícios, já que vários trabalhadores eram necessários para a construção de obras públicas e para a 

construção e decoração de templos (CUNHA, 2000, p. 37).  

O ápice da produção de ouro aliado à política econômica de Pombal propicia o aumento não 

só das necessidades do comércio interno, como também de seu controle por parte do Estado, a 

quem também cabe a tarefa de coibir a pirataria. Esses fatores implicam a ampliação da marinha 

no país e da indústria de construção e reparo de embarcações (CUNHA, 2000, p. 36). Surge, 

como consequência, outro centro de aprendizagem de ofícios: os Arsenais de Marinha, onde os 

operários eram brancos e portugueses (que muitas vezes contavam com a ajuda de seus próprios 

escravos); escravos da Coroa; e presos ou detidos. Conforme Fonseca (apud CIAVATTA; 

SILVEIRA, 2010), foram esses uns dos poucos momentos nos quais houve um interesse por parte 

das autoridades no que tange à questão dos aprendizes de ofício, contando inclusive com 

acompanhamento teórico e não somente com a preocupação de passar conhecimentos práticos. 

Entretanto, afirma Cunha (2000) que os ofícios eram praticados e ensinados nos arsenais 

sem nenhuma regulamentação e, apesar de os ali empregados estarem organizados em 
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cooperativas, havia a autonomia do Estado para o ensino e a fixação das condições de trabalho 

dos artífices.  

Mesmo havendo essas manifestações isoladas que podemos relacionar ao ensino 

profissional, uma mudança efetiva nos moldes da educação só acontece após 1808 com a chegada 

da família real e respectiva corte. Afinal, para atender as suas necessidades, nesse terceiro 

momento do período colonial são criados os primeiros cursos superiores, as Academias Militares, 

Escolas de Direito e Medicina, a Biblioteca Real e a Imprensa Régia. A vinda de D. João, 

portanto, por um lado, ocasiona o nascimento do ensino superior e, por outro, confirma o 

abandono dos demais níveis, deixando evidente que a educação tinha como foco a tradição da 

aristocracia. Obviamente, importa nesse período, a educação que se oferece àqueles oriundos de 

Portugal e em nenhum momento se verifica qualquer preocupação em se realizar uma política de 

educação efetiva e voltada para a sociedade da Colônia; é somente a abertura dos portos que 

permite aos brasileiros conhecer outras culturas.  

Cabe acrescentar que, até 1808, as fábricas no Brasil eram proibidas por um alvará datado 

de 1785, exceção feita às que produziam tecidos para vestir os escravos, enfardar e empacotar 

esses tecidos. Também foram proibidas e fechadas as tipografias, fundições e oficinas de ourives 

do país, pois aos portugueses não interessava aqui estabelecimentos industriais (FONSECA apud 

CIAVATTA; SILVEIRA, 2010). 

Ainda que, segundo Fonseca, o ensino de profissões não se justificasse, pois sem o 

desenvolvimento de uma indústria local não haveria espaço de trabalho, a abertura dos portos ao 

comércio estrangeiro propicia a instalação das primeiras fábricas, e estas precisam de mão de 

obra. Por conseguinte, D. João VI cria o Colégio das Fábricas, cujo público seria formado por 

artífices e aprendizes portugueses seduzidos pelas novas oportunidades na Colônia.  

A restrição da atividade das fábricas havia até então limitado o funcionamento do Arsenal 

colonial a depósito de suprimentos, e em 1810 por decreto, D. João VI cria a Companhia de 

Artífices, com um efetivo de 60 soldados artífices. Com organização militar, essa companhia 

representa “a raiz de uma intensa aprendizagem de ofícios que, muitos anos mais tarde, se 

desenvolveu no Arsenal de Guerra, do Rio de Janeiro” segundo Fonseca (apud CIAVATTA; 

SILVEIRA, 2010, p. 73). 

Outro grande incentivo à indústria local é a fundação da Real Impressão, origem da 

Imprensa Nacional. Como as oficinas gráficas haviam sido fechadas, é preciso recorrer a pessoal 
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preparado de Portugal, mas com o posterior desenvolvimento das atividades, faz-se necessária a 

contratação de aprendizes.  

O mesmo ocorre com a criação da Fábrica de Lapidação de Diamantes, criada por aquele 

mesmo ato, que obriga os funcionários portugueses a ter dois aprendizes, a lhes ensinar o ofício e 

transformá-los em oficiais em um período máximo de seis anos. Havia inclusive um prêmio para 

quem conseguisse formar os aprendizes nesse tempo, cujo valor aumentaria se isso ocorresse em 

tempo menor (FONSECA apud CIAVATTA; SILVEIRA, 2010, p. 74). 

É evidente que nesse momento evoluem as condições de vida na Colônia, e dentro desse 

contexto, a abertura de fábricas é imprescindível. Consequentemente, é necessário pessoal 

preparado para fazê-las funcionar. Ademais, como afirma Fonseca,  

No espírito do príncipe regente já se havia firmado claramente a ideia da criação de uma 

escola destinada ao incremento da indústria, em que se estudassem não só os conhecimentos 

com que as ciências auxiliam esse desenvolvimento como as belas-artes, que lhe dão um 

sentido de beleza, que é, também, condição de sucesso na indústria (FONSECA apud 

CIAVATTA; SILVEIRA, 2010, p. 74). 

Para a concretização de tais ideias, D. João estabelece que sejam contratados profissionais 

portugueses para trabalhar no Brasil, como uma Missão Artística, mas dessa vez encontra-se 

explícita a finalidade de ministrar cursos de formação. Dentre esses figuram Debret, Taunay, 

Gradjean de Montigny, cujas obras são reconhecidas até hoje.  

Seguindo a necessidade da formação de mão de obra, em um convento baiano surge o 

primeiro estabelecimento de uma série daqueles que seriam posteriormente destinados a recolher 

órfãos e prestar-lhes ensino profissional. A partir desse momento, todos os asilos de órfãos ou 

crianças abandonadas passam a ter como objetivo o ensino das artes e de ofícios mecânicos, e 

nasce, como nos aponta Fonseca (apud CIAVATTA; SILVEIRA, 2010), a filosofia para a qual o 

ensino profissional deve ser transmitido àqueles que estavam à margem do sistema, outorgando-

lhe cunho muito mais assistencialista do que pedagógico.  Ademais, outra vez, marca-se o ensino 

profissional como prática inferior, já que seu público não eram os rapazes de boa educação, mas 

sim os denominados desfavorecidos pela fortuna e deserdados da sorte. 

A meu ver, é impossível discordar de Fonseca (apud CIAVATTA; SILVEIRA, 2010), 

quando o autor afirma que a citada filosofia não só influenciou, como também atrasou a 

compreensão que se deve ter do ensino para a indústria, uma vez que dito ensino passa a ser visto 

como algo que resgata aqueles desafortunados, em lugar de formar futuros trabalhadores. E com 

aberturas de diversas fábricas e com tamanhas marcas de desvalorização do ensino de ofícios, dá-

se a instituição do período industrial no Brasil, que antecede a Independência.
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Creio ser importante colocar que, como assevera Cunha (2000), essa desvalorização do 

trabalho manual não acontecia em outros países da Europa, chegando a causar estranheza em 

viajantes que chegavam ao Brasil a rejeição que esse trabalho causava, como comprova o trecho: 

A primeira coisa que seduz o operário em Tejuco, quando ele consegue economizar algum 

dinheiro, é arranjar um escravo; e tal é o sentido de vergonha dado ao certos trabalhos que, 

para pintar a pobreza de um homem livre, diz-se que ele não dispõe de ninguém para ir 

buscar-lhe um balde de água ou um feixe de lenha (SAINT-HILAIRE apud CUNHA, 2000, 

p. 19). 

Certamente, há mudanças profundas não só políticas como sociais no país e no que tange ao 

ensino profissional também. Extingue-se a aprendizagem feita em pequenas oficinas e por 

mestres tiranos e, além disso, mesmo que o ensino de ofícios fosse ainda visto como algo 

humilhante, não era possível ignorar os fatores econômicos que o envolviam. Como afirma Celso 

Suckow: 

A interferência do fator econômico no desenvolvimento da aprendizagem de ofícios, na 

época da Colônia e do Reinado, tornara-se patente. Também a forma de educação 

humanística, que os jesuítas lançaram nas primeiras décadas e que se projetara no tempo e 

no espaço, alterava o panorama da economia nacional. À luz dessa observação, mais uma 

vez se formava o conceito de interdependência entre a cultura e a economia, que se tornava 

ainda de maior evidência quando se encarava o aspecto particular da educação industrial 

(FONSECA apud CIAVATTA; SILVEIRA, 2010, p. 78). 

Portanto, alguns pontos marcantes merecem destaque no que se refere à construção da 

sociedade brasileira no período colonial. O primeiro é o desprezo pela cultura, costumes, línguas 

autóctones e a submissão cultural e intelectual à Europa, o que acarreta o estabelecimento de 

divisões muito claras entre a maioria negra, mestiça, escrava, semiescrava e a minoria branca de 

colonizadores, como mostra a pesquisa de Arouca (2003). Consequentemente, as atividades 

relativas a quaisquer tipos de trabalhos não intelectuais, vinculadas automaticamente à parcela 

inferior da população, são desvalorizadas.  

O segundo ponto, também levantado por Arouca (2003, p. 21), é o surgimento de 

contradições entre o monopólio comercial, intelectual, cultural praticado pela metrópole e as 

primeiras necessidades de grupos de brasileiros que procuravam autonomia e independência. 

Como último ponto exposto pela pesquisadora (AROUCA, 2003), temos a secularização do 

ensino, que mostra a grande força da Igreja no início da educação do país, que se conserva 

fortemente até o século XX, e ainda é relevante no atual contexto nacional.  

No que se refere à relação trabalho e educação, o que se pode afirmar, ou reafirmar, é a 

preocupação com os interesses da elite e a desvalorização de qualquer atividade relativa a 

trabalho.   
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2.2 Império 

Não há nenhuma mudança no âmbito educacional durante o Brasil Império que mereça 

destaque. Mantém-se o interesse em ensinar apenas aos abastados, afinal, é sabido que a 

construção do Estado brasileiro ocorre a partir da iniciativa de uma classe dirigente formada por 

proprietários de terras, senhores de escravos e de gado, que busca, além de preservar seus 

interesses, ampliar seus poderes.  

Arouca relata que a estrutura do ensino imperial era composta de três níveis:  

a) o curso primário que continuava a ser um nível de instrumentalização técnica, 

constituindo uma escola para aprender a ler e a escrever; b) o curso secundário em que 

permanecia a organização de aulas régias; e c) o superior, constituído de cursos específicos 

para preparação de pessoal qualificado para determinadas áreas (AROUCA, 2003, p. 22). 

Dentro de tal contexto, os poucos cursos superiores existentes tinham caráter utilitário, por 

conta da necessidade de profissionais que estivessem aptos a exercer cargos junto à recém-

chegada corte portuguesa que, logicamente, não são destinados à população em geral. A realidade 

apresentada é, de novo, uma escola voltada apenas para elite e a educação profissional relegada 

aos marginalizados, como vemos no exemplo citado por Celso Suckow, o artigo 254 do Projeto 

de Constituição para o Império do Brasil, em 1823: 

Art. 254 – Terá igualmente cuidado de criar estabelecimentos para a catequese e civilização 

dos índios, emancipação dos índios, emancipação dos negros e sua educação religiosa e 

industrial’ (FONSECA apud CIAVATTA; SILVEIRA, 2010, p. 78). 

Comprova-se, pois – apesar da circulação das ideias liberais advindas com vitória da 

Revolução Francesa, que no Brasil se refletiram na demanda de uma nova orientação para a 

política educacional, que oferecesse a todos uma escola pública, universal, gratuita, obrigatória e 

leiga, ao contrário do que preferiam os conservadores –, a manutenção do ensino para poucos.  

A Constituição de 1824 apresenta apenas dois dispositivos sobre educação, no Título VIII, 

Das Disposições Gerais e Garantias dos Direitos Civis e Políticos dos Cidadãos Brasileiros:  

Art. 179. A inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, que tem 

por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade é garantida pela Constituição do 

Império, pela maneira seguinte: 

[...] XXXII - A instrução primária é gratuita a todos os cidadãos. 

XXXIII Colégios e universidades, onde serão ensinados os elementos das ciências, belas-

artes e letras. 
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Há duas conclusões possíveis a partir da leitura dos dois parágrafos: o pouco interesse no 

que se refere à educação, e a preocupação com o valor público, que desde então passa a 

incorporar as políticas públicas.  

Segundo Vieira (2009) os dois primeiros instrumentos normativos importantes para a 

educação no contexto pós-Independência foram a Lei de 11 de Agosto de 1827 que “crêa dous 

cursos de sciencias jurídicas e sociaes, um na cidade de S. Paulo e outro na de Olinda’, e a Lei de 

15 de Outubro de 1827, que ‘manda crear escolas de primeiras letras em todas as cidades, villas e 

logares mais populosos do Império”.  

No que tange ao ensino de ofícios nenhuma mudança se configura, continuando essa 

vertente do ensino a ser destinada aos que estavam à margem da sociedade, e como indica 

Werebe:  

O desprezo que a elite nutria pelo trabalho, sobretudo pelo trabalho manual – que estava 

bem de acordo com a estrutura social e econômica vigente – explica em parte o abandono do 

ensino no primário e o total desinteresse pelo ensino profissional. A repulsa pelas atividades 

manuais levava essa elite a considerar vis as profissões ligadas às artes e aos ofícios. Só 

mesmo o descaso com que o ensino primário era tratado e a falta de visão na busca de 

soluções para os problemas educacionais permitem entender a adoção por tanto tempo do 

método lancasteriano, nas escolas brasileiras (WEREBE, 1997, p. 369). 

Relacionando a educação ao processo disciplinar, penso ser interessante aqui mostrar como 

o método de Lancaster citado por Werebe (1997) exemplifica os já mencionados poder disciplinar 

e modelo de panóptico desenvolvidos por Foucault (2004) como estratégias de disciplinarização 

dos corpos, que controla a ação dos não ajustados à ordem social. Mais do que me deter no 

método em si, portanto, pretendo relacioná-lo ao contexto vigente.  

Como já dito, o Estado nacional representa uma elite que quer manter seu poder, e esse está 

diretamente relacionado ao poder da monarquia, ao poder do rei. É fácil entender esse fato, visto 

que o setor dominante foi gerado desde a política colonial portuguesa e constituído por um grupo 

ideologicamente homogêneo, cuja formação educacional ocorria na Universidade de Direito de 

Coimbra, defensora da tradição do direito romano, o qual pressupunha a supremacia da 

Monarquia e, obviamente, não representava a população (CARVALHO, 1996 apud NEVES, 

2003, p. 35). 

A situação estabelecida implica mecanismos de poder que controlem os não membros das 

elites, pois é preciso que essa população não se rebele contra o poder ora instituído. Não bastam 

os velhos mecanismos de vigilância e repressão existentes, que se voltam para os escravos, e é 

preciso que o Estado passe a controlar e padronizar comportamentos por meio da criação de 

instituições. Segundo Holloway (1997 apud. NEVES, 2003), era o Estado interferindo e 
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gerenciando a relação entre os senhores e seus escravos por meio das forças policiais. É a 

ampliação da autoridade do Estado, ao longo do século XIX, que incorpora, que substitui as 

autoridades locais e populares reconhecidas (como Capitão do Mato, Juiz de Paz) por poderes 

próprios do Estado. Em resumo:  

[...] as elites criaram aparelhos repressivos para a população pobre e livre, fazendo uso dela 

mesma, visto que usavam a “não elite”, os soldados, os praças, como seus agentes, para 

manter a ordem. Esses agentes disciplinadores deveriam funcionar como “os olhos do 

estado”. Todavia, um dos grandes problemas enfrentados pelas autoridades policiais era o de 

armar esses homens livres e pobres para atuarem como agentes de repressão e manutenção 

da ordem e da tranqüilidade pública (HOLLOWAY, 1997 apud. NEVES, 2003, p. 37).  

Instaura-se, pois, um impasse no âmbito da educação. Se, por um lado, cabe à elite vigiar e 

controlar a ameaça dos marginalizados, bárbaros e analfabetos, por outro se percebe que o estado 

de miséria dessa população impede uma educação conveniente. E qual seria a educação possível? 

Afirma Holloway (1997 apud NEVES, 2003, p. 39) ser aquela que reforçasse a disciplina militar, 

incluindo a solidariedade corporativa, esprit de corps e rígidas normas internas, visto que essa 

seria útil para tornar homens livres e pobres em soldados dentro das normas sociais, bem como 

para adestrar aqueles que estavam na escola. Relembro aqui que falo de uma escola pensada para 

a população marginalizada, relacionada ao ensino profissional e não da escola para as elites, que, 

como afirma Mattos: 

[...] distribuindo agentes de direção e repressão, recrutando soldados, vigiando e 

documentando a população e oferecendo instrução, apartariam, dominariam ou extirpariam 

os parasitas da ordem social (MATTOS, 1999, p. 68). 

Retomo o Método Lancasteriano, que, segundo Neves (2008), vai incidir sobre aqueles que 

não se ajustam à ordem social, além de gerenciar e controlar suas ações. Formulado no final do 

século XVIII, propagou-se em grande parte da Europa nos primeiros anos do século seguinte. No 

caso do Brasil foi o primeiro método pedagógico a ser oficialmente instituído por D. Pedro I, em 

1827, ou seja, no início dos movimentos para a consolidação do recém-fundado Estado Nacional 

e, consequentemente, para a descolonização (NEVES, 2003, p. 93). Ampara-se no método no 

ensino oral, no uso refinado e constante, na repetição e, principalmente, na memorização, dado 

que seu autor acreditava que esta última serviria para inibir preguiça, a ociosidade, e mais, para 

aumentar o desejo pela quietude. Não se espera do aluno a originalidade intelectual na atividade 

pedagógica, mas disciplinarização mental e física (NEVES, 2003).  

Reitero que, a meu ver, tal método é a exemplificação da estrutura do panóptico de Betham, 

que, de acordo com Foucault (2004), é a representação arquitetônica de um sistema propulsor de 

mecanismos de poder dispostos em torno do anormal, visando marcá-lo, modificá-lo por meio de 

um conjunto de técnicas e instituições cuja tarefa é justamente medir, controlar e corrigir esses 
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anormais. Novamente, nos deparamos com a educação cujo objetivo primeiro é docilizar e 

adestrar corpos.  

Seguindo a mesma lógica do poder disciplinar, a partir da proposta lancasteriana, para 

minimizar a falta de professores, criam-se grupos liderados por monitores responsáveis por 

encaminhar as atividades pedagógicas: ele não deveria ensinar ou corrigir os alunos, e sim 

garantir que os mesmos se corrigissem entre si. Esse, todavia, não era o único encargo desses 

monitores, que deveriam também responsabilizar-se pela organização geral da escola, desde a 

limpeza à manutenção da ordem, pois o método tinha como fundamento proposta disciplinar de 

instrução, baseada na disciplinarização da mente e do corpo. Fávero (2005, p. 68) explica, que 

“Esses alunos auxiliares se denominavam monitores e o professor, à semelhança de um inspetor 

de serviços, tudo vigiava e só interferia nos casos difíceis.” O método, portanto, busca reproduzir 

crenças morais relativas à sociedade disciplinar e coíbe a independência intelectual, disciplinando 

assim também as almas. Desse modo por meio da promoção da vigilância e da disciplinarização 

no corpo infantil, no interior das escolas, concretiza-se a formação disciplinar e a instrução das 

classes subalternas e não por acaso a adoção do método foi recomendada oficialmente no texto de 

lei promulgada em outubro de 1827.  

No que se refere ao ensino secundário, continua vigente o já citado sistema de aulas régias 

imposto por Pombal no século XVIII, segundo Cardoso (2011, p. 190), por proporcionar a 

continuidade do pensamento da elite cultural da colônia, que lhe permitia perpetuar o modelo 

produtivo excludente e escravista. Nesse momento as aulas eram ministradas em diferentes casas, 

para onde se dirigiam os alunos ao encontro do regente educacional. As disciplinas estudadas e 

tidas como bases para entrar numa universidade eram: Latim, Comércio, Geometria, Francês, 

Retórica e Filosofia.  

É importante lembrar que após a Independência a educação de letrados teve significativa 

importância, pois foram estes que ocuparam os cargos administrativos e que junto aos 

proprietários de terras passaram a exercer o poder. Consequentemente, conforme Romanelli 

(2010), a escola, representada aí pelas faculdades de Direito que habilitam e preparam os letrados 

para essa função, começa a ser mais valorizada. Esse contexto acaba por influenciar o ensino 

secundário que se volta cada vez mais para uma formação humanística e universalista, própria do 



58 

 

mundo jurídico
10

, e visa à preparação dos candidatos que almejam ingressar no curso superior. 

Ainda segundo Romanelli:  

Esse caráter propedêutico assumido pelo ensino secundário, somado ao seu conteúdo 

humanístico, fruto da aversão a todo tipo de ensino profissionalizante, próprio de qualquer 

sistema escolar fundado numa ordem social escravocrata, sobreviveu até a pouco e 

constituiu o fator mesmo do atraso cultural de nossas escolas (ROMANELLI, 2010, p. 40).  

Em 1823 é declarada livre a instrução popular e o Estado perde os privilégios, o que abre 

caminho para a escola privada. Em 1827, estabelece-se por meio de lei que em todas as cidades, 

vilas e lugares populosos seriam feitas quantas escolas de primeiras letras fossem necessárias 

(AROUCA, 2003). O sistema de aulas régias começa paulatinamente a ser substituído pelos 

liceus, depois que o Ato Adicional de 1834 delega o direito de regulamentar e promover a 

educação primária e secundária às Províncias. Na realidade, com essa descentralização do ensino, 

o Estado se desobriga dessa função, que também não é cumprida pelas Províncias por falta de 

condições financeiras. A descentralização também reforça as diferenças entre as classes sociais, 

dado que a educação da elite continua a cargo do Estado, enquanto a do povo passa a ser gerida 

pelas Províncias.  

Assim sendo, do Ato Adicional pode-se dizer que referendou aquilo que já era vigente na 

educação brasileira: o incipiente ensino de primeiras letras para as camadas populares urbanas; 

um reforço à educação da elite, por meio de um sistema de formação de quadros, no ensino 

secundário e superior, que serviria às classes dominantes. Como resume Zotti:  

[...] as províncias amargavam as dificuldades de dar conta da instrução primária e secundária 

com poucos recursos. O governo central “não dava um ceitil às províncias para ajudá-las a 

cumprir a obrigação constitucional de oferecer educação básica gratuita a toda população” 

(SUCUPIRA, 1996, p.66). O resultado dessa política é que não se criaram, por lei geral, 

nenhum estabelecimento de instrução primária e secundária nas províncias, bem como estas 

não criaram estabelecimentos de ensino superior. Além disso, o ensino secundário provincial 

será preterido aos cursos preparatórios avulsos e às escolas particulares, bem como os alunos 

dos Liceus provinciais eram discriminados em relação aos formados no Colégio de Pedro II, 

quanto ao acesso aos cursos superiores (ZOTTI, 2009, p. 177).  

Em 4 de abril de 1835, cria-se a primeira Escola Normal brasileira, atual Instituto de 

Educação Professor Ismael Coutinho, em Niterói, Rio de Janeiro, que visa a uma homogeneidade 

curricular no preparo docente com um curso de dois anos de duração e era em nível secundário. 

Segundo Xavier:  

 

                                                           
10

 Segundo a historiadora, era enorme a predominância do ensino jurídico sobre os outros e em 1864, pouco antes da 

Proclamação da República as duas faculdades de Direito contavam com 826 alunos matriculados, enquanto as de 

Medicina tinham 294.  
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Quanto ao seu conteúdo, esse ensino normal, de nível secundário e com duração de dois ou 

três anos, constituía um curso de Humanidades de ‘segunda classe’. Na realidade, não 

ministrava um conteúdo essencial que o vinculasse efetivamente ao magistério das 

disciplinas da escola elementar e, menos ainda, ao exercício da atividade docente. 
(XAVIER, 1998 apud VAZ, 2011) 

Também essa instituição é exemplar no que tange ao uso da escola como instrumento usado 

para controlar e disciplinar os corpos. De acordo com seu regimento, na escola, que não aceita 

mulheres, identifica-se uma exacerbada preocupação com a idoneidade moral de seus futuros 

alunos, que deveriam apresentar, dentre outros documentos, atestado de boa conduta, expedido 

pelo juiz de paz do domicílio do candidato. Afinal, tais candidatos seriam futuros professores, 

responsáveis pela difusão da ordem e para a construção de identidades de cidadãos. Desse modo, 

como afirma Vaz (2011, p. 21) a Escola Normal é mais um espaço elitista, negado a mulheres e 

negros. Às primeiras, porque deveriam servir e não trabalhar por remuneração. Aos segundos, 

pelo medo de uma possível organização que seria facilitada por meio da leitura e da escrita. 

Identifica-se então um perfil de professor como agente de reprodução de um conhecimento que 

deve servir às classes dominantes e manter em seu lugar as classes dominadas e uma escola que 

“pelo seu potencial organizativo e civilizatório, transformava-se numa das principais instituições 

destinadas a consolidar e expandir a supremacia do segmento da classe senhorial que se 

encontrava no poder” (VILELA apud VAZ, 2011, p. 21).  

Interessante aqui, comprovar, com base nas já expostas reflexões de Enguita (1989) e 

Rocha (2003) como à escola interessam mais as normas de comportamento que ajustem o 

indivíduo à sociedade, do que os conteúdos da educação, ao contrário do que tenta nos convencer 

a história da Pedagogia, que insiste em realçar tais conteúdos e deixar de lado as práticas 

escolares que lhes dão sustentação.  

Em 1837, são criados os primeiros liceus provinciais, que ministravam ensino secundário e 

também o Imperial Colégio de Pedro II
11

, cujo objetivo era se tornar um modelo pedagógico para 

o curso secundário. Era a única instituição apta a realizar os exames que permitiam o ingresso no 

ensino superior, e cujos alunos que completavam o curso recebiam o título de Bacharel em 

Ciências e Letras, tendo acesso direto à faculdade. Em suma, uma instituição aristocrática 

destinada a oferecer a cultura básica necessária às elites dirigentes, à:  

[...] ‘boa sociedade’ formada por aqueles que eram brancos, livres e proprietários de 

escravos e terras. Torna-se necessário lembrar que, quando a população brasileira girava em 

torno de 8.800.000 habitantes, apenas 1,2% era de alunos matriculados nas escolas do 

Império. www.multirio.rj.gov.br/historia/modulo02/criacao_pedroii.html )  

                                                           
11

 Na realidade, a instituição origina-se do Seminário dos Órfãos de São Pedro, criado em 1739, e transforma-se em 

Instituto de Ensino Secundário pelo decreto de 2 de dezembro de 1837 (VAZ, 2011) 

http://www.multirio.rj.gov.br/historia/modulo02/criacao_pedroii.html
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Por conta dos escassos recursos, as províncias, agora responsáveis pelo ensino secundário, 

foram incapazes de criar uma rede de escolas organizada e, como consequência, esse nível passa a 

ser concentrado nas escolas privadas, fato que acentua ainda mais seu caráter classista e 

acadêmico, restrito a famílias que podem pagar pela educação dos filhos. Ao ensino primário 

resta o abandono, ou as iniciativas individuais de alguns mestres-escola.  

Essa primazia das escolas privadas e a pressa que os pais tinham para fazer de seus filhos 

homens cultos originou uma tendência de transformar as escolas em cursos preparatórios e é 

nesse período em que o governo isenta a obrigatoriedade de presença, elimina a seriação e institui 

a matrícula por disciplinas. Esse conjunto de ações dá suporte às escolas como cursos 

preparatórios para a admissão no curso superior, e mesmo o Colégio Pedro II sucumbe à pressão e 

se transforma em curso preparatório (ROMANELLI, 2011, p. 42). 

Importante citar que em 1866,
12

 em meio a discussões acerca da validade de um ensino 

destinado às classes inferiores, é criada uma escola noturna de instrução primária de adultos, com 

o já conhecido objetivo de fundo moral por meio do qual pela instrução os homens são capazes de 

resistir aos vícios e paixões, e se tornam mais dóceis e capazes de cumprir os deveres impostos 

pela sociedade. Desse modo podemos entender que:  

[...] pela educação destinava-se às camadas pobres a submissão aos desígnios de uma vida 

fadada à obediência. A escola noturna a ser oferecida como uma pré-formação para os 

cursos ligados à indústria já ia, pela via ideológica, determinando a posição desses alunos 

(que já eram trabalhadores, inclusive artífices da construção civil no horário diurno) 

(CORDEIRO; COSTA, 2006, p. 4).  

O exposto até aqui comprova que a educação no Brasil desde o período colonial ao fim do 

Império desempenhou um papel elitista, restritivo tendo sempre servido como instrumento que 

privilegia uns e exclui outros. Os uns se alternaram entre a Igreja, a nobreza e a burguesia. Os 

outros, sempre os mesmos.  

De forma diversa do que se configurou no período colonial, no Império, as duas linhas de 

força relevantes passam a ser a privatização e a descentralização, que possibilita às províncias 

criar suas próprias normas relativas à educação do ensino.  

Como resume Arouca (2003, p. 25), o que coube de herança para a República no campo 

educacional foi uma rede escolar primária precária, um corpo docente preponderantemente leigo e 

um ensino secundário destinado à elite, que prioriza, em lugar dos interesses da nação, os estudos 

                                                           
12

 Essas escolas fracassaram primeiro porque não ofereciam vantagens aos alunos como as superiores e secundárias, 

como isenção do serviço militar. Segundo pela vergonha que tinham os alunos em se declarar analfabetos.  



61 

 

de literaturas. Além disso, como nos lembra Vieira (2009) é possível identificar um ideário 

pedagógico e curricular onde prevalecem a rigidez e a disciplina; a demarcação dos tempos 

escolares e a falta de autonomia da escola e dos professores sobre o processo pedagógico.  

No que tange à relação educação e trabalho, com exceção do ensino superior que formava 

funcionários públicos, e aqui, novamente, estamos falando das elites, nada mudou.
13

 

 

2.3 República 

O início da República praticamente coincide com a abolição da escravatura, fato que 

implica uma série de mudanças na situação político-econômica, acentuadas pelo grande fluxo de 

imigrantes, pelo desenvolvimento da indústria e pela organização das práticas trabalhistas. É 

nesse momento que toma forma concreta a ideia da educação profissional, afinal, como nos 

mostra Kunze (2009) a indústria em desenvolvimento acentua a necessidade de mestres e 

operários, justificando a instauração desse ensino. Como ilustra a autora, a organização do 

sistema da educação nacional – junto com a descentralização política e a industrialização – era 

uma das soluções imprescindíveis para a concretização do desenvolvimento e da modernização 

do Brasil. Dessa forma, era necessário gerar para o povo que chegava às cidades profissão, 

ocupação ou ofício, por meio do ensino profissional, uma vez que o processo industrial já é uma 

realidade (KUNZE, 2009). Ou seja, é fundamental capacitar as classes proletárias para o trabalho 

nas indústrias, uma vez que aos filhos das classes dominantes cabe o trabalho intelectual 

É preciso esclarecer que, como nos mostra Brandão (1997), o conceito de qualificação do 

Brasil de então se atrela às ideias de adestramento e treinamento para as técnicas manuais e 

mecânicas, e a formação para o trabalho ocorre sem que sejam conjugadas teoria e prática. 

Ademais, como a produção nacional é basicamente agrícola, e a indústria, ainda incipiente, tem 

base no artesanato e na manufatura, não se fazem necessários estudos de base teórico-científica. 

                                                           
13

 Outras reformas na  legislação relativas à Educação ao longo do período Imperial foram:  

Reforma Couto Ferraz (1854 

Reforma do Ensino Primário e Secundário do Município da Corte (Decreto nº 1.331A, de 17 de fevereiro de 1854).  

Dispositivos que definem os novos estatutos para os Cursos Jurídicos (Decreto n° 1.386, de 28 de abril de 1854), para 

as Escolas de Medicina e para a Academia de Belas Artes (Decreto n° 1.387, de 28 de abril de 1854).  

Reforma Leôncio de Carvalho (1879), que: a) prevê a criação de cursos noturnos para adultos analfabetos nas escolas 

públicas de instrução primária no Município da Corte (Decreto nº 7.031 A, de 6 de setembro de 1878); b) propõe a 

reforma do ensino primário e secundário no Município da Corte e do superior em todo o Império (Decreto nº 7.247, 

de 19 de abril de 1879; institui a liberdade de ensino e de frequência, medidas polêmicas e criticadas pelo excessivo 

liberalismo e potencial de favorecimento às escolas particulares (VIEIRA, 2009, p. 7).   
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Consequentemente, a formação profissional restringe-se ao ciclo primário, nível máximo ao qual 

era permitido acesso às classes populares. 

Dada essa situação, evidencia-se a grande distância presente entre o trabalho e a educação. 

A segunda reservada aos que pensam, à classe dominante, ao passo que o primeiro cabe àqueles 

que não estão enquadrados na ordem social, que não são ainda seres disciplinados.  

Outro dado que deve ser ressaltado é o fato de as mudanças no contexto político-econômico 

do fim do séc. XIX serem concomitantes com o que Arouca (2003) chama de novo pensamento 

pedagógico e cultural, o positivismo
14

. E este influencia diretamente o pensamento escolar, no 

qual é possível reconhecer uma tentativa de valorização da educação na ciência em detrimento da 

tradição humanista, base da cultura brasileira.  

Com a proclamação da República – movimento que aconteceu liderado pelo exército, sem 

participação do povo e que manteve a velha ordem–, chega ao cargo de Ministro da Instrução, 

Correios e Telégrafos o engenheiro e militar Benjamin Constant responsável por reforma 

educacional ocorrida em 1890 que leva seu nome. A reforma enfatizava uma educação científica 

e a desvinculação dos conteúdos pedagógicos de preconceitos teológicos, metafísicos ou 

representantes de quaisquer doutrinas, indicando proximidade com as ideias positivistas
15

. 

Segundo Delaneze (2006) para Benjamim Constant “era necessário reformar conteúdos e métodos 

escolares, uma vez que era a partir da qualidade da educação que haveria de se processar a 

redenção moral e social da sociedade” (DELANEZE, 2006, p. 5420).  

A reforma – que atinge os níveis primário, secundário e normal, mas sem abrangência 

nacional –, tinha como princípios a liberdade e a laicidade do ensino e a gratuidade da escola 

primária e o objetivo de eliminar os preparatórios e os exames parcelados
16

, estabelecendo para o 

ensino médio, um currículo formativo e em regime seriado.  

                                                           
14 

A repercussão das ideias de Comte alcançaram tal status por uma série de fatores: a) a posição singular em que se 

encontrava mundialmente a corrente positivista; b) uma inexistência de forças que fossem contrárias a elas; c) a força 

que alcançaram dentro do Exército brasileiro a partir da adesão de um grupo de oficiais conscientes do papel das 

forças armadas.
 
 

15
 Segundo estudiosos da educação brasileira, ainda que Benjamin Constant fosse positivista, a reforma educacional 

que propôs possuía alguns diferenciais no que se refere à proposta de Augusto Comte, pois incluía a aritmética no 1º 

grau, a geometria prática, a trigonometria, as ciências físicas e naturais no 2º grau que se iniciava aos 13 anos, 

quando Comte recomendava que a introdução aos estudo das ciências se desse a partir dos 14 anos. Antes desse 

período, o aluno deveria receber uma educação de caráter estético, baseada na poesia, na música, no desenho e nas 

línguas (MEZZARI apud DELANEZE, 2006).  
16

 O ensino secundário do período imperial previa que o aluno dos liceus realizassem um único exame em cada uma 

das matérias que eram exigidas para o ingresso no ensino superior (exames parcelados). A presença não era 
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Assim como a República não é capaz de consolidar a democracia, a Reforma Benjamin 

Constant não consegue superar os preceitos da velha ordem e, segundo Delaneze, (2006) sequer 

chega a consolidar o currículo científico e formativo ou romper com o academicismo e com os 

preparatórios. E “muito menos, assegurou a educação popular. Éramos um país de analfabetos e 

nada democrático, no que concerne às decisões e participações políticas. Tínhamos uma 

sociedade excludente, portanto, uma educação também excludente” (DELANEZE, 2006, p. 

5415). 

É preciso também citar que no mesmo período, ainda que a Constituição Federal de 1891 

apresente maior número de artigos relativos à educação do que a de 1824, esse tema não é um de 

seus interesses principais. Essa reafirma a descentralização do ensino e segue o pouco caso com a 

instrução elementar, visto que a educação continuava restrita às elites que pretendiam formar 

doutores e bacharéis, e esses últimos junto com os coronéis formam os dois pilares de privilégio e 

prestígio da Primeira República.  

Como pontos importantes apresenta a laicidade e a separação entre os poderes e, conforme 

o inciso de seu Art. 34, passa a ser atribuição do Congresso Nacional: 

30) legislar sobre a organização municipal do Distrito Federal bem como sobre a polícia, o 

ensino superior e os demais serviços que na capital forem reservados para o Governo da 

União; 

E também, ainda que, não privativamente, por meio do inciso 2 do art. 35:  

2) animar no Pais o desenvolvimento das letras, artes e ciências, bem como a imigração, a 

agricultura, a indústria e comércio, sem privilégios que tolham a ação dos Governos locais;  

Interessante notar que no texto da Constituição a organização do ensino superior, não 

merece destaque e faz parte dos “serviços reservados ao governo” (BRASIL, 1891) exatamente 

como a polícia.  

Como resumo da situação educacional nesse momento, pode-se dizer que a escola 

elementar, que deveria ser o cerne das políticas educacionais, sequer é mencionada na primeira 

constituição republicana. Já na primeira reforma educacional, que enfatiza a necessidade de uma 

educação científica, passa a ter uma estrutura complexa, sem ser obrigatória e restrita ao Rio de 

Janeiro. O ensino secundário mantém a base propedêutica de línguas e ciências para a admissão 

no ensino superior e torna-se, segundo Delaneze (2006), enciclopédico, valorizando o que a 

autora denomina “um saber em extensão”, isto é, um saber tudo o que existe. Há, em todos os 

                                                                                                                                                                                             

obrigatória assim como não era necessário a frequentar cursos preparatórios, uma vez que os mais abastados se 

preparavam com preceptores (DALLABRIDA, 2009, p. 185). 
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níveis de ensino, uma ampliação de anos de duração e do número de disciplinas, que deveriam ser 

sempre as mesmas, porém cada vez mais seriam estudadas com maior profundidade. Desse modo:  

[...] o aluno era teoricamente educado para ser um cidadão, supostamente direcionado pelo 

conhecimento das ciências, ao mesmo tempo em que o acesso a esse conhecimento era 

restrito apenas à memorização do maior número possível de informações. Portanto, a 

nascente República, com suas ilusões de progresso, também fracassou na tentativa de 

romper com a tradição humanista, herança de muitos anos de educação clerical. PRATTA 

(1998 apud DELANEZE, p. 1520) 

Com a morte de Benjamin Constant extingue-se a pasta da Instrução, Correios e Telégrafos 

e, durante 40 anos, a educação fica a cargo do Ministério da Justiça, como acontecia no Império. 

E a derrocada de sua reforma pode ser atribuída a diversos fatores, que vão da falta de 

infraestrutura à falta de apoio da elite que se opõe a ideias positivistas ou a qualquer alteração que 

fosse proposta republicana.  

Mas não se pode negar que as propostas de Constant serviram ao crescimento da ideia da 

formação profissional e em 1906 dois acontecimentos podem ser considerados relevantes em 

termos de política governamental. O primeiro é o fato de o tema figurar na plataforma de governo 

do presidente Afonso Pena, para quem a “criação e multiplicação de institutos de ensino técnico e 

profissional muito pode contribuir para o progresso das indústrias, proporcionando-lhes mestres e 

operários instruídos e hábeis" (BRANDÃO, 1999). A afirmação denota que o governo reconhece 

a necessidade do estabelecimento de condições para o desenvolvimento da indústria nacional, 

dentre as quais a formação do trabalhador.  

O segundo foi a criação do Ministério dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio, 

que ao contrário do que acontece na Primeira República, onde a formação profissional está a 

cargo dos estados, passa a ter no âmbito de suas atribuições o ensino profissional, antecipando, 

assim, a possibilidade de atuação da União nessa área.  

É bastante interessante notar aqui, como ressalva Brandão (1999), que mesmo sendo um 

avanço o fato de o ensino profissional haver passado a ser competência do governo federal – uma 

vez que a educação, como já visto, estava fragmentada e sem diretrizes nacionais –, é relevante 

porque, no contexto educacional, apenas o ensino profissional está vinculado ao Ministério dos 

Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio, enquanto os outros temas relativos a essa área 

subordinam-se ao Ministério da Justiça. Uma vez mais se verifica a oposição educação para o 

trabalho e educação para o saber, e, como lembra Brandão (1997, p. 99), o próprio nome nos 

remete a essa ideia: ao Ministério dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio interessam 

as questões relativas ao setor produtivo, ao trabalho. A formação profissional entende-se como 

modo de formar o indivíduo para a realização de técnicas manuais, ou seja, como um modo de 
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adestrar para o trabalho. Mantém-se a educação teórica, a formação intelectual para as classes 

dirigentes e a manual, a formação profissional para os desfavorecidos da fortuna, os que 

sobravam na sociedade e precisavam ser retirados das ruas, do ócio, e enquadrados no sistema 

social.  

Além da Reforma Benjamin Constant também houve a Reforma Epitácio Pessoa (1901), 

que disciplina questões diversas relativas à organização, composição e funcionamento das 

instituições federais de ensino superior e secundário e daquelas fundadas pelos estados ou por 

particulares, além da organização do Ginásio Nacional e assuntos relativos ao curso, programas e 

exames; admissão, disciplina, frequência e pessoal administrativo. A Reforma Rivadávia Corrêa 

(1911), que, inspirada em princípios positivistas, busca, ao contrário da reforma anterior, mudar a 

estrutura do ensino superior brasileiro, promovendo a abolição dos privilégios, a concessão de 

autonomia aos estabelecimentos de educação superior e secundário dos estados. A Reforma 

Carlos Maximiliano (1915), que coincide com a Primeira Guerra Mundial e, por isso, adota 

medidas de austeridade e busca em mais uma proposta de reforma da educação a alternativa para 

solucionar seus problemas. Retoma a centralização do ensino secundário e superior. A Reforma 

João Luiz Alves (1925), também conhecida como Lei Rocha Vaz, dispõe sobre a melhoria no 

ensino primário, secundário e superior e determina que a União, juntamente com os Estados, deve 

passar a ter responsabilidades sobre o ensino primário (VIEIRA, 2009, p. 9).  

Essa reforma tem como medida a inclusão de cegos, surdos-mudos e menores abandonados 

do sexo masculino no ensino profissional, o que reforça a ideia de ensino profissional para os 

excluídos.  

Em meio a esse contexto, no dia 23 de setembro de 1909 o Decreto nº. 7.566, assinado pelo 

então Presidente da República, Nilo Peçanha, estabelece a criação de uma escola de aprendizes 

artífices em cada capital do país. Está formada a rede federal de educação profissional, cujo alvo 

são os que não constituíam os setores produtivos da sociedade e poderiam ser um estorvo para o 

desenvolvimento da nação
17

, uma vez que:  

[...] aos olhos do dirigente do país, os ex-escravos, mendigos, negros, loucos, prostitutas, 

rebeldes, desempregados, órfãos e viciados, que se avolumavam com o crescimento das 

cidades, precisavam ser atendidos, educados e profissionalizados para se transformarem em 

obreiros, em operariado útil incapaz de se rebelar contra a Pátria (KUNZE, 2009, p. 15).  

                                                           
17

 Os candidatos às escolas estavam obrigados a comprovar sua situação social e financeira. (KUNZE, 2009, p. 14) 



66 

 

No que se refere à relação trabalho e educação, é possível identificar no ensino profissional 

um sentido assistencialista que se constrói, para exemplificar a citação anterior, no decreto de 

Nilo Peçanha:  

Considerando:  

- que o aumento constante da população das cidades exige que se facilite às classes 

proletárias os meios de vencer as dificuldades sempre crescentes da luta pela existência; 

- que para isso se torna necessário, não só habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna 

com o indispensável preparo técnico e intelectual, como fazê-los adquirir hábitos de trabalho 

profícuo, que os afastará da ociosidade ignorante, escola do vício e do crime; 

- que é um dos primeiros deveres do Governo da República formar cidadãos úteis à Nação  

(BRASIL, 1909) 

 

O fragmento deixa evidente que cabe ao ensino profissional, mais do que preparar um 

cidadão para o trabalho, incutir-lhe hábitos que o elevem à categoria de ser adequado à sociedade, 

normal e afastado do vício e crime. 

É incontestável, portanto, o preconceito existente de que a aprendizagem de ofícios e os 

trabalhos manuais tocam às classes pobres, e às elites toca definir os rumos do país, que nos 

remete ao período colonial escravagista. Cabe, pois, pensar o quanto essa criação de escolas de 

artes e ofícios visava a incrementar a indústria nascente e o quanto funcionariam como lugares 

onde estes indivíduos poderiam ao mesmo tempo servir à sociedade – vendendo sua mão de obra, 

uma vez que a escrava já não existia – e, ao mesmo tempo, ser vigiados por ela.  

Ratificando o parágrafo anterior, é fundamental lembrar aqui o contexto em questão. Ao 

mesmo tempo em que os impérios industriais se formam, multiplicam-se as manufaturas caseiras. 

Falta mão de obra que substitua os escravos, aqueles que faziam trabalhos tidos como de pouco 

valor. Os operários e a mecanização industrial vão paulatinamente substituindo o trabalho dos 

artesãos. O operariado, que vive e trabalha em condições inaceitáveis, começa a se organizar. E 

como essa movimentação nada interessava às classes dominantes, o ensino tem a função de 

docilizar esses indivíduos, funcionando como um instrumento de controle, que desarticula a 

organização dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, difunde os valores favoráveis à indústria, que 

era relacionada a “progresso, emancipação econômica, independência política, democracia e 

civilização” (CUNHA, 2000 apud FACHADA, 2011). 

Aproprio-me do fragmento citado por Brandão (1997, p. 104) que ilustra perfeitamente o 

caráter utilitário que se atribui ao ensino profissional vigente:  
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O artigo segundo do decreto de 1909 declara que ‘Nas Escolas de Aprendizes Artífices, 

custeadas pela União, se procurará formar operários e contra-mestres, ministrando-se o 

ensino prático e os conhecimentos técnicos necessários aos menores que pretenderem 

aprender um ofício, havendo para isso até o número de cinco oficinas de trabalho manual ou 

mecânico que forem mais convenientes e necessárias no Estado em que funcionar a Escola, 

consultadas, quanto possível, as especialidades das indústrias locais’ (BRANDÃO, 1997, 

p.104). 

De fato, tal fragmento nos aponta para uma formação profissional que pretende mão de obra 

para trabalhos artesanais, ou, no máximo, para a manufatura. Evidencia-se também o caráter 

utilitário das escolas, que devem servir ao Estado, sempre e quando ele achar necessário.  

É importante, então, deixar claro que as escolas de artes e ofícios muito pouco têm a ver 

com o movimento incipiente da indústria brasileira, e vinculam-se estreitamente à noção do 

trabalho profissional como trabalho manual a ser destinado a artesanato e manufatura. E a oferta 

de apenas o curso primário, o de desenho e das oficinas de aprendizado deixa claro que a) seu 

público não eram as classes dominantes e b) a educação para as classes inferiores restringia-se ao 

trabalho.  

No âmbito desse movimento de industrialização, a Prefeitura do Distrito Federal cria, por 

meio do decreto nº 1.880, em 1917, a Escola de Artes e Ofícios Wenceslau Braz, vinculada à 

Prefeitura Municipal, que tinha como objetivo formar professores, mestres e contramestres que 

atuariam nas escolas profissionais da capital, além de professores de trabalhos manuais para as 

escolas primárias municipais.  

Consoante com a demanda existente, sem ainda o funcionamento das oficinas e ministrando 

apenas cursos, inaugura-se em 11 de agosto de 1919 a Escola Wenceslau Braz. Segundo Fachada 

(2011) eram oferecidos dois cursos: Técnico Profissional, composto por alunos e o Curso de 

Trabalhos Manuais, formado predominantemente por alunas
18

. Há disciplinas comuns a ambos os 

cursos, como Português, Matemática, Física, Modelagem e Desenho; e as disciplinas específicas, 

como Química Industrial, no Curso Técnico, e Trabalhos Manuais, no Curso de Trabalhos 

Manuais. O programa de ensino buscava atender a três princípios fundamentais:  

- Manter o ensino secundário no seu verdadeiro caráter, que é o de um método de cultura, 

visando mais formar o espírito do que acumular noções. 

- Dar ao ensino profissional, selecionadas as aptidões, a sua finalidade, perfeitamente 

acentuada por uma prática longa e eficiente de trabalho. 

                                                           
18

 Segundo a Revista CEFET/RJ. Seu tempo e sua história, a escola começa suas atividades em março de 1920, 

oferecendo os cursos de: Trabalho em Madeira, Trabalho em Metal, Mecânica e Eletricidade, Atividades Comerciais, 

Prendas e Economias Domésticas e posteriormente Bordados, Costura e Flores Artificiais. Optei pelas informações 

fornecidas por Cardoso, uma vez que são frutos de pesquisa acadêmica e reiteram os dados de Brandão (1997).  
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- Permitir ao mestre e ao professor uma certa liberdade no ensino, dentro de normas gerais 

estabelecidas, de modo a lhe ser possível desenvolver as faculdades de reflexão e de 

execução de cada aluno, conforme a sua própria capacidade, tornando-o apto a julgar, 

mais tarde, sem indiferença ou dogmatismo, e com critério seguro, os problemas 

intelectuais e materiais, ou melhor, do pensamento e da ação que a sociedade de seu 

tempo lhe oferecer. (CARDOSO, 2011, p.7)  

Ainda que o fragmento “visando mais formar o espírito do que acumular noções”, em um 

primeiro momento possa fazer parecer que a formação se dá de maneira mais ampla do que o 

simples acúmulo de conteúdos, esse dialoga com um modelo de educação que pretende, a meu 

ver, formatar, adestrar aqueles “espíritos que não eram formados”, por estarem à margem do 

espectro social.  

Uma vez que não havia número suficiente de mestres de ofício especializados e de 

professores qualificados, o governo recrutou docentes do ensino primário, sem a habilitação 

necessária, para atuar no ensino profissional. Como os mestres de ofícios oriundos das fábricas e 

das oficinas não possuíam conhecimento que atendessem aos requisitos teóricos que os cursos 

demandavam, a aprendizagem restringiu-se ao conhecimento empírico. E aqui encontramos outra 

marca da distinção educação/trabalho: os professores normalistas ministravam as aulas do curso 

primário, e os especialistas, as da disciplina de desenho. A teoria. A educação. Por sua vez, aos 

mestres coube o ensino da arte e do ofício. O trabalho. A prática.  

Nesse momento, destacam-se dois aspectos: além de estar voltada para o ensino 

profissionalizante, a escola não formaria os artífices, pois diferenciava-se das outras da rede 

federal por ser a única dedicada à formação docente, isto é, a formar aqueles que seriam os 

professores desses artífices. E é interessante entender de que modo essa formação pode ter 

marcado a história da instituição, uma vez que, a meu ver, a formação serve aqui ao modelo 

disciplinar, quando reproduz, defende, mantém os ideais de uma determinada classe.  

No intento de comprovar a tese anterior, recorro a Cardoso (2011), para quem as escolas 

normais valorizavam uma instrução que atuava como difusora dos princípios do ideal 

conservador de ordem e civilização e os dirigentes políticos representantes dessa visão pretendem 

que todos se identifiquem com os objetivos dessa classe. O professor é então um instrumento útil 

a esse esquema, pois:  

[...] era necessário colocar ordem no mundo da desordem – ‘civilizar’- para melhor 

conhecer e controlar o povo. O professor, nesse contexto, seria formado com o objetivo de 

ser um agente capaz de reproduzir o tipo de conhecimento, que ‘não se destinasse a 

subverter as condições materiais dessa sociedade, mas que, ao contrário, a conservasse tal 

como se apresentava’ e a escola normal destinava-se a exercer o papel de ‘consolidar e 

expandir a supremacia daquele segmento da classe senhorial que se encontrava no poder.’ 

como se apresentava” e a escola normal destinava-se a exercer o papel de ‘consolidar e 
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expandir a supremacia daquele segmento da classe senhorial que se encontrava no poder’ 

(grifos da autora) (CARDOSO, 2011, p. 3). 

Novamente, mais importante do que os conteúdos da educação é a garantia de reproduzir os 

ideais das classes dominantes, evitando qualquer possibilidade de transgredir o estabelecido. E a 

Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz assume esse caráter político conservador. 

Devido aos altos custos que a instituição representa para a Prefeitura e à carência de 

docentes, para que a escola não seja fechada sua gestão é transferida para o governo federal, em 

novembro de 1919, passando a instituição a fazer parte da rede de Escolas de Aprendizes 

Artífices, que apresentam algumas diferenças cruciais com relação às escolas de artes e ofícios. 

Para o ingresso discente, o futuro aluno precisa comprovar ter sido aprovado no curso primário ou 

em curso de admissão e assim o curso passa a ser equivalente ao ensino secundário (BRANDÃO, 

1997, p. 111), fazendo jus ao nome de escola normal. E contrariando o que era natural na época, a 

matrícula não privilegia os desfavorecidos da fortuna, o que denota uma real preocupação com a 

formação profissional, deixando de lado o caráter assistencialista, e a meu ver, controlador, que 

pretende resolver os problemas sociais gerados pelo crescimento urbano. Por sua vez, o ingresso 

docente passa a ser feito por meio de concurso e é exigido do candidato o nível superior.  

Ao contrário do que ocorre com as ministradas pelos mestres, que continuam vinculadas a 

conceitos práticos, as disciplinas da nova escola indicam uma preocupação com uma formação de 

base científica para os futuros profissionais. Tanto os cursos profissionais como os de trabalhos 

manuais contariam com cursos de adaptação que seria a base teórica para os alunos, e passam a 

ser previstas, em todos os períodos as seguintes disciplinas:  

[...] ‘desenho, modelagem, tecnologia e mecânica industrial, português e educação cívica, 

geografia industrial, história das indústrias, matemática aplicada às indústrias 

(conhecimentos indispensáveis), física (com desenvolvimento quanto à eletricidade), história 

natural, química industrial, contabilidade industrial e pedagogia relativa aos ofícios do 

curso’, sendo esta última ministrada apenas nos dois últimos períodos de um total de oito. Já 

no curso de trabalhos manuais as disciplinas seriam: ‘desenho, modelagem, português e 

educação cívica, matemática aplicada ao objeto do curso, física, história natural e pedagogia 

relativa ao objeto do curso’, sendo esta última aqui também ministrada apenas nos dois 

últimos períodos (BRANDÃO, 1997, p.113). 

Em 1924, por meio de mudança no regimento interno, a escola passa a dedicar-se 

unicamente à formação de mestres e professores para as escolas profissionais, deixando de lado 

aquela dos contramestres e professores para as escolas profissionais. Buscando prover uma 

educação mais abrangente que reunisse conhecimentos de cultura geral aos conhecimentos 

técnicos, modifica-se o currículo e incluem-se disciplinas voltadas especificamente para a 

indústria, para o trabalho e para o campo educacional, a saber: Português, Educação Cívica, 

Matemática Aplicada às Indústrias, Geografia Industrial, História das Indústrias, Desenho à Mão 
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Livre e Geométrico, Fisiologia, Psicologia, Noções de Direito, Canto, Música, Educação Física, 

Francês, Física, Eletricidade, Química Industrial, História Natural, Higiene, Pedagogia, 

Contabilidade Industrial, Estenografia, Datilografia, Modelagem e Trabalhos Manuais 

(SILVEIRA, 2010). 

Cabe aqui ressaltar o contexto político e econômico que se desenha. O cenário sociopolítico 

e econômico não passa incólume pela Primeira Guerra Mundial e pela Crise de 29 e influenciam 

o governo brasileiro que vê caírem por terra os financiamentos que até então vinha recebendo do 

exterior para implementar a política protecionista de compra dos estoques de café que não eram 

vendidos. Há queda na exportação de café devido à saturação do mercado mundial e a interrupção 

da entrada de capital. Como consequência, ocorrem movimentos armados e revoluções que 

visavam a romper política e economicamente com essa oligarquia para a implantação definitiva 

do capitalismo no país. Esses movimentos, que culminaram na Revolução de 30, pretendiam 

ajustar o setor tradicional aos novos setores que surgiam, e esses dois com o setor internacional 

(ROMANELLI, 2010, p. 49). 

A acumulação de capital e a ampliação do mercado interno permitem ao país se desenvolver 

economicamente em meio à crise mundial. Como nos mostra Romanelli:  

De fato, o período que antecedeu a Revolução de 1930 foi marcado por uma acumulação 

primitiva de capital decorrente das mudanças qualitativas sofridas pela economia no 

momento em que o mercado interno, graças à imigração e ao trabalho assalariado começou a 

desenvolver-se (ROMANELLI, 2010, p. 50).  

A economia brasileira reage à crise e o crescimento do mercado interno, aliado à queda das 

exportações, proporciona a transferência de recursos da área agrícola para a industrial. O aparelho 

do Estado, responsável pela crise, deve ser ajustado às novas necessidades políticas e econômicas 

do país. Cai o governo de Washington Luiz e instaura-se o governo provisório de Getúlio Vargas, 

que em seus primeiros anos refletia o conflito de interesses entre as várias facções que realizaram 

o golpe.  

A falta de produtos gerada pela 1ª Grande Guerra força a expansão industrial e nossos 

produtos passam a ser exportados para outros países. Em meio a essa grande produção novas 

fábricas e indústrias são imprescindíveis, assim como maquinários complexos e mão de obra 

qualificada para manuseá-los.  

Num primeiro momento, contrata-se mão de obra estrangeira, mas essa, além de não 

transferir seus conhecimentos aos trabalhadores locais, aumenta seu valor de trabalho ao ser a 

única habilitada para o manuseio das máquinas. Porém, mas nocivas eram as ideias e práticas 
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como organização sindical, paralisação da produção como poder de barganha pra melhores 

condições salariais e de trabalho, que ameaçavam a ordem em vigor. A partir daí, valoriza-se o 

elemento nacional, e investe-se no nosso setor produtivo. 

Esse desenvolvimento do setor industrial acarreta modificações no perfil do ensino técnico, 

uma vez que no novo cenário é preciso formar mão de obra com conhecimentos especializados, e 

o nível do ensino primário não atende às exigências da técnica moderna.  

A escola passa a ser, portanto, um espaço fundamental e, por isso, uma série de reformas 

regionais, que representavam interesses, ideias, doutrinas diversas, era a comprovação da 

necessidade de que fossem realizadas mudanças. Há uma demanda de que a oferta do ensino 

médio e superior, até então restritos à elite, seja estendida à classe média, difundindo a ideologia 

da ascensão social pela escolarização e: 

[...] mais do que por exigências econômicas e sociais, a mobilização em torno destas 

propostas se deu pela instabilidade política num período de rearticulação das elites. O 

atendimento desta demanda funcionou como canalização das insatisfações sociais, o que 

explica o sucesso e a incorporação dos pressupostos educacionais liberais em todas as 

camadas sociais (OLIVEIRA, 2004, p. 950).  

Na verdade, afirma Oliveira (2004), a expansão das instituições escolares seria menos 

custosa para as elites do que um modo mais justo de distribuir a renda e de estabelecer novas 

relações de poder. E dessa forma, os segmentos mais combativos se sentiriam atendidos e, 

consequentemente, neutralizados.  

A formação profissional permanece dualista. Protegendo a burguesia industrial a política 

econômica instaura uma política de salários baixos para os trabalhadores. Aumentam os 

movimentos migratórios, uma vez que os trabalhadores rurais expulsos de suas terras procuram 

melhores condições nos centros urbanos e passa a vender sua força de trabalho a qualquer preço. 

Segundo Cordeiro & Costa (2006):  

Visivelmente se multiplicava a desigualdade que se alimentava da fome e do trabalho de 

muitos. A isso se chama desenvolvimento e em seu nome se governa”. Nesse paralelo há nas 

cidades uma intensificação das diferenciações profissionais e amplia-se o número de ramos 

profissionais, levando a uma maior oferta da rede escolar para atender aos diferentes ramos 

profissionais que se multiplicam. É lúcido destacar que a qualificação técnico-profissional 

foi à alternativa proposta por Vargas para tentar controlar o processo migratório acima 

mencionado ao visar conter o clamor social, levando ao filho dos trabalhadores uma 

profissão (GUIRALDELLI JÚNIOR, 1990). Assim, o modelo econômico passou a ser 

implementado, mantendo as escolas dirigidas aos filhos das elites e ampliando a oferta de 

escolas dirigidas ao ensino técnico-profissionalizante, como meio de preparação de mão-de-

obra para a indústria e o comércio, além de escolas rurais. A instrução primária permaneceu 

a não ser atendida numa política nacional até após o Estado Novo (CORDEIRO; COSTA, 

2006, p. 6).  
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Cria-se a Associação Brasileira de Educação com a função de promover debates em torno 

da questão educacional e, concomitantemente, no plano da educação internacional, dentro do 

ideário liberal, desponta a pedagogia pragmática da Escola Nova que prega um modelo de escola 

de cunho reformista – imprescindível para uma sociedade reprodutora de diferenças sociais, mas 

que sobrevive a partir das expectativas de ascensão social. Esse pensamento é absorvido por 

educadores brasileiros, uma vez que, atendiam tanto às aspirações da classe média, como, em 

certa medida, às elites conservadoras. E assim – divergindo entre uma orientação revolucionária-

reformista e conservadora-democrática e tendo em comum uma visão das funções da escola – 

nasce uma ideologia que muito influenciará o ensino no Brasil (OLIVEIRA, 2004).  

Visando a uma mobilização nacional, é redigido o Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova, que debatia em torno de questões como a gratuidade e obrigatoriedade do ensino e sua 

laicidade. Cabe ao Estado como representação do país, responsabilizar-se pela organização do 

ensino, com o objetivo de tornar possível a todos o acesso à escola em todos os seus graus. 

Contudo, o acesso não deve ser obrigatório, mas sim devem ser abertas escolas oficiais a todas as 

crianças, de 7 a 15 anos, que convivem com as crianças já matriculadas em escolas privadas. 

A corrente, enfim, defende uma que educação popular de massas e formação especializada 

complementar, que nada mais é do que um mecanismo eficiente e democrático de recrutar 

indivíduos capazes, de todas as camadas sociais. Dessa forma, como afirma Garcia (apud 

OLIVEIRA, 2004) a perspectiva dos pioneiros coincide com a da elite, pois:  

[...] à medida que a educação for estendendo a sua influência, despertadora de vocações, vai 

penetrando até as camadas mais obscuras, para aí, entre os próprios operários, descobrir “o 

grande homem, o cidadão útil”, que o Estado tem o dever de atrair submetendo a uma prova 

constante as ideias e os homens, para os elevar e selecionar, segundo o seu valor ou a sua 

incapacidade (GARCIA, 2002). Sobrevivia, desta forma, uma concepção elitista com a 

renovada defesa da necessária formação de ‘líderes condutores’, a mesma prioridade dos 

jesuítas no início do processo de desenvolvimento da estrutura educacional brasileira 

(OLIVEIRA, 2004, p. 951). 

Desse modo, todos os setores, com exceção do grupo dos católicos – que, obviamente, não 

poderia permitir que a educação passasse a ser monopólio do Estado e que entendia a laicidade e 

a coeducação como um ataque aos princípios da Igreja – incorporaram as ideias da Escola Nova. 

Mas os laços de grupos católicos com grupos sociais em ascensão dá voz às aspirações dos 

católicos no que se refere à educação. Assim, atendendo aos dois grupos em embate, a primeira 

realização prática do governo de Vargas cabe ao Ministério da Educação e Saúde Pública: a 
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Reforma Francisco Campos
19

, oficializada pelo Decreto nº 18.890, em abril de 1931, que institui 

nacionalmente a modernização do ensino secundário
20

 brasileiro, conferindo:  

[...] organicidade à cultura escolar do ensino secundário por meio a fixação de uma série de 

medidas, como o aumento do número de anos do curso secundário e sua divisão em dois 

ciclos, a seriação do currículo, a freqüência obrigatória dos alunos às aulas, a imposição de 

um detalhado e regular sistema de avaliação discente e a reestruturação do sistema de 

inspeção federal. Essas medidas procuravam produzir estudantes secundaristas 

autorregulados e produtivos, em sintonia com a sociedade disciplinar e capitalista que se 

consolidava, no Brasil, nos anos de 1930. A Reforma Francisco Campos, desta forma, marca 

uma inflexão significativa na histórica do ensino secundário brasileiro, pois ela rompe com 

estruturas seculares nesse nível de escolarização. (DALLABRIDA, 2009, p. 185) 

Conforme Paim (1981), Francisco Campos privilegiou o ensino secundário por estar seguro 

de que se esse deixasse de ser uma mera passagem para o ensino superior, seria capaz de preparar 

o brasileiro para “enfrentar a época de mudanças bruscas em que ingressara a humanidade” 

(CAMPOS apud, PAIM, 1981, p. 52).  

Mediante a esse estado de mudanças, que implica a necessidade de rever conceitos, propor 

novas soluções e lidar com situações imprevistas, cabe ao ensino secundário, em lugar de 

preparar para o ingresso no ensino superior:  

[...] construir um sistema de hábitos e atitudes e comportamentos, ao invés de mobilizar o 

espírito de noções e conceitos, isto é, de produtos acabados, com o qual a indústria usual do 

ensino se propõe a formar o stock dos seus clientes. Tanto maior é a sua responsabilidade 

quanto menor a influência educativa da família e da comunidade em decorrência da 

diferenciação e crescimento das aglomerações humanas, do alargamento e da expansão dos 

espaços sociais (PAIM, 1981, p. 52). 

A partir da reforma de Campos, que também criou o Conselho Nacional de Educação, o 

ensino secundário passa a ter duração de sete anos e dois ciclos; o primeiro, chamado 

fundamental, de cinco anos, era comum a todos os estudantes secundaristas e outorgava formação 

geral. O segundo, ciclo complementar, de dois anos, era propedêutico para o curso superior e 

apresentava três opções: para os candidatos ao curso jurídico, aos cursos de Medicina, Farmácia e 

Odontologia e aos cursos de Engenharia e Arquitetura (DALLABRIDA, 2009). Certamente, a 

                                                           
19

 Dentre essas reformas, ainda que fazendo um retorno no tempo, cabe citar a Lei Orgânica Rivadávia Corrêa, ainda 

no governo do marechal Hermes da Fonseca, em1911, que elimina caráter oficial do ensino e outorga autonomia às 

instituições de ensino. Em seguida, a reforma torna novamente o ensino oficial, reforma o Colégio Pedro II e 

regulamenta o ingresso nas escolas superiores. Já em 1925, no governo de Arthur Bernardes, temos a reforma Rocha 

Vaz, que pretende instituir normas regulamentares para o ensino. Sua contribuição foi estabelecer o primeiro acordo 

entre a União e estados para a promoção da educação primária e eliminação dos exames preparatórios e parcelados 

(OLIVEIRA, 2004, p. 950).  
20

 Ainda que haja havido algumas tentativas anteriores de superar o regime de cursos preparatórios e de exames 

parcelados, com exceção do Distrito Federal, que contava com o Colégio Pedro II, os poderes públicos federal e 

estaduais, assim como aconteceu no período imperial, foram pouco efetivos no que se refere ao ensino secundário, 

que foi dominado pelas redes privadas, especialmente pela Igreja Católica (DALLABRIDA, 2005 apud 

DALLABRIDA, 2009, p. 186). 
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reforma é uma tentativa de modernização do ensino brasileiro, que estava voltado para os cursos 

superiores, assim como para cursos de outros países. O aumento do número de anos do 

secundário e o caráter enciclopédico de seus programas outorgam-lhe um caráter elitista. O 

primeiro porque só a elite poderia dar-se ao luxo de perder cinco anos para adquirir cultura geral; 

o segundo por estar distante dos estudos práticos do ensino técnico-profissional. Assim o 

secundário contribuía indubitavelmente para a formação das elites.  

A presença a três quartos das aulas passa ser obrigatória, estando o aluno que não cumprisse 

essa condição impedido de prestar exame no fim do ano, contrariando a tradição, como já visto, 

dos cursos preparatórios e exames parcelados que permaneceu em vigor até a Primeira República, 

na qual era facultado ao discente solicitar a realização do exame de uma disciplina em 

determinado estabelecimento de ensino secundário, sem ter participado das aulas.
21

 Ressalto ser 

esse único curso pós-primário que preparava e habilitava o discente ao ingresso no curso superior, 

diferenciando-se assim, dos cursos técnico-profissionalizante e normal. 

A reforma apresenta também outra capital diferença com relação ao regime de cursos 

preparatórios e de exames parcelados que foi a introdução de um sistema de avaliação regular e 

detalhado, como é possível verificar no artigo 35 do Decreto nº 18.890, onde reza que:  

‘Mensalmente, a partir de abril, deverá ser atribuída a cada aluno e em cada disciplina pelo 

respectivo professor, pelo menos uma nota relativa a argüição oral ou a trabalhos práticos’ 

(BRASIL ..., 2007, p. 5). Durante o ano letivo, os estudantes deveriam realizar ‘quatro 

provas escritas parciais’ em cada disciplina e os exames finais – uma prova oral em cada 

disciplina, prestada perante uma banca examinadora constituída por dois professores do 

colégio e presidida pelo inspetor federal. Para os alunos que não conseguiam atingir a média 

estipulada, a Reforma Francisco Campos previa a realização de uma ‘segunda época de 

exames finais’. Desta forma, os estudantes secundaristas eram submetidos a uma 

engrenagem examinatória em diferentes tempos ao longo do ano letivo, que os incitava ao 

trabalho regular e progressivo (DALLABRIDA, 2009, p.187). 

Em resumo, a Reforma Francisco Campos tornou homogênea a cultura escolar do ensino 

secundário brasileiro ao estabelecer procedimentos oficiais administrativos e didático-

pedagógicos para todos os ginásios
22

 do território nacional. Ao contrário da flexibilidade 

oferecida pelo sistema anterior, agora tudo passa a ser regulamentado e controlado pelo governo 

federal e inspecionado pelo Ministério da Educação e Saúde Pública.  

                                                           
21

 De acordo com Dalabrida (2009, p. 187), antes mesmo da Reforma, já no início do regime republicano, boa parte 

dos estabelecimentos de ensino secundário, especialmente os de caráter confessional, estimulavam a frequência 

regular às aulas do curso secundário. Essa instituições toleravam o regime de exames parcelados pela questão legal, 

mas o seu ideal educativo era o regime seriado e orgânico.  

22
 As escolas secundárias nesse momento eram chamadas também de ginásios (DALLABRIDA, 2009, p. 188) 
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Entendo que a preocupação da reforma com a aplicação dos novos métodos e processos de 

ensino não se dá por acaso, e sim a vincula, mais uma vez, a um modo de controlar atitudes e 

comportamentos a partir da prescrição de práticas disciplinares que conduzem ao disciplinamento 

e à autorregulação.  

Retomo agora que alguns fragmentos do decreto, que acredito serem relevantes para essa 

investigação, uma vez que demonstram, claramente, a relação entre educação e poder disciplinar 

(FOUCAULT, 2004). O referido decreto, constituído por oitenta e cinco artigos, destina vinte e 

três ao controle dos colégios de ensino secundário. Para tal, seu Título II, constituído por três 

capítulos, tem o nome de Inspeção do Ensino Secundário, e é mais um exemplo de como se 

instituem mecanismos de controle dentro das instituições. Criam-se o serviço de inspeção, os 

distritos de inspeção e nomeiam-se seus inspetores gerais e inspetores: 

Art. 51 Subordinado ao Departamento Nacional do Ensino, é criado o serviço da inspeção 

aos estabelecimentos de ensino secundário, sendo seus órgãos, junto àqueles, os inspetores e 

os inspetores gerais.  

Art. 52. Para os fins da inspeção os estabelecimentos de ensino secundário serão grupados 

de acordo com o número de matrículas e com as distâncias e facilidades de 

comunicação entre eles constituindo distritos de inspeção (BRASIL, 2009). 

Todo esse aparato prevê inspeção permanente de cada distrito
23

, feita pelos inspetores, que, 

por sua vez são controlados pelos inspetores gerais, a quem cabe além de fiscalizar “a marcha dos 

serviços”, resolver quaisquer questões entre inspetores e dirigentes dos estabelecimentos.  

De acordo com o que diz o decreto, os inspetores devem inteirar-se da “marcha de trabalho” 

de sua seção, devendo para isso: 

- assistir às lições de exposição e demonstração, aulas de exercícios escolares ou de 

trabalhos práticos dos alunos uma vez por mês;  

- acompanhar a realização das provas parciais, que só podem acontecer sob sua fiscalização, 

e cujas questões pode aprovar ou modificar;  

- assistir às provas finais – podendo arguir e avaliar o aluno; 

                                                           
23

 Conforme o Art. 59. do Decreto para a inspeção as disciplinas do ensino secundário seriam divididas em três 

seções:  

Secção A (Letras": Línguas (português, francês, inglês, alemão e latim) e literatura. 

Secção B (Ciências matemáticas, físicas e químicas): Matemática, Química, Geografia e Cosmografia e Desenho. 

Secção C (Ciências biológicas e sociais): Geografia (política e econômica), História da civilização História natural, 

Biologia geral e Higiene, Psicologia e Lógica, Sociologia e Noções de Economia e Estatística. 
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Se o decreto, por um lado, busca estratégias curriculares no sentido de superar o caráter 

instrutivo e propedêutico do ensino secundário, herança do Império, por outro, o conjunto de seus 

artigos aponta para a regulação e educação do corpo por meio de estratégias de disciplina 

(FOUCAULT, 2004). Para tal, alia-se a questões da educação a necessidade de um sistema que 

garanta o controle das instituições e daqueles que delas fazem parte.  

Os alunos são fixados em um estabelecimento secundário e impede-se a sua dispersão em 

vários liceus ou ginásio o que nos remete ao controle do espaço com a noção de panóptico por 

meio da qual o todo passa a ser vigiado e controlado pelo um.   

A questão da transferência restrita a meses específicos estabelece um cronograma ginasial 

único para todo o território nacional é certamente um exemplo de controle do tempo, assim como 

a seriação, que obriga o aluno a uma progressão obrigatória dos saberes escolarizados e 

possibilita um controle maior do seu processo de aprendizado, por meio da avaliação, que agora é 

regular e sistemática.  

Outra observação com relação ao decreto é que, segundo o Art. 61, que dispõe sobre os 

requisitos necessários ao cargo de inspetor, o candidato deve apresentar certificado de aprovação 

entre todas as disciplinas do curso secundário, e seu parágrafo único afirma que tal exigência será 

“substituída oportunamente, por um certificado de estudo da Faculdade de Educação, Ciências e 

Letras”. Entender a relação entre o controlador e o professor, profissional formado pela educação, 

pode ser possível por meio do diálogo com Enguita (1989, p. 156) que afirma:   

[...] a autoridade e a disciplina escolares são mais parte da relação educacional em si mesma 

que da relação entre gerações que lhe superpõe é algo que fica claro no grau de legitimidade 

concedido às ordens do professor e às do bedel, em geral mais adulta ainda mas raramente 

obedecido, salvo na medida em que consiga o apoio da autoridade do outro. Entretanto, a 

autoridade da escola, que é parte da relação social da educação, não se enquadra no campo 

mais restritivo da instrução, como o demonstra, em sentido oposto ao da comparação 

anterior, o papel do administrador - que não tem por que ser um professor nem, de qualquer 

forma, por que exercê-lo como tal.  

Retornando ao âmbito do ensino profissional, não há como negar que nesse momento a 

escola dá um passo em direção à formação para a indústria, que a esse ponto já desenvolve seu 

processo produtivo com base no conhecimento científico. Todavia, tomando em conta o contexto 

do país, a indústria local é ainda iniciante e a sociedade encontra-se em pleno processo de 

transformação em busca do formato urbano-industrial. E em meio a essas contradições é difícil 

pensar qual formação é a mais adequada para os futuros trabalhadores. E não se pode esquecer 
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que até o momento a noção de educação confunde-se com a concepção intelectualista, que se 

opõe a trabalhos manuais, até então, desvalorizados.
24

  

É de suma importância lembrar que, como já dito, a velha mentalidade escravocrata, 

responsável pela visão que deprecia o trabalho manual não é apenas da elite, mas também uma 

característica das massas que o veem como símbolo da classe dominada. Dessa forma, as 

camadas médias que almejam ascender socialmente fogem da educação para o trabalho, tão 

estigmatizado desde o descobrimento. Entendo que aqui se identifica um exemplo do que 

Foucault explica como microfísica do poder (1996). O poder não é exercido de cima para baixo, 

mas sim é reproduzido por todos.  

Ainda que a formação de uma sociedade brasileira urbano-industrial tenha acontecido de 

forma paulatina, marcas da industrialização são percebidas e provavelmente influenciaram o 

ensino profissional. Em 1931, cria-se o Instituto Racional do Trabalho, que apresenta o 

taylorismo como solução para a redução dos custos e aumento da produtividade. O conceito, em 

linhas gerais, separa aqueles que pensam e decidem daqueles que executam, ressaltando aqui 

novamente o binômio que separa quem pensa o trabalho daquele que o executa.  

Taylor afirma que deveriam ser seguidas pelos gestores regras baseadas na racionalização 

dos métodos de trabalho e na fixação dos tempos-padrão de sua execução, que propiciariam 

aumento da produtividade e, por conseguinte, da eficiência. Basicamente, toda e qualquer tarefa 

seria dividida em operações elementares, que depois de redefinidas vão permitir a realização do 

trabalho no menor tempo possível. Cada tarefa será destinada a um operário adequado e treinado 

para executá-la o mais rápido possível e este receberá um salário calculado com base no seu 

desempenho.  

                                                           
24

 Por isso, de acordo com Brandão, mesmo que surja na escola o movimento que nomeia não literário, 

voltado para a prática, concomitantemente defende-se o ensino não monolateral, que reúne fundamentos 

de base cultural à prática experimental ou a uma formação integral (BRANDÃO, 1997, p. 114). Segundo a 

autora, a análise de diversos documentos que circularam na escola permite afirmar que na Wenceslau Brás 

a manufatura e o artesanato predominavam em detrimento da indústria; também havia maior ocorrência de 

cursos de trabalhos femininos, fácil de entender se pensamos que a noção de feminino vigente relaciona-se 

à trabalhos domésticos, manuais e artísticos. Segundo Celso Suckow (FONSECA, 1986 apud BRANDÃO, 

1999), essa maior ocorrência de cursos femininos desvirtuou o principal objetivo da escola, visto que era 

mais necessário, segundo ele, o preparo de pessoal capacitado para ensinar o trabalho com madeira, metal 

e eletricidade.  

 

http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/taylorfrederick.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/metodo_trabalho.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/produtividade.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/eficiencia.htm
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O conceito de taylorismo é, pois, a concretização exemplar do modo como funcionam as 

instituições no modelo disciplinar proposto por Foucault (2004), apresentado no Capítulo 1. O 

autor afirma ser uma das exigências da disciplina: 

[...] uma máquina cujo efeito será elevado ao máximo pela articulação combinada das peças 

elementares de que ela se compõe. A disciplina não é mais simplesmente uma arte de 

repartir os corpos, de extrair e acumular o tempo deles, mas de compor forças para obter um 

aparelho eficiente (FOUCAULT, 2004, p. 138).  

Assim sendo, um modelo para o qual o trabalhador é incapaz, pressupõe a separação entre 

realização e concepção, entre controle e execução, em suma, entre o pensar e o fazer. Pensa 

aquele que controla e executa o que é controlado. Não há espaço para o saber do trabalhador. E a 

divisão do processo de trabalho em mínimas tarefas as quais devem ser realizadas por operários 

diferentes, facilita o controle de tempo e espaço de execução das tarefas e desqualifica o operário 

no que se refere a realização desse processo como um todo. A disciplina é, na verdade, a peça em 

torno da qual gira todo o processo, no qual, ademais, verifica-se:  

[...] uma máquina cujo efeito será elevado ao máximo pela articulação a pouca ou nenhuma 

aceitação do saber dos trabalhadores em contribuir com melhorias no processo produtivo, 

com conseqüentes resultados na melhoria do produto; e a produção de massa de bens a 

preços cada vez menores, para um mercado também de massa. O rebatimento político-

organizacional do exíguo aproveitamento do saber operário na produção se encontra nos 

sindicatos que, embora aceitos, são pensados sempre como corpos estranhos, essencialmente 

oponentes e externos à produção, partícipes no choque de interesses antagônicos e sempre 

diferenciados de empregados e empregadores (SOUZA; SANTANA; DELUIZ, 1999, p. 40). 

Em 1932 é criado o Serviço de Remodelação do Ensino Profissional Técnico
25

, que se 

propõe a examinar as escolas e estabelecer medidas que tornem o ensino profissional mais 

eficiente, evidenciando um diálogo com a já exposta visão taylorista de trabalho. Não apenas as 

escolas devem ser reformuladas, mas também o ensino, pois os resultados obtidos por meio das 

primeiras, que seria a formação do operariado nacional, não estão de acordo com os gastos feitos 

e nem com os esforços em fazer com que todos os cidadãos obtenham um ofício. Em resumo, os 

ofícios ensinados nas escolas não são compatíveis com as necessidades da indústria, pois não 

seguem critérios industriais e tampouco buscam adaptabilidade às indústrias locais. Desse modo, 

os resultados obtidos até então se devem à dedicação dos alunos que puderam ser adestrados, e as 

escolas não são nada além de escolas primárias onde se aprende algo sobre trabalho manual. Há 

os que formulam e os que executam sem interpenetração desses espaços.  

                                                           
25

 Brandão (1997, p. 124) indica não haver consenso no que se refere ao nome dessa comissão e cita algumas dessas 

denominações encontradas nos documentos estudados: Comissão de Remodelação do Ensino Profissional Técnico, 

Serviço de Remodelação do Ensino Profissional Técnico, ou Remodelação do Ensino Profissional Técnico.  
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Tal adestramento fica claro na fala de Lüderitz
26

 para quem:  

[...] o ensino profissional técnico é especializado no que respeita ao preparo literário do 

futuro artífice, aceitando o princípio de que há pressa na formação do operariado nacional e 

de que sem cercear-lhes as justas aspirações de aperfeiçoamento na sua profissão, não se 

deve de modo algum incutir no espírito de um proletário a veleidade de querer ser um doutor 

(LÜDERITZ apud BRANDÃO, 1999).  

Em 1931 cria-se a Inspetoria do Ensino Profissional Técnico e o Ensino profissional passa a 

ser subordinado ao mesmo Ministério que os outros ensinos, o da Educação e Saúde Pública, 

demonstrando que há um novo olhar com relação à formação profissional, mantendo-se, porém, 

divisão ensino técnico profissional e ensino propedêutico.  

Dentro do novo projeto educacional proposto pelo governo Vargas, que visa à formação de 

um trabalhador urbano-industrial – condição para a implementação do estado burguês, do estado 

industrial brasileiro – ocorrem diversas mudanças no âmbito da educação, e aqui se inclui 

finalmente a educação profissional, que passa a ser uma necessidade concreta de tal projeto 

(BRANDÃO, 1997), pois é necessário inserir parte da população que se encontra a margem do 

processo político republicano.  

O Ministério da Educação e Saúde Pública se reorganiza e dentro de sua nova estrutura a 

educação é dividida em Instituições de Educação Escolar e Instituições de Educação Extra, 

regidas pelos Órgãos de Execução, e tanto a Wenceslau Brás como as Escolas de Aprendizes 

Artífices incluem-se na primeira categoria e transformam-se em liceus, destinados ao ensino 

profissional, de todos os ramos e graus (BRANDÃO, 1999). Nesse sentido a mudança aqui 

significante é a inclusão da educação profissional no âmbito da educação e também a gestação de 

uma rede de escolas voltadas, dessa vez, para o ensino industrial.  

Contudo, cabem aqui algumas considerações no que tange à intervenção do poder público 

com o intuito de modificar o padrão das relações de trabalho então vigentes. De acordo com 

Silveira (2010), com a intenção de instituir um modelo sindical baseado no modelo do 

corporativismo estatal – que concedesse liberdade de ação aos empresários e, concomitantemente, 

submetesse o trabalhador urbano ao controle do Estado, sob o lema da “paz social” e do princípio 

da “colaboração entre classes” –, estabelece-se a Lei de Sindicalização, cujo objetivo é fazer com 

que as organizações sindicais de empresários e de trabalhadores se voltem para a sua função 

principal de órgãos de colaboração do Estado. Tal medida propicia os empresários industriais a 

                                                           
26

 João Lüderitz foi diretor nacional do SENAI, presidente da CNI e do Conselho Nacional do SENAI e dirigiu o 

Serviço de Remodelação do Ensino Profissional Técnico. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/SENAI
http://pt.wikipedia.org/wiki/CNI
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possibilidade de intervir não só nos rumos da política industrial, como também nas reformas 

educacionais no que diz respeito à formação e conformação da força de trabalho. Assim:  

Durante o governo Vargas, o empresariado industrial não só consolida seu espaço 

econômico, como, também, conquista o espaço político próprio na arena do Estado, 

diferenciando-se das elites tradicionais. Ressalte-se que, se por um lado, a burguesia 

industrial não assumiu a liderança de uma revolução burguesa no país, por outro lado, 

tampouco se pode dizer que tenha sido conduzida pelo tecnicismo ou pelo militarismo que 

ascendeu ao poder estatal. No contexto do fechamento do sistema político que precedeu o 

golpe de Estado, em 1937 — o Estado Novo —, o corporativismo incorporou o antigo 

patrimonialismo, consagrando, assim, uma nova modalidade de interdependência entre 

público e privado (DINIZ & BOSCHI apud CUNHA, 2000, p.3). Desse modo, empresários 

e trabalhadores passam a ser atores políticos por meio do Estado; a burguesia industrial 

utilizou-se não apenas da via corporativa como mecanismo de instrumentalização de seus 

interesses, participando ativamente dos conselhos e comissões consultivas criados na década 

de 1930, contribuindo para a formação de uma coalizão favorável à implantação do 

capitalismo industrial, como, também, manteve antigas federações e criou novas 

confederações, as quais serviram, e ainda servem, de mediadoras entre seus representados e 

o aparelho estatal, enquanto que os trabalhadores vinculados aos sindicatos ficaram sob 

rígido controle do Ministério do Trabalho (CUNHA, 2000; RODRIGUES, 1998 apud 

SILVEIRA, 2010, p. 114). 

A Constituição de 1934 é a primeira que dedica um espaço significativo à educação; são 

dezessete artigos, sendo que onze deles estão no Cap. II, específico sobre o tema. A estrutura 

anterior do sistema educacional é mantida em linhas gerais, cabendo à União formular as 

diretrizes da educação nacional (Art. 5º, XIX), fixar o plano nacional de educação, compreensivo 

do ensino de todos os graus e ramos, comuns e especializados, organizar e manter os sistemas 

educativos dos Territórios e manter o ensino secundário e superior no Distrito Federal (Art. 150), 

assim como exercer ação supletiva na obra educativa em todo o País (Art. 150, “d” e “e”) 

(VIEIRA, 2009). 

Contudo, mudanças no cenário político implicam novas orientações de reformas que 

ocorrerão no período do Estado Novo. Desse modo, a Constituição de 34 se mantém em vigor por 

apenas dois anos e não é possível naquele momento pensar uma lei que regesse a educação.   

Promulga-se em 1937 a Constituição do Estado Novo, texto de caráter centralizador, oposto 

ao liberal da anterior obviamente devido à influência dos regimes tem clara inspiração nas 

constituições de regimes fascistas europeus e que, segundo Vieira (2009, p. 12), limita o papel do 

Estado a uma função compensatória no atendimento à infância e à juventude e quando faltarem os 

recursos necessários à educação em instituições particulares.  

A influência do pensamento fascista que sofre a Constituição de 1937 tem outros efeitos 

além dos relativos à educação: partidos são extintos e o presidente Vargas passa a controlar 

Legislativo e Judiciário. Institui-se de fato e de direito o Estado Novo. A educação ocupa lugar 

estratégico para a solução de questão social e combate da subversão ideológica. Cabe salientar, 
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que o paradigma pedagógico remete à religião, pátria, família e à dicotomia ordem desordem, 

marcas do fascismo. A educação aqui é, pois um elemento explícito de controle e disciplinamento 

que serve ao Estado.  

Explicita-se também no documento o caráter assistencialista do ensino profissional, 

destinado aos desafortunados e a educação como modo de atender às necessidades do capital, 

como podemos entrever no fragmento:   

O ensino pré-vocacional e profissional destinado às classes menos favorecidas é, em matéria 

de educação, o primeiro dever do Estado. Cumpre-lhe dar execução a esse dever, fundando 

institutos de ensino profissional e subsidiando os de iniciativa privada dos Estados, dos 

Municípios e dos indivíduos ou associações particulares e profissionais. É dever das 

indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera de sua especialidade, escolas de 

aprendizes, destinadas aos filhos de seus operários ou de seus associados. A lei regulará o 

cumprimento desse dever e os poderes que caberão ao Estado sobre essas escolas, bem como 

os auxílios, facilidades e subsídios a lhes serem concedidos pelo poder público (CARTA 

CONSTITUCIONAL de 1937 apud SILVEIRA, 2010). 

Desse modo, o Estado oferece o ensino pré-vocacional e profissional às classes menos 

favorecidas com o apoio das indústrias e sindicatos econômicos, e, estrategicamente, combate a 

questão dos “inadaptados sociais”, submetendo-os ao mundo do trabalho. A educação passou a 

ser, portanto, um instrumento de manutenção e defesa da ordem social vigente, como meio de 

difusão do Estado Novo, “do culto à Pátria e das tradições”, ligada ao binômio “educação-

segurança” (CORDEIRO; COSTA, 2006, p. 6).  

Ainda com relação ao ensino profissional a Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau 

Brás encerrara suas atividades escolares em setembro de 1937. Estas deveriam iniciar no ano 

seguinte, porém, devido às grandes mudanças que acarretava a passagem da manufatura à 

indústria e em meio à Segunda Guerra Mundial, só reiniciaram em 1942, na já Escola Técnica 

Nacional (ETN), que faz parte da rede nacional de escolas técnicas, instituída por meio de Lei 

Orgânica do Ensino Industrial. Conforme Brandão (1997) a lei resulta de um processo mais 

amplo que vinha ocorrendo na sociedade, condizente com o discurso de harmonia entre as classes 

sociais que então predominavam. 
27
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 Afirma a pesquisadora (BRANDÃO 1997, p. 142) que a lei deve atender:  

a) aos interesses do trabalhador realizando a sua preparação profissional;  

b) aos interesses das empresas, nutrindo-as segundo as suas necessidades crescentes e mutáveis, de suficiente e 

adequada mão-de-obra;  

c) aos interesses da nação, promovendo continuamente a mobilização de eficientes construtores de sua economia e 

cultura. (Art. 3º). Como finalidades da lei a autora elenca:  

a) formar profissionais aptos ao exercício de ofícios e técnicas nas atividades industriais;  

b) dar a trabalhadores jovens e adultos na indústria, não diplomados ou habilitados, uma qualificação profissional que 

lhes aumente a eficiência e a produtividade; [...]" (Art. 4º).  

Seus princípios fundamentais são:  
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A formação para o artesanato convive com a formação adequada ao mundo industrial, 

realidade do país naquele momento. É possível reconhecer o diálogo escola e avanços da ciência 

pela introdução, por exemplo, da eletrotécnica, dos laboratórios de geografia, física e química, 

que apontavam para a relevância do ensino profissional com base científica.  

Ressalto aqui, como afirma Brandão (1999), que em nenhum momento o ensino 

profissional passou a ser acessado por todas as classes sociais, e tampouco todas as classes sociais 

passaram a ter acesso a todos os níveis de ensino:  

[...] ao contrário, temos procurado demonstrar que, ao conquistar cada vez mais espaço no 

aparelho de Estado, ao tornar-se uma das políticas públicas na área da educação, a formação 

profissional estava atendendo a um determinado projeto social que o bloco no poder havia 

encampado — o projeto de uma sociedade urbano-industrial. Este projeto, ao demandar uma 

mão-de-obra para as indústrias com nível educacional mais elevado do que o primário, com 

necessidade de formação com alguma base científico-tecnológica não estava, 

necessariamente, nem determinando a generalização do ensino profissionalizante, nem 

abrindo as portas da educação como um todo para a classe trabalhadora. Desta forma, 

acreditamos que o projeto de um ensino voltado para formação de mão-de-obra industrial já 

estava dado, em termos legais, desde 1934, quando a lei 24.558 criou o primeiro órgão do 

governo federal que levou a denominação de industrial (Superintendência do Ensino 

Industrial). Veremos assim que este projeto irá amadurecendo até se concretizar, em termos 

legais, na chamada Lei Orgânica do Ensino Industrial e, em termos materiais, nas "Escolas 

Técnicas" e nas "Escolas Industriais" do governo federal de uma forma geral e, mais 

especificamente, na Escola Técnica Nacional (ETN) (BRANDÃO, 1997, p. 140). 

Segundo Cunha (apud SILVEIRA, 2010) a citada colaboração de classes, na realidade, 

significa um estilo de negociação que inclui empresários e funcionários governamentais e exclui a 

representação das classes trabalhadora dos acordos corporativos. Estabelece-se o diálogo entre 

público e privado no qual o Estado assume o papel de protagonista privado na economia, 

constrangendo a livre manifestação do empresariado; em contrapartida oferece fomento à 

iniciativa privada, podendo até substituí-la em tempos de crise do capital. Garantem-se os 

interesses da iniciativa privada por meio da preservação dos setores tradicionais diante de 

mudanças do mercado interno ou externo, e pela promoção da modernização dos setores 

industriais. O Estado serve como mediador dos conflitos entre empresários e classe trabalhadora, 

privilegiando os primeiros em detrimento dos segundos, cuja organização se subordina a esquema 

tutelado e verticalista (SILVEIRA, 2010, p. 116). 

                                                                                                                                                                                             

a) os ofícios e técnicas deverão ser ensinados, nos cursos de formação profissional, com os processos de sua exata 

execução prática, e também com os conhecimentos teóricos que lhes sejam relativos. Ensino prático e ensino teórico 

apoiar-se-ão sempre um no outro;  

b) a adaptabilidade profissional futura dos trabalhadores deverá ser salvaguardada, para o que se evitará, na formação 

profissional, a especialização prematura ou excessiva; [...]" (Art. 5º) 
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É, pois, em meio a esse cenário que as já citadas Leis Orgânicas do Ensino
28

, Reforma 

Capanema, flexibilizam e ampliam as reformas iniciadas na gestão de Francisco Campos. Com 

base na deliberação do decreto-lei 4.127, estabelece-se a organização da rede federal de 

estabelecimentos de ensino industrial, o ensino industrial passa a ser dividido da mesma forma 

em que se dividem comercial e secundário, isto é, em dois ciclos; a escola começa a ministrar no 

1° ciclo os cursos do industrial básico (equivalente ao então curso ginasial)
29

 e no 2° ciclo curso 

técnico e pedagógico
30

. Como a ETN recebeu a incumbência de preparar professores e pessoal 

administrativo para atuar no ensino industrial, além de formar artífices, mestres e técnicos para a 

indústria, cria-se o Ensino Pedagógico
31

 (BRANDÃO, 1997, p. 141). 

Interessante ressaltar a não articulação do ciclo industrial com o ensino secundário: o aluno 

não poderia ingressar, por exemplo, no 2° ciclo secundário, após ter completado o 1º ciclo no 

industrial. E também era parcial o acesso ao ensino superior, pois, conforme Brandão (1997, p. 

143) só era facultado ao aluno o ingresso em curso superior que estivesse diretamente relacionado 

ao curso técnico concluído, cumprindo o artigo 18 da Lei Orgânica que previa uma legislação a 

qual especificaria quais seriam esses cursos, legislação essa que só surgiu após 11 anos.  

Essa divisão nos remete, ainda que sejam incontestáveis os avanços relativos à educação do 

trabalhador, ao caráter utilitarista dessa formação necessária à mão de obra qualificada, a qual, 

mantendo a divisão originada já no regime escravocrata, separa trabalho manual de trabalho 

intelectual, educação das classes populares e educação das classes dominantes, como mostra 

Silveira: 

[...] a maior parte das reformas promovidas pelo Ministério Capanema, na área da educação, 

foi realizada nos níveis médio e superior. Para o ensino médio, aí incluído o ginásio que 

                                                           
28

 São onze decretos-leis que, além de estabelecer orientações para o ensino industrial e o ensino secundário, regulam 

o ensino comercial, o ensino primário, o ensino normal e o ensino agrícola. Conforme Vieira (2009) apesar de 

separadas no tempo, as leis orgânicas possuem unidade e como resultam de regime autoritário, visam a dar suporte a 

demandas de organização do sistema e são efetivadas mediante o interesse que tem o poder Executivo de promover 

mudanças.  
29

 Constituído por quinze cursos, com duração de quatro anos; tinham como pré-requisito o curso primário, completo: 

Alfaiataria; Aparelhos Elétricos e Telecomunicações; Carpintaria; Cerâmica; Corte e Costura; Chapéus, Flores e 

Ornatos; Fundição; Marcenaria; Máquinas e Instalações Elétricas; Mecânica de Máquinas; Mecânica de Precisão; 

Mecânica de Automóveis; Serralheria;Tipografia e Encadernação; Pintura. 
30

 Constituído por 7 cursos, com duração de três anos, destinados aos que haviam concluído o antigo ginasial ou um 

dos cursos industriais básicos: Construção de Máquinas e Motores; Eletrotécnica; Edificações; Decoração de 

Interiores; Desenho Técnico e Eletrotécnica; Desenho Técnico de Arquitetura e Móveis; e, ainda, Construção de 

Aeronáutica. Ressalto que os referidos cursos ofereciam currículos que integravam disciplinas de cultura geral às 

disciplinas de cultura técnica. 
31

 Constituído por dois cursos, com duração de um ano, para candidatos que houvessem terminado o curso de mestria 

ou o curso técnico: Didática do Ensino Industrial e Administração do Ensino Industrial (SILVEIRA, 2010, p. 201). 
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matriculava crianças a partir de 10 anos de idade, o Ministério buscou, na Itália, o modelo de 

um currículo enciclopedista, centralizado e convencional, baseado na aprendizagem formal e 

abstrata das ciências e das letras, consolidando a natureza elitista e classista da educação, 

com uma pedagogia “de fora para dentro”, e não a partir da vivência do mundo do trabalho e 

da vida em comunidade que o Manifesto dos Pioneiros120 havia tão enfaticamente 

reivindicado (SILVEIRA, 2010, p. 126). 

Dessa forma, a valorização da qualificação profissional menos tem a ver com a busca de 

melhores condições para o trabalhador, e mais se vincula à necessidade de fornecer para o 

mercado trabalhadores que atendam aos requisitos do taylorismo e do fordismo. Relacionada à 

concretização desse projeto está a criação do Instituto de Organização Racional do Trabalho, sob 

o patrocínio da associação do Comércio e da Federação das Indústrias. Como afirma Cunha 

(2000, p. 25) esse instituto serve à difusão da ideia de que o taylorismo é a saída para a 

desorganização administrativa em que se encontram as empresas devido à utilização inadequada 

de matérias primas, força de trabalho energia motriz e aponta como resultado a implementação de 

um sistema de controle eficiente dos custos. 

Dentro desse contexto, multiplicam-se as avaliações de pessoal por meio de exames 

psicotécnicos que identificam os mais capazes, além de definir que trabalhador deve exercer qual 

função (CUNHA, 2000). 

Além das escolas técnicas nacionais, é criado o Serviço Nacional de aprendizagem dos 

Industriários (posterior Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI) que segundo 

Rodrigues (apud SILVEIRA, 2010, p. 127) “representa um importante passo na modernização das 

relações capitalistas”. Formaliza-se, desse modo, um sistema profissional paralelo ao ensino 

secundário que permite entrever – no que diz respeito às necessidades da divisão social do 

trabalho, da divisão entre trabalho manual e intelectual – resquícios da visão presente nos 

períodos anteriores à República para a qual a educação para a classe dominante e educação para a 

classe trabalhadora são e devem manter-se distintas. Segundo Manfredi (2002), essa lógica 

dualista baseada na distinção de classe sobrevive após a queda do Estado Novo e resiste à opinião 

daqueles que lutam por uma escola secundária unificada, na qual trabalho intelectual e manual 

não sejam separados.   
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2.3.1 LDB 1961 

Como já visto, a implementação do capitalismo industrial no Brasil, que teve início nos 

anos 30, além de impor a reorganização das relações sociais, econômicas, políticas, culturais, 

devido às exigências do novo modo de produção e de consumo ocasionara modificações 

profundas na forma de conceber a educação. Primeiro porque qualificar homens para o trabalho 

se faz urgente e segundo porque era preciso oferecer instruções básicas à população, porque a 

produção implica necessidade do consumo. 

As reformas propostas no âmbito educacional não tiveram um viés político-ideológico uma 

vez que representavam interesses diversos, muitas vezes contraditórios e antagônicos. E enquanto 

a população almeja a expansão do sistema de ensino, as elites pretendem inibir a ação popular por 

meio de mecanismos sustentados na legislação de ensino vigente, que dão legitimidade ao ensino 

excludente e elitizante. Até então, em lugar de pensar uma política nacional de educação, o 

Estado se restringe a atender as pressões do momento.    

Com o fim da Era Vargas, nessa fase democrática uma nova constituição se faz necessária. 

Elabora-se a Constituição de 1946, que recupera liberdades e direitos que haviam sido suprimidos 

em 1937, e posteriormente a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB – 

Lei n° 4.024/61. De acordo com Romanelli (2010) essa constituição se assemelha à de 1937, 

quando faz concessões à escola privada, mas prioriza aspectos democráticos como, por exemplo, 

a exigência de concurso de títulos e provas para o preenchimento de cargo no magistério. Propõe 

a descentralização da administração e da orientação pedagógica, mas atribui à União a função de 

prescrever as linhas gerais para a organização educacional no país. E para assegurar a educação 

geral houve o estabelecimento dos percentuais a serem investidos: à União coube um mínimo de 

dez por cento de sua arrecadação da União, e aos Estados e Municípios vinte por cento.   

A lei dispõe em seu artigo 5º que cabe à União legislar sobre as diretrizes e bases da 

educação nacional, e, no intuito de substituir a Reforma Capanema, propõe-se a realização de 

projeto de reforma, que foi elaborado por três subcomissões representantes dos ensinos primário, 

secundário e superior. Têm início, desse modo, as discussões da LDB, que só será sancionada em 

dezembro de 1961 e cuja trajetória é assinalada por conflitos de posições entre defensores do 

público e do privado, e resultará em texto conciliatório e pouco avançado em relação às 

expectativas iniciais.  

No que se refere à interpretação do texto constitucional identificam-se duas concepções. A 

primeira próxima à visão centralizadora da Constituição de 1937; a segunda, federativa e 
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descentralizadora, nos moldes da Constituição mais recente, inspirada em doutrinas sociais do 

século XX. As principais discussões tinham como foco: a) centralização e descentralização da 

educação; b) obrigatoriedade do ensino primário; c) gratuidade e escolas públicas nos demais 

níveis de ensino.  

Outra discussão versava sobre questões administrativas. Era proposta a criação do Conselho 

Nacional de Educação com a função de apoiar o Ministro da Educação e a criação de um sistema 

federal de educação para organizar e administrar supletivamente a educação e os sistemas 

estaduais de educação. 

Ainda que representasse bem o espírito da Constituição em vigor, mediante parecer 

desfavorável do Deputado Capanema, o projeto é arquivado e encerra-se o que Romanelli (2010, 

p. 178) chamou de primeiro período dos debates que resultaram na LDB 4.024/61, caracterizado 

por “lutas e discussões que giravam em torno de interpretações contraditórias”. O segundo 

período inicia-se em 1958 com o surgimento de outro projeto de lei, que não é colocado em 

debate. Em 1959, o mesmo deputado apresenta o projeto chamado Substitutivo Lacerda que, de 

forma diametralmente oposta ao anterior, defende a privatização do ensino, que passaria a ser 

financiado pelo setor público e controlado pela sociedade civil. Alegando “liberdade do ensino”, 

Lacerda propõe, portanto, que o financiamento estatal seja gerido por entidades privadas, 

instaurando o que Santos (2011) chamou de “uma forma de delegação do financiamento público 

aos usuários do sistema, cuja prestação de ensino caberia às instituições privadas”.  

No intuito de opor-se ao ensino oficial, a iniciativa privada, apoiando-se nas bases 

filosóficas do direito de família e da liberdade do ensino, combate um pretenso monopólio por 

parte do Estado no que tange à educação; o substitutivo de Lacerda reclama igualdade absoluta de 

condições para os ensinos público e privado, no que se refere à sua direção e à distribuição de 

verbas. Porém, como nos mostra Romanelli:  

[...] chegaremos facilmente à conclusão de que o objetivo primordial do substitutivo era 

obter, do poder público, todas as regalias e proteção para a iniciativa privada, em detrimento 

da escola pública. Em síntese, este era o aspecto central do problema: a iniciativa privada 

estava reivindicando para si a prioridade absoluta de ação e de proteção por parte do Estado 

e, para tanto, ela se opunha a que este exercesse sua função democrática, que era a de 

fornecer educação ao povo, educação que, sendo pública, seria gratuita e, como tal, entraria, 

em condições favoráveis, na linha de competição com a educação particular (ROMANELLI, 

2010, p. 181). 

E para garantir os privilégios da iniciativa privada, Lacerda reivindica a representação no 

Conselho Nacional de Educação e Conselhos Regionais, antevendo serem esses os futuros 

responsáveis pera gestão e distribuição dos recursos da educação (ROMANELLI, 2010).  
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Buscando impedir o avanço de tais propostas, desencadeia-se um movimento em defesa da 

escola pública que reúne os educadores participantes do Movimento dos Pioneiros, profissionais 

de outras áreas, intelectuais, estudantes e líderes sindicais, que resulta em um novo substitutivo, 

bastante próximo do primeiro.  

O governo nomeia uma subcomissão para a elaboração de um anteprojeto final, que mesmo 

se diferenciando em alguns pontos do “Substitutivo Lacerda”, mantém suas ideias principais: os 

fundamentos do direito de família e os privilégios da escola privada (ROMANELLI, 2010).   

Na realidade, as disputas em jogo nas discussões para a elaboração da LDB se pautam em 

propostas que refletem o embate entre dois grupos: o que defende o nacionalismo 

desenvolvimentista – que privilegia o mercado nacional, e uma relativa independência do capital 

externo –, e o grupo para o qual a iniciativa privada deve gerir a economia e a educação 

institucionalizada, sem qualquer tipo de intervenção do Estado quer no âmbito econômico, quer 

no âmbito da educação. E como resultado desse embate, a lei aprovada foi uma solução 

intermediária entre o projeto original e o substitutivo Lacerda com marcas que ora apontam para 

uma visão mais liberal, ora para a mais privatista.  

Cabe aqui lembrar que, visando retomar os privilégios perdidos com a proclamação da 

República, a Igreja, sempre comprometida com uma sociedade baseada na diferença de classe, vê 

nas reivindicações dos privatistas um espaço de atuação. Renova-se a antiga luta entre as 

lideranças conservadoras – formadas por educadores católicos e donos de estabelecimentos de 

ensino privado – contra a ação do Estado, agora separado da Igreja.  

Obviamente após um período tão longo de discussão quando a LDB 7.024/61 foi 

promulgada muitas das suas “inovações” já haviam sido implementadas, por outras leis ou 

decretos. Ainda que tenha representado algum avanço na educação brasileira, pelo menos com 

relação à sua sistematização, a LDB reflete a visão retrógrada de legisladores e políticos que 

repete a antiga ordem social aristocrática ignorando a demanda popular. E como registra 

Romanelli:  

Foi a oportunidade com que contou a sociedade brasileira para organizar seu sistema de 

ensino, pelo menos em seu aspecto formal, de acordo com o que reivindicava o momento, 

em termos de desenvolvimento. Foi a oportunidade que a nação perdeu de criar um modelo 

de sistema educacional que pudesse inserir-se no sistema geral de produção do país, em 

consonância com os projetos sociais já alcançados (ROMANELLI, 2010, p. 190).      
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Assim, é possível dizer que o texto final da LDB ratifica o predomínio da educação privada, 

por meio de no financiamento público à educação particular, que possibilita às classes dominantes 

reproduzir seus intelectuais a partir de uma escola duplamente financiada, e restringe o 

desenvolvimento de uma educação pública e democrática. 

Dentro dessa lógica, que prioriza a educação para as camadas privilegiadas, no que se refere 

ao ensino profissional a LDB não realiza nenhuma mudança significativa, o que me parece 

bastante coerente, uma vez que a educação ainda continuava sendo matéria da elite, e não das 

classes trabalhadoras, a quem se vincula o ensino profissional. Conforme Cunha (2005), reforça 

toda a legislação já existente sobre aprendizagem industrial: a organização das escolas de 

aprendizagem em cooperação de empresas, sua destinação aos menores de 14 a 18 anos quando 

empregados das empresas e a duração dos cursos de uma a três séries anuais. Ainda segundo o 

autor, a LDB antecipa, desse modo, a descaracterização do ensino industrial do 1º ciclo, passando 

a identificá-lo como ensino secundário de 1º ciclo. E ainda que a LDB estabeleça mais 

flexibilidade na passagem entre o ensino profissionalizante e o secundário
32

, sobrevive a 

dualidade estrutural que acompanha o desenvolvimento da educação desde a colônia.  

Para Cunha (2000), entretanto, ainda que muito tenha sido modificado, no que se refere à 

educação, pela LDB de 61 a mesma manteve um aspecto muito importante do Estado Novo, que 

segundo o autor ainda teve sua força aumentada: “a aprendizagem de ofícios industriais 

associando escola e empresa, e a entidade em que ela se desenvolve de forma mais acabada – o 

Senai" (CUNHA, 2000, p.43). 

Há de se destacar alguns fatos referentes ao ensino profissional durante o período em 

questão. Em 1959, o presidente Juscelino Kubitschek estabelece como estratégia política o plano 

de metas que tem como finalidade efetivar as relações entre os Estados e a economia, em prol do 

desenvolvimento econômico articulado com a industrialização e investimentos nacionais e do 

exterior. Esse momento propicia o desenvolvimento do ensino técnico e ainda em 1959 é 

realizada a reforma do ensino industrial, por intermédio da Lei nº 3.552, regulamentada pelo 

Decreto no 47.038/59, que indica um avanço na direção das reivindicações da classe trabalhadora, 

no momento em que as escolas de ensino industrial vinculadas ao MEC, passam a ser 

reconhecidas como instituições que integram bases de cultura geral e cultura técnica, 

                                                           
32

 Devemos lembrar que parte desta conquista já havia acontecido em 1953, quando a Lei nº1.821 estabelece que os 

cursos técnicos industriais passariam a possibilitar o ingresso de alunos concluintes das escolas técnicas em cursos 

superiores de Engenharia, Química Industrial, Arquitetura, Matemática, Física, Química e Desenho.  
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possibilitando ao seu aluno, além de uma profissão, a habilitação para o ingresso no ensino 

superior por meio dos exames vestibulares. Outro grande avanço alcançado pela lei, que foi 

substituída pela LDB de 61, é a possibilidade do registro dos diplomas obtidos nos cursos 

técnicos industriais no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA 

(SILVEIRA, 2010). 

Dentro desse contexto, para atender a legislação, a ETN modifica a duração dos cursos 

técnicos que passam de três para quatro anos e diminui de sete para seis o número de cursos, que 

passam a ser: Eletrotécnica, Eletrônica, Edificações, Estradas, Máquinas e Motores e 

Meteorologia. A nova lei também outorga autonomia à Escola Técnica Nacional no que se refere 

à aquisição de material para oficinas e à contratação de professores para as escolas de ensino 

industrial da rede federal. Cria-se Conselho de Representantes e é muito relevante o fato de haver 

nesse conselho um representante do empresariado, que tem voz, não só nas reuniões internas da 

escola, bem como no Conselho de Professores, dando apenas a determinados setores da sociedade 

voz na escola (CEFET/RJ, 2007, p. 26). 

Uma vez que há uma grande demanda pelos cursos técnicos, a escola, que agora tem 

autonomia, opta por extinguir de forma gradativa os cursos industriais básicos e criar novos. Com 

o aumento da oferta de postos de trabalho e sua diversificação, os trabalhadores sem escolaridade 

precisam qualificar-se para ingressar no mercado de trabalho. A ETN, então, cria para esse 

público 10 Cursos de Continuação, de curta duração nas de especialidades: Ajustagem, Fresagem, 

Tornearia Mecânica, Instalações Elétricas, Aparelhos Elétricos, Radiotécnica, Solda Elétrica; 

Composição Manual, Composição Mecânica, e Desenho de Máquinas (CEFET/RJ, 2007, p. 26). 

Retornando à LDB 4.024/61, é dito que ela representa primeira tentativa de articulação 

entre os dois sistemas de ensino, com a equivalência entre os cursos propedêuticos e 

profissionalizantes. Contudo, cabe acrescentar que essa equivalência não ocorre sem motivo e não 

representa uma nova visão de escola: humanística, destinada às classes menos favorecidas e que 

articule teoria e prática, técnica e ciência, técnica e cultura, ciência e técnica, sem estar a serviço 

de determinados grupos, como propõe Gramsci (apud SILVEIRA, 2006). Como nos mostra 

Fonseca (apud SILVEIRA, 2006) há interesses internacionais que geram tais reformas. Conforme 

o educador, com o objetivo de planejar um mundo melhor baseado na educação e na cultura, 

durante a Segunda Guerra Mundial:  
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[...] na Recomendação de número XV - relativa especificamente ao ensino industrial, e a 

Resolução XXVIII - relativa à educação nas Américas, apontavam que ‘os governos 

individualmente, ou por meio de convênios, tomassem providências destinadas a elevar o 

nível educacional, a estender facilidades educacionais e a melhorar, em geral, o papel da 

educação, como uma contribuição importante para o entendimento e a solidariedade 

interamericana’. No Brasil, esta Resolução influenciou o ensino profissional para indústria, 

levando o então Ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, a articular junto a 

autoridades educacionais norte-americanas, representadas pela Inter-American Foundation 

Inc., um programa de cooperação educacional, que seria assinado em 1946 pelo novo 

Ministro, Raul Leitão. O acordo tem o objetivo de promover a aproximação entre os dois 

países, por meio do intercâmbio de educadores, ideias e métodos de ensino (FONSECA 

apud SILVEIRA, 2006, p. 10).  

A partir desse acordo cria-se a Comissão Brasileiro-Americana de Educação Industrial 

(CBAI), que passa a atuar como órgão executivo na aplicação do programa de cooperação 

educacional, e que, evidentemente, pressupõe a participação de um representante norte-americano 

denominado Representante Especial da Inter-American Educational Foundation Inc. A comissão 

estabelece 12 pontos de ação para colocar em prática o programa e debate com diretores de 

escolas federais desde assuntos administrativos a escolares e técnicos, além de introduzir o 

método Training Within Industry (TWI) – lançado nos Estados Unidos, em 1940 a partir da 

necessidade da capacitação de trabalhadores do processo produtivo para que os mesmos 

propiciassem aumento da produtividade dos custos do produto final –, que de certo modo 

influencia as práticas pedagógicas do ensino profissional para indústria (SILVEIRA, 2006, p. 11).  

Especificamente com relação ao texto da LDB 4.24/61 faço algumas observações. Ao 

ensino profissional a mesma destina o Capítulo III do Título VII, intitulado Do ensino Técnico, 

composto por 5 artigos, do 47 ao 51 e, como afirmam Francisco e Cordão:   

[...] estabelecia algumas regras mínimas e confusas sobre o ensino técnico. Além dos cursos 

técnicos agrícolas, industriais e comerciais, havia uma vaga e deslocada referência a cursos 

pré-técnicos, cursos de aprendizagem e cartas de ofício (FRANCISCO; CORDÃO, 

1995, p. 158). 

Contudo, é fora do capítulo destinado ao ensino técnico que há, a meu ver, algumas 

reflexões a serem feitas. Tomando o artigo 59, do Capítulo IV, intitulado Formação do Magistério 

para o Ensino Primário e Médio:  

Art. 59. A formação de professôres para o ensino médio será feita nas faculdades de 

filosofia, ciências e letras e a de professôres de disciplinas específicas de ensino médio 

técnico em cursos especiais de educação técnica. 

Já na primeira LDB, como indica o fragmento interior se consagra a ideia de que a 

formação dos professores dos ensinos Médio e Técnico pode ser feita de forma diversa. O 

professor do Médio, o ensino dedicado às elites, precisa fazer um curso superior, ao passo que 

com relação ao formador do aluno do Técnico se fala apenas de “em cursos especiais de educação 
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técnica” sem indicação de que devem ser de nível superior. Reforça-se, pois, a divisão entre teoria 

e prática, a primeira relacionada ao trabalho intelectual; a segunda, ao manual. 

No mesmo sentido caminham os artigos 117 e 118 do Título XIII, das Disposições Gerais e 

Transitórias: 

Art. 117. Enquanto não houver número bastante de professôres licenciados em faculdades de 

filosofia, e sempre que se registre essa falta, a habilitação a exercício do magistério será feita 

por meio de exame de suficiência. 

Art. 118. Enquanto não houver número suficiente de profissionais formados pelos cursos 

especiais de educação técnica, poderão ser aproveitados, como professôres de disciplinas 

específicas do ensino médio técnico, profissionais liberais de cursos superiores 

correspondentes ou técnicos diplomados na especialidade. 

Enquanto que para ocupar uma vaga no ensino superior, em caso de falta de professores, o 

candidato precisa prestar um exame, no ensino médio técnico esse ingresso é permitido a 

“profissionais liberais de cursos superiores correspondentes ou técnicos diplomados na 

especialidade”. 

No Art. 100 do mesmo título trata-se da transferência de alunos para outros 

estabelecimentos de ensino: 

Art. 100. Será permitida a transferência de alunos de um para outro estabelecimento de 

ensino, inclusive de escola de país estrangeiro, feitas as necessárias adaptações de acôrdo 

com o que dispuserem; em relação ao ensino médio, os diversos sistemas de ensino, e em 

relação ao ensino superior, os conselhos universitários, ou o Conselho Federal de Educação, 

quando se tratar de universidade ou de estabelecimento de ensino superior federal ou 

particular, ou ainda, os Conselhos Universitários ou o Conselho Estadual de Educação, 

quando se tratar de universidade ou de estabelecimentos de ensino estaduais. 

É interessante notar que não há sequer menção o Ensino Técnico, e tal omissão pode ser 

resultado da pouca valorização que existe, como vimos, desse nível de ensino.  

Outras observações se fazem necessárias. Uma com relação ao uso da expressão “prestação 

de contas”, que aparece no documento duas vezes. A primeira no parágrafo 1º do Art. 21 do 

Título V, Dos Sistemas de Ensino:  

Art. 21. O ensino, em todos os graus, pode ser ministrado em escolas públicas, mantidas por 

fundações cujo patrimônio e dotações sejam provenientes do Poder Público, ficando o 

pessoal que nelas servir sujeito, exclusivamente, às leis trabalhistas. 

§ 1º Estas escolas, quando de ensino médio ou superior, podem cobrar anuidades, ficando 

sempre sujeitas a prestação de contas, perante o Tribunal de Contas, e a aplicação, em 

melhoramentos escolares, de qualquer saldo verificado em seu balanço anual (Grifo nosso).  
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No artigo 21 há, a meu ver, duas possibilidades de entendimento da expressão prestação de 

contas. A primeira nos remeteria ao âmbito do ensino privado, uma vez que é dito que “O ensino, 

em todos os graus, pode ser ministrado em escolas públicas”, e que “Estas escolas, quando de 

ensino médio ou superior, podem cobrar anuidades”. O verbo poder, ao mesmo tempo que 

possibilita, e não obriga que o ensino seja ministrado em instituições públicas, possibilita que o 

ensino seja pago.   

A outra opção seria que a expressão prestação de contas se refere à comprovação do uso do 

saldo dos recursos advindos dessas anuidades fossem investidos em melhoramentos escolares.  

Encontramos novamente a expressão no parágrafo único do Art. 106, Das Disposições 

Transitórias: 

Art. 106. Os cursos de aprendizagem industrial e comercial, administrados por entidades 

industriais e comerciais, nos têrmos da legislação vigente, serão submetidos aos conselhos 

estaduais de Educação e os dos territórios ao Conselho Federal de Educação. 

Parágrafo único. Anualmente, as entidades responsáveis pelo ensino de aprendizagem 

industrial e comercial apresentarão ao Conselho Estadual competente e ao Conselho Federal 

de Educação no caso dos Territórios, o relatório de suas atividades, acompanhado de sua 

prestação de contas.  

No artigo em questão, de forma diversa de como ocorre no anterior, a expressão não se 

vincula a nada dito anteriormente. Isso somado ao fato de que não se cita nenhum tipo de 

prestação de contas de instituições de outro nível de ensino faz-me acreditar que o uso da 

expressão se deve ao estreito caráter utilitarista atribuído ao ensino profissional e a sua submissão 

aos anseios do capital.     

Minha última observação com relação à LDB 4.024/61 corrobora o dito anteriormente. No 

Título XII, Dos Recursos para a Educação, há um explícito diálogo com o mundo da produção, 

que pode ser identificado por meio de léxico que remete a esse campo semântico, identifico nos 

fragmentos que seguem: 

Art. 96. O Conselho Federal de Educação e os conselhos estaduais de educação na esfera de 

suas respectivas competências envidarão esforços para melhorar a qualidade e elevar os 

índices de produtividade do ensino em relação ao seu custo: 

a) promovendo a publicação anual das estatísticas do ensino e dados complementares, que 

deverão ser utilizados na elaboração dos planos de aplicação de recursos para o ano 

subseqüente; 

b) estudando a composição de custos do ensino público e propondo medidas adequadas para 

ajustá-lo ao melhor nível de produtividade. 
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Esse diálogo com o mundo da produção é respaldado pelo momento em questão, no qual 

Juscelino Kubitschek (1956-1961) articula o ensino técnico às transformações do nosso sistema 

econômico. Como afirma Biagini:  

A compreensão da relação do Ensino Técnico com a proposta de desenvolvimento da nação 

brasileira articula-se à compreensão da concepção de modernidade do capital de sua 

proposta de ação. Sob a tese do desenvolvimento, a modernização foi concebida como 

progresso técnico, o que fez ressaltar a necessidade de uma maior integração da estrutura 

econômica brasileira com a estrutura econômica mundial; a motivação para tanto era 

traduzida pela participação crescente das indústrias multinacionais na economia do país. 

Este procedimento consolidou a relação do capitalismo dependente no Brasil, que vinha ao 

encontro das necessidades reais da reprodução capitalista mundial. As novas demandas 

surgidas desta expansão industrial fizeram do ensino profissional uma das prioridades 

nacionais. Não obstante, permaneceu nas entranhas deste ensino a marca de ser ele destinado 

às camadas pobres da sociedade, uma vez que a outra vertente do ensino secundário 

continuava basicamente propedêutica e orientada para as classes economicamente 

favorecidas, para as quais se reservam as universidades (BIAGINI, 2011, p. 6). 

O modelo intervencionista de Estado, iniciado nos anos 40, ganha espaço como estratégia 

para a reestruturação do mercado e das relações de produção, em meio ao avanço do setor 

industrial. Com o propósito de criar condições para a esse desenvolvimento a sociedade deve 

aceitar as condições capitalistas, que podem ser traduzidas em: mecanismos de acumulação, de 

controle do lucro e das relações sociais de produção, imprescindíveis para a existência do próprio 

Estado e para a reorganização da estrutura social, nos moldes do capitalismo.  

Esse momento exemplifica o controle que se exerce nos corpos, como visto na 

fundamentação teórica, que não se dá por acaso, mas sim no intuito de transformar o corpo em 

força de trabalho, vinculado à ideia de que o trabalhador e a formação profissional têm como 

função servir o mercado.  

Dentro desse contexto de crescimento do setor produtivo de acordo com Silveira, (2010) a 

ETN implementa, na década de 60, o modelo de formação profissional que a torna marco de 

ensino e uma das principais instituições de ensino industrial do país. Tal destaque deve-se à 

qualidade de seu ensino, que conta com, além dos professores oriundos da Wenceslau Braz, 

técnicos suíços e norte-americanos, contratados para lecionar na rede federal de escolas técnicas 

(CEFET/RJ, 2007, p. 26). 

É importante notar que apesar de todo investimento feito na ETN e do reconhecimento do 

seu ensino de qualidade, a instituição – devido à visão preconceituosa originada na época 

colonial, como visto no Capítulo 1, que encara o trabalho manual como atividade inferior –, não 

atrai as classes mais favorecidas, que a veem como espaço reservado, se não mais a delinquentes, 

a filhos de operários. Como aponta Silveira:  
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[...] na concepção das famílias das classes média e alta do país, a escola ideal, para seus 

filhos seria o Colégio Militar, o Colégio Pedro II, o Instituto de Educação ou, ainda, as 

escolas confessionais da rede privada. Destinados ao oficialato ou às escolas com formação 

voltada apenas para a cultura geral, esses jovens, na visão dominante, estariam, assim, 

preparados para o trabalho intelectual (SILVEIRA, 2010, p. 204). 

 

2.3.2 Período ditatorial  

A educação, assim como no período do governo de Kubitschek, é um elemento chave no 

governo João Goulart (1961-1964), pois é vista como um meio eficaz de atingir o 

desenvolvimento cultural e tecnológico. Consequentemente, incrementa-se o ensino técnico e 

profissional e a educação.  

Nesse período também muito se discute acerca da situação brasileira. Há um forte debate 

técnico e político sobre que possibilidades e restrições são ocasionadas desde o tipo de 

desenvolvimento industrial dos anos anteriores. Buscando uma solução, o governo formula uma 

política planificada chamada Plano Trienal – diagnóstico detalhado das condições econômicas e 

de possíveis fatores responsáveis por sua desestabilização.   

No contexto internacional, a vitória de Fidel Castro em Cuba e a consequente crise de 

liderança norte-americana fazem com que esses últimos passem a se interessar pela América 

Latina, interesse este manifestado não só por apoio como também pela idealização de programas 

de desenvolvimento econômico. Cabe aqui comentar que esse fenômeno de interferência norte-

americana em questões da educação nacional já havia se manifestado – desde a Guerra Fria e 

aumentado ao longo dos governos Dutra e Juscelino –, e não era um fenômeno exclusivamente 

brasileiro. Contudo, como afirma Goes (CUNHA; GOES, 1996, p. 33) “foi na ditadura militar, 

mais especificamente no governo de Castelo Branco que a desnacionalização do campo 

educacional tomou formas nunca vistas”. 

Afinal, não interessa à política norte-americana, na época presidida por John Fitzgerald 

Kennedy (1961-1963), que os problemas sociais e políticos possam se tornar obstáculos ao 

desenvolvimento, dado que a seu ver o subdesenvolvimento decorrente de problemas sociais é 

campo fértil para a proliferação de ideias socializantes. Assim, por meio de financiamentos de 

projetos sociais para o desenvolvimento – oferecidos pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento e Banco Mundial, orientados pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), é 

possibilitado aos Estados Unidos o controle social dos países americanos.  
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O Estado brasileiro, por sua vez, intensifica a hegemonia do poder executivo e, para tal, 

estende seus braços para outras instituições da sociedade civil. Fazendo uso indiscriminado de seu 

poder passa a intervir nas transformações do sistema educacional. Os primeiros programas 

relativos à educação na América Latina originam-se como resultado da Carta de Punta del Este, 

documento redigido em 1961 a partir de reunião de Ministros do Interior dos países das Américas 

promovida pelos EUA/Organização dos Estados Americanos naquela cidade, com o objetivo de 

lançar o Programa Aliança para o Progresso.  

Dentro desse contexto,  

[...] o governo, pôs em prática uma política monetária, cambial e salarial de cunho anti-

inflacionário através de negociações do Ministério da Fazenda com o governo norte-

americano no sentido de serem mantidas as disposições tratadas, e internamente sofreu 

pressões dos setores industriais, pelas dificuldades de crédito e das classes assalariadas, que 

vinham tendo uma diminuição sensível em seus salários. O governo viu-se, então, na 

contingência de dar maior importância a outro aspecto: o da reformulação das estruturas 

administrativa, bancária, fiscal e sobretudo agrária, com a finalidade de dar condições 

institucionais para o desenvolvimento da economia brasileira, tendo em vista a 

“modernização” institucional preconizada pela Carta de Punta del Leste e contida 

anteriormente no Plano Trienal (FAZENDA, 1988, p. 30).  

É preciso ressaltar que as ideias do liberal João Goulart – reformas de base visando a 

reduzir as desigualdades – preocupam as elites, que não querem nenhuma mudança social que 

ameasse seus privilégios e faz-se necessário enfraquecer o poder do presidente. Para isso, adota-

se o parlamentarismo, que, atribui, em 1961, as funções do presidente ao Congresso, dominado 

por representantes das elites.  

Em meio à crise econômica e política, João Goulart propõe reformas constitucionais. 

Pretende controlar a remessa de dinheiro para o exterior, propiciar canais de comunicação aos 

estudantes e permitir o voto dos analfabetos, maioria da população. Evidentemente, tais propostas 

resultam numa reação das elites e, a partir daí,  estão criadas as condições para o golpe, que 

acontece quando, em março de 1964, o presidente determina a reforma agrária e a nacionalização 

das refinarias estrangeiras de petróleo.  

A partir do exposto é fácil compreender o que afirma Góes em relação ao golpe: 

A tomada do poder no Brasil em 1964 não foi um simples golpe latino-americano nem mais 

um pronunciamento, e sim uma articulação política de profundas raízes internas e externas, 

vinculada a interesses econômicos sólidos e com respaldas sociais expressivos. Não foi coisa 

de amadores. Tanto é assim que, passados os primeiros momentos de perplexidade, o novo 

Estado emergiu do figurino do IPES
33

 com objetivos programados, metas estabelecidas e, 

naturalmente, com os homens que se apossaram do poder (CUNHA; GOES, 1996, p. 32). 

                                                           
33

 O Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES), fundado em 1961, foi um dos principais difusores do 

pensamento antiGoulart. Tinha como principal integrar os diversos movimentos sociais de direita para criar as bases 

http://educacao.uol.com.br/historia-brasil/parlamentarismo-1.jhtm
http://pt.wikipedia.org/wiki/1961
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Goulart
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O governo Militar impõe um novo modelo econômico; a internacionalização da economia 

em prol da hegemonia do capital financeiro substitui o nacionalismo-desenvolvimentista. O 

crescimento econômico é fundamental para a inserção do Brasil no bloco do Primeiro Mundo. 

Para tal é gerada uma demanda pela qualificação de mão-de-obra técnica e é preciso adequar à 

educação brasileira a esse tipo de desenvolvimento.  

A criação de uma política de incremento com subsídios e incentivos fiscais a grandes 

empresas, em detrimento das pequenas, aumenta o desemprego e a inflação, e a única saída para a 

ascensão das camadas populares e a equalização social é o sistema educacional. E é este que pode 

impedir ou ao menos amenizar as reivindicações salariais. Em meio a esse contexto o regime 

militar investe em uma educação de cunho liberal, fundada na Teoria do Capital Humano (TCH), 

a qual será retomada posteriormente, que busca estabelecer uma relação direta, imediata e de 

subordinação explícita da educação à produção (CORDEIRO; COSTA, 2006). Dita teoria 

relaciona-se a uma pedagogia tecnicista que tem como base o pressuposto da eficiência e da 

produtividade, obtida a partir da neutralidade científica inspirada nos princípios da racionalidade, 

e defende a reordenação do processo educativo de modo a torná-lo objetivo e operacional, 

minimizando as interferências subjetivas. O que se pretende, pois, é a objetivação no trabalho 

pedagógico, como já ocorreu no trabalho nas fábricas.  

Além da questão educacional, toda a sociedade brasileira passa a ser submetida a um 

conjunto de políticas públicas que procuram enquadrar o Brasil nos postulados sociais, culturais e 

políticos pensados não só pelos militares, mas também pelo capital estrangeiros e pela burguesia 

nacional, como já havia acontecido anteriormente com a celebração do acordo que cria a CBAI. 

Contudo, além dos setores dominantes, os militares eram apoiados por alguns setores da classe 

média e por parte da classe popular que acreditava estar sendo beneficiada pelo modelo 

econômico vigente.  

Para a manutenção da ditadura é preciso garantir o capital e proteger o país do socialismo. 

Não se admitem obstáculos que possam atrapalhar o processo de adaptação econômica e política 

imposto. É preciso, portanto, conter a crise econômica, extinguir qualquer tipo de movimentação 

política e abrir as portas para o capital multinacional.  

                                                                                                                                                                                             

de uma oposição que pudesse deter "o avanço do comunismo soviético no ocidente". (Centro de Pesquisa e 

Documentação de História Contemporânea do Brasil - CPDOC | FGV  Disponível em: 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/artigos/NaPresidenciaRepublica/O_Instituto_de_Pesquisa_e_Estudos_So

ciais.  Acessado em 03/11/2011.  

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/artigos/NaPresidenciaRepublica/O_Instituto_de_Pesquisa_e_Estudos_Sociais.%20%20Acessado%20em%2003/11/2011
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/artigos/NaPresidenciaRepublica/O_Instituto_de_Pesquisa_e_Estudos_Sociais.%20%20Acessado%20em%2003/11/2011
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Faz-se a opção por um modelo de desenvolvimento que pressupõe ampla cooperação do 

capital externo e necessita, como afirma Fazenda (1988, p. 20), da experiência gerencial e do 

acervo de conhecimentos tecnológicos de empresas estrangeiras para garantir um sistema de 

remessa de lucros razoável. O referido modelo implica uma mudança crucial no que se refere à 

educação: o princípio da ideologia liberal Escola, direito para todos dá lugar ao Estado que 

privilegia poucos compromete seu desenvolvimento econômico. 

Com vistas à implementação desse modelo, o Estado alia instrumentos como o Conselho 

Federal de Educação (CFE) e a Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL) a 

organismos estrangeiros, como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO), a Organização dos Estados Americanos (OEA), a Food and Agriculture 

Organization (FAO) e Organização Internacional do Trabalho (OIT), com base nos compromissos 

firmados na Carta de Punta del Este, que também foi a responsável pela série de acordos 

posteriormente assinados entre o Ministério de Educação e Cultura e a Agency for International 

Development (AID) chamados acordos MEC-USAID (FAZENDA, 1988, p. 21). E de acordo 

com a mesma autora: 

Além do ‘colonialismo científico’ por que passou o país nos anos 60-70, de toda uma 

vigilância manifesta das potências estrangeiras, através do Projeto Camelot e do CIES 

(Conselho Interamericano Econômico e Social, tivemos: o impedimento de uma 

compreensão real de nossas dificuldades educacionais, através dos diagnósticos e previsões 

parciais dos Planos Nacionais de Desenvolvimento, produzidos por ‘tecnocratas’, para 

atender e ‘camuflar’ as exigências do ‘modelo’ (FAZENDA, 1988, p. 21).  

 

2.3.3 Lei n° 5.540/1968 e reforma do ensino de 1º e 2º graus, Lei n° 5.692/1971 

Dentro de um contexto histórico que, como vimos, concebe a educação como pressuposto 

do desenvolvimento econômico, o objetivo primordial dos acordos MEC-USAID é fornecer as 

diretrizes políticas e técnicas para uma reorientação do sistema educacional brasileiro, sempre 

considerando as demandas do desenvolvimento capitalista internacional. Para tal, entre 1968 e 

1976, são estabelecidos convênios de assistência técnica e cooperação financeira à educação 

brasileira. Os acordos abrangem educação nos níveis primário, médio e superior, o treinamento de 

professores e a veiculação de livros didáticos, e apenas “graças à reação estudantil, o 

amadurecimento do professorado e a denúncia de políticos nacionalistas com acesso à opinião 

pública evitaram a total demissão brasileira no processo decisório da educação nacional” 

(CUNHA; GOES, 1996, p. 33). Pode-se dizer, contudo, que se os acordos MEC-USAID não 

acarretaram mudanças diretas na política educacional, certamente, influenciaram as posteriores 
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formulações e orientações relativas à reforma da educação brasileira na Ditadura Militar: a 

reforma universitária, Lei n° 5.540/1968, e reforma do ensino de 1º e 2º graus, Lei n° 5.692/1971 

e conforme Romanelli:  

[...] tiveram o efeito de situar o problema educacional na estrutura geral de dominação, 

reorientada desde 1964, e de dar um sentido objetivo e prático a essa estrutura;. Lançaram, 

portanto, as principais bases da reforma que se seguiram e serviram de fundamento para a 

principal das comissões brasileiras que completaram a definição da política educacional 

brasileira: a Comissão Meira Matos. Por outro lado, ao provocarem protestos de todos os 

lados, os acordos MEC-Usaid tiveram também o efeito de agravar a crise educacional. A 

comissão Meira Matos teve assim uma dupla função: atuar como interventora nos focos de 

agitação estudantil, e b) estudar a crise em si, para propor medidas de reforma. Sob este 

aspecto, o relatório que ela apresentou nada mais fez do que reforçar as propostas surgidas 

com os Acordos MEC-Usaid. (ROMANELLI, 2010, p. 203). 

Não é difícil chegar à conclusão de que esses acordos, mais do que pensar na realidade da 

educação brasileira, tinham como objetivo, como explicita Romanelli (2010) treinar e doutrinar 

órgãos e pessoas, para que esses passassem a difundir as estratégias que fossem de interesse da 

Agency for International Development. Nesse sentido era imprescindível a reforma do ensino 

superior, no intuito de formar quadros com esse perfil.    

E dentro desse conjunto de circunstâncias o Estado opta pela coerção como modo de tornar 

hegemônica sua concepção de mundo. Atos e emendas institucionais são criados para modificar a 

Constituição de 46, visando à manutenção da ordem vigente. É fundamental uma nova 

constituição que de respaldo a essas mudanças e que represente os ideais e princípios do golpe 

chamado pelos militares de Revolução. Segundo o Ato Institucional nº 4, a Constituição já não 

atende às exigências nacionais e é necessária uma nova que além de representar os princípios da 

revolução assegure a continuidade da obra revolucionária. Instaura-se, pois, a hegemonia 

absoluta do Poder Executivo sobre o Legislativo.  

O contexto vigente, autoritário no que se refere às questões políticas, mas liberal com 

relação às econômicas justifica o caráter contraditório do projeto constitucional do executivo, 

inspirado pelos ministros da justiça e da economia, para a elaboração da nova Constituição.  

Conforme Vieira (2009), por ter sido elaborada antes das medidas que instituem o estado de 

exceção as características do novo regime nem sempre são visíveis em seu texto e com relação à 

educação os dispositivos não chegam a traduzir uma ruptura com conteúdos de constituições 

anteriores: 

Antes, expressam a presença de interesses políticos já manifestos em outras cartas, 

sobretudo àqueles ligados ao ensino particular. A “liberdade de ensino”, tema chave do 

conflito entre o público e o privado desde meados dos anos cinqüenta, é visível no texto 

produzido no regime militar. Outros temas advindos das cartas de 1934, 1937 e 1946 são 

reeditados, fazendo com que nos dispositivos relativos à educação a Constituição de 1967 
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esteja mais próxima da LDB de 1961, do que da legislação aprovada em pleno vigor do 

estado de exceção (VIEIRA, 2009, p. 13). 

Nesse período, avançam os processos de urbanização que começaram nos anos 30 e foram 

reforçados por JK. A população urbana tem um enorme crescimento e a indústria agora é uma 

parcela significativa do Produto Interno Bruto. Inicia-se a fase do "milagre econômico" e o país 

passa a fazer parte das grandes potências emergentes.  

Tal situação implica mudanças no setor industrial que se refletem no ensino profissional, e, 

consequentemente, a ETN passa por diversas mudanças. Em 1965, Escola Técnica Federal da 

Guanabara; em 1967, passa a Escola Técnica Federal Celso Suckow da Fonseca, como 

homenagem póstuma ao primeiro diretor eleito pela comunidade interna;  

A segunda mudança é o fato de a escola começar a funcionar em três turnos, para atender à 

grande demanda de vagas, no fim dos anos 60. O horário integral é abolido, apesar de até então 

ser considerado fundamental para a concretização do ensino industrial de qualidade (SILVEIRA, 

2010). 

Outra transformação é a criação do Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio e 

Superior de Engenharia de Operação (PRODEM), em 1971 pelo MEC, a partir dos Acordos 

MEC-USAID. O programa vincula-se ao Departamento de Ensino Médio e pretende captar 

recursos do Banco Mundial, para “construir prédios, instalar e equipar oficinas e laboratórios, 

bem como preparar e formar pessoal, em todos os níveis de ensino, em seis escolas técnicas e 13 

colégios agrícolas de todo país” (SILVEIRA, 2010, p. 205). 

A quarta transformação citada pela autora é a criação do Centro de Treinamento de 

Professores, que passa a funcionar em convênio com o Centro de Treinamento do Estado da 

Guanabara (CETEG) e o Centro Nacional de Formação Profissional (CENAFOR) a partir da 

necessidade de preparar professores para lecionar disciplinas específicas dos cursos técnicos e dos 

cursos de Engenharia de Operação.  

A última transformação é a criação do curso de Telecomunicações, que representa bastante 

bem o vínculo entre a escola e o desenvolvimento econômico do país. A propósito desse fato, 

cabe relembrar a origem desse curso, que remete à Lei Geral de Telecomunicações, que propicia 

ao país a estruturação de uma das maiores redes de telecomunicações do mundo, que origina a 

estatal Telecomunicações Brasileiras S/A (Telebrás), em 1972.  

A ETN começa a oferecer o curso extracurricular sobre Central de Pentaconta — a mais 

avançada tecnologia para telefonia à época —, em convênio com a Standard Electric S. A., 
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Companhia Telefônica Brasileira (CTB) e Companhia Estadual de Telefones do Estado da 

Guanabara (CETEL); em 1978, tal modalidade de ensino cede espaço para a implantação do 

curso técnico de Telecomunicações, em horário noturno, destinado a alunos portadores de 

diploma do chamado ensino de 2º grau. (SILVEIRA, 2010, p. 206)  

Retomo o texto constitucional de 67, no qual a educação, além de ser "direito de todos", 

como em 1946, passa a ser "o dever do Estado" (Art. 176). Mantendo a orientação do mesmo 

texto, em seu Art. 8°, XVII, a constituição em vigor estabelece ser competência da União legislar 

sobre diretrizes e bases da educação nacional e acresce as atribuições relativas aos planos 

nacionais de educação (Art. 8°, XIV). Define, também com base nas constituições anteriores, a 

obrigatoriedade e a gratuidade do ensino primário; o ensino religioso, de matrícula facultativa 

como disciplina dos horários normais das escolas oficiais de grau primário e médio; 

obrigatoriedade de os poderes públicos ministrarem o ensino nos diferentes graus. 

No que se refere à discussão público e privado, ainda que as duas constituições definam que 

o ensino seja "livre à iniciativa particular", há uma diferença relevante: enquanto a lei de 46 

observa que devam ser "respeitadas as leis que o regulem" (Art. 167), a de 67, denota avanço no 

que se refere ao subsídio ao ensino privado, ao dispor que este "merecerá amparo técnico e 

financeiro dos Poderes Públicos, inclusive mediante bolsas de estudo"(Art. 176, § 2º). 

Nesse período, é indispensável ao Estado fazer-se obedecer que para isso estabelece formas 

de dominação baseadas numa organização racional onde complexa e às vezes conflitante máquina 

administrativa passa a ter grande importância na manutenção da ordem pública. É nessa fase da 

história nacional que se efetivam as duas propostas de reforma no período militar. A primeira é a 

Lei nº 5.540/68, chamada reforma do ensino superior, que mesmo não sendo considerada 

unanimemente como Lei de Diretrizes e Bases, pode ser vista como uma LDB para o ensino 

superior, uma vez que revoga os dispositivos da lei 4.024/61 que versam sobre esse nível. E a 

reforma do ensino médio por meio da LDB 5692/71.  

A reforma universitária tem por objetivo, além de contentar a grande demanda pelo ensino 

superior, formar quadros que permitam dar continuidade ao crescimento econômico gerado pelo 

"milagre brasileiro" e também acalmar as manifestações advindas do movimento estudantil. Ao 

final, seria um modo de reduzir as resistências ao governo militar presentes na universidade, por 

meio da imposição à sociedade civil de um modelo que fosse consenso. Nesse sentido, seu texto 

apresenta fins, funções, organização e modalidades de cursos de ensino superior; orientações 

sobre corpo docente e corpo discente, além de outras disposições gerais e transitórias. Destacam-
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se como inovações a criação da estrutura departamental, a instituição da matrícula por disciplinas 

e a introdução do princípio da indissociabilidade entre ensino e pesquisa.  

A LDB 5.692/71 trata do 1º e 2º graus, especificamente da profissionalização de nível 

médio, na qual reside meu principal interesse. Vem responder as necessidades do mundo do 

trabalho, já que o crescente desenvolvimento industrial precisa de mão de obra mais qualificada, e 

pretende atingir dois objetivos: a contenção da crescente demanda para o ensino e a 

profissionalização compulsória, essa última, segundo Cunha (2000, p. 181) a medida mais 

ambiciosa de política educacional de toda a história do país e, sem dúvida, a que representou o 

maior fracasso. Os cursos primário, ginasial e colegial foram transformados em 1º grau e 2ºgrau; 

extingue-se a admissão ao ginásio; ampliação da escolarização inicial; e estabelecimento da 

profissionalização obrigatória no 2º grau. 

A profissionalização compulsória se justifica devido à urgência em suprir a carência de 

técnicos de nível médio, e à oferta de formação profissional aos jovens que não podiam ou 

almejavam frequentar a universidade, visando o seu ingresso imediato no mercado de trabalho. 

Este discurso claramente dialoga com a visão da escola como instituição que serve às demandas 

do setor produtivo, formando a mão de obra que a ele interessa. Na realidade, buscava-se: 

[...] resolver no interior da escola, e por meio de um ato legal, a contradição inerente às 

relações capitalistas de produção: a separação entre teoria e prática enquanto expressão da 

divisão social e técnica do trabalho. Assim, as esperanças contenedoras da demanda por 

ensino superior depositadas no caráter profissionalizante terminal introduzido no ensino 

médio, se viram frustradas em decorrência dos próprios limites estruturais impostos pelo 

capitalismo à divisão do trabalho e pelas resistências que os setores atingidos pela reforma 

opuseram à profissionalização (SOUZA, SANTANA, DELUIZ, 1999). 

Uma leitura do texto da LDB permite perceber que questões diferentes das pedagógicas são 

priorizadas. Como primeira observação com relação a esse texto, ressalto o parágrafo único do 

Art. 2º:  

Parágrafo único. A organização administrativa, didática e disciplinar de cada 

estabelecimento do ensino será regulada no respectivo regimento, a ser aprovado pelo órgão 

próprio do sistema, com observância de normas fixadas pelo respectivo Conselho de 

Educação.  

Comprovando o que afirmei anteriormente, chama a atenção em lei destinada à educação, o 

fato de as organizações administrativa, disciplinar e didática serem tratadas da mesma forma. Em 

um mesmo parágrafo outorga-se mais poderes às duas primeiras e diminui-se o valor da terceira 

que deveria ser o foco principal. Na verdade, este artigo corrobora o dito acerca da importância 

dada à máquina administrativa e à necessidade de disciplinamento, que possibilita não só a 
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manutenção do regime militar, como a sua perpetuação por mais vinte anos, pois é necessário 

formar indivíduos que se adequem à nova ordem social.  

No mesmo sentido, cito o Art.º 33: 

Art. 33. A formação de administradores, planejadores, orientadores, inspetores, supervisores 

e demais especialistas de educação será feita em curso superior de graduação, com duração 

plena ou curta, ou de pós-graduação. 

Assim como ocorre no Art. 2º, o Art. 33º coloca no mesmo patamar a formação das 

categorias de administradores, planejadores, orientadores, inspetores, supervisores além de 

chamá-los especialistas em educação. Contudo, é interessante comentar o Parecer do CFE n.º 

252/69, que afirma ser o inspetor um profissional que “atua no âmbito macroeducacional, 

orientando e coordenando as escolas dentro do sistema” e “não se criou um curso específico de 

inspeção”, partindo-se do princípio que “todos serão basicamente educadores: administradores, 

supervisores, orientadores educacionais e inspetores. E para isso, no educador se desenvolverá “o 

profissional de áreas específicas incluindo o inspetor, capaz de ajustar-se a peculiaridades locais, 

a estilos escolares e mesmo a diferenças individuais dos alunos” (REIS, 2012).  

Dentro do tema da disciplinamento também cabem reflexões sobre o artigo Art. 7º:  

Art. 7º Será obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação Física, Educação 

Artística e Programas de Saúde nos currículos plenos dos estabelecimentos de lº e 2º graus, 

observado quanto à primeira o disposto no Decreto-Lei n. 369, de 12 de setembro de 1969. 

Como já dito, para a sua sobrevivência o regime militar tinha que formar indivíduos de 

acordo com a ordem vigente. E uma estratégia de intervenção do Estado com esse propósito na 

área educacional foi a implementação e a obrigatoriedade da disciplina Educação Moral e Cívica, 

com o claro objetivo de moldar comportamentos e mostrar ao povo as vantagens do regime, as 

benesses do regime militar. Segundo Nunes e Rezende:  

A EMC atuava, inclusive, na mente das crianças, inculcando valores tais como: obediência; 

passividade; ordem; fé; ‘liberdade com responsabilidade’ e patriotismo. Estes valores faziam 

parte dos conteúdos presentes nos livros didáticos de EMC, o que leva a considerar a 

disciplina como parte da estratégia psicossocial elaborada pelo governo militar, uma vez que 

atuava nas formas de pensamentos e nas subjetividades individuais com o objetivo de 

interferir na dinâmica social. Desejava-se moldar comportamentos e convencer os alunos 

acerca das benesses do regime para que estes contribuíssem com a manutenção do regime 

(2012, p. 2).  

Ainda a implementação da Educação Física como disciplina obrigatória se justifica 

quando pensamos ser ela herdeira de uma tradição científica e política que prioriza a ordem e 

hierarquia e também, como mostra Soares (2004), um significativo modelo de educação corporal 

que integra o discurso do poder. Desse modo, no governo militar a prática da educação física 

passa a ter uma importância maior que nos governos anteriores, uma vez que era considerada uma 
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das responsáveis pela melhoria das qualidades físicas e morais do homem e um instrumento 

eficaz na cooptação das massas e disciplinamento dos cidadãos, com vistas ao controle da mente 

e do corpo.  

Longe de serem práticas normais do cotidiano escolar, tanto a Educação Física quanto a 

Educação Moral e Cívica são exemplos de dispositivos de controle que visam à adequação à 

ordem. A primeira como um instrumento de controle, de preparo e transformação dos corpos 

despreparados dos alunos em corpos úteis, produtivos, obedientes e disciplinados; a segunda 

como difusora e mantenedora de valores morais com a finalidade de disciplinar as almas, ambos 

funcionando para encaixar os alunos em modelos de obediência coletiva que proporcionam o 

funcionamento do sistema disciplinar. 

Outro mecanismo de controle que se pode identificar no texto da lei são os amplos 

poderes concedidos aos Conselhos de Educação (CE), que: “relacionarão, para os respectivos 

sistemas de ensino, as matérias dentre as quais poderá cada estabelecimento escolher as que 

devam constituir a parte diversificada” (Art. 4º); poderão “aprovar, dentre as matérias 

previamente aprovadas, que estudos podem ser incluídos pelos estabelecimentos (Art. 4º);” e 

“autorizar experiências pedagógicas, com regimes diversos dos prescritos na presente Lei, 

assegurando a validade dos estudos assim realizados” (Art. 64º). 

Ao CFE caberá fixar para cada grau as matérias relativas ao núcleo comum, definindo-

lhes os objetivos e a amplitude (Art. 4º); fixar para o ensino de 2º grau, “além do núcleo comum, 

o mínimo a ser exigido em cada habilitação profissional ou conjunto de habilitações afins” (Art. 

4º); aprovar quais habilitações profissionais para as quais não haja mínimos de currículo 

previamente estabelecidos, podem ser oferecidas (Art. 4º); fixar “as normas de revalidação dos 

diplomas e certificados das habilitações, correspondentes ao ensino de 2º grau, expedidos por 

instituições estrangeiras” (Art. 65º). 

O texto desses artigos denota os poderes dos conselhos, principalmente o federal, que 

segundo Saviani (2008) foi o grande instrumento da política educacional da ditadura militar. E 

Cunha afirma que nessa época as Secretarias e Conselhos Estaduais começaram a ser 

“ostensivamente ocupados pelos donos de colégios particulares e seus prepostos, que tinham todo 

o interesse em aprovar convênios que beneficiavam, antes de tudo, as empresas de ensino de sua 

propriedade ou as quais prestavam seus ‘serviços’” (CUNHA; GÓES, 1996, p. 36)  

Todos esses mecanismos dialogam com a sociedade disciplinar exposta no capítulo 

teórico-metodológico deste trabalho, que nos foi apresentada por Foucault (2004) aos quais se 
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submente a sociedade. São exemplos daqueles mecanismos de poder que limitam nossa existência 

por meio da criação de instrumentos que vigiam comportamentos e atividades cotidianas, como o 

simples objetivo tornar os corpos úteis e obedientes. Uma obediência que não se restringe a 

cumprir ordens, respeitar leis, mas que também produz corpos dóceis, exercitados e excelentes, 

que vão servir ao mercado de trabalho, ao mundo da produção.   

Há, pois, um diálogo explícito com a ideia de educação que tem como base uma teoria 

vinculada à pedagogia tecnicista e está voltada para a eficiência e a produtividade. De acordo com 

Frigotto (2010) a educação é transferida do plano do direito para o plano de um bem ou serviço 

que se compra diretamente no mercado. Devido à relação tão estreita entre o governo militar, a 

educação e o mundo da produção, evidentemente encontra-se na lei uma série de diálogos com a 

produção como os presentes nos artigos 5º e 6º, apresentados a seguir:   

Art. 5º [...] 

b) no ensino de segundo grau, predomine a parte de formação especial. 

§ 2º A parte de formação especial de currículo: 

a) terá o objetivo de sondagem de aptidões e iniciação para o trabalho, no ensino de 1º 

grau, e de habilitação profissional, no ensino de 2º grau; 

b) será fixada, quando se destina a iniciação e habilitação profissional, em consonância 

com as necessidades do mercado de trabalho local ou regional, à vista de levantamentos 

periòdicamente renovados. 

[...] 

Art. 6º As habilitações profissionais poderão ser realizadas em regime de cooperação com 

as emprêsas. 

Parágrafo único. O estágio não acarretará para as emprêsas nenhum vínculo de 

emprêgo, mesmo que se remunere o aluno estagiário, e suas obrigações serão apenas as 

especificadas no convênio feito com o estabelecimento. 

Art. 10. Será instituída obrigatòriamente a Orientação Educacional, incluindo 

aconselhamento vocacional, em cooperação com os professôres, a família e a comunidade. 

Torna-se evidente que a reforma proposta pelo governo militar mais do que preocupar-se 

com o futuro do futuro trabalhador busca ajustar a educação a esse novo modelo de 

desenvolvimento de intensificação da internacionalização do capital e hegemonia do capital 

estrangeiro. Com a entrada no Brasil no bloco do Primeiro Mundo cresceria o desenvolvimento 

industrial e a demanda de força de trabalho de nível técnico.  

Nesse momento, a realidade é que as escolas privadas escondem seu caráter propedêutico, 

por baixo de uma falsa proposta profissionalizante e as públicas, cujo caráter profissionalizante 

era antes explícito, passam a não desenvolver nem o ensino propedêutico nem o 
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profissionalizante, perdendo em termos de qualidade, e deixando de atender tanto à demanda 

quanto à legal. 

Além disso, as tão propagadas necessidades do mercado de trabalho não absorviam a 

recém-formada mão de obra de nível médio, visto que a modernização do setor primário e o 

desenvolvimento da indústria de ponta, que simplifica os processos de trabalho, do setor 

secundário, diminuem a demanda de mão de obra, que não é absorvida pelo setor terciário. De 

acordo com Kuenzer:  

As características do desenvolvimento do processo produtivo, acrescidas das precárias 

condições de funcionamento da escola de 2º grau, acabam por inviabilizar completamente a 

proposta de articulação entre educação e trabalho nos moldes da Teoria do Capital Humano 

(KUENZER, 1988, p. 18). 

No âmbito das escolas técnicas, de acordo com Coelho (1998), a necessidade de implantar o 

ensino técnico, acarretada pelo ensino profissional obrigatório, dividiu os recursos destinados a 

esse nível . Consequentemente, a ETN, assim como as outras ETs tradicionais, sofre perdas 

significativas. Além disso, para cumprir a disposição legal de preparar para o exercício de uma 

profissão, que agora cabe a todas as escolas, nasce uma preocupação em elaborar currículos que 

integrem as disciplinas de educação geral e as de formação profissional. E o fato de as escolas 

técnicas federais serem referencias na oferta de ensino profissionalizante fez com que fossem 

procuradas para estabelecer convênios com outras instituições, visando à oferta da parte especial 

do currículo das habilitações técnicas. Tal, relação, mais do que apenas aumentar a clientela das 

ETs, restringe sua autonomia e lhes impõe novas responsabilidades o que pode comprometer a 

qualidade de seus serviços (RAMOS, 2006). 

Outra preocupação é com o nível da profissão de técnico, uma vez que escolas, antes sem 

qualquer vínculo com o ensino profissional passam a diplomar pessoas com qualificação menor 

do que as que concluem seus estudos nas escolas técnicas. 

É também um problema o fato de formulação das normas relativas à formação do 

profissional técnico está sendo feita por pessoas sem relação com essa realidade de trabalho e 

que, portanto, desconheciam suas peculiaridades.   

Fica claro, portanto, que a dualidade estrutural presente no sistema de ensino brasileiro, em 

lugar de ser resolvida por meio da profissionalização compulsória, ao contrário, acaba por se 

legitimar, o que, de certa forma, era esperado. Como afirma Kuenzer (1988, p. 20).: 

O fato da dualidade estrutural não ter sido resolvida no interior do sistema de ensino, apesar 

da tentativa feita pela Lei nº 5.692/71, não causa espanto, na medida em que ela expressa a 

divisão que está posta na sociedade brasileira, enquanto separa trabalhadores intelectuais e 
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trabalhadores manuais e exige que se lhes dê distintas formas e quantidades de educação. Ao 

mesmo tempo, essa impossibilidade revela, mais uma vez, a ingenuidade das propostas que 

pretendem resolver, através da escola, problemas que são estruturais nas sociedades 

capitalistas. Nesse sentido, a escola brasileira, antes de resolver a dicotomia 

educação/trabalho no seu interior, referenda, através do seu caráter seletivo e excludente, 

esta separação, que é uma das condições de sobrevivência das sociedades capitalistas, uma 

vez que determinada pela contradição fundamental entre capital e trabalho.  

É inevitável a queda por terra da proposta de generalização da profissionalização no 

Ensino Médio a partir do momento em que o milagre econômico não acontece e o 

reestabelecimento do modelo de educação anterior no qual se concretizam os desejos daqueles 

que já têm acesso aos benefícios de produção e consumo que é chegar à universidade. Perde-se o 

interesse na formação do profissional e, novamente recorro a Kuenzer. A autora relembra que:  

Os historicamente excluídos desses benefícios, que se mantiveram nas escolas, não colheram 

frutos que pudessem permitir a superação da sua situação de classe, já que a ‘qualidade’ 

dessa escola, que é a qualidade do propedêutico, do academicismo livresco, não lhes 

forneceu elementos para o necessário salto qualitativo, nem era essa a sua finalidade. Dessa 

forma, retorna-se ai modelo anterior a 1971: escolas propedêuticas para as elites e 

profissionalizantes para os trabalhadores; mantém-se, contudo, a equivalência (KUENZER, 

2009, p. 30).  

Em meio a essa situação, o MEC decreta o Parecer 76/75 do Conselho Federal de 

Educação, buscando, de certo modo, aliviar as tensões geradas a partir dessa política de 

profissionalização compulsória, do ensino de 2º grau, como vimos. O documento oferece uma 

alternativa para o ensino desse nível, como outra possibilidade de leitura da Lei 5.692/71, 

explícita na definição de habilitação profissional apresentada a seguir:  

[...] entende-se por habilitação profissional, o preparo básico para iniciação a uma área 

específica de atividade em ocupação que, em alguns casos, só se definirá após o ingresso no 

emprego (BRASIL, 1972). 

Desse modo, a habilitação profissional deixa de ser “condição resultante de um processo” 

que “capacita para o exercício de uma profissão ou de uma ocupação técnica”, como afirma o 

Parecer 45/72, e passa ser “o preparo básico para a iniciação...” em uma área de atividade, com o 

novo texto do Parecer 76/75. Perde-se o caráter de terminalidade da condição de capacitação 

específica em uma ocupação e se ganha o da possibilidade na preparação básica por área de 

atividade. Identifica-se aqui, o espírito da escola nova, no qual a escola é onde se prepara para a 

vida.   

A profissionalização imposta no 2º grau deixa de ser obrigatória na Lei 7.044/82, que 

também reitera o conceito de preparação para o trabalho, medida legal que libera as escolas que 

não desejavam ou que não tinham condições de ministrar o ensino profissional aos seus alunos, 

possibilitando dar um tratamento mais adequado à clientela que procurava por um ensino 

propedêutico, visando o ingresso na universidade.  
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Na realidade, a referida lei normatiza o que efetivamente já acontece; escolas que não 

implementam o ensino profissionalizante e o retorno à dualidade estrutural. É a volta em cena do 

cenário anterior a 1971, sendo que mantida a equivalência entre escolas propedêuticas da elite e 

profissionalizantes dos trabalhadores.   

Por sua vez, as escolas técnicas voltam a ocupar seu lugar de instituições mais adequadas 

para conferir o segundo grau de caráter profissionalizante, papel que desempenharam, segundo 

Ramos (2006, p. 285) a partir da Lei 7.077/82 ao fim da década de 80 com “reconhecida 

qualidade, merecendo o respeito dos burocratas estatais e da sociedade civil, que se isentavam de 

qualquer questionamento sobre seu papel econômico e social relativamente à respectivas 

obrigações educacionais”.  

Nesse momento, voltando ao panorama geral, não há nada de novo na relação entre o 

mundo da produção e a educação. Kuenzer é clara, nesse sentido quando assevera que:  

Esse modelo, que foi sendo ajustado ao longo da história para atender às demandas do 

mundo do trabalho e das relações sociais foi orgânico às necessidades do taylorismo-

fordismo e constituindo a sua própria pedagogia que teve e continua tendo por finalidade 

atender ás demandas da divisão social e técnica do trabalho marcada pela clara definição de 

fronteiras entre as ações intelectuais e instrumentais em decorrência de relações de classe 

bem definidas que determinavam as funções a ser exercidas por trabalhadores e dirigentes 

no mundo da produção e das relações sociais (KUENZER, 2009, p. 30) 

E a divisão entre a escola para a elite e escola para o trabalhador é fundamental nesse 

processo a crise estrutural do sistema capital, porque deixa claro os espaços que devem e podem 

ser ocupados por cada um; o que e quem pode desejar o quê.  

Para atender essa visão de organização opta-se por uma concepção de qualificação de 

profissional que a compreende como resultado de processo individual de aprendizagem de foram 

de fazer, determinadas pela ocupação que vai ser exercida, complementada com o 

desenvolvimento das habilidades necessárias ao posto de posto de trabalho (KUENZER, 2009, p. 

31).  

Em tal modo de pensar fundamentam-se os cursos de treinamento das empresas, de 

qualificação profissional das agências formadoras, médios profissionalizantes e também o 

desenvolvimento das competências intelectuais superiores e o domínio do conhecimento 

científico-tecnológico que não são necessários aos trabalhadores, para quem competência deve 

estar relacionada com um mínimo de escolaridade, treinamento para a ocupação, experiência que 

resulte em rapidez e destreza “como resultado de repetição e memorização de tarefas bem-

definidas, de reduzida complexidade e estáveis” (KUENZER, 2009, p. 31).  
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O trabalhador não precisa saber, ter acesso ao conhecimento científico que possa propiciar-

lhe ascensão intelectual às práticas sociais e produtivas, e, consequentemente, autonomia. Para 

tal, são priorizados modos de fazer e disciplinamento, esses sim, fundamentais. De acordo com a 

análise de Kuenzer:  

Compreender os movimentos necessários a cada operação, memorizá-los e repeti-los ao 

longo do tempo não exige outra formação escolar e profissional que o desenvolvimento da 

capacidade de memorizar conhecimentos e repetir procedimentos em uma determinada 

sequência. A pedagogia, tanto escolar quanto do trabalho, em decorrência, propôs conteúdos 

que, fragmentados, organizavam-se em sequências rígidas, tendo por meta a uniformidade 

de respostas para procedimentos padronizados, separando os tempos de aprender 

teoricamente de repetir procedimentos práticos e exercendo rigorosamente o controle 

externo obre o aluno. Essa pedagogia respondeu adequadamente às demandas do mundo do 

trabalho e da vida social organizados segundo o paradigma taylorista-fordista, que se rege 

pelos mesmos parâmetros das certezas e dos comportamentos que foram definidos ao longo 

do tempo como acetáveis (2009, p. 32)  

É a exemplificação do que foi visto do Capítulo 1 no qual Foucault (2004) nos mostra que 

nas instituições em geral, incluída a escola, por meio do disciplinamento, o que se busca é a 

(re)produção de corpos dóceis, economicamente eficazes e politicamente submissos.  

Contudo, as modificações que passam a acontecer no mundo, em decorrência da 

globalização da economia e pela reestruturação produtiva, fazem com que as antigas formas de 

organização tayloristas-fordistas percam forças, dando lugar a novos procedimentos de 

gerenciamento cujas palavras chave são qualidade e competitividade.  

Com o objetivo de preparar trabalhadores capazes de enfrentar os desafios propostos pelos 

avanços da ciência e da tecnologia, a publicação da Lei 6.545/78 eleva três escolas técnicas 

federais – nas cidades-polo de industrialização Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná
34

 – ao 

status de Centros de Educação Tecnológica (CEFETs). No Rio de Janeiro é criado o Centro 

Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ.  

Suas principais atribuições, de acordo com decreto 87.310, de 21 de junho de 1982, que 

regulamentou a lei de 1978, são: a) integrar o Ensino Técnico de 2º grau com o Ensino Superior; 

b) ser um Ensino Superior como continuidade do Ensino Técnico de 2º grau, diferenciado do 

sistema universitário; c) acentuar a formação especializada levando em consideração as 

tendências do mercado de trabalho e do desenvolvimento econômico; d) atuar exclusivamente na 

área tecnológica; e) formar professores e especialistas para o 2º grau técnico; f) realizar pesquisas 

                                                           
34

 Segundo Oliveira (2003) a justificativa para o Estado de São Paulo não haver sido incluído no processo de 

cefetização foi o fato de o Centro Educacional Paula de Souza, estadual, ter mais prestígio, tanto no âmbito 

governamental como no empresarial.  
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alocadas e prestar serviços na área; gerir a estrutura organizacional e a prestação de serviços 

(MORAES, 1994). Mantém-se explícito o diálogo com o mundo da produção.  

De acordo com Silveira (2010, p. 206) pode-se dizer da referida lei que: 

[...] teve por finalidade, não apenas verticalizar e promover a intercomplementaridade e 

continuidade do ensino técnico no ensino superior, como, também, orientar a atuação desses 

centros, de forma a dotá-los de identidade própria, diferenciando-os das universidades. Para 

tanto, o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca leva um período 

de, aproximadamente, quatro anos até adaptar-se ao novo estatuto e elaborar seu 

organograma e regimento interno. 
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2.3.4 LDB 9.394/96 

Chega a década de 80, e com ela o fim da ditadura militar e um período de transição para a 

democratização. É certo que o campo educacional dialoga com o embate das forças sociais em 

disputa na década. Pode-se dizer que a tanto a Constituição de 1988 como a LDB de 1996 

remetem ao contexto que resultou a LDB de 1961, posterior a um processo ditatorial, no qual se 

visava o restabelecimento do estado de direito.  

No âmbito educacional, mantém-se o conflito entre defensores da educação pública, 

gratuita, laica e de qualidade para todos e os defensores da educação submetida à lógica da 

prestação de serviços, pois o Estado gasta para fornecer serviços ruins. Prevalece a lógica de 

mercado e é garantido à iniciativa privada, pela constituição de 88, o direito de atuar livremente 

na educação em todos os níveis. 

Especificamente com relação à educação profissional, com base na visão utilitarista e 

produtivista, em 1984 cria-se o Programa de Expansão do Ensino Técnico. Por outro lado, no 

Ministério da Ciência e Tecnologia e no CNPq, segundo Frigotto (2006), identifica-se o 

esgotamento do modelo taylorista-fordista de processo produtivo e apontam implicações para a 

questão da formação técnica. Dentro de setores do MEC, especificamente no INEP, desenvolvem-

se estudos que incorporaram uma perspectiva crítica de educação, oposta à visão dualista de 

ensino, e a favor de uma escola unitária com primeiro e segundo graus concebidos como 

educação básica ou fundamental. Tal concepção se opõe também à visão privatista, empresarial 

da educação unidimensional de formação para o mercado de trabalho e regionalista, defende a 

dimensão universal e gratuita da educação. Nasce, nesse sentido, a proposta da uma formação 

politécnica que postula a articulação de todas as dimensões da vida humana (biológica, material, 

intelectual e lúdica) em seu conteúdo e:  

Nesse âmbito, contrapondo-se à visão pragmática e utilitarista de trabalho, são 

desenvolvidos vários estudos que discutem o trabalho como princípio educativo. [...] Esse 

debate, cujo ponto crítico é a “travessia”, no plano prático, em face da materialidade das 

relações capitalistas dominantes, desenvolve-se no tecido das contradições e na perspectiva 

de que as novas relações, em todos os âmbitos, são expressão de um embate que se dá num 

processo em que velho e novo coexistem. O que, finalmente, importa registrar é que as 

políticas educacionais – no Brasil historicamente balizadas pela visão utilitarista e 

produtivista, cujo Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Técnico é exemplificação 

singular – amarram o sistema educacional a uma óptica imediatista e fragmentária, que nos 

condena, mesmo no ponto de vista da organização capitalista de sociedade, a sermos 

consumidores de ciência e tecnologia. O novo plano do governo atual radicaliza essa 

perspectiva até no plano de alfabetização (FRIGOTTO, 2006, 146).  
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Na década de 90 há um retrocesso, com o governo de Fernando Henrique Cardoso (1994-

2002), no que tange ao plano dos direitos sociais e subjetivos e o país entra em uma ditadura do 

mercado. Vinte anos após o fim do governo militar estão no poder os mesmos grupos detentores 

do poder e o capital mundial tinha seu lugar assegurado. É elaborado pelo MEC Plano Decenal de 

Educação Para Todos que incentivando, segundo Menezes (2006) a educação para a 

competitividade. O referido plano reafirma a necessidade de investimento no ensino fundamental, 

com um mínimo de conhecimentos e competências, especialmente as necessárias para o mundo 

do trabalho, e apresenta a urgência na implantação de canais de cooperação e intercâmbio, que 

venham fortalecer espaços para acordos e parcerias (MENEZES; SANTOS, 2006). 

Coerente com o governo FHC, o ministro da Educação, Paulo Renato de Souza, ex-

funcionário do Banco Mundial, implementa de forma competente, as reformas educacionais 

necessárias ao projeto do governo, por meio de medidas provisórias e outros instrumentos legais, 

todas as mudanças necessárias no campo educativo. E deve-se recordar que, em 1995, o Banco 

Mundial indica a educação básica como chave para o aumento sustentável de taxas de 

crescimento econômico, para a superação das desigualdades e para a obtenção de um ambiente 

político estável (VIEIRA, 1999). 

No mesmo ano, elabora-se um Planejamento Político-Estratégico 1995/1998, assinado pelo 

Ministério da Educação, como estratégico modo de aprovar uma nova LDB. Nesse documento, o 

MEC dá a conhecer sua intenção de efetuar reforma no ensino técnico-profissional, devido, 

principalmente a problemas e distorções relativas à rede de Escolas Técnicas Federais e Centros 

Federais de Educação Tecnológica, a saber: a) altos custos se comparados essas escolas a outras 

da rede federal de ensino; b) oferta de poucas vagas; c) exclusão de alunos trabalhadores e de 

baixa renda devido à dificuldade de acesso; d) duração longa dos cursos incompatível com a 

demanda dos setores produtivos; disposição da maioria de seus alunos em prosseguir os estudos 

no ensino superior, fato que os desviaria do mercado de trabalho (CHRISTOPHE, 2005). 

Evidencia-se aqui de que maneira o governo em questão compreende a educação profissional: 

como forma modo de produzir mão de obra no intuito de servir o mundo da produção, visão já 

comentada por nós em no capítulo teórico-metodológico. 

De acordo com a perspectiva do MEC, portanto, é necessário um redirecionamento do foco 

de atuação das instituições citadas e sua aproximação das empresas, por meio de parcerias que 

configurariam um modo de gestão compartilhada e sua auto sustentação financeira.  

Retornando à LDB, é evidente haver um descompasso entre a proposta da educação 

politécnica, anteriormente citada – que visa à preparação de um trabalhador que transcende à 
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figura do executor de tarefas – e a concepção de educação que busca suprir as demandas do 

mercado e essa perspectiva de formação integral perde força função do embate entre educação 

pública e educação privada.  

É aprovado o texto pelo Congresso Nacional em 1996
35

 – o substitutivo Darcy Ribeiro – e 

se consolida, uma vez mais, a dualidade entre a última etapa da educação básica, que passa a 

denominar-se ensino médio, e a educação profissional.  

Interessante notar que o Ensino Médio na LDB é tratado em seu Capítulo II, destinado à 

Educação Básica, ao passo que a Educação Profissional é disposta em capítulo à parte composto 

por apenas três artigos. E, como a lei estrutura a educação nos níveis Educação básica e Educação 

Superior, e desses a Educação Profissional não faz parte, é explicitada a concepção dual que a 

última da estrutura da educação regular brasileira e a coloca como apêndice ou elemento paralelo. 

Apenas em 2008, com a Lei 11.741, que altera dispositivos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, a Educação Profissional técnica de nível médio passa a integrar o Capítulo II, Da 

Educação Básica, passando a integrar este nível de ensino.  

Em seu Art. 36, há dois parágrafos interessantes: 

§ 2º. O ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o 

exercício de profissões técnicas. 

§ 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 (BRASIL, 1996). 

Ou, seja, ainda que a Educação Profissional seja um processo à parte, é facultado ao Ensino 

Médio ser por ela responsável, quando for considerado que esse fato não prejudica a formação 

geral do educando.  

No parágrafo seguinte destaca-se a separação entre preparação geral para o trabalho e a 

habilitação profissional, que remetem à ideia que nenhuma das duas faz parte da formação geral.  

Reproduzo o Capítulo CIII da Lei, Da Educação Profissional a seguir: 

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. 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. 

                                                           
35

 Arouca, em sua tese Do Discurso à Educação no Brasil: uma interlocução com a Lei de Diretrizes e Bases 

9.394/96, relata detalhadamente o contexto de produção da LDB em questão. 
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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. 

  

Dialogando com as políticas públicas impostas, pode-se identificar, nos poucos artigos 

relativos à Educação Profissional, uma remissão não só à produção – como na explícita relação 

entre o trabalho e a vida produtiva no fragmento “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 – mas também à um modo de aferir 

resultados, avaliar, expresso no Art. 41. 

E é essa última relação que resulta na elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Institucional - PDI, cujas análises inicio no próximo capítulo.  
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CAPÍTULO 3 

DIÁLOGOS COM O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
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3.1 O PDI 

Para chegar ao contexto de produção do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do 

CEFET/RJ, faz-se necessário entender por que o documento entra no cenário educacional. E para 

tal, é preciso retornar à LDB 9.394/96.  

Como resultado de conceitos econômicos deslocados para a área educacional, como já 

visto, difunde-se cada vez mais a ideia de que tudo pode e deve ser avaliado com o objetivo de 

melhorar a qualidade do que é produzido. Nesse sentido, é preciso controlar as instituições, e a 

LDB legitima o já existente controle burocrático sobre as instituições educacionais, incluídos 

professores, técnico-administrativos e alunos.  

Em meio a esse contexto e como exemplificação de referido controle, origina-se o PDI, a 

partir de duas atribuições definidas na LDB de 1996, de competência do MEC: o credenciamento 

e a avaliação institucional. Suas devidas regulamentações, contudo, são postergadas, uma vez que 

o plano passa a figurar no cenário nacional somente em julho de 2001, por meio do Decreto 

3.860, ao tornar-se um dos elementos obrigatórios dos processos de credenciamento das 

Instituições de Ensino Superior (IES), além de um dos itens a ser considerado na avaliação 

institucional. Naquele momento eram consideradas instituições de nível superior universidades, 

centros universitários e faculdades integradas, faculdades, institutos ou escolas superiores. Essa 

classificação é modificada em 2004, pelo Decreto 5.225 e passam a figurar nessa categoria 

universidades, centros federais de educação tecnológica, centros universitários e faculdades 

integradas, faculdades de tecnologia, faculdades, além de institutos e escolas superiores. 

Ainda em 2001, o Parecer CNE/CES 1366/2001,
36

 reforça a relevância do PDI, uma vez 

que, a partir de seu texto, o documento “determina a missão de cada instituição e as estratégias 

que as mesmas livremente elegem para atingir metas e objetivos” e é “elemento fundamental na 

Política do Ensino Superior brasileira”.  

A Resolução nº 10, de março de 2002, do CNE, outorga mais poder ao plano no seu Art. 7º, 

e esse passa a ser obrigatório para o protocolo de autorização de cursos e de credenciamento de 

IES (SEGENREICH, 2005, p. 152).  

                                                           
36

Dispõe sobre o credenciamento, estatutos e regimentos de instituições de ensino superior, autorização de cursos de 

graduação, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos superiores, normas e critérios para supervisão 

do ensino superior. 
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Em 2002 são publicadas pelo MEC as Diretrizes para Elaboração do PDI, com o objetivo 

de dirimir quaisquer dúvidas com relação ao plano, e servir como diretriz para sua elaboração. 

Segundo Segenreich, no entanto, essas diretrizes têm como real propósito: 

[...] sacramentar o enfoque ‘credencialista’ conferido ao PDI na Resolução 10/2002 

(CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2002). Tendo em vista a natureza normativa 

do documento, ele é uma boa fonte para avaliar o papel que o MEC espera que o PDI 

desempenhe dentro e fora da instituição universitária (SEGENREICH, 2005, p. 153). 

No mesmo ano, a publicação da Resolução CNE/CES 23 reforça a ideia do PDI como 

instrumento de planejamento e avaliação ao estabelecer a obrigatoriedade geral de 

recredenciamento das universidades e IES do país, tornando-se o PDI o centro da avaliação para 

dito recredenciamento.  

Esse pequeno histórico de documentos relativos ao PDI permite identificar uma contradição 

entre o documento que deveria ser uma referência de fato para a avaliação institucional numa 

perspectiva formativa e o documento que passa a ser condição para o 

credenciamento/recredenciamento das Instituições de Ensino Superior, servindo, a meu ver, mais 

como instrumento de controle, do que como diretriz.  

Como resultado de discussões entre uma “tendência meritocrática/de regulação/de controle, 

atribuída ao Estado, e uma concepção de avaliação institucional formativa/voltada para a 

transformação/acadêmico-crítica, defendida por representantes da comunidade acadêmica” 

(SEGENREICH, 2005, p. 150) cria-se, em abril de 2004, a Comissão Especial de Avaliação da 

Educação Superior – CEA, cujo objetivo é articular regulação e avaliação educativa, visto que:  

Esse grupo de educadores, nomeado em abril de 2003 pelo então Ministro da Educação 

Cristovam Buarque, contextualiza seu trabalho numa visão abrangente dos processos 

avaliativos sem dissociar estes da necessária regulação do Estado para fomentar e 

supervisionar o sistema em seu conjunto, mas também reconhece a importância de uma 

política capaz de refundar a missão pública do sistema de educação brasileiro, respeitando 

sua diversidade, mas tornando-o compatível com as exigências de qualidade, relevância 

social e autonomia (SEGENREICH, 2005, 150). 

As discussões da Comissão são ampliadas e culminam em proposta encaminhada ao MEC 

como base do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, criado em abril 

de 2004, por meio da Lei nº 10.861, com: 

[...] a proposta de ser, realmente, um sistema integrador, que garantisse informações e 

análises da totalidade da educação superior permitindo, assim, que políticas educativas 

fossem instaladas tanto em nível nacional pelos órgãos pertinentes quanto em âmbito 

institucional, articuladas pelas IES. (POLIDORI; MARINHO-ARAUJO; BARREYRO, 

2006, p. 428). 
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Novamente, no parágrafo único do Art. 2º e no inciso I do Art. 3º da referida lei, reforça-se 

a ideia do PDI como instrumento de controle, já que é uma das etapas obrigatórias para garantir a 

uma instituição seu status de nível superior: 

Parágrafo único. Os resultados da avaliação referida no caput deste artigo constituirão 

referencial básico dos processos de regulação e supervisão da educação superior, neles 

compreendidos o credenciamento e a renovação de credenciamento de instituições de 

educação superior, a autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento de 

cursos de graduação. 

Art. 3º A avaliação das instituições de educação superior terá por objetivo identificar o seu 

perfil e o significado de sua atuação, por meio de suas atividades, cursos, programas, 

projetos e setores, considerando as diferentes dimensões institucionais, dentre elas 

obrigatoriamente as seguintes:  

I – a missão e o plano de desenvolvimento institucional;  

(BRASIL, 2004) 

Em 2006, o Decreto 5.773
37

 dispõe acerca do exercício das funções de regulação, 

supervisão e avaliação de instituições de ensino superior e cursos superiores de graduação, além 

de no sistema federal de ensino, exigir-se uma nova adequação dos procedimentos de elaboração 

e análise do PDI, que passa, então, a ser regulamentado. O Art. 16 desse decreto dispõe sobre o 

exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e 

cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino, determinando quais 

elementos devem constar do PDI, que são: 

a) missão, objetivos, e metas da instituição, em sua área de atuação, bem como seu histórico 

de implantação e desenvolvimento; 

b) projeto pedagógico da instituição; 

c) cronograma de implantação e desenvolvimento da instituição e de cada um de seus 

cursos, especificando-se a programação de abertura de cursos, aumento de vagas, ampliação 

das instalações físicas; 

d) organização didático-pedagógica da instituição, com a indicação de número de turmas 

previstas por curso, número de alunos por turma, locais e turnos de funcionamento, 

inovações consideradas significativas, especialmente quanto à flexibilidade dos 

componentes curriculares, oportunidades diferenciadas de integralização do curso, 

atividades práticas e estágios, desenvolvimento de materiais pedagógicos e incorporação de 

avanços tecnológicos; 

e) perfil do corpo docente, indicando requisitos da titulação, experiência no magistério 

superior e experiência profissional não-acadêmica, bem como os critérios de seleção e 

contratação, a existência do plano de carreira, o regime de trabalho e os procedimentos para 

substituição eventual dos professores do quadro; 

f) organização administrativa da instituição, identificando as formas de participação dos 

professores e alunos nos órgãos colegiados responsáveis pela condução dos assuntos 

acadêmicos e os procedimentos de auto-avaliação institucional e de atendimento de alunos; 

g) infra-estrutura física; 

h) oferta de educação à distância; 

i) oferta de cursos e programas de mestrado e doutorado. 

(BRASIL, 2006) 

 

                                                           
37

 Ainda que nas Diretrizes para Elaboração do PDI, elaboradas pelo MEC, outros documentos sejam citados como 

dispositivos legais de orientação à elaboração de PDI, uma primeira análise verificou que os mesmos não eram 

relevantes no escopo desse trabalho, uma vez que, na maioria das vezes, apenas citavam a obrigatoriedade do PDI em 

situações diversas.  
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Desse modo, consiste num documento em que se definem a missão da instituição de Ensino 

Superior e as estratégias para atingir suas metas e objetivos, no qual está prevista uma revisão a 

cada cinco anos. Dentro desses períodos, pressupõe-se que a instituição deve respeitar o 

cronograma proposto e a metodologia de implantação dos objetivos, metas e ações do plano da 

IES; observar a coerência e a articulação entre as diversas ações, a manutenção de padrões de 

qualidade e o orçamento; indicar quadro-resumo que contenha a relação dos principais 

indicadores de desempenho, que possibilite a comparação entre a situação anterior e a posterior à 

elaboração do documento; orientar as ações futuras da Universidade. Ou seja, trata-se, em 

resumo, de um instrumento legal para a aferição da qualidade da gestão; um plano estratégico.  

É, portanto, como já visto, referência para qualquer critério ou processo de avaliação 

relativa a Instituições de Ensino Superior e mais: uma exigência para que elas existam e se 

instituam como tal.  

A partir do exposto, é possível entender o PDI como resultado de uma política; um 

documento que não surge do acaso, mas que, sim, representa uma política de avaliações 

relacionada à tendência de aplicar a todas as instituições os mesmos princípios e métodos 

administrativos do mundo empresarial, em consonância com as políticas públicas que vêm sendo 

adotadas no país.  

E assim, em meio a tantos discursos que se produzem pela e na comunidade CEFET/RJ, por 

grupos diversos, surge um documento privilegiado para, de certa forma, constituir 

discursivamente o que a instituição é ou pretende ser. Um documento elaborado exatamente com 

o objetivo de falar por essa comunidade – onde coexistem ensinos Médio, Técnico e Superior, 

além de docentes que atuam ora no Médio e no Superior, ora no Técnico e no Superior, ora nos 

três níveis – a partir do ponto de vista do Ensino Superior.  
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3.2 O PDI do CEFET 

Sabe-se que o que constitui efetivamente uma comunidade são os discursos que ela produz, 

já que nenhuma instituição pode existir enquanto tal sem produzir discursos, que a atravessam e a 

constituem. No caso do PDI, uma proposta inicial de texto é pensada por outra comunidade, 

alheia ao CEFET/RJ, e essa é uma peculiaridade constitutiva do gênero em questão, que tem uma 

determinada finalidade fixada pelas outras instâncias que o elaboram, como será visto 

detalhadamente mais adiante.  

É fundamental compreender todo o contexto anterior à elaboração do plano para melhor 

entender quem é (são) a(s) comunidade(s) que lhe dá (dão) sustentação. Reitero que, por ser um 

documento que, além de permitir melhor compreender como se estabelecem relações de saber e 

poder na escola, dialoga com toda a história contada até aqui, torna-se o PDI tão relevante nesta 

pesquisa. 

Ainda que não pretenda fazer uma análise comparativa entre os dois documentos 

elaborados pelo CEFET/RJ, optei por comparar suas cartas de apresentação e sumários, uma vez 

que ambos proporcionam uma visibilidade geral dos documentos. Ademais, acredito que tal 

comparação permitirá apontar caminhos que poderão ser usados na análise do restante do córpus, 

pois, como afirma Maingueneau (1997) referindo-se a vocabulário, a escolha dos termos-pivô 

não deve acontecer em função de um saber histórico anterior ao estudo do texto, e pode ser 

definida ao longo da análise, o que “não pratica nenhuma violência à realidade linguística” 

(MAINGUENEAU, 1997, p.135). 

Assim, a partir de uma perspectiva discursiva, é certo que se deve compreender o PDI como 

discurso em meio a seu contexto de produção e, como afirmam Rodrigues e Rocha (2010, p. 207): 

[...] observar como os discursos estão-se construindo requer que os tomemos como um modo 

de apropriação da linguagem socialmente constituído. Sendo assim, mais do que com o 

conteúdo temático, os efeitos de sentido que se produzem têm a ver com o lugar sócio-

histórico de onde o tema é falado e, consequentemente, com o modo pelo qual ele é falado. 

Trata-se de uma complexidade que só faz ratificar um modo de funcionamento discursivo 

compatível com os princípios de uma semântica global.  

Antes de introduzir a citada noção de semântica global, algumas observações se fazem 

necessárias. Referindo-se a discurso, afirma Maingueneau (2005), que “no interior de um idioma 

particular, para uma sociedade, para um lugar, um momento definidos, só uma parte do dizível é 
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acessível, que esse dizível constitui um sistema e delimita uma identidade” (MAINGUENEAU, 

2005, p. 16).  

E se o discurso implica necessariamente a organização social de comunidades discursivas e 

é parte integrante dessa organização, na qual os sujeitos discursivos interagem em espaços onde 

suas produções ora se legitimam, ora se mesclam, ora entram em conflito, só é possível pensá-lo a 

partir de suas relações com seu Outro. Um Outro que não é necessariamente localizável entre 

aspas, mas sim na “raiz de um Mesmo sempre já descentrado em relação a si próprio, que não é 

em momento algum passível de ser considerado sob figura de uma plenitude autônoma” 

(POSSENTI, 2003, p. 264). 

Um discurso, seja qual for, não é totalmente novo; é transformado, atualizado por diferentes 

indivíduos em diferentes situações, retomando o já dito. E é a relação entre esses discursos, o 

interdiscurso, materializada por meio da heterogeneidade, explícita ou não, que pode ser marcada 

por vocabulário, discurso relatado, intertextualidade dentre outros.  

Buscando melhor operacionalizar análises que assumem esse olhar que não apreende o 

discurso a partir de um de seus planos, mas sim da integração desses planos, quer da ordem do 

enunciado quer da enunciação, Maingueneau (2005) propõe a noção de semântica global, que nos 

permite entender que, em um texto, forma e conteúdo não estão dissociados e se relacionam em 

todos os planos discursivos – vocabulário, modos de enunciar, dêixis, temas – construindo 

significados que se materializam no texto. E cabe ao analista buscar indícios nesse texto que o 

remetam a determinada prática discursiva.  

Pode-se dizer, então, que a noção de semântica global tem como ponto de partida uma zona 

de regularidade semântica que pressupõe regularidades globais às quais estão submetidos léxico, 

temática, modo de enunciação e de organização da comunidade que enuncia o discurso. E tais 

restrições em cada formação discursiva delimitam critérios do que pode e não pode nela ser 

enunciado (MAINGUENEAU, 2005).  

Tal visão permite que as análises destaquem pontos diversos que se façam relevantes ao 

longo de sua construção, que não precisam ser predeterminados e engessantes; categorias de 

análise são escolhidas pelo pesquisador à medida que se façam necessárias. 

No que se refere ao PDI, é possível asseverar que há, portanto, uma série de traços 

linguísticos e textuais nele presentes, cuja escolha não foi um simples resultado de estilo, mas sim 

de forças coercitivas às quais os discursos estão submetidos, forças estas que estão relacionadas a 
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outras que se condicionam mutuamente. E como resultado dessas relações de interdependência, 

dentro de uma organização de elementos coercitivos, se materializam os discursos. E a semântica 

global é um conjunto de regras que rege todas as dimensões do discurso (MAINGUENEAU, 

2005). 

Recupero o que afirma Bakhtin (1979) sobre o reconhecimento de características 

particulares que distinguem um gênero de outro, que permite ao leitor estabelecer as bases do seu 

entendimento, pois uma fala inscrita em determinado gênero, fornece pistas por meio das quais o 

interlocutor pode se situar dentro do contexto da comunicação, prevendo suas características e 

finalidades. Nesse sentido, entendendo que não se fala uma determinada língua, mas em uma 

determinada língua na qual se opera com léxicos, construções frasais, entonações específicas. 

Dentro da ótica da semântica global mais relevante, pois, torna-se a questão do gênero de 

discurso, uma vez que, como mostra Maingueneau "o gênero da prática discursiva impõe 

restrições que se relacionam com o contexto histórico e com a função social dessa prática" (2005, 

p. 147). 

Desse modo, gênero, de acordo com Maingueneau (2000), implica coerções que devem ser 

estabelecidas a fim de que um enunciado possa ser legitimado no seu interior. Tais coerções 

seriam o status de enunciadores e coenunciadores; as circunstâncias temporais e os locais da 

enunciação; o suporte e os modos de difusão; os temas que podem ser introduzidos; e a extensão e 

modo de organização. Reconhecer as características do gênero PDI e identificar as coerções às 

quais se submete possibilitará um melhor entendimento das relações entre o referido plano e as 

práticas sociais com as quais dialoga.  

Ao entendermos gênero, como propõe Bakhtin (1979), como tipos de enunciados que se 

tornam estáveis pela sua repetição, devemos considerar que o documento é uma proposta 

relativamente nova e, portanto, não repetida. Contudo, se pensamos, também com base no autor, 

que é inevitável a complexificação dos processos interacionais e que esses produzem novas 

necessidades de uso, é inevitável que um gênero se transforme, podendo dar origem a outros 

gêneros. 

O PDI, de forma diversa do que ocorre em uma lei – que, segundo Arouca (2003) prescreve 

regras gerais e específicas e pressupõe a homogeneidade do lugar do qual se enuncia – é um texto 

que resulta de outros documentos legais, e, portanto, deve seguir o ditado por eles. De forma 

análoga ao que ocorre em um edital (GIORGI, 2005) cabe à instituição que o elabora preencher 

seus espaços em branco, sem muito modificar o que está previamente determinado. 
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Há documentos que orientam essa elaboração como as Diretrizes para Elaboração (2004) 

(Anexo 1), Instruções para Elaboração de Plano de Desenvolvimento Institucional (2006) (Anexo 

2) e o Formulário do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (2006) (Anexo 3). Desse 

modo, o plano já nasce como gênero estável, no qual apenas alguns espaços podem variar e 

pouco pode ser reformulado, uma vez que os documentos citados apresentam todas as indicações 

do que deve ser feito, um passo-a-passo. Portanto, apesar de as Diretrizes para Elaboração 

afirmarem que:  

A construção do PDI deverá se fazer de forma livre, para que a Instituição exercite sua 

criatividade e liberdade, no processo de sua elaboração. Entretanto, os eixos temáticos 

constantes das Instruções a seguir, deverão estar presentes, pois serão tomados como 

referenciais das análises subseqüentes, que se realizarão por comissão designada pela 

SESu/MEC e SETEC/MEC para este fim (BRASIL, 2004, p. 2)  

constata-se que a liberdade é parcial, a partir do momento que existem limites estabelecidos com 

relação ao eixos temáticos, que serão efetivamente avaliados.  

Essa estrutura estável é, a meu ver, incompatível com um documento que se pretende uma 

diretriz, visto que diretrizes implicam possibilidades de reformulação, pensadas a partir das 

necessidades específicas de cada instituição.   

Cabe ressaltar, contudo, que qualquer estabilidade atribuída ao gênero deve ser 

relativizada, visto que o PDI do CEFET é o resultado de embates dentro da comunidade, que 

recontextualiza normas e se reconstrói a partir dessas novas disputas, afinal, nenhuma reforma se 

implanta como foi concebida.  

A seguir inicio minhas considerações sobre os PDI elaborados pelo CEFET/RJ. 
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3.2.1 Os pré-textuais 

O CEFET/RJ elaborou, até o momento, dois PDI: o primeiro referente ao período de 2005-

2009 (doravante PDI1), e o segundo ao de 2010-2014 (doravante PDI2). Importante ressaltar que 

na internet estão disponíveis duas versões do PDI2, entre as quis há apenas diferenças relativas a 

ilustrações e o fato de uma haver sido impressa. As análises deste trabalho se baseiam na versão 

impressa, por ter sido essa a distribuída aos servidores de todas as unidades, garantindo maior 

circulação dentro da instituição.  

O primeiro é composto por quarenta e oito páginas e dividido em quatro partes, e seu 

período de vigência inicia-se no ano seguinte ao da promulgação da lei que estabelece a 

obrigatoriedade do documento como garantia de status de Ensino Superior a uma instituição.  

No que tange ao formato, o PDI1 exibe, antes do item Apresentação, uma capa sem 

nenhuma ilustração na qual constam os nomes da instituição e do documento com o referente 

período, local e data da publicação. Em seguida, uma página dividida em três blocos, a saber:  

 CEFET/RJ, que menciona o nome dos diretores das unidades, além do vice-diretor 

da unidade Maracanã e o gestor da então futura unidade de Maria da Graça;  

 Comissão de Elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 

Portaria nº 535, de 29 de dezembro de 2004, com os nomes dos integrantes. 

 Colaboram, com os nomes de cinco colaboradores e departamentos aos quais se 

vinculam. 

Por sua vez, o PDI2 – composto por setenta e nove páginas, oitenta e quatro se contadas 

capas e ilustrações, – divide-se, como o anterior, em quatro partes e exibe uma estrutura bastante 

diversa. Antes do item Apresentação encontram-se duas páginas coloridas de ilustrações; uma 

com foto do jardim, mostrando uma árvore da Unidade Maracanã e outra com o desenho de uma 

árvore provavelmente do mesmo jardim. A foto da Unidade Maracanã como foto presente no 

PDI poderia não ser natural, quando se pensa que o documento é relativo ao CEFET/RJ, que 

compreende esta unidade e também as unidades descentralizadas, configurando uma estrutura 

Multicampi. A escolha da foto da Unidade Maracanã talvez seja marca de uma centralização da 

referida unidade.  
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Em ambas as páginas são mencionados os nomes da instituição e do documento com o 

referente período, local e data da publicação, e há também um jogo com a palavra PDI na qual a 

letra I forma uma árvore junto com a logo do CEFET/RJ, sendo a letra “I” o tronco e a repetição 

da logo, seus galhos e folhas.  

Na página seguinte, encontramos as mesmas informações que havia no PDI1 – lista de 

diretores das unidades, vice-diretor da unidade Maracanã e gestores das unidades em construção, 

a comissão de elaboração do plano com os integrantes, os colaboradores – acrescidas dos itens 

Programação Visual, Layout e Arte Final, Capa, Impressão e a Ficha catalográfica elaborada pela 

biblioteca da instituição.  

Verifica-se, portanto, uma nova preocupação com a parte visual, composta por elementos 

verbais e não verbais, que outorga ao documento um caráter menos amador, como acontecia no 

primeiro. Ademais, a introdução de elementos próprios da escola, como a foto e a logomarca a 

aproximam do documento, que deixa de ser uma materialização a mais do que se prescreve em 

formulários, diretrizes e instruções para ser o Plano de Desenvolvimento da Instituição 

CEFET/RJ.  

3.2.2 As Apresentações 

A primeira observação que deve ser feita neste item remete, uma vez mais, às noções de 

gênero e dialogismo propostas por Bakhtin. A Apresentação funciona como uma carta que 

apresenta o plano, e, por isso, possui características próprias, que, não necessariamente, 

coincidem com o restante do documento. Por exemplo, a carta, mesmo que formalmente, é 

assinada por um enunciador-diretor e não por um grupo.  

Dito isso, com base em Bakhtin, (1979) pode-se colocar a carta entre os gêneros 

secundários, situada em espaço e tempo determinados e em situações comunicativas que se 

caracterizam pela ausência de contato imediato com seus coenunciadores. Considerando as 

especificidades do PDI que foram enumeradas até o momento, é a carta, com seu caráter 

eminentemente dialógico, que assume explicitamente a função de resposta direta aos textos de 

outros documentos.  

Ainda que as apresentações assim como os sumários dos PDI estejam em anexo, optei por 

reproduzi-los na íntegra por acreditar que isto facilitaria a leitura de meus interlocutores. Em 

seguida inicio as considerações acerca do Apresentação do PDI1. 
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Apresentação do PDI1 

 

Nos dois documentos, o item Apresentação constituído por 04 (quatro) parágrafos e 

assinado pelo mesmo Diretor-geral, exibe respostas explícitas a outros textos.  

Pensando que todo enunciado possui marcas de modalização
38

 que, segundo Maingueneau 

(2002, p. 107), indicam de que modo o enunciador estabelece a relação com seu coenunciador 

sobre o que diz, torna-se relevante no texto em questão a predominância de verbos que remetem 

ao campo da possibilidade, daquilo que poderá ser feito, da modalidade lógica. De acordo com o 

autor, o enunciador faz uso dessa modalidade para emitir juízos que vão do efetivamente existente 

ao impossível, podendo expressar, nos textos científicos, possibilidades, hipóteses. Estes verbos 

                                                           
38

 Esclareço que dentro das diversas propostas de classificação de modalidades, Maingueneau (2002), com base em 

A. Meunir (1974), opta por dois tipos: a lógica, que se insere em uma escala que vai do existente ao impossível 

(possível, necessário, certo, falso, obrigatório) e a apreciativa que exprime juízos de valor sobre o estado das coisas. 
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podem ser divididos em dois grupos: os que remetem à continuidade de ações e a diálogos com 

outros documentos.  

No primeiro grupo encontramos dando continuidade, confirmamos, continuando a 

disponibilizar. No segundo temos vem responder ao disposto em, sustenta-se em teve seu 

encaminhamento em decorrência de, considera proposta de.   

Desse modo, no PDI1 a justificativa do uso dessa modalidade vinculada ao campo da 

possibilidade relaciona-se ao fato de ser o referido documento, conforme já visto, o primeiro 

elaborado para cumprir um requisito legal, que ao mesmo tempo em que deve dar continuidade ao 

que vem sendo realizado, dialoga com documentos legais, como exemplifico a seguir  

O presente Plano de Desenvolvimento Institucional (...) vem responder (...)  

Sua elaboração sustenta-se no Plano (...)  

(...) este PDI deverá ter suas diretrizes e ações permanentemente acompanhadas e avaliadas 

pela comunidade do Centro, frutificando planos operacionais específicos para efetivação dos 

objetivos previstos  

Como afirma o próprio texto do PDI1 este “vem responder ao disposto no Art. 5º do 

Decreto nº 5.225, de 1º de outubro de 2004”, que dispõe sobre a organização do Ensino Superior 

e a avaliação de cursos e instituições e prevê no referido artigo: 

Art. 5º Os atuais Centros Federais de Educação Tecnológica, que não possuam plano de 

desenvolvimento institucional, deverão apresentá-lo ao Ministério da Educação para 

aprovação, dentro do prazo de cento e vinte dias. 

O documento se assume, portanto, como resultado de uma exigência legal; é elaborado no 

intuito de cumprir essa exigência e, nesse sentido, justificam-se outros diálogos verificados na 

carta, como mostro a seguir.  

Somente no segundo parágrafo, com apenas oito linhas, de onde foi retirado o fragmento 

anterior, o texto cita: o Plano Diretor do CEFET/RJ 2003-2007, a Resolução Interna, de 09 de 18 

de julho de 2003, que aprova esse plano e um Fórum Permanente, todos voltados para as 

discussões relativas à elaboração do PDI.  

Dentro do mesmo parágrafo são citadas ainda a proposta de alteração do Estatuto da 

Instituição, a Resolução nº 20 do Conselho Diretor, que a aprova e o Decreto 5.224 de 2004. 

Mesmo havendo uma tentativa de relacionar os últimos documentos à elaboração do PDI, o 

próprio texto em nota de rodapé explica que:  
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** De acordo com esse Decreto [5.224], que dispõe sobre a organização dos Centros 

Federais de Educação Tecnológica e dá outras providências, os CEFET tinham o prazo de 

noventa dias para encaminhar a proposta de estatuto para a apreciação do Ministro de Estado 

da Educação, observadas as diretrizes constantes no mesmo. 

Há ainda outra nota de rodapé com menção ao Decreto nº 3.860, de 2001, que inclui os 

Centros Federais de Educação Tecnológica como Instituições de Ensino Superior do Sistema 

Federal de Ensino, alterado pelo Decreto nº 5.224 de 2004.  

É sabido que o uso de textos jurídicos é um recurso do qual pode lançar mão o enunciador 

para dar credibilidade a seu discurso. E em um texto que se constitui a partir de uma demanda 

externa, tal recurso é, a meu ver, um modo de dar sustentação a um documento que surge, 

provavelmente, sem a devida discussão da comunidade dentro da própria instituição e, por tal 

motivo, é preciso confirmar por meio de documentos da instituição que esse debate tenha 

ocorrido.  

Na realidade, o próprio texto da carta mais aponta para uma ideia de que a tarefa de elaborar 

o PDI foi cumprida do que adianta o que vai ser lido ao longo do documento e, em alguns 

momentos, é pouco claro, como no fragmento que apresento:  

Dando continuidade ao anteriormente pactuado no Plano Diretor, este PDI deverá ter suas 

diretrizes e ações permanentemente acompanhadas e avaliadas pela comunidade do Centro, 

frutificando planos operacionais específicos para efetivação dos objetivos previstos. Nos 

planos operacionais serão estabelecidas as prioridades e definida a programação no tempo, 

para controle das metas e disponibilização de recursos. 

Entendo que a leitura do parágrafo anterior, ao contrário do que anuncia, não aporta ao 

coenunciador pistas que lhe permitam fazer hipóteses sobre planos operacionais, objetivos 

previstos, metas ou recursos e apenas enumera etapas que devem ser cumpridas.  

Também o último parágrafo da carta corrobora a ideia de missão cumprida ao iniciar com 

referência ao Ministério da Educação e posteriormente ratificando o envolvimento da comunidade 

com as questões sociais:  

Ao apresentarmos este PDI ao Ministério da Educação, confirmamos o empenho de todos os 

que constroem a identidade deste Centro no cumprimento da sua função social mediante 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, continuando a disponibilizar para a sociedade 

cursos, programas e projetos de uma instituição do Sistema Federal de Ensino reconhecida 

pela atuação qualificada no campo da educação tecnológica. 

Em seguida começo minhas considerações com relação à Apresentação  do PDI2 
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Apresentação do PDI 2 

 

A estrutura da Apresentação do PDI2 é semelhante à do documento anterior; mantém-se o 

uso da modalidade lógica e a remissão a outros documentos. Por estar vinculado ao primeiro PDI 

é evidente que o PDI2 faça remissões a ele, tanto de forma explícita como em “ao expressar 

avanço em relação às diretrizes estabelecidas no PDI 2005-2009”; quanto implícita como ao usar 

a expressão dar continuidade ou iniciar um parágrafo com Neste PDI, no qual o pronome neste 

aponta para o anterior.   

Ademais das referências ao plano anterior há também remissão a outros documentos 

oficiais; são citados o Estatuto do CEFET/RJ, a sessão extraordinária do Conselho Diretor que 

aprova o plano atual e os Decretos 5.224 e 5.224.  
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Mantém-se, como já mencionado, o uso da modalidade lógica, que exibe, em lugar da 

continuidade, o progresso que houve desde o início do período do PDI1 até o PDI2, assim como 

os desafios a serem vencidos, como identifico nos fragmentos que seguem:  

[...] ao expressar avanço em relação às diretrizes estabelecidas no PDI 2005-2009 [...]  

Todo PDI traz desafios àqueles que se constituem como agentes e beneficiários do projeto 

nele presente. 

[...] o desafio que se apresenta concretamente ao CEFET/RJ é a garantia de consecução dos 

objetivos institucionais em sua plenitude, [...] 

Contudo, a opção pela categoria modalidade não é suficiente para análise de uso bastante 

significativo, presente no primeiro parágrafo, o qual reproduzo, abaixo integralmente:  

Este Plano de Desenvolvimento Institucional do Centro Federal de Educação Tecnológica 

Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ para o período 2010-2014, aprovado pelo Conselho 

Diretor na Sessão Extraordinária de 16 de dezembro de 2010, ao expressar avanço em 

relação às diretrizes estabelecidas no PDI 2005-2009 apresentado ao Ministério da Educação 

com base no novo estatuto do Centro e na organização acadêmica atinentes aos Decretos 

5.224 e o 5.225, de 1 de outubro de 2004, reflete o posicionamento da comunidade interna 

no sentido de assumir a continuidade de uma trajetória de formação que congrega o 

desenvolvimento da educação tecnológica nas dimensões de ensino, pesquisa e extensão. 

(Grifo meu) 

Uma primeira observação com relação a esse parágrafo é que discursivamente faz-se crer 

em um resultado de uma discussão. Ou seja, discursivamente se constrói uma ação que resulta em 

um “posicionamento” tomado, não por uma parte da comunidade e sim por uma comunidade 

integral, “a comunidade interna” determinada pelo artigo definido. E o posicionamento é o de 

“assumir a continuidade de uma trajetória de formação que congrega o desenvolvimento da 

educação tecnológica nas dimensões de ensino, pesquisa e extensão”.  

Permite-me fazer essas afirmações o caráter dicendi tanto do verbo refletir como do 

substantivo posicionamento que, nesse contexto, remete a uma questão discursiva. Afinal é 

preciso uma voz que tenha narrado que houve um posicionamento, e qual foi esse posicionamento 

para que o mesmo esteja sendo refletido, ou melhor, relatado no PDI. Tomando como base os 

estudos de Sant’Anna (2000, 2004), sobre discurso relatado, identifico um apagamento da voz de 

um Outro fazendo com que o coenunciador entenda esse relato com uma informação objetiva 

(SANT’ANNA, 2004)
39

.   

                                                           
39

 Esse apagamento é categoria de relato denominada discurso narrativizado proposta por Sant’Anna (2000, 2004) em 

estudos relativos a notícias acerca da indústria automotiva no Mercosul, e seria a forma mais apagada da presença da 

alteridade, chegando esse apagamento a confundir-se com a ideia de “informação objetiva”, segundo a autora, (2004, 

p. 180).  
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Bastante relevante, ainda no mesmo fragmento, é entender em nome de que comunidade 

fala o documento e qual comunidade estaria proposta a levar adiante “uma trajetória de formação 

que congrega o desenvolvimento da educação tecnológica nas dimensões de ensino, pesquisa e 

extensão.” 

Esse questionamento ganha peso quando se pensa na estrutura da instituição, na qual a 

maioria dos professores ainda atua nos níveis médio e técnico. Tal afirmação pode ser 

comprovada por meio da exemplificação dos quadros presentes no PDI2. Primeiramente o que 

indica uma projeção de número de docentes por unidade dentro das respectivas carreiras, como se 

vê abaixo: 

Quadro 1 

 

 

 

 

(CEFET, 2010, p. 57) 

Até 2008 havia, no CEFET/RJ, além da carreira de Magistério Superior, a de Magistério de 

1º e 2º Graus que, a partir de 1º de julho de 2008, foi substituída pela Carreira do Magistério do 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – EBTT40. Desse modo, como não há Ensino Fundamental 

no CEFET/RJ, a EBTT abarca professores que atuam nos ensinos Médio, Técnico e Tecnológico, 

esse último de nível superior.  

Para deixar mais evidente o número de professores que não atua no nível superior, ou que 

não somente atua no nível superior (no caso daqueles que atuam em mais de um nível) basta 

identificar o número de alunos e de cursos que tem e que projeta ter a instituição em cada um dos 

níveis, até o ano 2014, o que pode ser comprovado com próximo quadro: 

                                                           
40

 Compostos pelos cargos de nível superior do Quadro de Pessoal das Instituições Federais de Ensino-IFEs, 

vinculados ao Ministério da Educação, que integram o Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e 

Empregos de que trata a Lei nº 7.596, de 1987 (Art. 105 da Lei nº 11.784/2008). Disponível em 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/93132/lei-11784-08 
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Quadro 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CEFET, 2010, p. 29) 

Uma vez que meu propósito não é quantitativo, mas sim dar visibilidade à formação da 

comunidade docente da instituição, não é necessário entrar nos dados numéricos, mas sim 

perceber, primeiramente, a heterogeneidade que torna a instituição CEFET/RJ tão peculiar. 

Em segundo lugar é importante identificar a preponderância do número de alunos e cursos 

de Educação Básica, que, a princípio, pouco ou nada teria a ver com a assunção da “continuidade 

de uma trajetória de formação que congrega o desenvolvimento da educação tecnológica nas 
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dimensões de ensino, pesquisa e extensão”, percurso estritamente relacionado ao Ensino Superior 

e, consequentemente, ao ponto de vista a partir do qual se enuncia o documento, como visto 

anteriormente.  

Nesse sentido, ainda que o PDI2 precise melhor o termo comunidade, se o comparamos 

com o primeiro – o qual se restringia a “comunidade interna do Centro” e “comunidade do 

Centro” –, definir comunidade como “sua comunidade acadêmica – docentes, técnicos-

administrativos e alunos” outorga à comunidade da instituição uma unicidade, uma 

homogeneidade no mínimo questionável, principalmente porque, como já afirmei, se existe um 

discurso que enuncia a partir do CEFET/RJ, esse discurso não pode ser homogêneo e representar 

um único ponto de vista. Mesmo porque nenhum discurso poderia. É, a meu ver, no mínimo, 

redutor, afirmar que, dentro do quadro que expus, existe uma comunidade homogênea que 

assume um movimento em nome do Ensino Superior. 

Retomo o fragmento que define comunidade acadêmica sobre o qual devem ser tecidas 

ainda algumas considerações. A primeira sobre a definição de agentes e beneficiários de uma 

instituição de educação tecnológica. Se “Todo PDI traz desafios àqueles que se constituem como 

agentes e beneficiários do projeto nele presente”, e é necessário indicar quais são os agentes e 

beneficiários nessas instituições é porque tais agentes e beneficiários são particulares. Os agentes 

seriam a comunidade acadêmica específica da instituição. No que se refere à sociedade – que 

cumpriria o papel do beneficiário – são especificados “diferentes grupos sociais, o mundo 

produtivo e o poder público constituído”. Entendo que pela indefinição presente em “grupos 

sociais diversos” e pela impossibilidade de se vincular o “poder público constituído” a apenas um 

segmento das instituições públicas educacionais, estabelece-se um laço específico entre a 

instituição de educação tecnológica e o mundo da produção, que a meu ver, não estaria dado, não 

seria óbvio ou natural, mas que, inegavelmente, representa um laço que vem se construindo ao 

longo da história do nosso ensino profissional, como pudemos ver ao longo do Capítulo 1. Laço 

esse que implica um retorno às duas apresentações, a partir do qual se comprova maior ocorrência 

de palavras que levam ao mundo da produção naquela do PDI2. À exceção de metas, recursos e 

qualificada, palavras que poderiam nos remeter a esse campo semântico no PDI1, não se 

identificam outras marcas. No PDI2 expressões como mundo produtivo, crescimento econômico, 

recursos-orçamentários financeiros, excelência além dos verbos investir, avançar são pistas de 

um diálogo explícito com discursos do campo da economia, e mesmo que esses termos não sejam 

usados especificamente tratando do tema, indicam escolhas feitas pelo enunciador, que não se dão 

por casualidade.  



133 

 

Faço ainda algumas observações no que se refere aos coenunciadores dos PDI. O 

conhecimento genérico permite identificar o Ministério da Educação como coenunciador 

pragmático do documento; no PDI1, inclusive, ainda que em 3ª pessoa, o enunciador anuncia 

duas vezes que o plano está sendo apresentado a esse ministério.  

Por sua vez, o PDI2 se refere ao Ministério da Educação em 3ª pessoa, relatando que o 

documento anterior havia sido apresentado ao Ministério da Educação, como se houvesse havido 

uma ampliação do enunciador pragmático, mas apenas no primeiro documento. Ou seja, é como 

se apenas o primeiro PDI tivesse sido apresentado ao Ministério da Educação e o segundo não, 

conforme se vê abaixo:  

Este Plano de Desenvolvimento Institucional do Centro Federal de Educação Tecnológica 

Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ para o período 2010-2014, aprovado pelo Conselho 

Diretor na Sessão Extraordinária de 16 de dezembro de 2010, ao expressar avanço em 

relação às diretrizes estabelecidas no PDI 2005-2009 apresentado ao Ministério da 

Educação com base no novo estatuto do Centro e na organização acadêmica atinentes aos 

Decretos 5.224 e o 5.225, de 1 de outubro de 2004, reflete o posicionamento da comunidade 

interna no sentido de assumir a continuidade de uma trajetória de formação que congrega o 

desenvolvimento da educação tecnológica nas dimensões de ensino, pesquisa e extensão. 

(Grifo meu) 

Além disso, no último parágrafo do PDI2 identifica-se, ainda que em 3ª pessoa, uma 

convocação ao Governo Federal, no intuito de concretizar as ações propostas, que atinge o 

Ministério da Educação, também citado, tangencialmente, por ser esse o braço de governo 

responsável por encaminhar as discussões da educação.  

Nesse sentido, haverá que se contar com o aporte do Governo Federal em relação aos 

compromissos de política pública dirigidos às autarquias vinculadas ao MEC, quer com 

recursos orçamentário-financeiros, quer com provimento de pessoal docente e técnico 

administrativo. E, no âmbito interno à Instituição, com o empenho de todos que a constroem, 

participando da execução, acompanhamento e avaliação das diretrizes e ações do Plano, no 

cumprimento efetivo e competente da função social de educação. (Grifo meu) 

Com base nas reflexões suscitadas desde as apresentações, algumas questões passam a ter 

um contorno mais definido. A primeira seria identificar que comunidade é essa do CEFET/RJ. E 

para tal há, a meu ver, dois passos diversos a dar: a) verificar as designações atribuídas ao termo 

comunidade ao longo do documento; e b) identificar os Outros que falam ou que se apagam ao 

longo do discurso. Ou seja, a comunidade em terceira pessoa e a comunidade que (não) enuncia, a 

quem é negado o direito a voz. 

A segunda questão se refere ao vocabulário; a essa clara opção que identifico no PDI2 pelo 

uso de termos que remetem ao que vou chamar de mundo da produção, os quais, reitero, a meu 
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ver, apontam para uma visão bastante definida de escola, como já discutido ao longo desta 

pesquisa.  

A seguir serão apresentadas minhas considerações sobre os sumários.  

3.2.3 Os Sumários 

Se as cartas de apresentação assumem, como já afirmado, a função de responder a outros 

textos, os sumários possibilitam uma ampla visão do que vai ser tratado nos documentos.  

Seguindo observações que já foram feitas acerca de elementos visuais, identifica-se uma 

maior preocupação nesse sentido no PDI2, o que não se percebe no primeiro (no qual há inclusive 

um erro de diagramação no item 2.4, que está mal posicionado), como se pode comprovar a partir 

da comparação de ambos, mostrada a seguir:   
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PDI1 

  

(CEFET, 2005, p. 2)  
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PDI2 

 

(CEFET, 2010, p. 3)  
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Os dois sumários mantêm a mesma divisão em três blocos que no PDI1 se denominam: 1) 

Perfil institucional; 2) Eixos estruturantes do PDI e 3) Implantação, acompanhamento e 

avaliação do Plano. No PDI2 os blocos 1 e 3 conservam os mesmos títulos, ao passo que o 2 se 

chama Plano de desenvolvimento. Como optei por me deter em cada bloco separadamente, essa 

diferença será tratada ao longo dos comentários tecidos sobre o bloco 2. 

Bloco 1 – Sumário PDI1 

  

A leitura do bloco 1 de ambos os sumários, já permite algumas considerações. No PDI1, 

não só os itens ali dispostos, mas também sua ordem de exibição busca dar a conhecer ao leitor o 

que é a instituição. Nesse sentido, o Histórico passa a ser fundamental e por isso é o primeiro 

item, acompanhado por Filosofia, princípios e valores. Ambos contribuem, a meu ver, para que 

se construa o perfil da instituição. 

Em um segundo momento, têm-se os itens Missão
41

 e Objetivos que vão indicar a função 

ou o papel social da instituição. Daquela instituição, cujo histórico já foi colocado e cujos valores 

já são conhecidos. 

Depois disso, apresentam-se os Cenários no qual mostra-se o contexto no qual se encontra 

a instituição e, posteriormente, suas Diretrizes gerais.  

  

                                                           
41

 Segundo o Formulário do Plano de Desenvolvimento Institucional (2004), no item missão devem ser 

desenvolvidos a vocação global, objetivos e metas da instituição. Já nas Instruções para elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Institucional, objetivos e metas estão destacados, o que me permitiu entender missão apenas como 

vocação global.  
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Bloco 1 – Sumário PDI2 

 

Por sua vez, o primeiro bloco do sumário do PDI2 prioriza uma ordenação diversa, iniciada 

pelo item Finalidade e objetivos que é seguida pelo item Missão. O Histórico, primeiro no PDI 

anterior, passa a ocupar a terceira posição, com a denominação Histórico e áreas de atuação, 

acompanhado por Filosofia, princípios e valores.  

Entendo, pois, que atribui-se maior relevância à função social da no segundo documento, ao 

passo que a parte histórica e relativa ao perfil institucional se desloca e perde a posição principal. 

Tal deslocamento não pode ser justificado pelo fato de o PDI2 se referir já a um segundo 

momento, mesmo porque, sabe-se que, pelas coerções impostas ao gênero PDI, poucas 

modificações são possíveis e todos os elementos devem nele permanecer. Nesse sentido, parece-

me que essa opção pelo referido deslocamento, indica mudança de prioridades, quando 

comparados os dois planos, como consequência uma mudança de perspectiva.  

Sobre os dois últimos itens do sumário do PDI2 pode-se afirmar que enquanto 

Responsabilidade social e desenvolvimento da região e do país pode ser relacionado ao item 

Cenários do documento anterior, uma vez que ambos tratam do contexto externo ao CEFET/RJ e 

no qual a instituição pode influir, Estrutura organizacional e instâncias de decisão não encontra 

um equivalente no PDI1. O item, basicamente, apresenta os órgãos colegiados, executivos, de 

controle e as instâncias de decisão colegiada. 
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Bloco 2 – Sumário PDI1 

 

No que se refere ao bloco 2, mais do que as diferentes escolhas de denominação, várias e 

significativas mudanças podem ser apontadas. Segundo o Formulário do Plano de 

Desenvolvimento Institucional, nesse item deve haver coerência das ações acadêmico-

administrativas propostas em função da vocação global, dos objetivos e das metas da IES. No 

PDI1, dando continuidade ao visto no bloco anterior, tais ações estariam representadas no 

Fortalecimento da identidade do CEFET/RJ. Portanto, primeiro passo, dado anteriormente, a 

apresentação da identidade deve ser agora fortalecida. Para tal, no item que segue, 

Implementação do Sistema Multicampi, fala-se da expansão do CEFET/RJ dentro do Estado do 

Rio de Janeiro; e no posterior, Atenção à sustentabilidade, qualidade e expansão das atividades 

acadêmicas, são descritos seus níveis de ensino e atividades de pesquisa e extensão. 

Interessante notar que a ordem em que figuram esses níveis – da Educação profissional aos 

Programas de Pós-graduação –, segue sua origem cronológica, confirmando a prioridade de uma 

visão histórica como eixo do sumário em questão. É possível dizer que o segundo bloco do 

sumário do PDI1 conta a história do CEFET. 
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Bloco 2 – Sumário PDI2 

 

A estrutura do segundo bloco do PDI2 é bastante distinta à do PDI1 e a ação proposta em 

função da vocação, objetivo e metas propostas anteriormente é a Sustentação do projeto 

institucional de transformação do Centro em Universidade Tecnológica, projeto que sequer foi 

citado no sumário do documento anterior. Sendo esse bloco aquele que apresenta o eixo do 

documento, o item chama a atenção e dialoga com a convocação ao Governo Federal feita no 

último parágrafo da Apresentação, pois seria esse o projeto que “conta com o seu aporte”.  

O segundo item apresentado é a Consolidação da atuação institucional em Sistema 

Multicampi, seguindo o que havia sido apresentado no PDI anterior.  

O próximo item merece alguns questionamentos. O que é no PDI1, Atenção à 

sustentabilidade, qualidade e expansão das atividades acadêmicas, passa a ser no PDI2 

Ampliação, aperfeiçoamento e sustentabilidade das atividades acadêmicas de ensino, pesquisa 

e extensão, dialogando com o âmbito do Ensino Superior. Seguindo essa lógica, de forma diversa 

do que ocorre no documento anterior, a subdivisão do item remete à tríade ensino, pesquisa e 

extensão e se apagam os diversos níveis de ensino que eram apresentados no sumário do PDI 

anterior. Uma vez que há no bloco menção à Universidade Tecnológica, à pós-graduação, e à 

tríade ensino, pesquisa e extensão, que, geralmente, se vincula ao Ensino Superior, – no sumário, 

curiosamente, enumerada junto ao ensino de pós-graduação – dito apagamento retira efetivamente 

de cena os ensinos Médio e Técnico.  
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Os próximos itens, à exceção de Desenvolvimento de atividades de TIC e comunicação 

social, que não existia no sumário anterior, guardam certa relação com itens do PDI1. 

Desenvolvimento de pessoal passa a Implantação de políticas de organização e gestão de 

pessoal; Melhoria de infra-estrutura para realização das atividades institucionais a 

Investimento em melhoria de infraestrutura física e Democratização do planejamento e gestão 

institucional a Democratização do planejamento, gestão e avaliação institucional. Mesmo não 

sendo especialista da área econômica, identifico os itens como obrigatórios em qualquer 

planejamento estratégico, que, por conseguinte, foram mantidos, sendo somente reescritos.  

Outra mudança relevante é a adoção da expressão avaliação institucional, marca explícita 

do universo que, de certa forma, gera o PDI, como se viu anteriormente.  

Cabe ressaltar um maior cuidado com a estrutura linguística no sumário do PDI2, que pode 

ser comprovada por meio do paralelismo introduzido pelo uso de substantivos iniciando todos os 

tópicos.  

Bloco 3 – Sumário PDI1 

 

Bloco 3 – Sumário PDI2 

 

Quanto ao bloco 3, não houve modificações; cabe apenas acrescentar que os anexos são 

distintos. Enquanto o PDI1 apresenta a Proposta de alteração do Estatuto do CEFET/RJ
42

 o 

PDI2, o Organograma institucional. Interessante, no entanto, pensar por que o Organograma não 

aparece no primeiro PDI e só no segundo, já que representa graficamente a estrutura da 

instituição e mostra a hierarquia e a relação entre suas unidades. Sua presença aponta, mais uma 

                                                           
42

 O referido estatuto foi aprovado pela Portaria nº 3.796, de 1º de novembro de 2005.  



142 

 

vez, para um diálogo com o mundo da gestão
43

, no qual é imprescindível estruturar, hierarquizar 

para que se mantenha o controle.  

Dialogando com as questões levantadas a partir das análises das apresentações dos PDI, há 

um fato relevante no que se refere à construção da comunidade do CEFET/RJ: o apagamento dos 

ensinos Médio e Técnico. O sumário do PDI1 indica que o documento conta uma história, 

fortalece uma identidade na qual o Ensino Profissional e o Ensino Médio aparecem antes do 

Ensino Superior. Já no PDI2, esses níveis de ensino não aparecem. Tal apagamento ganha mais 

relevo se aliado a outras mudanças. A passagem da perspectiva que chamei histórica do PDI1, 

que fortalece a identidade, prioriza a história e princípios para uma perspectiva que valoriza as 

finalidades e objetivos, além da introdução do eixo de transformação do Centro em Universidade 

Tecnológica. Seria, pois, um apagamento dos níveis da educação básica que não servem a esse 

projeto.   

Esse apagamento remete à relação entre poder e saber pensada por Foucault, pois entendo 

que nada deixa de ser visto, deixa de ser dito, por acaso e, certamente, o que houve no PDI2 foi 

um rearranjo nas relações de força dentro da instituição a quem agora não mais interessa dar voz 

aos Ensinos Médio e Técnico e sim à parte da comunidade que fala em nome ao Ensino Superior, 

que apoia o projeto de transformação do Centro em Universidade Tecnológica.   

Comprovando a hipótese inicial de que uma primeira análise das apresentações e dos 

sumários definiria melhor os caminhos a seguir, levanto questões que se colocaram para o 

prosseguimento das análises.  

Percebo que o ponto crucial gira em torno da questão da identificação do grupo ou grupos 

que discursivamente dão sustentação ao discurso do PDI. Para tal identifico, em um primeiro 

momento, duas designações que poderiam contribuir com esse processo: Comunidade e 

CEFET/RJ. Uma leitura detida do documento me possibilita identificar traços que as distinguiam. 

Enquanto ao CEFET/RJ se atribuía no plano uma identidade aparentemente homogênea e com 

foco institucional, a comunidade é identificada com diferentes grupos (docentes, técnico-

administrativos e discentes), muitas vezes colocada no mesmo nível da comunidade externa. Há, 

assim, uma oposição entre o lugar da instituição e o daqueles que a constituem, justificando 

minha opção por centrar minhas análises no termo comunidade com o objetivo de identificar, no 

PDI em nome de que comunidade se fala, quando se fala da comunidade do CEFET/RJ.  

                                                           
43

 Uma breve pesquisa em artigos Scielo identificou a presença do termo em diversos artigos sobre gestão, na área de 

Administração.  



143 

 

Na verdade, pretendo reconhecer possíveis pontos de controvérsia, outras vozes enunciadas 

ao longo do documento que me permitam compreender melhor a comunidade construída 

discursivamente no documento desde os efeitos de sentido que nele se produzem, uma vez que, 

acredito como Rocha (2003, p. 2002) na “possibilidade de o Mesmo já se constituir em pista para 

localizar o Outro (nos pequenos deslizamentos que se verificam)”.  

3.3 Análises linguístico-discursivas 

Para isso, buscando delimitar um córpus no qual se pudesse identificar tal constituição de 

comunidade e operacionalizar as análises linguístico-discursivas, recorri aos seguintes 

procedimentos: a) localizar no PDI, por meio do uso da ferramenta Search do Adobe Professional 

7.0, todas as ocorrências do termo comunidade; b) identificar aqueles que estavam relacionados à 

comunidade interna do CEFET/RJ e desprezar os que não se enquadram nesta categoria; c) 

separar os fragmentos em blocos seguindo o critério do agrupamento de designações por 

aproximação.   

3.3.1 O termo comunidade 

Há 38 (trinta e oito) ocorrências do termo comunidade no PDI2, incluindo as duas primeiras 

já vistas no item Apresentação. Das 36 restantes, duas se referem à comunidade externa, ou seja, 

não se relacionam com o grupo que constitui a do CEFET/RJ. 

O termo comunidade sem nenhum determinante tem 5 (cinco) ocorrências. Contudo, o 

cotexto em que duas destas se inserem não permite afirmar que se referem, necessariamente, à 

comunidade interna, como se pode comprovar nos seguintes exemplos, que a partir de agora serão 

apresentados em quadros, com o objetivo de proporcionar ao leitor uma melhor visualização: 

[...] realizar pesquisa, estimulando o desenvolvimento de soluções 

tecnológicas de forma criativa e estendendo seus benefícios à 

comunidade; [...]  ( p. 3) 

[...] promover a extensão mediante integração com a comunidade, 

contribuindo para o seu desenvolvimento e melhoria da qualidade 

de vida, [...] (p. 7) 

Se pensamos que o surgimento da formulação da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão reflete uma concepção de universidade que tem como meta a transformação das 

estruturas sociais, nos dois itens seria justificado o uso da palavra comunidade em seu sentido 

mais amplo, externo à instituição à qual se destinam os resultados de pesquisa e que é o principal 

foco dos projetos de extensão.     
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O mesmo já não se pode dizer dos outros três casos, que, efetivamente, fazem referência à 

comunidade interna do CEFET/RJ – ainda que não esteja claro qual seja esta comunidade. Ditas 

afirmações apoiam-se nas ações que são assumidas por essa comunidade, restritas aos que fazem 

parte da instituição, como no seguinte trecho:  

 

 

Entendo que estão implícitas duas ações que somente poderiam ser tomadas pela 

comunidade interna. A primeira, apreciar as orientações internas da proposta de adesão ao 

REUNI, e a segunda, aprová-las, uma vez que o Conselho Diretor as referendou, isto é, ratificou 

uma tomada de posição anterior.  

A designação mais recorrente é comunidade interna, com dezessete ocorrências – dezenove 

se somadas à comunidade interna do CEFET/RJ e comunidade do Centro. A meu ver, a repetição 

acontece porque a locução demonstra abarcar a totalidade dos grupos que compõem a instituição, 

ao mesmo tempo que se opõe aos grupos que dela não fazem parte.  

Outra designação presente no texto do PDI é comunidade acadêmica – quatro, incluídas 

comunidade acadêmica do CEFET/RJ, comunidade acadêmica do Sistema Multicampi. 

Interessante notar que o sentido atribuído eventualmente ao termo acadêmico transcende o 

sentido corrente, como será visto posteriormente, vinculado, em geral, à academia, membros do 

Ensino Superior. Apresentados esses grupos, cujas designações mais se repetiram ao longo do 

documento, seguem outros que permitem levantar algumas questões.  

Se em vários momentos a comunidade interna é tratada como um todo (chegando a ser 

usada a denominação mais ampla comunidade para a ela se referir), há alguns momentos em que 

ela é particularizada. Em seguida, serão apresentadas as especificações relativas à comunidade 

interna:  

1  aperfeiçoamento permanente dos processos de gestão democrática 

e descentralização gerencial nas instâncias acadêmicas e 

administrativas, mediante adoção de estruturas colegiadas, 

mecanismos de participação de todos os segmentos da 

comunidade interna, socialização de informações e 

As orientações internas da proposta de adesão ao REUNI, 

apreciadas na comunidade e referendadas pelo Conselho Diretor, 

fortalecem e atualizam objetivos, estratégias e ações constantes 

deste Plano de Desenvolvimento Institucional, levando em conta 

que as diretrizes gerais desse Programa guardam consonância com 

o projeto de Universidade Tecnológica que articula níveis de ensino 

e integra atividades de ensino, pesquisa e extensão (p. 26) (grifo 

meu). 
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transparência na utilização de recursos; [...] (p. 11) 

2 Dando continuidade aos propósitos de modernização e 

democratização da gestão, ampliação da disponibilidade 

orçamentária e apoio ao protagonismo estudantil, o PDI 2005- 2009 

assumiu como pressuposto a busca de participação e o 

compromisso de todos os segmentos da comunidade interna no 

planejamento, desenvolvimento e avaliação das atividades 

institucionais, [...] (p. 69) 

Nos dois momentos se determina comunidade interna por meio de “todos os segmentos”, o 

que indica fracionamento da mesma, existência de mais de um segmento. Vale recordar que, 

desde a Apresentação, esses já haviam sido definidos como sendo docentes, técnicos-

administrativos e alunos. O ato de reforçar a representação da totalidade da comunidade nesses 

fragmentos aponta para uma necessidade de fazer saber, de ratificar, o apoio e a participação da 

comunidade total nesses momentos específicos por meio do uso do pronome indefinido.  

Sabemos que as escolhas que faz o enunciador não se dão por acaso, e em um documento 

como o PDI, quando se fala de temas como adoção de estruturas colegiadas, mecanismos de 

participação, socialização de informações, transparência na utilização de recursos, orçamento e 

participação estudantil, é fundamental convocar os três segmentos, indicando sua anuência e 

adesão. 

A mesma necessidade não se identifica nos exemplos que seguem, nos quais a determinação 

ocorre sem o pronome:  

3 A filosofia institucional expressa-se, ainda, nos princípios 

norteadores do seu projeto pedagógico, documento (re)construído 

com a participação dos segmentos da comunidade interna 

(servidores e alunos) e representantes dos segmentos produtivo e 

outros da sociedade. (p. 10)  

4 Ampliar a participação da comunidade interna (docentes, 

técnicos-administrativos e alunos) em atividades de extensão (p. 

53) 

No 3, o enunciador, ao optar pelo uso do substantivo segmentos, parece criar uma oposição 

entre as frações da comunidade e da sociedade. No 4, a especificação de quais seriam esses 

segmentos ocorreria para esclarecer que as atividades em questão estariam abertas à comunidade 

como um todo, o que, frequentemente, não acontece.  

Mesmo que nos dois blocos anteriores o termo comunidade seja especificado, é inegável a 

força que lhe outorga o uso do pronome indefinido todo. E não é coincidência que tal reforço 

ocorra quando o tema seja gestão, e não ensino, pesquisa ou extensão, ratificando o valor de 
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planejamento estratégico, de documento mais preocupado com avaliação que com formação, 

como o PDI. Novamente valorizam-se os saberes relativos ao controle gerencial em detrimento 

daqueles que seriam vinculados à ideia de uma instituição de ensino. 

Quatro ocorrências particularizam comunidade acadêmica, conforme se apresenta nos 

fragmentos seguintes:  

5 Estabelecer critérios e normas de adequação e padronização dos 

ambientes edificados (e por edificar), com relação a espaço e todo 

tipo de instalações, tendo em vista as condições de acessibilidade, 

conforto, qualidade de trabalho e convivência de toda a 

comunidade acadêmica (p. 64)  

6 Avaliando a consecução dessa diretriz, vale assinalar, nesse 

período, a implantação de instâncias colegiadas com a 

representação de todos os segmentos da comunidade acadêmica 

– docentes, técnicos-administrativos e discentes – e participação 

das diferentes unidades do Sistema, com vistas à democratização do 

fazer institucional em seu planejamento, execução e avaliação. (p. 

69)  

7 Estimular a participação de representantes dos diferentes 

segmentos da comunidade acadêmica (docentes, técnicos-

administrativos e alunos) nos colegiados consultivos e 

deliberativos da Instituição. (p. 69) 

8 Todo PDI traz desafios àqueles que se constituem como agentes e 

beneficiários do projeto nele presente. No caso de uma instituição 

de educação tecnológica, sua comunidade acadêmica – docentes, 

técnicos-administrativos e alunos – e a sociedade – aí 

compreendidos diferentes grupos sociais, o mundo produtivo e 

o poder público constituído.  (p. 5) 

Como asseverado anteriormente, o termo acadêmico não remete, no texto do PDI, ao seu 

sentido corrente, vinculado à academia, ao ensino. Tal afirmação encontra respaldo nos 

fragmentos citados nos quais os segmentos que especificam a formação da comunidade 

acadêmica cefetiana – docentes, técnicos-administrativos e alunos – coincidem com os que 

especificaram anteriormente sua comunidade interna. Compreende-se, portanto, que comunidade 

acadêmica designa o mesmo referente que comunidade interna, sendo utilizada para evitar 

repetições.  

Dito isto, cabe acrescentar que o uso do pronome indefinido segue, praticamente, o descrito 

com a designação comunidade interna. Do fragmento 7 pode-se dizer que faz parte do item 

Democratização do planejamento, gestão e avaliação institucional, com explícita temática 

voltada para gestão e avaliação, já identificada como prioridade no documento. Nesse sentido, o 
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adjetivo diferentes cumpre a mesma função do indefinido todo e, novamente, ressalta-se o viés 

gerencial do documento. 

Assim como ocorrido nos fragmentos 1 e 2, o uso de todos os segmentos no 7 reforça a 

representação da comunidade, ratificando seu apoio e participação da totalidade de seus 

segmentos por meio do uso do pronome indefinido.  

O uso de toda, no fragmento 5, não segue esse raciocínio. Contudo, o pronome vem 

precedido do substantivo convivência e este prevê uma ação ou resultado que ocorre entre 

diferentes, justificando o uso do indefinido.  

No fragmento 8, cria-se a oposição entre comunidade e sociedade, a primeira introduzida 

pelo possessivo sua e determinada por “docentes, técnicos-administrativos e alunos”, ao passo 

que a segunda é definida como “sociedade – aí compreendidos diferentes grupos sociais, o mundo 

produtivo e o poder público constituído”. Novamente identifica-se o diálogo entre educação e o 

chamado mundo produtivo, quando este último é o único setor da sociedade civil citado no 

fragmento.  

As considerações feitas até aqui dialogam, de certa forma, com as conclusões chegadas a 

partir das análises das apresentações e sumários. Valoriza-se o âmbito do planejamento 

estratégico e do chamado no documento mundo produtivo Fala-se em nome de uma comunidade 

única, ainda que dividida entre os segmentos: docentes, técnico-administrativos e discentes.  

Cabe ressaltar, portanto, que da mesma forma que foi identificado um apagamento dos 

saberes relativos aos ensinos Médio e Técnico, há um reforço da presença de um único setor da 

sociedade civil que é o mundo produtivo. De forma análoga, se o apagamento indica perda no 

embate de forças, essa aparição repetida demonstra poder, no sentido de ser esse o único 

segmento que merece ser citado.  

As análises anteriores, então, se referem ao primeiro passo a ser dado que seria verificar as 

designações atribuídas ao termo comunidade ao longo do documento. Para identificar os Outros 

que falam ou que se apagam ao longo do discurso, segundo passo, retorno à comunidade às ações 

e falas a elas atribuídas ao longo do texto.  
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Diversas ações
44

 e falas que contribuem para um modo de ser e fazer em prol de um projeto 

único de instituição. Com o objetivo de operacionalizar essa etapa das análises, optei por buscar 

critérios que me permitissem agrupá-las valorizando seu caráter semântico e ações com força 

dicendi e cheguei a cinco categorias as quais nomeei domínios do ser, do pensar, do falar, do 

fazer e do fazer/falar.   

3.3.2 Os domínios   

3.3.2.1 Domínio do Ser 

Inicio esta parte das análises pelos fragmentos que contêm verbos do domínio do ser, que 

incluem as possibilidades de mudanças, do vir a ser. 

 FRAGMENTO ITEM NO PDI VERBO COMPLEMENTO 

9 Todo PDI traz desafios àqueles que 

se constituem como agentes e 

beneficiários do projeto nele 

presente. No caso de uma instituição 

de educação tecnológica, sua 

comunidade acadêmica – docentes, 

técnicos-administrativos e alunos – 

e a sociedade – aí compreendidos 

diferentes grupos sociais, o mundo 

produtivo e o poder público 

constituído. (p. 5) 

Apresentação constituir-se 

 

como agentes do projeto 

presente no PDI 

10 Torna-se cada vez mais sensível à 

comunidade acadêmica do 

CEFET/RJ que a construção de um 

projeto pedagógico com vistas à 

Universidade Tecnológica remete à 

continuidade do avanço institucional 

na sua contemporaneidade histórico-

social de formação de profissionais 

em uma sociedade que assume o 

conhecimento científico-tecnológico 

como força produtiva. (p. 24) 

Plano de 

Desenvolvimento 

 Ampliação, 

aperfeiçoamento 

e sustentabilida- 

de das 

atividades 

acadêmicas de 

ensino, pesquisa 

e extensão 

 

tornar-se 

sensível  

 

cada vez mais à ideia de que 

a construção de um projeto 

pedagógico com vistas à 

Universidade Tecnológica 

remete à continuidade do 

avanço institucional na sua 

contemporaneidade 

histórico-social de formação 

de profissionais em uma 

sociedade que assume o 

conhecimento científico-

tecnológico como força 

produtiva. 

 

  

                                                           
44

 Foram, portanto, desconsideradas as designações relativas à comunidade como objeto ou elemento passivo, como 

no seguinte fragmento: “Definir e adotar mecanismos de incentivo à participação da comunidade interna nas 

atividades de pesquisa” (CEFET, 2010, p. 41). 
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O domínio nomeado pelo verbo ser nos remete à ideia de identidade e não será por acaso 

nos dois fragmentos faz-se a opção pela designação comunidade acadêmica. No texto do PDI, em 

ambos os casos, a identidade não é estática e sim processual, e os dois fragmentos esse processo 

de (re)construção identitária guarda estreita relação com a transformação da instituição em 

Universidade Tecnológica. Para tal, existe a necessidade de a comunidade ser agente desse 

projeto e de dar continuidade ao avanço institucional na sua contemporaneidade histórico-social 

de formação de profissionais em uma sociedade que assume o conhecimento científico-

tecnológico como força produtiva. 

O ser a comunidade do CEFET está intrinsecamente relacionado ao futuro, ao projeto da 

Universidade Tecnológica, ao avanço. Avanço esse sempre atrelado ao mundo produtivo e ao 

conhecimento científico-tecnológico como força produtiva. 

3.3.2.2 Domínio do Pensar 

 FRAGMENTO ITEM NO PDI VERBO COMPLEMENTO 

11 Data de 1998, frente a mudanças que 

estavam sendo promovidas pelo MEC 

no tocante às IFES, o início do 

processo de discussão interna no 

intuito de garantir e preservar todos 

os direitos estabelecidos pela Lei 

6.545/78.
45

 Naquele momento a 

comunidade entendia se fazer 

necessária uma proposta que 

consolidasse o crescimento 

institucional atingido, apresentando-

se, assim, a proposta de 

transformação do CEFET/RJ em 

Universidade Especializada. Nesse 

ano, em sua 182 sessão, o Conselho 

Diretor deliberava apoio à 

transformação. (p. 17) 

Plano de 

Desenvolvimento 

 Sustentação do 

projeto 

institucional de 

transformação 

do Centro em 

Universidade 

Tecnológica 

entender 

 

se fazer necessária uma 

proposta que consolidasse o 

crescimento institucional 

atingido, apresentando-se, 

assim, a proposta de 

transformação do CEFET/RJ 

em Universidade 

Especializada. 

12 Desejava-se o reconhecimento 

externo do Centro como Instituição 

de Ensino Superior, com ciência da 

importância da manutenção e 

crescimento dos cursos técnicos de 

nível médio, já firmemente 

estabelecidos. Desde então, como 

Plano de 

Desenvolvimento 

 Sustentação do 

projeto 

institucional de 

transformação 

do Centro em 

ter concep-

ções  

 

transformação do CEFET/RJ 

em Universidade 

Especializada 

                                                           
45

 Lei de 30 de junho 1978 que dispõe sobre a transformação das Escolas Técnicas Federais de Minas Gerais, do 

Paraná e Celso Suckow da Fonseca em Centros Federais de Educação Tecnológica.  
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atestam a produção e a divulgação de 

documentos e eventos que 

materializam a concepção e as 

decisões da comunidade sobre o 

tema, a Instituição aguarda o 

encaminhamento do MEC ao pleito 

apresentado oficialmente mediante 

exposição de motivos e projetos, 

notadamente em dezembro de 2005, 

setembro de 2007 e abril de 2009. (p. 

18) 

Universidade 

Tecnológica 

 

Há duas ocorrências que apontam para o domínio do pensar. Iniciando o fragmento, o 

enunciador retorna à lei que cria, em 1978, os Centros Federais de Educação Tecnológica e 

também ao pensamento da comunidade de 1998, a qual afirma entender ser necessária uma 

proposta que consolidasse o crescimento institucional atingido com a promulgação da referida lei. 

Posteriormente, assevera que foi apresentada uma proposta de transformação do CEFET/RJ em 

Universidade Especializada
46

, omitindo o sujeito de tal ação, por meio do uso de voz passiva. E a 

partir desse momento já há documentação que comprove materialmente as concepções e decisões 

da comunidade sobre o tema, não explicitadas no texto. 

Retomando as afirmações anteriores, com base em Rocha (2003) para quem o Mesmo se 

constitui como pista para que se possa localizar o Outro, retorno ao fragmento anterior do qual 

destaco “Desejava-se o reconhecimento externo do Centro como Instituição de Ensino Superior, 

com ciência da importância da manutenção e crescimento dos cursos técnicos de nível 

médio, já firmemente estabelecidos.” Contrariando a ideia de comunidade única que, 

consensualmente, entende ser necessária a transformação do CEFET em instituição de Ensino 

Superior, identifica-se uma voz que sustenta o pensamento de que a transformação em 

Universidade excluiria o Ensino Técnico. Apesar de não haver explicitamente uma negação, o 

próprio reforço que reafirma o enunciado em negrito remete a uma oposição entre a voz que 

prevê a impossibilidade de existência entre esses dois níveis e a voz do enunciador que afirma 

(re)conhecer a importância de manter o crescimento do Técnico.  

Ressalto que, ao menos, ainda que por meio de uma oposição, o Ensino Técnico é citado, o 

que não ocorre com o Ensino Médio, que sofre um total apagamento no documento, no que se 

refere à formação da comunidade do CEFET/RJ.  

  

                                                           
46

 Conceito mais amplo que abrange Universidade Tecnológica, de instituições especializadas por campos do saber. 
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3.3.2.3 Domínio do Fazer 

 FRAGMENTO ITEM NO PDI VERBO COMPLEMENTO 

13 A filosofia institucional expressa-se, 

ainda, nos princípios norteadores do 

seu projeto pedagógico, documento 

(re)construído com a participação dos 

segmentos da comunidade interna 

(servidores e alunos) e 

representantes dos segmentos 

produtivo e outros da sociedade. (p. 

10) 

Perfil 

Institucional  

 Filosofia, 

princípios e 

valores 

   

reconstruir  

 

projeto pedagógico da 

instituição 

14 Integram o CEPE: o Diretor-Geral, 

que o preside; os Diretores 

Sistêmicos; os Diretores das 

Unidades de Ensino; representantes 

do Conselho de Ensino, do Conselho 

de Pesquisa e Pós-Graduação e do 

Conselho de Extensão, eleitos por 

seus pares, e representantes discentes 

desses Conselhos; representantes dos 

docentes e dos técnicos-

administrativos, eleitos pela 

comunidade interna. (p. 12)  

Perfil 

Institucional  

 Estrutura 

organizacional e 

instâncias de 

decisão 

 

eleger 

 

docentes e dos técnicos-

administrativos 

 

 

15 Conforme registrado neste PDI, as 

inter-relações do CEFET/RJ na 

sociedade envolvem grupos sociais, o 

mundo produtivo e o poder público 

constituído. Desse modo, a 

comunicação com a sociedade 

ultrapassa os serviços de 

comunicação e de TIC, exigindo a 

participação dos diferentes segmentos 

da comunidade acadêmica e dos 

órgãos/setores institucionais no 

exercício de suas competências e 

atribuições. (p. 67) 

Plano de 

Desenvolvimento 

 Desenvolvi- 

mento de 

atividades de 

TIC e 

comunicação 

social 

 

exercer 

 

competências e atribuições. 

16 Em consonância com a diretriz de 

democratização do planejamento, 

gestão e avaliação institucional, este 

PDI deverá ter seus objetivos, 

estratégias e ações permanentemente 

acompanhados e avaliados pela 

comunidade do Centro, ensejando 

planos plurianuais e operacionais 

específicos para efetivação das metas 

estabelecidas. Nos planos 

operacionais serão consideradas as 

Implantação, 

Acompanhamento 

e Avaliação do 

Plano 

acompanhar  

 

Objetivos, estratégias e 

ações do PDI 



152 

 

prioridades e definida a programação 

associada à disponibilização de 

recursos. 

No bloco do domínio do fazer retomo algumas considerações a respeito dos diferentes 

referentes marcados linguisticamente no contexto dos fragmentos por modos distintos de compor 

a designação. 

No fragmento 13, fala-se em segmentos da comunidade interna. Docentes e técnico-

administrativos são reunidos em um único grupo, os servidores, ao qual se somam os alunos. Essa 

divisão, que destaca o segmento discente, não é comum e se justifica pela necessidade da adesão 

desse grupo na construção do projeto pedagógico. Vale notar o apagamento do segmento docente, 

cuja participação mereceria destaque nessa questão. 

Também são convocados a participar da (re)construção do projeto pedagógico membros 

da comunidade externa, na qual, ressalta-se, uma vez mais, o setor produtivo, por meio da 

oposição entre “segmentos produtivo”47 e “outros da sociedade” no qual só o primeiro é 

especificado”.  

O apagamento da figura do docente e a participação do segmento produtivo na 

(re)construção do projeto pedagógico apontam, a meu ver, para documento que mais se 

vincula funciona como outro instrumento de controle que visa à perpetuação do instituído do 

que configura unicidade e coerência que devem concernentes ao processo educativo. 

No fragmento 14 é relevante a oposição feita pelos votantes, dado que os representantes 

do Conselho de Ensino, do Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação e do Conselho de 

Extensão são eleitos por seus pares e os representantes dos docentes e dos técnicos-

administrativos são eleitos pela comunidade interna, o que indica que aqueles que não são 

docentes ou técnico-administrativos ou que estão exercendo cargos em de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, assim como seus pares, não fazem parte da comunidade interna.  

Já no fragmento 15, seguindo o que ocorre no anterior, identifica-se um Outro que se 

constitui no CEFET/RJ: os órgãos/Setores Institucionais que são designados separadamente 

em oposição à comunidade acadêmica. Reforça-se a separação entre a instituição CEFET/RJ 

                                                           
47

 Foi mantido o erro de concordância 
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e a comunidade identificada anteriormente, cabendo à última exercer competências e 

atribuições não especificadas.  

Novamente a comunidade externa divide-se entre poder público, grupos sociais, 

indefinidos, e mundo produtivo.  

3.3.2.4 Domínio do Falar 

 FRAGMENTO ITEM NO PDI VERBO COMPLEMENTO 

17 investir permanentemente nas 

dimensões quantitativa e qualitativa 

dos projetos de ensino, pesquisa e 

extensão, levando em conta o 

contexto de desenvolvimento e 

demandas apontadas no diálogo com 

atores sociais e debatidas com a 

comunidade interna; (p. 15) 

Perfil 

Institucional  

 Reponsabilidade 

social e 

desenvolviment

o da região e do 

país 

debater  

 

com a comunidade interna; 

No único fragmento do domínio do falar, o enunciador do documento, ao reforçar a 

continuidade das ações que já são executadas no âmbito da instituição, a fim da ter “sua 

institucionalidade reconhecida como Universidade Tecnológica” (CEFET, 2010, p. 15) atribui 

ao CEFET/RJ o investimento permanente nas três dimensões de ensino, pesquisa e extensão. 

Leva em consideração, para isso, duas ordens de coisas estabelecidas: o contexto de 

desenvolvimento e as demandas. 

Uma vez que não fica claro a partir da leitura do texto, a que contexto se refere, passo às 

considerações acerca das demandas, apontadas a partir do diálogo com atores sociais, que 

devem ser debatidas com a comunidade do CEFET/RJ.  

Retorno à questão da demanda, entendendo que há no fragmento uma divisão em dois 

momentos, de diálogo e debate, nos quais os participantes são distintos. Faz-se, portanto, 

necessário perguntar quem seriam esses atores sociais, ou, mais relevante, por que a 

comunidade interna é excluída deste grupo. Enquanto os que atuam socialmente determinam 

quais são suas demandas, a comunidade interna desempenha o papel passivo de debater 

modos de encaminhamento dessa demanda. 

Desse modo, apesar do uso de termos como diálogo e debate apontar para uma 

equivalência entre ações ou posicionamentos sociais, identifica-se na materialidade linguística 

a oposição que dá sustentação à visão taylorista de trabalho, já anteriormente mencionada, por 
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meio da qual o mundo produtivo pensa qual são as suas necessidades e resta à instituição 

formadora de mão de obra executar a tarefa de operacionalizar meios de atendê-las. 

Sendo assim, esse falar nada mais é do que atender a vontade do outro que não a própria 

comunidade interna, que, nesse momento, tem a função de servir à externa, ou pelo menos à sua 

parte significativa: o mundo produtivo.  

3.3.2.5 Domínio do Fazer/Falar 

 FRAGMENTO ITEM NO PDI VERBO COMPLEMENTO 

18 [...] reflete o posicionamento da 

comunidade interna no sentido de 

assumir a continuidade de uma 

trajetória de formação que congrega 

o desenvolvimento da educação 

tecnológica nas dimensões de 

ensino, pesquisa e extensão. (p. 5) 

Apresentação Assumir  

 

a continuidade de uma 

trajetória de formação que 

congrega o 

desenvolvimento da 

educação tecnológica nas 

dimensões de ensino, 

pesquisa e extensão. 

19 Desejava-se o reconhecimento 

externo do Centro como Instituição 

de Ensino Superior, com ciência da 

importância da manutenção e 

crescimento dos cursos técnicos de 

nível médio, já firmemente 

estabelecidos. Desde então, como 

atestam a produção e a divulgação 

de documentos e eventos que 

materializam a concepção e as 

decisões da comunidade sobre o 

tema, a Instituição aguarda o 

encaminhamento do MEC ao pleito 

apresentado oficialmente mediante 

exposição de motivos e projetos, 

notadamente em dezembro de 2005, 

setembro de 2007 e abril de 2009. (p. 

18) 

Plano de 

Desenvolvimento 

 Sustentação do 

projeto 

institucional de 

transformação 

do Centro em 

Universidade 

Tecnológica 

 

Tomar 

decisões 

 

transformação do 

CEFET/RJ em Universidade 

Especializada 

20 As orientações internas da proposta 

de adesão ao REUNI, apreciadas na 

comunidade e referendadas pelo 

Conselho Diretor, fortalecem e 

atualizam objetivos, estratégias e 

ações constantes deste Plano de 

Desenvolvimento Institucional, 

levando em conta que as diretrizes 

gerais desse Programa guardam 

consonância com o projeto de 

Universidade Tecnológica que 

articula níveis de ensino e integra 

atividades de ensino, pesquisa e 

Plano de 

Desenvolvimento 

 Ampliação, 

aperfeiçoament

o e 

sustentabilida- 

de das 

atividades 

acadêmicas de 

ensino, pesquisa 

e extensão 

 

Apreciar 

 

apreciadas / aprovadas na 

(pela) comunidade a 

proposta de adesão ao 

REUNI  
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extensão. (p. 26) 

21 Investir nas ações de extensão já 

existentes e reconhecidas pela 

comunidade interna e externa (p. 

51) 

Plano de 

Desenvolvimento 

 Ampliação, 

aperfeiçoament

o e 

sustentabilida- 

de das 

atividades 

acadêmicas de 

ensino, pesquisa 

e extensão 

Reconhecer 

 

Ações de extensão 

22 Apoiar a comunidade interna na 

elaboração de projetos a serem 

desenvolvidos mediante 

financiamento externo (p. 70) 

Plano de 

Desenvolvimento 

 Desenvolvi- 

mento de 

atividades de 

TIC e 

comunicação 

social 

Elaborar 

 

Projetos a serem 

desenvolvidos mediante 

financiamento externo 

23 Em consonância com a diretriz de 

democratização do planejamento, 

gestão e avaliação institucional, este 

PDI deverá ter seus objetivos, 

estratégias e ações permanentemente 

acompanhados e avaliados pela 

comunidade do Centro, ensejando 

planos plurianuais e operacionais 

específicos para efetivação das 

metas estabelecidas. Nos planos 

operacionais serão consideradas as 

prioridades e definida a programação 

associada à disponibilização de 

recursos. 

Implantação, 

Acompanhament

o e Avaliação do 

Plano 

 avaliar 

 

Objetivos, estratégias e 

ações do PDI 

Neste bloco foram reunidas ações que não são nem estritamente materiais nem verbais, 

e incluem, de algum modo, práticas relacionadas aos domínios do falar e do fazer. Tais ações 

estão diretamente relacionadas ao projeto de transformação do CEFET/RJ em Universidade 

Tecnológica. À comunidade interna são, então, atribuídas ações que percorrem desde o 

assumir que a trajetória da instituição já aponta para tal transformação, passando pela decisão 

de transformação do Centro em Universidade Especializada, por meio da apreciação de 

projetos voltados para o Ensino Superior (REUNI48).  

                                                           
48

 Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI. 
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Apostar na transformação do CEFET/RJ em Universidade Tecnológica passa, portanto, 

pelo jogo entre reconhecer ações típicas de IES, já implementadas, como a realização de 

projetos de extensão e realizar ações futuras como elaboração de projetos, com o apoio do 

CEFET/RJ, a serem financiados por órgãos externos ou avaliação objetivos, estratégias e ações do 

PDI. 

No fragmento 18, como já foi comentado nas análises do item apresentação, constrói-se 

discursivamente uma ação a partir de um “posicionamento” tomado, pela “comunidade interna” 

que assume “a continuidade de uma trajetória de formação que congrega o desenvolvimento da 

educação tecnológica nas dimensões de ensino, pesquisa e extensão”.  

Como afirmei antes, minhas análises baseiam-se no caráter dicendi do verbo refletir e do 

substantivo posicionamento, apontando para a uma questão discursiva. Afinal é preciso uma voz 

que tenha narrado que houve um posicionamento, e qual foi esse posicionamento para que o 

mesmo esteja sendo refletido, ou melhor, relatado no PDI. Identifica-se, assim, apagamento da 

voz de um Outro, fazendo com que o coenunciador entenda ess, relato como uma informação 

objetiva (SANT’ANNA, 2004).   

Todavia, outras considerações se fazem necessárias. Ainda conforme Sant’Anna (2004) no 

discurso narrativizado no gênero notícia apagam-se as referências de coenunciadores, de tempo e 

de lugar, e de como o enunciador-jornalista haveria tido acesso às informações enunciador-

jornalista a elas teria tido acesso. Verifica-se que houve um enunciado anterior por meio da 

presença de um termo de “força dicendi” remanescendo as perguntas: quem as produziu? a quem 

as destinou? quando? com que objetivos? 

No exemplo retirado do PDI, acredito que o discurso narrativizado, também identificado 

por termos de “força dicendi” aponte, contudo, para outros questionamentos. Se na notícia o 

propósito é identificar as vozes que foram apagadas, no plano é, ao contrário, buscar 

desomogeneizar a comunidade que se constrói como unidade no documento. Como o enunciador 

do documento chegou a essa verdade, por meio de que instrumentos (questionários, entrevistas), 

quem produziu esses relatos, quando e com que objetivos, poderiam ser novas perguntas a serem 

respondidas. 

As mesmas considerações poderiam ser feitas no fragmento 19, com relação às decisões 

tomadas pela comunidade. Nele também é reforçada a oposição entre a Instituição e a 

comunidade como seres distintos e independentes: “como atestam a produção e a divulgação de 
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documentos e eventos que materializam a concepção e as decisões da comunidade sobre o 

tema, a Instituição aguarda o encaminhamento do MEC”. 

Relevante no fragmento 20, uma vez mais, a separação entre a comunidade e um 

Conselho, nesse caso o Diretor. A primeira aprecia, enquanto o segundo referenda. A meu 

ver, ou está omissa a ação de aprovar a proposta de adesão ao REUNI ou o Conselho Diretor 

em lugar de referendar apenas aprovou, sem que a comunidade tomasse uma decisão sobre o 

tema, visto que o verbo referendar dentro desse contexto específico apontaria para o ato de 

aceitar algo que já foi previamente aprovado por outrem.  

De um modo geral, ainda que encontremos a elaboração de projetos dentro do âmbito 

das atividades que devem ser realizadas pela comunidade interna do CEFET/RJ, a maior parte 

das ações a ela reservada mais se aproxima da apreciação para a provação do que do 

planejamento de tarefas, como avaliar, apreciar e reconhecer projetos ou tomar decisões e 

assumir posicionamentos que já foram ou serão pensados por outras instâncias.  

Se relacionamos as considerações feitas ao longo das análises, pode-se entender 

comunidade, como entidade homogênea, a quem são atribuídas, em geral, tarefas de 

execução, distantes do planejamento da instituição. À comunidade interna cabe pensar um 

modo de encaminhar a realização das demandas da comunidade externa, representada pela 

figura do mundo produtivo.  

Pensar cabe, portanto, aos membros que têm seus direitos/deveres de membros da 

comunidade suspensos, quando exercem funções em Conselho de Ensino, Pesquisa e Pós-

Graduação e do Conselho de Extensão, de Direção. Pensar cabe àqueles órgãos e Setores 

Institucionais que são designados separadamente e em oposição à comunidade acadêmica, 

aqueles que certamente encabeçam a hierarquia do Organograma.  

Com o propósito de relacionar minhas análises não apenas com as questões teóricas 

apresentadas nesse trabalho, busco pensar algumas problemáticas que, a meu ver, estão no 

centro da relação produzida nas e pelas práticas discursivas, onde textual e social se 

encontram. É por intermédio do discurso como prática – uma lei ou um documento assinado 

pelo ministro que outorga à instituição o status de universidade – que se altera toda a 

configuração concreta de uma instituição.   
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Tomando como base a relação poder/saber proposta por Foucault (2004), fazem-se 

necessários questionamentos acerca da valorização de determinados saberes em detrimento de 

outros. Importante, principalmente para uma professora que trabalha nos ensinos Médio e 

Técnico, saber em que momento esses dois níveis passaram a não ser os mais relevantes na 

escola. Mesmo tendo o maior número de alunos, de docentes, maior reconhecimento social, 

pois é inegável que, quando se fala em CEFET/RJ, ainda “a antiga Escola Técnica”, fala-se 

em ensino de nível Médio e não Superior. Fato que se comprova, por exemplo, com a 

inexistência de um Projeto Político Pedagógico, documento vinculado a esses níveis. Ou 

talvez melhor fosse perguntar que enunciador enuncia e como se sustentam esses discursos.  

Falando ainda de valorização de saberes, mesmo que em minhas análises linguísticas do 

PDI não tenha me centrado especificamente nesse tema, seu próprio contexto de produção me 

permite apontar a valorização de saberes que relacionam uma instituição de ensino à 

eficiência, produtividade, organização e desenvolvimento, que tem que funcionar de forma 

semelhante a qualquer empresa comercial ou industrial. Valores que implicam uma formação 

que prioriza não só habilidade, mas principalmente atitudes necessárias no mercado de 

trabalho capitalista. Em lugar de formação de um trabalhador, o adestramento, a docilização 

de corpos que possam ser úteis ao mercado de trabalho. 

E, para tal modo de funcionar, é fundamental entender a comunidade como massa 

homogênea, que aceita e não questiona, que executa e não formula, como apontam as 

análises. Não se cumpre minha hipótese inicial, apresentada na introdução, de que em uma 

instituição formada por diferentes níveis, mesmo em um documento que enuncie a partir do 

ponto de vista do Ensino Superior, seria possível identificar diferentes vozes e 

posicionamentos por meio de marcas explícitas de heterogeneidade. Por mais que, 

reiteradamente, a comunidade seja dividida entre docentes, técnico-administrativos e 

discentes, é tratada como uma unidade, massa homogênea a quem só se atribuem ações para 

dar sustentação a projetos alheios. Uma comunidade única oposta, discursivamente, à figura 

da instituição CEFET/RJ.  

No próximo item serão apresentadas as considerações finais deste trabalho.  
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E o CEFET, hoje Centro de Educação Tecnológica, só existe porque em um 

determinado momento foi necessário colocar os desfavorecidos da fortuna em algum lugar, 

tirar o povo do mundo improdutivo das ruas e encaminhá-lo ao mundo produtivo. 

Começo com essa reflexão para, mais uma vez, confirmar como foi fundamental para a 

compreensão das relações de saber e poder que se estabelecem no PDI do CEFET/RJ 

conhecer o percurso que originou a instituição, uma vez que o próprio documento remete a tal 

história.  

Um percurso que identifica desde a época dos jesuítas uma educação que aposta na 

dualidade entre um ensino propedêutico, restrito às elites, e o profissional, que cabe, 

historicamente, aos excluídos. Aos escravos, aos desfavorecidos da fortuna, aos 

trabalhadores.  

O trabalho manual, por uma inversão ideológica, relacionado à exploração escravagista 

passa a ser desprezado. Deseja-se o ócio, enquanto o trabalho é um castigo. Mas o trabalho 

continuava sendo definido como um castigo, e o ócio, um alvo altamente desejável. O ensino 

profissional é prática inferior, nunca destinada a rapazes de boa educação, mas sim aos 

desfavorecidos pela fortuna e deserdados da sorte, como vimos ao longo desta pesquisa, que 

devem ser tirados das ruas.  

Essa dualidade está presente ao longo de toda a trajetória do ensino no país, até mesmo 

nos últimos documentos relativos à nossa educação.  

Outra questão apontada por essa trajetória foi a aproximação entre as políticas 

educacionais e econômicas. É inegável o caráter utilitarista do ensino profissional, que, ao 

longo dos anos, mantendo a divisão originada no regime escravocrata, separa trabalho manual 

e intelectual, educação das classes populares e da elite, e vincula qualificação profissional às 

necessidades de fornecer trabalhadores para o mercado.  

Ao longo das constituições e LDBs mantêm-se os privilégios das escolas privadas e 

restringe-se o desenvolvimento de uma educação pública e democrática, salvo fracassadas 

tentativas.  

Cresce uma visão de educação de cunho liberal, fundada na Teoria do Capital Humano 

que estabelece imediata relação entre educação e produção. Ressaltam-se eficiência e 
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produtividade, e vigoram modelos educacionais estrangeiros que, obviamente, consideram as 

demandas do desenvolvimento capitalista internacional.  

E como resultado desse deslocamento de preceitos econômicos para a área educacional, 

difunde-se a ideia de que tudo pode e deve ser avaliado com o objetivo de melhorar a 

qualidade do que é produzido. E como é preciso controlar as instituições, origina-se o PDI, a 

partir da LDB de 1996. 

Analisar o PDI, portanto, é compreender todo um contexto que não somente possibilita 

como também impõe seu nascimento, coroando uma etapa que entende a educação como bem 

de consumo com um instrumento legal para a aferição da qualidade da gestão; um verdadeiro 

plano estratégico. Um documento que atua como meio de avaliação, e, por que não dizer, de 

controle das IES. Longe de ser uma diretriz, que abriria espaços a reformulações, apresenta 

indicadores e funciona como o currículo das instituições a serem avaliadas ou credenciadas. 

Instrumento que controla os resultados de cada IES.  

No caso peculiar do CEFET/RJ, cabe ao PDI recriar discursivamente uma comunidade 

pragmaticamente heterogênea, de forma homogeneizada por um viés do Ensino Superior que 

apaga a Educação de nível básico.  

E um documento que recria um entre tantos CEFET/RJ que existem e não têm 

visibilidade; tantos outros discursos que se constroem em corredores, reuniões e salas de 

aulas e não são registrados. Um plano que, assim, constrói discursivamente um CEFET/RJ 

que apaga outros discursos. 

No que tange às análises linguísticas, desde as apresentações e sumários identifica-se, 

além de um explícito diálogo com o mundo produtivo, um apagamento dos ensinos Médio e 

Técnico. Também a perspectiva que privilegiava o viés histórico, dá lugar à apresentação de 

um projeto de transformação do Centro em Universidade Tecnológica. Além de o 

apagamento dos níveis da educação básica se justificar pelo fato de não servir ao referido 

projeto, cabe ressaltar que a anterior perspectiva histórica, mais democrática, ressaltava as 

origens da escola, intrinsecamente relacionadas com o Ensino Técnico e bastante distantes do 

Ensino Superior. Portanto, há um segundo apagamento que serve ao projeto da Universidade 

Tecnológica, pois, repito, com base na relação entre poder e saber pensada por Foucault 

(2004), nada deixa de ser visto, deixa de ser dito, por acaso. É evidente que houve no PDI2 
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uma mudança nas relações de força. Interessa, no momento, dar voz àqueles que defendem o 

projeto de transformação do Centro em Universidade Tecnológica. 

Entendendo como crucial a identificação de grupos que discursivamente dão 

sustentação ao discurso do PDI, centro minhas análises no termo comunidade com o objetivo 

de verificar em nome de que comunidade se fala, quando se fala da comunidade do 

CEFET/RJ.  

Essas primeiras análises coincidem com as anteriores, uma vez que confirmam a 

valorização do âmbito do planejamento estratégico e do mundo produtivo. Fala-se em nome 

de uma comunidade única, ainda que dividida entre os segmentos: docentes, técnico-

administrativos e discentes.  

De forma análoga ao apagamento dos saberes relativos aos ensinos Médio e Técnico, a 

reiteração da presença de um único setor da sociedade civil que é o mundo produtivo 

demonstra poder, no sentido de ser esse o único segmento citado.  

No que se refere às ações atribuídas à comunidade do CEFET/RJ, algumas 

considerações se fazem necessárias. Constrói-se discursivamente, ao longo do PDI uma 

comunidade homogênea, a quem são atribuídas, em geral, tarefas de execução, distantes do 

planejamento da instituição, a quem cabe pensar um modo de encaminhar a realização das 

demandas da comunidade externa, representada pela figura do mundo produtivo. Mantém-se a 

lógica taylorista de trabalho que separa os que o pensam dos que o executam.  

Retomo, com base em Foucault (2004), as reflexões feitas com relação à valorização de 

saberes no documento. Em primeiro lugar priorizam-se saberes relacionados ao Ensino 

Superior, ao passo que os relativos à educação de nível médio são apagados, por não servirem 

ao projeto de transformação do CEFET/RJ em Universidade Tecnológica. Fato que aponta 

para a questão de quem enuncia esses discursos e como eles se sustentam?   

Em segundo lugar, são valorizados saberes que relacionam ensino à empresa comercial 

ou industrial e implicam formação como adestramento, a docilização de corpos que possam 

ser úteis ao mercado de trabalho. 

Volto à a questão da comunidade como massa homogênea. Como disse, minhas 

análises não comprovaram a hipótese feita inicialmente de que, em uma instituição formada 
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por diferentes níveis, mesmo em um documento que enuncie a partir do ponto de vista do 

Ensino Superior será possível identificar diferentes vozes e posicionamentos por meio de 

marcas explícitas de heterogeneidade, quando nos referimos à comunidade. 

Dialogando com o que foi exposto no Capítulo 2, pode-se entender que essa 

homogeneização ocorre dentro de um contexto maior, de uma globalização, de uma 

necessidade de padrões que reforça a estrutura homogênea de espaço de saberes que impõe 

uma identidade legitimadora, em geral relacionada a uma identidade empresarial. Professores 

de qualidade que são avaliados e avaliam com base em indicadores de qualidade, eficiência, 

que, em geral, regula e controla.   

E dentro desse contexto, o PDI do CEFET/RJ efetivamente funciona como um 

documento que contribui para legitimar essas práticas que uniformizam e buscam, por meio 

da eficiência e qualidade, servir à demanda do mercado, ou, por que não dizer, do mundo 

produtivo. 

Para terminar minhas considerações finais, retorno à imagem usada como símbolo do 

Plano – comentada brevemente no início das análises: a árvore, presente como ilustração e 

também produzida pela junção da letra “I” de PDI e a logo do CEFET/RJ. Acredito que essa 

imagem exemplifique bem o modo como a instituição se constrói no documento. Arrisco a 

dizer que ela aponta para uma estrutura hierarquicamente definida, o modelo arbóreo 

discutido por Deleuze e Guattari (2004) em oposição ao rizomático. O CEFET/RJ, como 

outras instituições, se define por uma estrutura arbórea, representada tipicamente por um 

organograma, na qual se permitem apenas algumas conexões. A árvore possui uma 

organização na qual uma parte se subdivide em outras, e estas, por sua vez, podem também se 

subdividir, o tronco em galhos, os galhos em ramos.   

A letra “I”, o Institucional do Plano de Desenvolvimento é o tronco, estrutura regular, a 

partir da qual se desenvolve o CEFET/RJ, as folhas e galhos que se multiplicam. O PDI 

coloca, desse modo, em cena uma pseudo multiplicidade, já que se trata da repetição do 

Mesmo, na qual o heterogêneo não tem voz.  

Usando o vocabulário dos autores, a árvore enraíza, fixa pontos, ao contrário do rizoma 

que permite fazer múltiplas conexões. Na estrutura institucional arbórea, hierárquica, 

determinadas vozes não são agenciadas e sim interditadas; a poucos é dado o direito a fala. 
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No PDI do CEFET/RJ tudo é definido na ordem hierarquizante da árvore. Mudar seria dar 

lugar à perda de controle e de poder.  
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Anexo 1 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  

Sistema de Acompanhamento de Processos das Instituições de Ensino Superior – SAPIEnS/MEC  
 

Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI  

Diretrizes para Elaboração  

 

I – Introdução  

Com a edição da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que estabelece a Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), o Ministério da Educação iniciou um processo de revisão das atribuições e 

competências da Secretaria de Educação Superior – SESu, da Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica – SETEC, do Conselho Nacional de Educação – CNE e do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisa Educacionais – INEP, objetivando consolidar o trabalho realizado e conferir maior eficiência e eficácia 

aos dispositivos contidos na Lei nº 9.394/96.  

No contexto desta revisão, constatou-se a necessidade de introduzir, como parte integrante do processo 

avaliativo das Instituições de Ensino Superior - IES, o seu planejamento estratégico, sintetizado no que se 

convencionou denominar de Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI.  

O PDI deverá ser apresentado pela instituição na forma de novo processo no Sistema SAPIEnS, no 

momento em que o interessado solicitar ao MEC, por intermédio do Sistema SAPIEnS, o credenciamento de 

Instituição de Educação Superior, ou recredenciamento periódico de Instituição de Educação Superior, ou 

autorização de cursos superiores de graduação, tecnológicos, seqüenciais, ou credenciamento de Instituição 

para a oferta de ensino a distância, ou autorização de cursos fora de sede para as universidades. Ressalta-se 

que as Instituições deverão apresentar seus PDI’s a cada 5 (cinco) anos, tendo em vista o período de vigência 

estabelecido pela legislação vigente.  

Como dispositivos legais de orientação à elaboração de PDI, destacam-se: Lei Nº 9.394/1996 (LDB), Lei Nº 

10.861/2004, Decreto Nº 2.494/1998, Decreto No 3.860/2001, Decreto Nº 4.914/2003, Decreto Nº 5.154/2004, 

Decreto Nº 5.224/2004 e Decreto Nº 5.225/2004, Portaria MEC Nº 301/1998, Portaria MEC Nº 1.466/2001, 

Portaria MEC Nº 2.253/2001, Portaria MEC Nº 3.284/2003, Portaria MEC Nº 7/2004, Portaria MEC Nº 

2.051/2004, Portaria MEC Nº 3.643/2004, Portaria MEC nº 4.361/2004, Resolução CES/CNE N
o 

2/1998, 

Resolução CNE/CP N
o

 1/1999, Resolução CES/CNE Nº 1/2001, Resolução CP/CNE Nº 1/2002 (art.7º), 

Resolução CES/CNE N
o

 10/2002, Parecer CES/CNE Nº 1.070/1999.  

Este documento apresenta um roteiro de apoio às Instituições, com o propósito de subsidiar a construção de 

seu Plano de Desenvolvimento Institucional.  

II – Pressupostos Básicos  

Para melhor compreensão das diretrizes propostas, faz-se necessário enunciar alguns pressupostos básicos, a 

saber:  

Devem integrar os anexos ao PDI, os seguintes documentos: projetos de cursos previstos para o primeiro ano 

de vigência de PDI; regimento ou estatuto (ou proposta de), conforme a natureza da instituição e outros 
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documentos relevantes e complementares ao PDI, que a IES entenda que devam fazer parte do mesmo.  

A construção do PDI deverá se fazer de forma livre, para que a Instituição exercite sua criatividade e liberdade, 

no processo de sua elaboração. Entretanto, os eixos temáticos constantes das Instruções a seguir, deverão 

estar presentes, pois serão tomados como referenciais das análises subseqüentes, que se realizarão por 

comissão designada pela SESu/MEC e SETEC/MEC para este fim.  

O texto do PDI deverá ser conciso e claro, contendo dados e informações relevantes para a análise de mérito 

da proposta e que permitam também, tanto à IES como ao MEC, identificar e monitorar o cumprimento das 

metas institucionais estabelecidas.  

 

III – Orientação Geral  

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, elaborado para um período de 5 (cinco) anos, é o documento 

que identifica a Instituição de Ensino Superior (IES), no que diz respeito à sua filosofia de trabalho, à missão a 

que se propõe, às diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, à sua estrutura organizacional e às 

atividades acadêmicas que desenvolve e/ou que pretende desenvolver.  

A elaboração do PDI deverá explicitar o modo pelo qual o documento foi construído e a interferência que 

exercerá sobre a dinâmica da Instituição, tendo como pressuposto o atendimento ao conjunto de normas 

vigentes.  

É imprescindível, na elaboração do PDI, considerar como princípios, a clareza e a objetividade do texto, bem 

como a coerência, de forma a expressar a adequação entre todos os seus elementos, e a factibilidade, de 

forma a demonstrar a viabilidade do seu cumprimento integral.  

A recomendação do Plano de Desenvolvimento Institucional, não autoriza, por si, as IES a implementar a 

expansão nele prevista, devendo as mesmas, de acordo com os cronogramas apresentados no PDI, proceder 

às solicitações que se fazem necessárias, encaminhando seus pedidos, pelo Sistema SAPIENS. O Projeto 

Pedagógico, incluindo denominação de curso e o perfil proposto, deve ser objeto de avaliação posterior.   

Com o objetivo de apoiar as Instituições no trabalho de elaboração do PDI, segue-se um formulário contendo as 

dimensões que virão a ser analisadas pela SESu/MEC e SETEC/MEC.  
 

Eixos Temáticos Essenciais do PDI  

1. PERFIL INSTITUCIONAL  

1.1. Perfil Institucional • Breve Histórico da IES • Inserção Regional • Missão • Finalidades • Objetivos e Metas 
(Descrição dos objetivos e quantificação das metas com cronograma) • Área (s) de atuação acadêmica • 
Responsabilidade Social da IES (Enfatizar a contribuição à inclusão social e ao desenvolvimento econômico e social 
da região) • Políticas de Ensino • Políticas de Extensão e Pesquisa (Para as IES que propõem desenvolver essas 
atividades acadêmicas)  

2. GESTÃO INSTITUCIONAL  
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2.1. Organização Administrativa • Estrutura Organizacional, Instâncias de Decisão e Organograma Institucional e 
Acadêmico. • Órgãos Colegiados: atribuições, competências e composição. • Órgãos de apoio às atividades acadêmicas. • 
Autonomia da IES em relação à Mantenedora. • Relações e parcerias com a comunidade, instituições e empresas 
(mecanismos institucionais de interação com o mundo do trabalho e a prática social). 2.2. Organização e Gestão de 
Pessoal • Corpo docente – composição, políticas de qualificação, plano de carreira e regime de trabalho. • Cronograma e 
plano de expansão do corpo docente, com titulação e regime de trabalho, detalhando perfil existente e pretendido para 
o período de vigência do PDI. • Corpo técnico/administrativo – estruturação, políticas de qualificação, plano de carreira 
e/ou cargos e salários e cronograma de expansão. 2.3. Políticas de atendimento aos discentes • Formas de acesso, 
programas de apoio pedagógico e financeiro (bolsas). • Estímulos à permanência (programa de nivelamento, 
atendimento psico-pedagógico). • Organização estudantil (Espaço para participação e convivência estudantil). • 
Acompanhamento dos egressos.   

3. ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA  

3.1. Organização Didático-Pedagógica Plano para atendimento às diretrizes pedagógicas, estabelecendo os critérios 
gerais para definição de: • Perfil do egresso;  

• Seleção de conteúdos; • Princípios metodológicos; • Processo de avaliação; • Práticas pedagógicas inovadoras; • 
Políticas de estágio, prática profissional e atividades complementares; • Políticas e práticas de Educação à Distância (para 
as IES que propõem desenvolver essa modalidade); • Políticas de educação inclusiva (PNE-Portadores de Necessidades 
Especiais). 3.2. Oferta de Cursos e Programas (Presenciais e à Distância) As Instituições, ressalvada a modalidade de 
ensino a distância, deverão apresentar dados relativos ao número de vagas, dimensões das turmas, turno de 
funcionamento e regime de matrícula de seus cursos.    Informar ainda a situação atual dos cursos (em funcionamento, 
em fase de autorização ou de futura solicitação), incluindo o cronograma de expansão na vigência do PDI conforme 
detalhamento a seguir: • Graduação (Bacharelado, Licenciatura e Tecnologia); • Seqüenciais (formação específica, 
complementação de estudos); • Programas Especiais de Formação Pedagógica; • Pós-Graduação (lato sensu); • Pós-
Graduação (stricto sensu); • Programas de Extensão; • Programas de Pesquisa;  

4. INFRA-ESTRUTURA  

• Infra-estrutura física (detalhar salas de aula, biblioteca, laboratórios, instalações administrativas, sala de docentes, 
coordenações, área de lazer e outros); • Infra-estrutura acadêmica (quantificar acervo por área de conhecimento, 
recursos tecnológicos, áudio visual, rede de computadores, informatização e outros); • Adequação da infra-estrutura 
para o atendimento aos portadores de necessidades especiais; • Estratégias e meios para comunicação interna e externa 
(explicitar os meios de comunicação utilizados pela IES para atingir a comunidade interna e a sociedade em geral); • 
Cronograma de expansão da infra-estrutura para o período de vigência do PDI.  

5. ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS  

• Demonstração da sustentabilidade financeira, incluindo os programas de expansão previstos no PDI: -Estratégia de 
gestão econômico-financeira; -Planos de investimentos; -Previsão orçamentária e cronograma de execução (5 anos).  

6. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

• Projeto de Avaliação e Acompanhamento das atividades acadêmicas de Ensino, Pesquisa e Extensão, Planejamento e 
Gestão (descrever a metodologia, dimensões e instrumentos a serem utilizados no processo); • Formas de participação 
da comunidade acadêmica, técnica e administrativa, incluindo a atuação da Comissão Própria de Avaliação – CPA, em 
conformidade com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES; • Formas de utilização dos resultados 
das avaliações. 

7. ANEXOS  

• Projeto pedagógico do (s) curso (s) solicitado (s) para primeiro ano de vigência do PDI Nota: Os projetos dos cursos aqui 
elencados, para os quais está sendo solicitada autorização de funcionamento, embora integrando o PDI, deverão 
constituir arquivos específicos anexados em local apropriado, nas Pastas Eletrônicas da Instituição, no sistema 
SAPIEnS/MEC.  

 
SAPIENS/DESUP/SESU/MEC  

Dezembro de 2004  
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Anexo 2 

INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

Artigo 16 do Decreto nº 5.773 de 09 de maio de 2006 

I – Introdução 

A edição do Decreto n. 5.773, de 9 de maio de 2006, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e 

avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e seqüenciais no sistema federal de ensino, 

exige uma nova adequação dos procedimentos de elaboração e análise do PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional). 

A Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que estabelece o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), 

o Ministério da Educação iniciou um processo de revisão das atribuições e competências da Secretaria de Educação Superior 

– SESu, da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC, do Conselho Nacional de Educação – CNE e do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais – INEP, objetivando consolidar o trabalho realizado e conferir maior 

eficiência e eficácia aos dispositivos contidos na Lei nº 9.394/96 (LDB), o que motivou a alteração anteriormente acorrida. 

Como dispositivos legais de orientação à elaboração de PDI, destacam-se: Lei Nº 9.394/1996 (LDB), Decreto n. 5.773/2006, 

Lei Nº 10.861/2004, Decreto Nº 2.494/1998, Decreto Nº 5.224/2004; Portaria MEC Nº 1.466/2001, Portaria MEC Nº 

2.253/2001, Portaria MEC Nº 3.284/2003, Portaria MEC Nº 7/2004, Portaria MEC Nº 2.051/2004, Portaria MEC nº 

4.361/2004, Portarias Normativas n.1/2007, Portaria Normativa n, 2/2007, Resolução CES/CNE No 2/1998, Resolução 

CNE/CP No 1/1999, Resolução CES/CNE Nº 1/2001, Resolução CP/CNE Nº 1/2002 (art.7º), Parecer CES/CNE Nº 

1.070/1999. 

Este documento apresenta um roteiro de apoio às Instituições, com o propósito de subsidiar a construção de seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional. 

II – Pressupostos Básicos 

Para melhor compreensão das diretrizes propostas, faz-se necessário enunciar alguns pressupostos básicos, a saber: 

 Devem integrar os anexos ao PDI, no caso de faculdades ou credenciamento de IES nova, os seguintes documentos: 

projetos de cursos previstos para o primeiro ano de vigência de PDI; regimento ou estatuto (ou proposta de), 

conforme a natureza da instituição e outros documentos relevantes e complementares ao PDI, que a IES entenda que devam 

fazer parte do mesmo. 

 A construção do PDI deverá se fazer de forma livre, para que a Instituição exercite sua criatividade e liberdade, no 

processo de sua elaboração. Entretanto, os eixos temáticos constantes das Instruções a seguir, deverão estar presentes, pois 

serão tomados como referenciais das análises subseqüentes, que se realizarão por comissão designada pela SESu/MEC e 

SETEC/MEC para este fim. 

 O texto do PDI deverá ser conciso e claro, contendo dados e informações relevantes para a análise de mérito da proposta 

e que permitam também, tanto à IES como ao MEC, identificar e monitorar o cumprimento das metas institucionais 

estabelecidas. 

III – Orientação Geral 

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, elaborado para um período de 5 (cinco) anos, é o documento que 

identifica a Instituição de Ensino Superior (IES), no que diz respeito à sua filosofia de trabalho, à missão a que se propõe, às 

diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, à sua estrutura organizacional e às atividades acadêmicas que desenvolve 

e/ou que pretende desenvolver. 

A elaboração do PDI deverá explicitar o modo pelo qual o documento foi construído e a interferência que exercerá sobre a 

dinâmica da Instituição, tendo como pressuposto o atendimento ao conjunto de normas vigentes.  

É imprescindível, na elaboração do PDI, considerar como princípios, a clareza e a objetividade do texto, bem como a 

coerência, de forma a expressar a adequação entre todos os seus elementos, e a factibilidade, de forma a demonstrar a 

viabilidade do seu cumprimento integral. 
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A recomendação do Plano de Desenvolvimento Institucional, não autoriza, por si só, as IES a implementarem a expansão 

nele prevista, devendo as mesmas, de acordo com os cronogramas apresentados no PDI, proceder às solicitações que se 

fazem necessárias, encaminhando seus pedidos, pelo Sistema SAPIENS. Os Projetos Pedagógicos, incluindo a denominação 

de curso e o perfil proposto, devem ser objeto de avaliação posterior.  

Com o objetivo de apoiar as Instituições no trabalho de elaboração do PDI, segue-se um formulário contendo as dimensões 

que virão a ser analisadas pela SESu/MEC e SETEC/MEC. 

INSTRUMENTO 

Eixos Temáticos Essenciais do PDI  

I. PERFIL INSTITUCIONAL 

 Breve Histórico da IES; 

 Missão; 

 Objetivos e Metas (Descrição dos objetivos e quantificação das metas com cronograma); 

 Área (s) de atuação acadêmica. 

II. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL – PPI  

 Inserção regional; 

 Princípios filosóficos e técnico-metodológicos gerais que norteiam as práticas acadêmicas da instituição; 

 Organização didático-pedagógica da instituição: 

 Plano para atendimento às diretrizes pedagógicos, estabelecendo os critérios gerais para definição de: 

1) Inovações consideradas significativas, especialmente quanto à flexibilidade dos componentes curriculares; 

2) Oportunidades diferenciadas de integralização curricular; 

3) Atividades práticas e estágio; 

4) Desenvolvimento de materiais pedagógicos; 

5) Incorporação de avanços tecnológicos. 

 Políticas de Ensino;  

 Políticas de Extensão; 

 Políticas de Pesquisa (para as IES que propõem desenvolver essas atividades acadêmicas); 

 Políticas de Gestão; 

 Responsabilidade Social da IES (enfatizar a contribuição à inclusão social e ao desenvolvimento econômico e social da 

região). 

III. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO E DOS CURSOS 

(PRESENCIAL E A DISTÂNCIA)  

Oferta de Cursos 
As Instituições deverão apresentar dados relativos ao número de vagas, dimensões das turmas, turno de 

funcionamento e regime de matrícula de seus cursos. Informar ainda a situação atual dos cursos (em 

funcionamento, em fase de autorização ou de futura solicitação), incluindo o cronograma de expansão na 

vigência do PDI conforme detalhamento a seguir: 

 Graduação (Bacharelado, Licenciatura e Tecnologia); 

 Seqüenciais (formação específica, complementação de estudos); 

 Programas Especiais de Formação Pedagógica; 

 Pós-Graduação (lato sensu); 

 Pós-Graduação (stricto sensu); 

 Pólos de EAD (atender Portaria Normativa nº 2 de 10 de janeiro de 2007); 

 Campi e cursos fora de sede. 

IV. PERFIL DO CORPO DOCENTE  

 Composição (titulação, regime de trabalho, experiência acadêmica no magistério superior e experiência profissional não 

acadêmica); 

 Plano de Carreira; 

 Critérios de seleção e contratação; 

 Procedimentos para substituição (definitiva e eventual) dos professores do quadro;.  

 Cronograma e plano de expansão do corpo docente, com titulação e regime de trabalho, detalhando perfil do quadro 

existente e pretendido para o período de vigência do PDI. 

V. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA IES 

 Estrutura Organizacional, Instâncias de Decisão e Organograma Institucional e Acadêmico. 

 Órgãos Colegiados: competências e composição. 

 Órgãos de apoio às atividades acadêmicas. 

VI. POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

 Programas de apoio pedagógico e financeiro (bolsas). 

 Estímulos à permanência (programa de nivelamento, atendimento psico-pedagógico). 

 Organização estudantil (espaço para participação e convivência estudantil). 
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 Acompanhamento dos egressos.  

VII. INFRA-ESTRUTURA 

 Infra-estrutura física (detalhar salas de aula, biblioteca, laboratórios, instalações administrativas, sala de docentes, 

coordenações, área de lazer e outros); 

 Biblioteca:  

o Quantificar acervo por área de conhecimento (livros e periódicos, assinatura de revistas e jornais, obras clássicas, 

dicionários, enciclopédias, vídeos, DVD, CD Rom’s e assinaturas eletrônicas); 

o Espaço físico para estudos; 

o Horário de funcionamento; 

o Pessoal técnico-administrativo; 

o Serviços oferecidos; 

o Formas de atualização e cronograma de expansão do acervo. 

 Laboratórios: 

o Instalações e equipamentos existentes e a serem adquiridos, indicando sua correlação pedagógica com os cursos e 

programas previstos; 

o Recursos de informática disponíveis; 

o Relação equipamento/aluno; 

o Descrição de inovações tecnológicas significativas. 

 Recursos tecnológicos e de áudio visual. 

 Plano de promoção de acessibilidade e de atendimento diferenciado a portadores de necessidades especiais (Decreto nº 

5.296/04 e Decreto nº 5.773/06). 

 Cronograma de expansão da infra-estrutura para o período de vigência do PDI. 

VIII. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 Procedimentos de auto-avaliação institucional em conformidade com a Lei nº 10.861/2004 (SINAES). 

IX. ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

 Demonstração da sustentabilidade financeira, incluindo os programas de expansão previstos no PDI: 

o Estratégia de gestão econômico-financeira; 

o Planos de investimentos; 

o Previsão orçamentária e cronograma de execução (5 anos). 

X. ANEXOS 

 Projeto pedagógico do (s) curso (s) solicitado (s) para primeiro ano de vigência do PDI. 

Nota: Os projetos dos cursos aqui elencados, para os quais está sendo solicitada autorização de 

funcionamento, embora integrando o PDI, deverão constituir arquivos específicos anexados em 

local apropriado, nas Pastas Eletrônicas da Instituição, no sistema SAPIEnS/MEC.  

 

http://www4.mec.gov.br/sapiens/pdi.html 

 

http://www4.mec.gov.br/sapiens/pdi.html
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Anexo 3 
 

Formulário do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 

 
O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – consiste num documento em que se definem a missão da instituição de 

ensino superior e as estratégias para atingir suas metas e objetivos. Abrangendo um período de cinco anos, deverá 

contemplar o cronograma e a metodologia de implementação dos objetivos, metas e ações do Plano da IES, observando a 

coerência e a articulação entre as diversas ações, a manutenção de padrões de qualidade e, quando pertinente, o orçamento. 

Deverá apresentar, ainda, um quadro-resumo contendo a relação dos principais indicadores de desempenho, que possibilite 

comparar, para cada um, a situação atual e futura (após a vigência do PDI).  

O PDI deve estar intimamente articulado com a prática e os resultados da avaliação institucional, realizada tanto como 

procedimento auto-avaliativo como externo. Quando se tratar de Instituição já credenciada e/ou em funcionamento, os 

resultados dessas avaliações devem balizar as ações para sanar deficiências que tenham sido identificadas. Se a IES tiver 

apresentado PDI quando do Credenciamento, o documento institucional deverá incluir, também, uma comparação entre os 

indicadores de desempenho constantes da proposta inicial e uma avaliação considerando-se a situação atual. 

Dimensões, Categorias de Análise e Indicadores 
Os dados e informações sobre a IES, constantes do PDI, deverão se organizar em três níveis hierárquicos: Dimensões, 

Categorias de Análise e Indicadores. 

 Dimensões 
Agregam os dados e informações das Instituições e de seus cursos em 3 (três) níveis amplos, 

compreendendo: 

1. Organização Institucional e pedagógica 

2. Corpo Docente 

3. Instalações 

Categorias de Análise 
Constituem os desdobramentos das Dimensões, organizadas, cada uma, também em 3 (três) 

níveis, de acordo com as características consideradas mais pertinentes em função dos processos 

futuros de análise e avaliação. 

Indicadores 
São os desdobramentos das categorias de análise e também estão organizados em função da sua 

proximidade e interdependência. 

 
 

1. Dimensão ‘Organização Institucional’ 

 Nesta dimensão “Organização Institucional e pedagógica”, as três categorias de 

análise buscam enfocar o projeto global da IES, considerando a missão institucional, 

as ações institucionais propostas, a gestão acadêmico-administrativa (estrutura 

organizacional, administração superior, administração acadêmica, órgãos colegiados, 

coordenações de curso, etc.); os projetos pedagógicos dos cursos, tendo como o eixo 

central a qualidade de ensino. Caso sejam oferecidas, incluirá as demais atividades 

acadêmicas relacionadas ao ensino: a investigação científica, a pesquisa, a extensão e 

a prática profissional; e o projeto de avaliação institucional, considerando a vocação 

global da IES, expressa nas ações acadêmico-administrativas, partindo dos objetivos e 

metas estabelecidos no Plano, conduzindo a uma reflexão aprofundada sobre os 

diversos e importantes resultados das avaliações de cursos realizadas pelo MEC ou por 

outros agentes externos. Cabe à instituição destacar, caso haja, processos de inovação 

no currículo ou nas condições de ensino. 

 
 

1.1.Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 

Indicadores 

 Missão institucional 

(Vocação global, Objetivos e Metas da IES) 

 

 Ações institucionais propostas 
(Coerência das ações acadêmico-administrativas propostas em função da vocação global, dos objetivos e das metas da IES) 

 

 Gestão acadêmico-administrativa 
(Forma de Administração institucional; Estatuto ou Regimento da IES; Estrutura organizacional; Estrutura e atribuições dos 

órgãos colegiados; Estrutura e atribuições das coordenações de curso; Integração entre gestão administrativa, órgãos 

colegiados e cursos; Participação da comunidade universitária nos órgãos superiores administrativos e acadêmicos; 

Mecanismos de acompanhamento sistemático dos objetivos; Estrutura e fluxo do controle acadêmico da IES; formas de 

gestão financeira existentes/previstas; descrição e cronograma do processo de expansão da instituição a ser credenciada, em 
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relação ao aumento de vagas, abertura de cursos superiores, ampliação das instalações físicas e, quando for o caso, abertura 

de cursos fora de sede. Condições de financiamento da IES – fontes de receita, itens de despesa, condições orçamentárias e 

cronogramas de execução financeira/orçamentária; Valor dos encargos financeiros assumidos pelos alunos e as normas de 

reajuste aplicáveis durante o desenvolvimento dos cursos; minuta de contrato de prestação de serviços educacionais a ser 

firmado entre a mantenedora e o alunos da mantida, visando a garantir o atendimento dos padrões de qualidade definidos 

pelo Ministério da Educação e a regularidade da oferta de ensino superior de qualidade) 

1.2.Projeto pedagógico dos cursos(*) e a articulação das atividades acadêmicas 

Indicadores 

 Existência e implementação de projetos pedagógicos 
(descrever plano de implantação e desenvolvimento dos cursos superiores da IES, de forma a assegurar o atendimento aos 

critérios e padrões de qualidade para o corpo docente, infra-estrutura geral e específica e organização didático-pedagógica, 

bem como a descrição dos projetos pedagógicos a serem implantados até sua plena integralização, considerando as diretrizes 

nacionais de currículo aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação e homologadas pelo Ministro de Estado da 

Educação. Indicar ações que visam a inovação na oferta do(s) curso, inclusive no que diz respeito a aplicação das diretrizes 

gerais de currículo aprovadas pelo MEC 

 Processo de elaboração dos projetos pedagógicos e a articulação das atividades acadêmicas 

(registrar participação das coordenações de curso nos projetos pedagógicos dos cursos; descrever participação dos docentes 

na elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos) 

 Acompanhamento e avaliação dos projetos pedagógicos e das atividades acadêmicas 
(Caso existam ou estejam previstas, relatar as atividades permanentes de pesquisa (práticas de investigação) e sua 

articulação com o ensino, as atividades permanentes de extensão e sua articulação com o ensino, as atividades permanentes 

de prática profissional e sua articulação com o ensino, as formas de participação efetiva dos discentes nas atividades de 

pesquisa (práticas de investigação), de participação efetiva dos discentes nas atividades de extensão, de participação efetiva 

dos discentes nas atividades de prática profissional; atividades de pós-graduação articuladas à graduação; as formas de 

acompanhamento e supervisão dos projetos pedagógicos dos cursos e das atividades acadêmicas; de avaliação dos projetos 

pedagógicos dos cursos e da sua articulação com as atividades acadêmicas - pesquisa, extensão e prática profissional). 

1.3. Avaliação Institucional 

Indicadores 

 Auto-avaliação da IES (existentes ou propostas) 
 (Descrição de Projeto de qualificação da instituição, contendo, pelo menos, a descrição dos procedimentos de auto-

avaliação institucional, bem como os procedimentos de atendimento aos alunos, incluindo orientação administrativa, 

pedagógica e profissional, acesso aos laboratórios e bibliotecas e formas de participação dos professores e alunos nos órgãos 

colegiados responsáveis pela condução dos assuntos acadêmicos; detalhamento da abrangência do projeto de auto-avaliação 

(ensino, pesquisa, extensão e gestão); Ações acadêmico-administrativas previstas em função dos resultados da auto-

avaliação e dos projetos pedagógicos dos cursos; formas previstas/existentes de participação da comunidade acadêmica no 

processo de auto-avaliação da IES; articulação prevista/existente entre a interpretação dos resultados das avaliações 

realizadas pelo MEC e os da auto-avaliação da IES ; existência/previsão de órgão ou comissão permanente de avaliação na 

IES). 

 Avaliações já realizadas pelo MEC (caso haja)  

 (Ações acadêmico-administrativas realizadas/previstas em função dos resultados do ENC/Provão e da Avaliação das 

Condições de Oferta; resultados obtidos/esperados) 

 Avaliações realizadas por outros agentes externos (caso haja) 
(Ações acadêmico-administrativas em função de outras avaliações; resultados obtidos/esperados) 

________________________________________ 

(*) Observação: Sob o foco do Curso, em lugar da dimensão ‘organização institucional’, relevante para evidenciar 

aspectos referentes à estrutura e funcionamento da Instituição de Ensino Superior, ressalta a dimensão ‘organização 

didático-pedagógica’, cujas categorias analíticas e indicadores se descrevem a seguir: 

1.Organização Didático-Pedagógica: 
Na dimensão “Organização Didático-Pedagógica”, as três categorias de análise buscam avaliar a administração acadêmica 

do curso (a coordenação, a organização técnico-administrativa e a atenção aos discentes), a proposta do curso em si (sua 

concepção geral, o currículo, o sistema de avaliação), as atividades acadêmicas articuladas ao ensino de graduação 

(participação dos discentes nas atividades acadêmicas, atividades de prática profissional, de estágio supervisionado e 

exigência de trabalho de conclusão de curso de graduação). Importante é também o projeto de auto-avaliação do(s) curso(s), 

considerando se e como contempla as atividades de o ensino e, quando existirem, também as da pesquisa e de extensão, 

sendo desejável o envolvimento dos alunos e professores, e abordando o acompanhamento planejado dos vários aspectos 

que envolvem a organização curricular e os eventuais pontos de estrangulamento a enfrentar. 

1.1.    Administração acadêmica 

Indicadores 

 Coordenação do curso 

– Descrição sucinta da política institucional para a coordenação acadêmica de cursos superiores da instituição; descrição de 

critérios de escolha do coordenador; 
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– Definição das atribuições estatutárias ou regimentais para o exercício da função de coordenador do curso; referência à 

participação da coordenação do curso em órgãos colegiados da IES, à existência de colegiado de curso ou equivalente e de 

assessoria pedagógica ou equivalente; explicitação da titulação do coordenador do curso, seu regime de trabalho, sua 

experiência profissional acadêmica, não- acadêmica e administrativa pregressa, seu potencial interdisciplinar. 

 Organização acadêmico-administrativa 

– Modo de organização do registro e do controle acadêmico; declaração de existência e modo de funcionamento de órgão(s) 

colegiado(s) acadêmicos na instituição; dimensão e forma de composição e de recrutamento do quadro de pessoal técnico e 

administrativo; 

 Atenção aos discentes 

– Descrição da política de apoio à participação dos estudantes em atividades de iniciação científica, de extensão, em 

eventos; menção à existência de serviços de encaminhamento profissional, de apoio pedagógico (orientação acadêmica), de 

acompanhamento psicopedagógico; facilidades para o acesso às informações do registro acadêmico; oferta de programas de 

nivelamento; existência de projeto de acompanhamento de egressos. Existência de programas de Bolsas de estudo e de 

trabalho para alunos. 

1.2    Projeto pedagógico do curso 
O PDI conterá a descrição da organização dos cursos de graduação e seqüenciais(se for o caso), previstos para funcionar na 

IES, considerando as diretrizes curriculares e o planejamento pedagógico até sua integralização. Deverá explicitar: 

a. a indicação de número de turmas previstas por curso, identificando locais e turnos de funcionamento e número de alunos 

admitidos por curso; 

b. o elenco de inovações consideradas significativas, especialmente quanto à flexibilidade de organização dos componentes 

curriculares, às oportunidades diferenciadas de integralização do curso, às atividades práticas e estágios; 

c. a existência/previsão de desenvolvimento de materiais pedagógicos; 

d. o plano de incorporação dos avanços tecnológicos ao ensino de graduação; 

e. a descrição da organização dos cursos e programas de pós-graduação; 

Indicadores 

 Concepção do curso 

– Projeto Pedagógico do Curso; Fundamentação teórico-metodológica do curso; objetivos do curso; Perfil do egresso. 

 Currículo 

– Explicitar o plano de ensino das disciplinas, do qual constem sua ementa, súmula dos conteúdos e dimensionamento das 

cargas horárias; a metodologia de ensino, atividades discentes, critérios de avaliação e bibliografia básica e complementar; 

evidenciar a inter-relação e a integração entre as disciplinas curriculares e a adequação, atualização e relevância das 

disciplinas e da bibliografia indicada. 

– Identificar ações inovadoras concernentes à aplicação das diretrizes gerais de currículo já aprovada pelo MEC. 

– Buscar, no plano curricular, a consistência do currículo com a fundamentação teórico-metodológica do curso, com o perfil 

do egresso, com os objetivos declarados do curso, com relação às diretrizes curriculares nacionais. 

– Buscar a adequação da metodologia de ensino proposta à fundamentação teórico-metodológica do curso; 

 Sistema de avaliação 

– Projeto institucional de monitoramento e avaliação do Curso 

1.3    Atividades acadêmicas articuladas ao ensino de graduação 

Indicadores 

 Participação dos discentes nas atividades acadêmicas. 

 Estágio supervisionado (para Direito: Prática jurídica) e outras atividades práticas integradas ao ensino teórico. 

 Trabalho de conclusão de curso. 

 Atividades de prática profissional (no curso de Direito utilizar Atividades complementares). 

 Formas de participação do corpo discente na avaliação dos cursos. 

______________________________________________________________ 

2.    Dimensão ‘Corpo Docente’ 

 Na dimensão “Corpo docente”, as três categorias de análise procuram avaliar os 

docentes em si (sua formação e qualificação profissional), as condições de trabalho e 

de capacitação que a IES lhes oferece e sua atuação ou desempenho na gestão 

acadêmica, no ensino e nas demais atividades acadêmicas da instituição – a pesquisa, a 

pós-graduação e a extensão. 

 
 

2.1.Formação acadêmica e profissional 

Indicadores 

 Titulação 

(Número de docentes com especialização, com mestrado e com doutorado na IES e distribuídos por curso)  

 Experiência profissional no magistério superior 

(Tempo de exercício dos docentes no magistério superior) 
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 Experiência profissional na área de formação 

(Tempo de exercício profissional na área de formação, em áreas afins, em outras áreas; tempo de exercício no magistério do 

ensino superior, fundamental ou médio) 

 Desempenho na função docente 

(Este quesito pode ser construído por meio de avaliação discente, de avaliação dos próprios pares docentes da IES e de 

indicadores como interdisciplinaridade, participação em coordenação de estágios ou outras atividades práticas, 

desenvolvimento de material didático e regime de trabalho). 

 Adequação da formação 

(Declarar se os docentes têm formação adequada às disciplinas que ministram nos cursos; Número de docentes com 

formação pedagógica) 

2.2.Condições de trabalho 

Indicadores 

 Regime de trabalho 

(declarar número de docentes em tempo integral, parcial e horistas) 

 Plano de carreira  

(descrever os critérios de admissão, a política de capacitação e os critérios de progressão na carreira) 

 Estímulos (ou incentivos) profissionais 

(citar os mecanismos de apoio à produção científica, técnica e cultural e os mecanismos de apoio à participação em eventos) 

 Dedicação aos cursos 

 Relação aluno/docente 

(Número médio de alunos por docente) 

 Relação disciplinas / docente 

2.3.Atuação ou desempenho acadêmico e profissional 

Indicadores 

 Publicações 

(Artigos publicados em periódicos, livros ou capítulos de livros publicados, trabalhos publicados em anais (completos ou 

resumos) 

 Produções intelectuais, técnicas, culturais e artísticas 

(Propriedade intelectual depositada e registrada; Obras técnicas, artísticas e culturais dos docentes; outras produções 

(softwares, filmes, vídeos, CD Roms, etc); produções didáticas relevantes) 

 Atividades relacionadas ao ensino de graduação 

(Existência/previsão de docentes com orientação didática de alunos, com orientação de estágio supervisionado, com 

orientação de monografia ou trabalho de conclusão de curso, com orientação de alunos em iniciação científica, com 

orientação de monitor 

Docentes com orientação de alunos em atividade de extensão, com orientação de alunos em outros tipos de atividades (PET, 

bolsa-arte, etc.) 

 Atuação nas demais atividades acadêmicas 

(Existência/previsão de docentes envolvidos com atividades na pós-graduação e/ou com atividades de pesquisa e/ou com 

atividades de extensão) 

3.    Dimensão ‘Instalações’ 

 Na dimensão “Instalações”, as três categorias de análise procuram avaliar as instalações 

gerais da IES, a biblioteca e as instalações especiais, próprias ou específicas do 

conjunto de cursos. Embora a biblioteca seja um indicador das instalações gerais, está 

aqui destacada, para que se permita analisá-la, e, posteriormente, avaliá-la em separado, 

dada a sua importância na avaliação da qualidade de qualquer instituição de ensino 

superior. 

 
 

3.1.Instalações gerais 

Indicadores 

 Espaço físico 

(descrição/declaração do número de salas de aula adequadas às atividades acadêmicas; das condições de salubridade das 

instalações acadêmicas – espaço, iluminação, ventilação e acústica; de instalações administrativas apropriadas; 

Instalações para docentes – salas de reuniões e gabinetes de trabalho; instalações para as Coordenações dos cursos; 

Auditório; Instalações sanitárias – adequação, quantidade e condições de limpeza e manutenção; Condições apropriadas de 

acesso e equipamentos para portadores de necessidades especiais; Plano de expansão física) 

 Equipamentos 

(declaração acerca da quantidade e condições apropriadas de acesso dos docentes, técnicos e alunos aos equipamentos de 

informática; de recursos audiovisuais e multimídia; existência da rede de comunicação científica) 

 Serviços 

(existência de plano de expansão e atualização dos equipamentos; das condições de manutenção e conservação das 

instalações físicas e dos equipamentos) 
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3.2.Biblioteca 
Com relação à biblioteca, o PDI deverá conter indicação do acervo, formas de sua atualização e expansão, identificando sua 

correlação pedagógica com os cursos e programas existentes ou previstos, bem como as obras clássicas, dicionários e 

enciclopédias, destacando em especial:  

a. os livros, periódicos acadêmicos e científicos e assinaturas de revistas e jornais;  

b. vídeos, DVDs, CD Roms e assinaturas eletrônicas; 

c. a descrição do espaço físico incluindo as instalações para estudos individuais e em grupo;  

d. o horário de funcionamento, pessoal técnico-administrativo e serviços oferecidos, tais como consulta e empréstimo, acesso a 

redes, a bases de dados, a outras bibliotecas nacionais e internacionais, a consultas e leituras eletrônicas. 

Indicadores 

 Espaço físico 

(Declarar existência de instalações para o acervo; para estudos individuais e em grupos) 

 Acervo 

(descrição do acervo de livros, periódicos, multimídia; do estádio de informatização, das políticas de expansão e 

atualização) 

 Serviços 

(declarar os dias, horários, condições de funcionamento; existência de serviço de consultas e empréstimos; quadro de 

pessoal técnico-administrativo) 

 

 

3.3.Instalações e laboratórios específicos 

Indicadores 

 Espaço físico 

(descrição das instalações e equipamentos existentes e a serem adquiridos, identificando sua correlação pedagógica com os 

cursos e programas implantados ou previstos e, quando for o caso, sua disponibilidade para pesquisa; e declaração da 

política de expansão e conservação) 

 Equipamentos 

(Descrição dos equipamentos de informática existentes, bem como o acesso a redes e "softwares" disponíveis e informações 

concernentes a relação equipamento/aluno; Descrição de inovações tecnológicas consideradas significativas; declarar a 

política de uso, aquisição, atualização e manutenção de equipamentos) 

 Serviços 

(descrever, inclusive, a política de contratação e de qualificação de pessoal técnico) 

 Na dimensão “Instalações”, as três categorias de análise procuram avaliar as instalações gerais da 

IES, a biblioteca e as instalações especiais, próprias ou específicas do conjunto de cursos. Embora 

a biblioteca seja um indicador das instalações gerais, está aqui destacada, para que se permita 

analisá-la, e, posteriormente, avaliá-la em separado, dada a sua importância na avaliação da 

qualidade de qualquer instituição de ensino superior 
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Apresentação 
 

Este Plano de Desenvolvimento Institucional do Centro Federal de Educação 

Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ para o período 2010-2014, 

aprovado pelo Conselho Diretor na Sessão Extraordinária de 16 de dezembro de 2010, 

ao expressar avanço em relação às diretrizes estabelecidas no PDI 2005-2009 

apresentado ao Ministério da Educação com base no novo estatuto do Centro e na 

organização acadêmica atinentes aos Decretos 5.224 e  
o 

5.225, de 1 de outubro de 2004, reflete o posicionamento da comunidade interna no 

sentido de assumir a continuidade de uma trajetória de formação que congrega o 

desenvolvimento da educação tecnológica nas dimensões de ensino, pesquisa e 

extensão.  

Todo PDI traz desafios àqueles que se constituem como agentes e beneficiários do 

projeto nele presente. No caso de uma instituição de educação tecnológica, sua 

comunidade acadêmica – docentes, técnicos-administrativos e alunos – e a sociedade – 

aí compreendidos diferentes grupos sociais, o mundo produtivo e o poder público 

constituído.  

Neste PDI, especificamente, em um momento que o país vivencia a perspectiva de 

crescimento econômico com desenvolvimento social e o Ministério de Educação investe 

tanto na expansão do ensino técnico e profissionalizante quanto na interiorização da 

educação superior, o desafio que se apresenta concretamente ao CEFET/RJ é a 

garantia de consecução dos objetivos institucionais em sua plenitude, mediante a 

sustentabilidade da atuação de excelência na educação tecnológica formadora de 

quadros profissionais técnicos e de nível superior no conjunto ampliado das Unidades 

de Ensino que ora integram sua estrutura sistêmica.  

Nesse sentido, haverá que se contar com o aporte do Governo Federal em relação 

aos compromissos de política pública dirigidos às autarquias vinculadas ao MEC, quer 

com recursos orçamentário-financeiros, quer com provimento de pessoal docente e 

técnicoadministrativo. E, no âmbito interno à Instituição, com o empenho de todos que a 

constroem, participando da execução, acompanhamento e avaliação das diretrizes e 

ações do Plano, no cumprimento efetivo e competente da função social de educação.  

Miguel Badenes Prades Filho 

Diretor-Geral 
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1.1. Finalidade e objetivos  

O CEFET/RJ, autarquia de regime especial vinculada ao Ministério da Educação, no  
o1 

espírito da Lei n 6.545, de 30 de junho de 1978 , tem por finalidade o oferecimento de 

educação tecnológica. Configura-se, nos termos da Lei n
o 

11.892, de 29 de dezembro de 2008 

, como instituição de ensino superior pluricurricular, especializada na oferta de educação 

tecnológica nos diferentes níveis e modalidades de ensino, caracterizando-se pela atuação 

prioritária na área tecnológica.  

Orientados pela legislação vigente, constituem objetivos prioritários do CEFET/RJ:  

· ministrar educação profissional técnica de nível médio, de forma articulada com o ensino 

médio, destinada a proporcionar habilitação profissional para diferentes setores da economia;  

· ministrar ensino superior de graduação e de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, 

visando à formação de profissionais e especialistas na área tecnológica;  

· ministrar cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, 

nas áreas científica e tecnológica;  

· ofertar educação continuada, por diferentes mecanismos, visando à atualização, ao 

aperfeiçoamento e à especialização de profissionais na área tecnológica;  

· realizar pesquisa, estimulando o desenvolvimento de soluções tecnológicas de forma criativa 

e estendendo seus benefícios à comunidade;  

· promover a extensão mediante integração com a comunidade, contribuindo para o seu 

desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida, desenvolvendo ações interativas que 

concorram para a transferência e o aprimoramento dos benefícios e conquistas auferidos na 

atividade acadêmica e na pesquisa aplicada;  

· estimular a produção cultural, o empreendedorismo, o desenvolvimento científico e 

tecnológico, o pensamento reflexivo, com responsabilidade social.  

1.2. Missão  

Observadas a finalidade e as características atribuídas aos Centros Federais de 

Educação Tecnológica e a responsabilidade social de que essas se revestem, o CEFET/RJ 

continua a assumir como missão institucional:  

Promover a educação mediante atividades de ensino, pesquisa e extensão que 

propiciem, de modo reflexivo e crítico, na interação com a sociedade, a formação integral 

(humanística, científica e tecnológica, ética, política e social) de profissionais capazes de 

contribuir para o desenvolvimento cultural, tecnológico e econômico dessa mesma sociedade.  

1 

Trata-se da lei que transformou as Escolas Técnicas Federais de Minas Gerais, do Paraná e Celso Suckow da 

Fonseca em Centros Federais de Educação Tecnológica.  
2 

Trata-se da lei que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, e criou os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.  

 

1.3. Histórico e áreas de atuação  

A construção histórica e social desta Instituição, de origem quase centenária, tem se 



14 

 

operado na dinâmica do desenvolvimento do País, de forma coetânea com as demandas 

educacionais, crescentes em número e níveis de escolaridade. Atuando, no presente, da 

educação profissional técnica de nível médio à pós-graduação stricto sensu, desenvolve, com 

qualidade crescente, o ensino, a pesquisa e a extensão como ações intencionais, assumindo, 

destacadamente, a Tecnologia como objeto de interesse filosófico e científico.  

Situada na cidade que foi capital da República até 1960, a Instituição teve sua vocação 

definida a partir de 1917, quando, criada a Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Brás 

pela Prefeitura do Distrito Federal – o início da trajetória –, recebeu a incumbência de formar 

professores, mestres e contramestres para o ensino profissional. Em 1919, a Escola Normal 

passou à jurisdição do Governo Federal e, em 1937, ao se reformular a estrutura do então 

Ministério da Educação, foi transformada em liceu destinado ao ensino profissional de todos 

os ramos e graus, como aconteceu às Escolas de Aprendizes Artífices, que, criadas nas 

capitais dos Estados, por decreto presidencial de 1909, para proporcionar ensino profissional 

primário e gratuito, eram mantidas pela União.  

Naquele ano de 1937 tinha sido aprovado o plano de construção do liceu profissional 

que substituiria a Escola Normal de Artes e Ofícios. Antes, porém, que o liceu fosse 

inaugurado, sua denominação foi mudada, passando a chamar-se Escola Técnica Nacional, 

consoante o espírito da Lei Orgânica do Ensino Industrial, promulgada em 30 de janeiro de 

1942. A essa Escola, instituída pelo Decreto-Lei n
o 

4.127, de 25 de fevereiro de 1942, que 

estabeleceu as bases de organização da rede federal de estabelecimentos de ensino  
oo 

industrial, coube ministrar cursos de 1 ciclo (industriais e de mestria) e de 2 ciclo (técnicos e 

pedagógicos).  

Com a autonomia administrativa trazida pelo Decreto n
o 

47.038, de 16 de outubro de  
o 

1959, a Escola Técnica Nacional passou, gradativamente, a extinguir os cursos de 1 ciclo e 

atuar na formação exclusiva de técnicos. Em 1966, foram implantados os cursos de 

Engenharia de Operação, introduzindo-se, assim, a formação de profissionais para a indústria 

em cursos de nível superior de curta duração. Os cursos eram realizados em convênio com a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, para efeito de colaboração do corpo docente e 

expedição de diplomas. A necessidade de preparação de professores para as disciplinas 

específicas dos cursos técnicos e dos cursos de Engenharia de Operação levou, em 1971, à 

criação do Centro de Treinamento de Professores, funcionando em convênio com o Centro de 

Treinamento do Estado da Guanabara (CETEG) e o Centro Nacional de Formação 

Profissional (CENAFOR).  

Durante esse período, a Escola recebeu outras designações: Escola Técnica Federal da 

Guanabara, em 1965, pela identificação com a denominação do respectivo Estado; Escola 

Técnica Federal Celso Suckow da Fonseca, em 1967, como homenagem póstuma ao 

primeiro Diretor escolhido a partir de uma lista tríplice composta pelos votos dos docentes. 

Finalmente, a transformação de Escola Técnica Federal em Centro Federal de Educação  
o 

Tecnológica dá-se pela Lei n 6.545, de 30 de junho de 1978.  

Desde essa data, o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

– CEFET/RJ passou ter objetivos conferidos a instituições de educação superior, devendo 

atuar como autarquia de regime especial, vinculada ao Ministério da Educação e Cultura, 

detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didática e disciplinar. Com 

efeito, desde 1978, o Centro passou a ofertar cursos de graduação em engenharia industrial 

e, a partir de 1992, cursos de mestrado em programas de pós-graduação stricto sensu.  
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Com unidade-sede localizada na cidade do Rio de Janeiro, as atividades acadêmicas do 

CEFET/RJ se estendem a quatro Unidades de Ensino Descentralizadas (UnEDs): uma no 

município de Nova Iguaçu, alcançando a população da Baixada Fluminense; outra, em Maria 

da Graça, antiga região industrial do Rio de Janeiro servida de linhas de ônibus e metrô com 

acesso ao subúrbio e municípios vizinhos; as duas outras, nas cidades de Petrópolis e Nova 

Friburgo, polos de tecnologia, moda e turismo na Região Serrana do Estado. Inserida na 2ª 

etapa do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, a 

Instituição estará implantando, ainda em 2010, duas novas UnEDs, em Itaguaí e Angra dos 

Reis, municípios da Região da Costa Verde, além de um Núcleo Avançado no município de 

Valença, antiga região cafeicultora.  

No sistema multicampi são oferecidos cursos regulares de ensino médio, educação 

profissional técnica e graduação, atendendo a mais de 10.000 alunos/ano, além de cursos de 

pós-graduação stricto sensu e lato sensu e de extensão. O número de matrículas dos cursos 

de graduação situa-se em torno de 30% do total de matrículas dos cursos regulares. Junto a 

estes, oferecidos sob a forma de atividades presencias, coexistem programas e projetos na 

modalidade de educação a distância.  

São cinco os programas de pós-graduação stricto sensu – em Tecnologia, Ensino de 

Ciências e Matemática, Engenharia Mecânica e Tecnologia de Materiais, Engenharia Elétrica, 

e Ciência, Tecnologia e Educação, cada um com um curso de mestrado – e encontram-se em 

fase de submissão à CAPES dois projetos de cursos de doutorado.  

A Instituição insere-se no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq e, no âmbito interno 

da Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação, mantém um Banco de Projetos de Pesquisa, com 

projetos oficialmente cadastrados, que abrangem atividades desenvolvidas nos grupos de 

pesquisa e nos programas de pós-graduação, alguns deles com financiamento do CNPq, da 

FINEP, da FAPERJ, entre outras agências de fomento. Programas institucionais de iniciação 

científica e tecnológica beneficiam, respectivamente, os cursos de graduação e os de nível de 

educação básica, aí compreendidos o ensino médio e, em especial, os cursos técnicos.  

Como instituição de educação superior, o CEFET/RJ desafiou-se a estabelecer convênios 

de intercâmbio técnico-científico, passando a interagir com universidades e instituições de 

pesquisa nacionais e, também, com instituições estrangeiras. Há anos, acordos bilaterais vêm 

contribuindo para a formação de discentes e aperfeiçoamento de docentes, mediante projetos 

integrados de ensino e de atividades de pesquisa e desenvolvimento, com apoio financeiro da 

CAPES, DAAD, FIPSE e outras agências.  

À evolução institucional correspondeu a progressiva e significativa elevação dos níveis de 

qualificação e aperfeiçoamento dos recursos humanos. Constituído o quadro docente por 

professores das duas carreiras – do ensino básico, técnico e tecnológico, e do magistério 

superior –, o perfil de titulação acadêmica e regime de trabalho alcança os patamares 

exigidos das universidades.  

Constituindo, com os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, a 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Minas Gerais e Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais, a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica instituída pela Lei n o 11.892, de 29 de 

dezembro de 2008, o CEFET/RJ continua a reconhecer-se como instituição dedicada à 

formação de profissionais capazes de, em diferentes níveis de intervenção, aplicar 

conhecimentos técnicos e científicos às atividades de produção e serviços, sem perder de 

vista a dinâmica social do desenvolvimento.  
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1.4. Filosofia, princípios e valores  

Corresponde à filosofia orientadora da ação no CEFET/RJ compreender essa instituição 

educacional como um espaço público de formação humana, científica e tecnológica. 

Compreender, ainda, que:  

· todos os servidores são responsáveis por esse espaço e nele educam e se educam 

permanentemente;  

· os alunos são corresponsáveis por esse espaço e nele têm direito às ações educacionais 

qualificadas que ao Centro cabe oferecer;  

· a convivência, em um mesmo espaço acadêmico, de cursos de diferentes níveis de ensino e 

de atividades de pesquisa e extensão compõe a dimensão formadora dos profissionais 

preparados pelo Centro (técnicos, tecnólogos, engenheiros, administradores e outros 

bacharéis, docentes, mestres, doutores), ao mesmo tempo em que  

o desafia a avançar no campo da concepção e realização da educação tecnológica.  

A filosofia institucional expressa-se, ainda, nos princípios norteadores do seu projeto 

pedagógico, documento (re)construído com a participação dos segmentos da comunidade 

interna (servidores e alunos) e representantes dos segmentos produtivo e outros da 

sociedade. Integram tais princípios:  

·  defesa das condições garantidoras de qualidade social para a educação pública 

viabilizada pela Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica em sua 

diversidade institucional;  

·  reafirmação da identidade institucional vinculada à formação de profissionais de 

diferentes níveis no projeto de transformação de Centro Federal de Educação Tecnológica em 

Universidade Tecnológica Federal;  

· adoção de projetos de verticalização e integração das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, da educação básica à pós-graduação, como característica metodológica de 

formação na área tecnológica;  

· consolidação de políticas de ensino, pesquisa e extensão que, compromissadas com o 

desenvolvimento nacional e regional, a disseminação e produção de conhecimento, a 

formação de pessoas, e a responsabilidade social e ética, continuem a legitimar a atuação 

institucional junto à sociedade;  
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· preservação e sustentação da autonomia institucional definida em lei;  

· aperfeiçoamento permanente dos processos de gestão democrática e descentralização 

gerencial nas instâncias acadêmicas e administrativas, mediante adoção de estruturas 

colegiadas, mecanismos de participação de todos os segmentos da comunidade interna, 

socialização de informações e transparência na utilização de recursos;  

· observância de aspectos inerentes ao caráter público e de identidade formadora da 

Instituição: valorização do ser humano e do trabalho; respeito à pluralidade e divergências de 

idéias, sem discriminação de qualquer natureza; adesão à tecnologia a serviço da promoção 

humana; compromisso social; diálogo constante e parcerias com instituições/entidades 

representativas da sociedade; responsabilidade funcional e ética.  

1.5. Estrutura organizacional e instâncias de decisão  

A estrutura básica do CEFET/RJ compreende:  

Órgão colegiado: Conselho Diretor  

Órgãos executivos:  

a) Diretoria-Geral: 

Vice-Diretoria-Geral 

Assessorias Especiais 

Gabinete 

 

b) Diretorias de Unidades de Ensino  

c) Diretorias Sistêmicas: 

Diretoria de Administração e Planejamento 

Diretoria de Ensino 

Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Diretoria de Extensão 

Diretoria de Gestão Estratégica 

 

Órgão de controle: Auditoria Interna  

Ao Conselho Diretor, órgão deliberativo e consultivo da administração superior do Centro, 

compete, entre outras atribuições, estabelecer a política geral da Instituição, deliberando 

sobre planos administrativo, econômico-financeiro e de ensino, pesquisa e extensão, por meio 

de resoluções. Integrado por dez membros, todos nomeados pelo Ministro de Estado da 

Educação, tem como Presidente o Diretor-Geral e, ademais, representação dos docentes do 

ensino básico, técnico e tecnológico e do magistério superior, dos servidores técnicos-

administrativos, dos discentes e do Ministério da Educação, da Federação da Indústria, da 

Federação do Comércio, da Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca, e dos ex-alunos.  

Em nível sistêmico, compõem instâncias de decisão colegiada:  

· o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE)  

· o Conselho de Ensino (CONEN)  

· o Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação (COPEP)  

· o Conselho de Extensão (CONEX)  
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· o Conselho Departamental (CONDEP)  

· o Conselho do Departamento de Ensino Médio e Técnico (CONDMET)  

Ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, órgão colegiado autônomo, compete 

deliberar e normatizar no que concerne a essas atividades acadêmicas do Centro, cabendo-

lhe, entre outras atribuições, elaborar e encaminhar a Política Institucional de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, ouvidas as propostas dos respectivos conselhos especializados, para 

homologação do Conselho Diretor. Integram o CEPE: o Diretor-Geral, que o preside; os 

Diretores Sistêmicos; os Diretores das Unidades de Ensino; representantes do Conselho de 

Ensino, do Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação e do Conselho de Extensão, eleitos por 

seus pares, e representantes discentes desses Conselhos; representantes dos docentes e 

dos técnicos-administrativos, eleitos pela comunidade interna.  

Em cada Unidade de Ensino, compõem instâncias de decisão colegiada as 

Coordenações de Curso, os Departamentos Acadêmicos e as Coordenadorias de Programas 

de Pós-Graduação. A esses Colegiados compete a coordenação didática de cada curso – de 

ensino médio e educação profissional técnica de nível médio, de graduação e de pós-

graduação –, cabendo-lhes, entre outras atribuições: orientar e coordenar as atividades do 

curso, propondo aos competentes Departamentos a indicação ou substituição de docentes; 

elaborar o currículo do curso, com indicação de ementas, créditos e pré-requisitos das 

atividades acadêmicas curriculares que o compõem, e referendar os programas dessas 

atividades; decidir questões relacionadas a matrícula, dispensa e inclusão de atividades 

acadêmicas curriculares, transferência, continuidade de estudos, obtenção de novo título e 

outras formas de ingresso, bem como das representações e recursos contra matéria didática, 

obedecida a legislação pertinente; coordenar e executar os procedimentos de avaliação do 

curso.  

De forma simplificada, o organograma geral do CEFET/RJ é apresentado no Anexo I 

deste documento.  

 

1.6. Responsabilidade social e desenvolvimento da região e do país  

Ao atuar como instituição de ensino superior pública comprometida com o 

desenvolvimento cultural, tecnológico e econômico da sociedade, em favor de um país justo, 

capaz de promover o crescimento com geração de renda e redução das desigualdades, o 

CEFET/RJ tem presente em seu plano de desenvolvimento os desafios de demandas 

formativas associadas a políticas de industrialização e comércio, infraestrutura econômica 

(energia, transportes, telecomunicações) e social (educação, saúde e saneamento), 

capacitação tecnológica, entre outras prioridades que se impõem ao desenvolvimento com 

alcance social.  

Cumpre à Instituição fomentar o debate nesse sentido, de vez que, frente a mudanças 

que desenham uma nova realidade econômica e social depois de décadas de 

semiestagnação, já se torna lugar comum a consideração da falta de mão-de-obra qualificada 

como gargalo (comparável ao da infraestrutura) para o desenvolvimento do país. A formação 

de técnicos e engenheiros, entre outros profissionais, é anunciada como necessidade de 

retomada de investimento. De outra parte, denuncia-se a perda de posição no ranking 

mundial da inovação, reconhecendo-se que, no Brasil, o número de registro de patentes ainda 

é pequeno e somente em poucas áreas a pesquisa é assumida como parte da estratégia 

empresarial.  

Participando da política pública de Estado na área educacional, faz-se inerente à 

consecução dos objetivos viabilizadores da missão institucional o permanente (inter)agir 
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reflexivo e crítico sobre projetos de desenvolvimento que se afiguram transformadores. Para 

tanto, são imprescindíveis à definição das políticas de ensino, pesquisa e extensão do Centro 

as relações mantidas com o conjunto da sociedade. Em se tratando de uma instituição de 

educação tecnológica, necessariamente, com instâncias de Governo, organizações do mundo 

produtivo e diferentes grupos sociais.  

INTER-RELAÇÕES DO CEFET NA SOCIEDADE  

 

 

No início desta segunda década do milênio, já há estudos que sinalizam referenciais de 

um novo ciclo de desenvolvimento brasileiro, a exemplo do empreendido pelo Conselho de  
3 

Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) , que elege democracia, liberdade, equidade, 

identidade nacional, sustentabilidade, respeito à diversidade sociocultural e soberania como 

valores que dão base à visão de futuro.  

Segundo análise do CDES, “o ciclo de desenvolvimento em curso no Brasil está sendo 

impulsionado pela consolidação da democracia e ampliação dos espaços de diálogo e 

participação; por políticas distributivas ancoradas numa visão de justiça social e de 

racionalidade econômica, pelo investimento nas pessoas por meio das políticas sociais 

universais e inclusivas; pelos investimentos em infraestruturas; por um sistema de 

financiamento público capaz de alavancar políticas de desenvolvimento; pela estabilidade 

macroeconômica e gradual incorporação das dimensões da sustentabilidade ambiental,  
4 

econômica e social ao conjunto dos processos decisórios” .  

Considerados os desafios e eixos propositivos da Agenda para o Novo Ciclo de 

Desenvolvimento, o CDES aponta como estratégias: consolidar o processo de expansão 

equânime do emprego e da renda, fortalecendo o mercado interno ancorado em um modo de 

produção, de consumo de massa e de distribuição sustentáveis; ampliar os investimentos 

inovativos e se inserir de forma ativa na economia internacional; e fortalecer o protagonismo 

do País na governança global, influenciando nas negociações econômicas, na reforma 

financeira internacional, na reforma monetária e nas negociações políticas relevantes para a 
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paz no mundo. A essas estratégias se articula um conjunto de desafios, de vez que os 

avanços desse novo ciclo de desenvolvimento dependem da educação (tomada como eixo 

prioritário e estruturante); da transição para a economia do conhecimento e da 

sustentabilidade; da força da indústria, do comércio e do vasto potencial da agricultura, 

impulsionados pela infraestrutura adequada, pela inclusão produtiva e pelas políticas sociais; 

de um Estado democrático e indutor do desenvolvimento econômico, social, político, 

ambiental e  
5 

cultural .  

É incontestável que, na área educacional, terá de se ter em conta e fazer progredir – com 

qualidade social e sustentabilidade de política pública de Estado – os esforços empreendidos 

pelo Governo da República com o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), que trouxe 

um grande número de ações e programas da educação infantil à pós-graduação, incluindo-se 

aí, citadas as orientações que mais de perto dizem respeito ao âmbito da atuação deste 

CEFET, a expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica e a 

reestruturação e expansão das universidades federais.  

Foi no viés dessa expansão que, desde a introdução do PDI 2005-2009, a Instituição 

cresceu potencialmente na perspectiva de interiorização das atividades acadêmicas que dão 

cumprimento à sua missão. Quando instituído aquele PDI, a diretriz “Implementação do 

Sistema Multicampi” assinalava a existência de apenas uma Unidade de Ensino Descentra- 

lizada (a UnED Nova Iguaçu) e o pleito de transformação do Campus Maria da Graça em 

Unidade de Ensino. A adesão ao Plano de Expansão da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica levou à atual constituição do Sistema: a Unidade-sede (Maracanã), 

seis Unidades de Ensino Descentralizadas (Nova Iguaçu, Maria da Graça, Petrópolis, Nova 

Friburgo, Itaguaí, Angra dos Reis) e um Núcleo Avançado (Valença). Desse modo, o 

CEFET/RJ vivencia a oportunidade de alargar sua contribuição ao desenvolvimento 

econômico e social da região e do país.  

Subsidiado por sua trajetória histórica e com visão de futuro, o CEFET/RJ reafirma a 

intenção de ter sua institucionalidade reconhecida como de Universidade Tecnológica, a fim 

de assim garantir condições de continuar a ministrar ensino verticalizado da educação 

profissional em nível de educação básica à educação superior de graduação e pósgraduação, 

desenvolver pesquisa e promover atividades de extensão ao alcançar, em sua inserção 

regional mediante atuação multicampi, mesorregiões do Estado do Rio de Janeiro.  

No exercício cotidiano de sua atuação, tal intenção implica prosseguir em:  

· investir permanentemente nas dimensões quantitativa e qualitativa dos projetos de 

ensino, pesquisa e extensão, levando em conta o contexto de desenvolvimento e demandas 

apontadas no diálogo com atores sociais e debatidas com a comunidade interna;  

· integrar os diversos níveis e modalidades de ensino, pesquisa e extensão, priorizando 

projetos e programas de maior impacto acadêmico e social para a região e o país;  
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· participar de ações de cooperação interinstitucional nos contextos 
regional, nacional e internacional, visando a projetos de interesse de 
formação discente e aperfeiçoamento docente;  

· buscar apoio de agências de fomento e centros de P&D para o 
desenvolvimento de projetos voltados ao avanço do conhecimento e 
comprometidos com a relevância social da produção científico-
tecnológica, participando do esforço de inovação;  

· fortalecer a integração com o setor produtivo em geral e, em especial, 
com as empresas públicas e privadas que atuam em projetos 
estratégicos ao desenvolvimento nacional, favorecendo a formação 
teórico-prática nas atividades curriculares dos cursos técnicos, de 
graduação e pós-graduação;  

· interiorizar as atividades acadêmicas mediante novos recursos e 
modalidades, como a educação a distância, buscando desenvolver 
formas de atendimento educacional que, além de superar limites de 
espaço e tempo, promovam acesso à comunicação e informação, e 
alcancem desafios de aprendizagem na contemporaneidade;  

· integrar atividades de extensão na formação dos profissionais da área 
tecnológica, promovendo oportunidades de vivência cidadã em uma 
realidade desigual e, ao mesmo tempo diversa, que precisa ter 
reconhecido seu potencial nas soluções de desenvolvimento.  

Nesse contexto, as perspectivas da exploração e produção nas reservas 
de petróleo descobertas na camada do Pré-Sal, a eficiência energética, a 
expansão da infraestrutura – aeroportos, portos, estradas e ferrovias, 
habitação e saneamento – tendo como um dos eixos as necessidades para a 
Copa 2014 e a Olimpíada 2016 são apenas alguns dos desafios nacionais 
concretos que demandam da Instituição a responsabilidade educacional, 
formadora de profissionais capazes de atuar, com competência técnico-
científica e interesse social, na área tecnológica.  
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Considerada a avaliação do PDI 2005-2009 e as políticas institucionais trazidas pelo 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI), apresentam-se, a seguir, as diretrizes que 

estruturam o Plano de Desenvolvimento do CEFET/RJ para o período 2010-2014, com 

definição de objetivos, estratégias, ações e metas:  

» Sustentação do projeto institucional de transformação do Centro em Universidade 

Tecnológica  

» Consolidação da atuação institucional em Sistema Multicampi  

» Ampliação, aperfeiçoamento e sustentabilidade das atividades acadêmicas de 

ensino, pesquisa e extensão  

» Implantação de políticas de organização e gestão de pessoal  

» Investimento em melhoria de infraestrutura física  

» Desenvolvimento de atividades de TIC e comunicação social  

» Democratização do planejamento, gestão e avaliação institucional  

2.1. Sustentação do projeto institucional de transformação do 

Centro em Universidade Tecnológica  

O CEFET/RJ, mais que institucionalidade legalmente constituída, representa 

construção social singular produzida ao longo de uma trajetória de pioneirismo e 

vanguarda na concepção, desenvolvimento e realização de projetos de educação 

profissional e tecnológica, que criaram, e continuam criando, expectativas e 

compromissos com a sociedade.  

Em sua produtiva existência, procurando atender democraticamente aos anseios da 

sociedade, fez uso do dispositivo legal da autonomia, na sua condição inequívoca de 

Instituição Federal de Ensino Superior (IFES) assemelhada a universidades, para 

conceber, ofertar e manter cursos de diferentes níveis, sempre buscando integrar à 

formação profissional, em particular, as diversas dimensões da formação humana. Por 

vocação histórica e atuação na educação tecnológica, responde a objetivos de ensino, 

pesquisa e extensão, sem exclusão de níveis de ensino ou de segmentos acadêmicos.  

Data de 1998, frente a mudanças que estavam sendo promovidas pelo MEC no 

tocante às IFES, o início do processo de discussão interna no intuito de garantir e 

preservar todos os direitos estabelecidos pela Lei 6.545/78. Naquele momento a 

comunidade entendia se fazer necessária uma proposta que consolidasse o crescimento 

institucional atingido, apresentando-se, assim, a proposta de transformação do 

CEFET/RJ em Universidade Especializada. Nesse ano, em sua 182
a 

sessão, o Conselho 

Diretor deliberava apoio à transformação. Desejava-se o reconhecimento externo do 

Centro como Instituição de Ensino Superior, com ciência da importância da manutenção 

e crescimento dos cursos técnicos de nível médio, já firmemente estabelecidos.  

Desde então, como atestam a produção e a divulgação de documentos e eventos 

que materializam a concepção e as decisões da comunidade sobre o tema, a Instituição 
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aguarda o encaminhamento do MEC ao pleito apresentado oficialmente mediante 

exposição de motivos e projetos, notadamente em dezembro de 2005, setembro de 

2007 e abril de 2009 .  

No presente, a transformação em Universidade significa, também, um reclamo 

institucional à continuidade de atenção que recebia da Secretaria de Educação Superior 

(SESu) do MEC para atendimento de objetivos voltados à graduação. Desde a 

instituição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criação 

dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – que sinaliza dualidade 

estrutural das IFES –, os Cefets pioneiros remanescentes (o do Rio de Janeiro e o de 

Minas Gerais, já que o do Paraná teve sua transformação em Universidade Tecnológica) 

estão sendo privados de condições de sustentabilidade historicamente aportadas por 

aquela Secretaria. Embora de direito e de fato instituição de ensino superior desde 

1978, este CEFET foi impedido de participar do Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, ainda que com maior 

quantitativo de atendimento de graduação de algumas Universidades. Para o exercício 

de 2010, foi excluído da matriz orçamentária da SESu, o que interrompe uma conduta 

de muitos anos, e teve negado o pedido de liberação de vagas da carreira de magistério 

superior, carreira que integra o quadro docente institucional desde sua criação. A 

despeito dessas medidas, permanece a vinculação no que toca à regulação, supervisão 

e avaliação dos cursos de graduação (licenciatura e bacharelado), de competência da 

Secretaria.  

Nesse contexto, assim se projeta a presente diretriz de desenvolvimento 

institucional:  

 

 

Entre tantos documentos e eventos, estes referem-se a:  

(i) Encaminhamento da exposição de motivos para a transformação do Centro Federal de Educação 

Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ, nos termos do oParágrafo Único do Art.52 da Lei n 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, para universidade especializada no campo do saber tecnológico, 

com denominação de Universidade Tecnológica Federal do Rio de Janeiro (Ofício do CEFET/RJ n 

1.459/2005/DIREG, de 26/12/2005, ao Secretário da SETEC/MEC);  

(ii) (ii) Encaminhamento do Projeto de Transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso 

Suckow da Fonseca – CEFET/RJ em Universidade Tecnológica: documento de setembro de 2007 

(Ofício do CEFET/RJ no 071/2007/DIREG, de 01/10/2007, ao Ministro da Educação);  

(iii) (iii) Reencaminhamento do Projeto de Transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica 

Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ em Universidade Tecnológica, com atualização de dados 

institucionais (documento de abril de 2009), entregue ao Ministro da Educação na audiência aos 

diretores dos Cefets de MG e RJ, com a presença dos Secretários da SEMTEC e da SESu, a diretoria 

da ANDIFES e representantes de Universidades dos dois estados.  
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2.2. Consolidação da atuação institucional em Sistema 
Multicampi  

Como assinalado anteriormente, o CEFET/RJ expandiu-se academicamente e em 

Unidades de Ensino, passando a estruturar-se como Sistema Multicampi.  

Constituído até 2003 por apenas uma Unidade de Ensino – a do Maracanã e seus 

campi –, começou, a partir de então, a implantar Unidades de Ensino Descentralizadas, 

em um processo de expansão induzido pelo Governo Federal, devendo chegar a oito 

Unidades em 2010.  

Se, por um lado, o desafio de expansão com essa magnitude, em curto espaço de 

tempo, redunda em mobilização interna, criativa, no atendimento de novas demandas, 

por outro, impõem-se medidas de gestão para dar conta de negociações, projetos, obras 

e serviços, contratação de pessoal e outras atividades atinentes às condições objetivas 

de sustentação do atendimento educacional proposto.  

 
A implementação do Sistema Multicampi, no período 2005-2009, implicou ações de 

organização administrativa orientadas pelo Estatuto aprovado pela Portaria Ministerial  
oo 

n 3.796, de 1 de novembro de 2005, mas, também, o permanente diálogo do CEFET/RJ 

com  

o MEC, representantes do Governo Estadual e Municipal, e empresas públicas e 

privadas, visando à concretização de escolas orientadas pelo conceito de cidade-polo, 

que, tendo como referência o conjunto de municípios de mesorregiões, devem 

aproveitar o potencial de desenvolvimento, a proximidade com Arranjos Produtivos 

Locais, a possibilidade de parcerias e de infraestrutura existente.  

A consolidação da atuação institucional em Sistema Multicampi, ora entendida, 

demanda persistir em projetos viabilizadores de um modelo de gestão que dê conta da 

unidade na diversidade, garantindo a identidade da atuação do Centro nas diferentes 

realidades em que as Unidades de Ensino se circunscrevem. Além disso, haverá que se 

considerar, sempre, as exigências do padrão de excelência da educação tecnológica 

conquistado pelo Centro, padrão a ser alcançado, no processo de expansão, com 

atenção dirigida aos desafios locais. Tal consolidação exigirá que se discutam as 

condições de sustentabilidade do atendimento projetado, bem como os mecanismos 

próprios de desenvolvimento de cada Unidade de Ensino constituída.  
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2.3. Ampliação, aperfeiçoamento e sustentabilidade das 

atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão  

Torna-se cada vez mais sensível à comunidade acadêmica do CEFET/RJ que a 

construção de um projeto pedagógico com vistas à Universidade Tecnológica remete à 

continuidade do avanço institucional na sua contemporaneidade histórico-social de formação 

de profissionais em uma sociedade que assume o conhecimento científico-tecnológico como 

força produtiva.  

Desde os tempos de Escola Técnica Nacional é possível identificar, nos relatos 

pedagógicos, a importância da pesquisa tecnológica na formação de técnicos e no 

desenvolvimento nacional. Somente à guisa de exemplo, no ano letivo de 1948, alunos dos 

cursos técnicos de Construção Aeronáutica, de Máquinas e Motores, e de Eletrotécnica 

participavam com professores, no Laboratório de Máquinas, do desenvolvimento de um 

protótipo de motor a jato adequado às necessidades do progresso aeronáutico brasileiro, 

valendo-se dos conhecimentos técnicos e científicos da Física, da Termodinâmica, da 

Tecnologia das Turbinas e dos Compressores.  

Imbuídas dessa característica da educação tecnológica, as políticas de ensino, pesquisa 

e extensão, focalizadas no presente, além da ampliação de escopo, vêm orientando o 

fortalecimento da produção acadêmica institucional, tendo em vista tanto os benefícios à 

formação do alunado quanto aqueles ligados a questões do desenvolvimento. Tais políticas 

são conduzidas por três diretorias sistêmicas, com status de pró-reitorias no modelo 

universitário: a Diretoria de Ensino (DIREN), a Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

(DIPPG) e a Diretoria de Extensão (DIREX).  

Essas diretorias, diretamente implicadas na construção do projeto pedagógico, sinalizam, 

nesse sentido, a ampliação, o aperfeiçoamento e a sustentabilidade das atividades 

acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão do Centro, como continuidade de um processo 

em curso.  

Atividades de ensino  

O desenvolvimento das atividades de ensino do CEFET/RJ – cursos regulares de 

educação profissional técnica, de ensino médio e de graduação – é coordenado, planejado, 

avaliado e controlado no âmbito da DIREN, em consonância com as diretrizes de 

desenvolvimento das atividades de pesquisa e pós-graduação e de extensão.  

Com a expansão das Unidades de Ensino, cresceu a oferta de cursos, que, ao final de 

2009, apresentava um quadro expressivo com a implantação de novas habilitações técnicas e 

oportunidades de graduação, como pode se verificar na tabela de matrículas ao lado.  

No que toca à educação profissional técnica, desde que esta, por força da legislação, 

passou a ter organização curricular própria e independente do ensino médio, foram 

revisitados os cursos segundo as novas diretrizes e parâmetros curriculares, sem perder de 

vista a qualidade de desempenho dos técnicos formados ao longo do tempo pela Instituição. 

Longe de uma preparação instrumental, sempre se valorizou, na proposta pedagógica, a 

integração dos conteúdos de formação geral com aqueles de caráter específico da habilitação 

profissional, entendendo-se a importância do embasamento técnico-científico, histórico, 

cultural e social para a atuação no mundo do trabalho. Na impossibilidade de oferecer a 

oportunidade de concomitância interna do ensino médio para todos os alunos matriculados 

nos cursos técnicos, estreitaram-se os convênios firmados com instituições públicas de 

ensino, a fim de se democratizar a possibilidade de ingresso no Centro, em cursos disputados 
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por seu reconhecimento junto à sociedade.  
 

 

Além do convênio com a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, que 

mantém o funcionamento do Colégio Estadual Professor Horácio Macedo na UnED Maria da 

Graça, outros convênios permitem a destinação de um percentual de vagas de educação 
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profissional técnica de nível médio para alunos de escolas públicas, mediante critérios 

estabelecidos em edital público.  

A atuação em mesorregiões em que o CEFET/RJ agora se implanta e, também, 

demandas circunstanciadas pela conjuntura de desenvolvimento experimentada no país 

apontam a necessidade de novas formas de interação escola – setor produtivo e de adoção 

de modalidades de ensino, visando a um permanente aprimoramento da formação de 

técnicos, seja do ponto de vista do conteúdo e da metodologia dos cursos, seja das condições 

materiais e de pessoal que interferem na sua realização.  

No que toca à graduação, os cursos deste nível de ensino também se submeteram a 

novas diretrizes e parâmetros curriculares determinados por legislação competente. Assim se 

procedeu com os cursos superiores de tecnologia, os de licenciatura e de bacharelado.  

Quando do lançamento do REUNI, compartilhando o desafio colocado à reestruturação e 

expansão das universidades federais, o CEFET/RJ entendeu ser oportuna a possibilidade de 

mobilizar-se no horizonte das diretrizes do Programa, agindo sobre o projeto pedagógico 

institucional e reafirmando o compromisso de ampliação de acesso e permanência na 

educação superior não apenas nas Unidades de Ensino em que já atuava, mas também 

naquelas em que projetava a expansão da educação profissional técnica de nível médio.  

Norteada pelo princípio da verticalização do ensino, a Instituição desde sempre assumiu 

ser possível levar a oferta de cursos de graduação às suas Unidades fora de sede. Assim o 

fez em Nova Iguaçu, onde implantou cursos de Engenharia a partir das primeiras iniciativas 

de uma Universidade Pública da Baixada Fluminense, participando, com a UFF e a UFRRJ, 

do Consórcio de instituições federais de educação superior sediadas no Estado do Rio de 

Janeiro. Nas cidades-polo de Petrópolis, Nova Friburgo, Itaguaí e Angra dos Reis, com a 

inauguração das novas Unidades de Ensino Descentralizadas, também chegou/chegará com 

cursos dessa natureza, em resposta ao pleito da população de mesorregiões que não contam 

ou contam incipientemente com a presença da educação superior pública e gratuita.  

As orientações internas da proposta de adesão ao REUNI, apreciadas na comunidade e 

referendadas pelo Conselho Diretor, fortalecem e atualizam objetivos, estratégias e ações 

constantes deste Plano de Desenvolvimento Institucional, levando em conta que as diretrizes  
7 

gerais desse Programa guardam consonância com o projeto de Universidade Tecnológica 

que articula níveis de ensino e integra atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

Articulando a educação profissional técnica de nível médio à graduação, a diretriz de 

ampliação, aperfeiçoamento e sustentabilidade das atividades de ensino aqui descritas assim 

se desdobra neste Plano:  

7 

Instituído com o objetivo de criar condições para a ampliação do acesso e permanência na educação superior, 

no nível de graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas 

universidades federais, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais – REUNI enunciou as seguintes diretrizes: I. redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas 

e aumento de vagas de ingresso, especialmente no período noturno; II. ampliação da mobilidade estudantil, com 

a implantação de regimes curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a construção de itinerários 

formativos, mediante o aproveitamento de créditos e a circulação de estudantes entre instituições, cursos e 

programas de educação superior; III. revisão da estrutura acadêmica, com reorganização dos cursos de 

graduação e atualização de metodologias de ensino-aprendizagem, buscando a constante elevação de 

qualidade; IV. diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente não voltadas à profissionalização 

precoce e especializada; V. ampliação das políticas de inclusão e assistência estudantil; VI. articulação da 

graduação com a pós-graduação e da educação superior com a educação básica. (Cf. Decreto n 6.096, de 24 de 

abril de 2007)  
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As tabelas a seguir apresentam: (i) a projeção de oferta anual de vagas de ingresso 
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nas séries ou semestres iniciais de ensino médio, educação profissional técnica de nível 

médio e graduação, em cursos existentes e a serem implantados nas Unidades de 

Ensino no período 2010-2014, consideradas as diferentes formas de processo seletivo, 

entre os quais os convênios de intercomplementaridade e outros procedimentos 

adotados para tornar mais inclusivo o acesso aos cursos oferecidos pela Instituição; (ii) 

o quantitativo da matrícula anual projetada para o período 2010-2014 nas Unidades de 

Ensino.
8 

 

Projeção de oferta anual de vagas de ingresso nas séries ou semestres iniciais dos cursos 

 

8

 Observe-se que as projeções apresentam uma perspectiva conservadora, de vez que alguns cursos estão em 

fase de integralização de currículo, com consequente incremento e estabilização de número de matrículas. As 

novas Unidades de Ensino já têm projeto pedagógico para criação de novos cursos, condicionada sua 

implantação à autorização de concurso e provimento de cargos docentes e técnico-administrativos.  
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Fonte: DIREN  

 
Fonte: DIREN  

 
Fonte: DIREN Fonte: DIREN  



40 

 

 
Fonte: DIREN  

 

 
Fonte: DIREN  

 
Fonte: DIREN  

Quantitativo da matrícula anual projetada para o período 2010-2014  
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Fonte: DIREN Fonte: DIREN  

 

 
  Fonte: DIREN  
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  Fonte: DIREN  
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Atividades de pesquisa e ensino de pós-graduação  

As atividades pesquisa e de pós-graduação do CEFET/RJ têm sua orientação no 

âmbito da DIPPG, órgão responsável pela coordenação, planejamento, avaliação e 

controle dessas atividades nas diferentes unidades do Sistema Multicampi.  

O desenvolvimento da pesquisa leva em consideração o caráter público da 

Instituição e a busca de articulação com o ensino e a extensão. Essa atividade, 

formalizada em 1986 com a criação do Núcleo de Pesquisa Tecnológica (NPT), foi 

sendo construída, de forma gradativa e consistente, a partir das competências 

institucionais, inserindo-se nas políticas de pesquisa e desenvolvimento do país. Tem 

como orientação a sustentabilidade global, abrangendo as dimensões sociais, culturais, 

econômicas, ambientais e outras. Focaliza sua atuação no desenvolvimento local e 

regional, sem negligenciar as demandas da nação como um todo.  

A sistematização das atividades de pesquisa segue um conjunto de normas, 



45 

 

critérios e procedimentos internos que regulamentam a estruturação de grupos de 

pesquisa, o desenvolvimento de projetos e a participação nos programas de Iniciação 

Científica e Iniciação Tecnológica.  

Abrangendo projetos vinculados às linhas de pesquisa dos Grupos de Pesquisa do 

CEFET/RJ cadastrados no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq e outros 

projetos, isolados, a institucionalização das atividades se dá a partir de um banco de 

dados em que são cadastrados os Projetos de Pesquisa desenvolvidos por professores 

e alunos. O cadastramento dos projetos é realizado na COPET, que, ao receber e 

centralizar as informações, tem favorecidos o acompanhamento e a avaliação dos 

mesmos. Alguns desses projetos, ou conjunto de projetos, são também vinculados aos 

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu.  

No período 2005-2009 registrou-se um aumento importante do número de grupos e 

projetos, reflexo do amadurecimento e crescimento da pesquisa na Instituição.  

 
Fonte: DIPPG/COPET, dez. 2009  

 
Fonte: DIPPG/COPET, dez. 2009  

 
Fonte: DIPPG/COPET, dez. 2009  

Para o desenvolvimento dessas atividades, além dos laboratórios de ensino, os 

grupos contam com laboratórios de pesquisa, especificamente dedicados, verificando-

se, também nesse aspecto, a progressão de investimentos. Em 2009, o Centro de 

Custos da DIPPG alcançou 20% do orçamento do CEFET/RJ aplicado em investimento. 

Grande parte desses recursos foi utilizada para ampliar e modernizar a infraestrutura 

demandada pelos grupos de pesquisa, mediante editais internos baseados em 

indicadores de produtividade. Tais recursos somam-se àqueles captados pelos 

pesquisadores da Instituição junto aos órgãos de fomento como FINEP, CNPq, FAPERJ 

e CAPES. Os resultados da pesquisa desenvolvida são disseminados na produção 

intelectual publicada em diversos veículos, entre os quais periódicos internacionais de 

alto impacto.  
Grupos de Pesquisa do CEFET/RJ cadastrados no Diretório de Grupos do CNPq  

Grupos de Grande Área  Linhas de Pesquisa  
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Pesquisa  
Integridade Estrutural  Engenharia  Modelagem e Simulação Numérica  

  Fratura e Fadiga  

  Medições de Engenharia e Análise de Tensões  

  Materiais/Soldagem  

Automação  Engenharia  Modernização de Processos Tecnológicos  
Gestão da Tecnologia  Engenharia  Inovações Tecnológicas  

  Gestão da Inovação e Informação Tecnológica  

Meio Ambiente e Eficiência  Engenharia  Conforto Ambiental  
Energética   Inovações Tecnológicas  

  Modernização de Processos Tecnológicos  

Ultrassom  Engenharia  Ultrassom aplicado a Ensaios Não-destrutivos e Bioengenharia  

  Integridade estrutural  

  Modernização de Processos Tecnológicos  

Laboratório de  Engenharia  Inovações Tecnológicas  
Aprendizagem   Análise de Desempenho do Sistema de Segurança Aeroportuário  

  Jogos de Negócios  

  Finanças Empresariais  

Gestão do Conhecimento  Engenharias;  Gestão do Conhecimento e da Inovação  
e da Inovação  Engenharia de Produção  Gestão do Conhecimento na Cadeia de Suprimentos  
Desenvolvimento e  Engenharia  Desenvolvimento de Tecnologias Integradas a Produtos e Processos  
Normalização da Produção   Organização e Gestão da Produção  

Novas Tecnologias Aplicadas 
ao  

Ciências Humanas  Novas Tecnologias no Ensino de Física  

Ensino de Ciências e 
Matemática  

 Novas Tecnologias no Ensino de Matemática  

Transmissão Digital e  Engenharia  Antenas Inteligentes  
Comunicações Eletrônicas   Circuitos Eletrônicos para Telecomunicações  

  Propagação  

Matemática Aplicada  Ciências Exatas e da 
Terra  

Confiabilidade de Sistemas  

à Física e à Engenharia   Controle de Sistemas Quânticos  

  Controle e Dinâmica Não-linear  

Física Experimental e Aplicada  
Ciências Exatas e da 
Terra  

Métodos Numéricos Aplicados Armadilha Penning para Elétrons e Íons  

  Física Atômica e Molecular  

  Física de Plasmas e Polímeros  

  Física Nuclear Teórica  

  Astrofísica Nuclear  

  Sonoluminescência  

  Fotofragmentação e Fotodissociação Pesquisa Básica Experimental na Área de 
Física Atômica e Molecular com  

  Aceleradores  

  Teoria em Física Atômica e Molecular  

Interações Fundamentais  Ciências Exatas e da 
Terra  

Campos Tensoriais de Calibre e P-formas de Matéria  

  Configurações Topológicas em Teoria de Campos  

  Mecânica Quântica Supersimétrica  

  Métodos Matemáticos da Física  

  Modelos Bidimensionais  

  Modelos e Fenomenologia das Interações Hadrônicas  

  Regularização Dimensional e Anomalias em Teorias Quânticas de Campos  

  Relatividade Geral  

  Supersimetria e Supergravidade  

  Teoria de Campos Aplicada a Sistemas de Matéria Condensada  

  Teoria de Campos com Violação das Simetrias de Lorentz e CPT  
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  Teoria de Campos em Espaços Planos e Curvos  

  Teorias Eletromagnéticas e Gravitacionais de Ordem Superior  

  Teorias Eletromagnéticas e Gravitacionais Topológicas em D=1+2  

Laboratório de Difusão de  Ciências Humanas  Anima Física  

Ciência e Tecnologia   Produção e Avaliação de Materiais Paradidáticos de História e Filosofia da 
Ciência  

  Projeto Alpoim  

GEOS – Gestão e Engenharia  Engenharias;  Gestão da Inovação e Educação Tecnológica  
de Operações e Sistemas  Engenharia de Produção  Gestão da Produção e da Cadeia de Suprimentos, de Operações e Processo  

  e de Engenharia de Operações  

  Métodos Computacionais e Quantitativos Aplicados a Operações  

Afro-Brasileiros, Discurso,  Linguística, Letras e 
Artes;  

Discurso e Mídia  

Estudos Literários e Culturais  Letras  Estudos de Literatura  
Instrumentação Inteligente  Engenharias;  Reconhecimento de Padrões  

 Engenharia Elétrica  Processamento de Sinais  

  Processamento de Imagens  

Usinagem e Conformação  Engenharias;  Deformação a Frio e Evolução Microestrutural de Materiais Metálicos  
Termomecânica  Engenharia Mecânica  Modelagem e Monitoramento de Forças de Usinagem  

  Modelagem Não-linear dos Processos de Usinagem  

Dispositivos e Sistemas 
Ópticos  

 Recozimento Magnético Amplificadores Ópticos  

EMMA – Estudos em  Ciências Exatas e da 
Terra;  

Método dos Elementos de Contorno  

Modelagem Matemática  Matemática  Biomatemática Aplicada à Epidemiologia  
GAIC – Grupo de Automação,  Engenharias;  Análise e Desenvolvimento de Estratégias de Controle Avançado  
Instrumentação e Controle  Engenharia Elétrica  Controle Cooperativo, Agentes Autônomos e Formação  

  Controle e Automação de Processos Industriais  

  Instrumentação, Sensoriamento e Atuação Avançados  

  Robótica em Escalas Nanométricas  

  Robótica Industrial  

  Robótica Submarina e Robótica de Serviço  

 
Fonte: DIPPG/DEPEQ/COPET, 2009  

38  
Os alunos dos cursos de graduação e de educação profissional de nível técnico têm 

o seu primeiro contato formal com as atividades de pesquisa ao participarem do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Tecnológica (PIBIT), respectivamente, com bolsas 

financiadas pelo CNPq e pelo próprio CEFET/RJ. O ingresso nesses programas se dá 

mediante edital de seleção, e o acompanhamento e a avaliação dos programas são 

realizados por um Comitê Interno e Externo, conforme regras estabelecidas pelo órgão 

de fomento. Os resultados dos projetos de Iniciação Científica e de Iniciação 

Tecnológica são apresentados pelos alunos nos Seminários de Iniciação Científica e 

Tecnológica do CEFET/RJ, evento anual promovido pela Instituição.  

É fato reconhecido o fortalecimento da política de institucionalização das atividades 

de pesquisa no Centro, estendendo-se o entendimento a todas as Unidades de Ensino 

de que o incentivo à pesquisa científica e tecnológica responde ao objetivo de contribuir 

para o avanço do conhecimento, para a solução de problemas do setor produtivo e de 

desenvolvimento regional nas áreas em que o Centro atua e, também, para o 

aperfeiçoamento da formação profissional realizada nos diferentes níveis – da educação 

básica à pós-graduação. Corresponde à natureza do ensino de pós-graduação seu 

desenvolvimento a partir da pesquisa. O projeto pedagógico de Universidade 

Tecnológica deverá reafirmar a verticalização e a integração das atividades de ensino, 
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pesquisa e extensão como característica metodológica de formação na área 

tecnológica, potencializando o engajamento de docentes e discentes dos cursos 

regulares do Centro em projetos institucionais de pesquisa.  

Em se tratando do ensino de pós-graduação, sua implantação e consolidação no 

CEFET/RJ guarda estreita relação com o desenvolvimento da pesquisa. Data de 1992 o 

primeiro Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, com o curso de Mestrado em 

Tecnologia, que, de acordo com a legislação vigente à época, começou a funcionar 

experimentalmente, pleiteando em seguida a avaliação da CAPES. Teve início, assim, a 

construção de um referencial teórico que apoiaria não só a proposta do Programa em 

Tecnologia, mas também a atuação da Pesquisa e da Pós-Graduação.  

Seguindo os mesmos princípios das atividades de pesquisa, o ensino de pós-

graduação do CEFET/RJ orienta-se pelo que preconizam as políticas públicas e se 

encontra alinhado com os objetivos estabelecidos no Plano de Desenvolvimento 

Institucional e no IV Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG 2005-2010), formando 

recursos humanos qualificados para atuar nos meios acadêmico, empresarial e 

governamental.  

No final de 2009, este era o quadro dos programas e cursos de pós-graduação 

stricto sensu desenvolvidos na Instituição:  

· Programa de Pós-Graduação em Tecnologia (PPTEC): curso de Mestrado em 

Tecnologia;  

· Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPECM): 

curso de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática;  

·  Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e Tecnologia de 

Materiais (PPEMM): curso de Mestrado em Engenharia Mecânica e Tecnologia de 

Materiais;  

· Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPEEL): curso de Mestrado 

em Engenharia Elétrica.  
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Fonte: DIPPG, dez.2009  

Ainda em 2009, o PPECM submeteu à CAPES a proposta de um curso acadêmico 

novo – Mestrado em Ciência, Tecnologia e Educação –, tendo sido obtida a sua 

recomendação de funcionamento. Além deste, prevê-se a criação de outros cursos de 

mestrado e doutorado, conforme demanda consolidada do CEFET/RJ enviada à 

ANDIFES, também em 2009, no âmbito do Programa de Apoio à Pós-Graduação das 

IFES (PAPG-IFES).  

Coerentemente com a orientação das atividades de pesquisa e dos cursos de pós-

graduação stricto sensu, a estratégia adotada em relação às oportunidades de pós-

graduação lato sensu é desenvolver sua oferta de modo a atender a demandas 

presentes na sociedade, à vocação institucional em suas diversas áreas e à concepção 

de educação tecnológica defendida pelo Centro.  

Durante muitos anos, o CEFET/RJ ofereceu regularmente um curso de 

especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho. No período em que passou a 

dispor de ações realizadas com o apoio de fundações criadas no âmbito da Lei n. 8.958, 

de 20 de dezembro de 1994, teve o elenco de cursos de pós-graduação lato sensu 

bastante ampliado.  

Atualmente, vigora a diretriz institucional de gratuidade na realização de cursos de 

pósgraduação lato sensu, tal como acontece para os cursos de mestrado e doutorado 

das instituições públicas de educação superior.  

Nessa perspectiva, o CEFET/RJ participou do edital da Universidade Aberta do 

Brasil (UAB), com vistas a engajar-se nessa iniciativa de política pública que visa à 

democratização, expansão e interiorização da oferta de ensino superior público e 

gratuito no País, assim como ao desenvolvimento de projetos de pesquisa e de 

metodologias inovadoras de ensino, preferencialmente para a área de formação inicial e 

continuada de professores da educação básica. Essa participação resultou na 
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aprovação de um curso de pós-graduação lato sensu em Educação Tecnológica, na 

modalidade a distância, iniciado em 2008.  

Na mesma ocasião, mediante edital interno, foram selecionados quatro cursos, que 

tiveram início em 2009: Relações Étnico-Raciais e Educação: uma Proposta de 

(Re)Construção do Imaginário Social; Novas Tecnologias Aplicadas ao Estudo de 

Biossistemas; Cultura(s) na América Latina: por uma Educação do Olhar; e Gestão 

Patrimonial e Ambiental em Turismo.  

As tabelas a seguir apresentam a projeção de oferta anual de vagas de ingresso 

nos cursos de pós-graduação existentes e a serem implantados no período 2010-2014.  

 
Fonte: DIPPG  

 
Fonte: DIPPG e DIREN  

Reconhecendo as iniciativas em relação à consolidação da pesquisa e do ensino de 

pósgraduação na Instituição e reafirmando a importância dessas atividades acadêmicas 

no projeto pedagógico que adota os princípios de integração e verticalização na 

formação de profissionais da área tecnológica, a diretriz de ampliação, aperfeiçoamento 

e sustentabilidade das atividades de pesquisa e de ensino de pós-graduação assim se 

apresentam:  
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Atividades de extensão  

As atividades extensão do CEFET/RJ têm sua orientação no âmbito da Diretoria de 

Extensão (DIREX), órgão responsável pela coordenação, planejamento, avaliação e 

controle dessas atividades nas diferentes unidades do Sistema Multicampi, em 

consonância com as diretrizes de desenvolvimento das atividades de ensino e de 

pesquisa e pós-graduação.  

Como se afirmou no PDI 2004-2009, a natureza singular do CEFET/RJ – instituição 

do sistema educacional capaz de contribuir para o desenvolvimento tecnológico e 

socioeconômico local e regional mediante interação com o setor produtivo – já denota 

um viés da extensão na finalidade institucional.  

Reconhecida como atividade acadêmica na Constituição de 1988, a extensão traduz 

o compromisso de disponibilização e produção de conhecimentos em resposta a 

demandas da sociedade e, em se tratando de grupos da população cujas necessidades 

básicas ainda não foram atendidas, a responsabilidade social de utilização desse 

conhecimento a serviço da melhoria de condições de sua qualidade de vida.  

Na trajetória de ações tipificadas como de extensão, desde a década de 90 o 

CEFET/RJ vem desenvolvendo, consolidando e fortalecendo experiências exitosas, 

entendendo esse tipo de realização acadêmica como um processo educativo, cultural e 

científico que articula  

o ensino e a pesquisa e viabiliza a relação transformadora entre a instituição e a 

sociedade.  

Consoante a política e as diretrizes de ação da DIREX, ao se reafirmar, na 

Instituição, ações de promoção e garantia dos valores democráticos, de igualdade e 

desenvolvimento social como práxis educativa, a extensão acaba por favorecer o 

processo dialético teoriaprática e a interdisciplinaridade, princípios político-pedagógicos 

da educação tecnológica, além de se constituir em forte instrumento de política de 

inclusão social.  

Nessa perspectiva, o CEFET/RJ acompanha a concepção e os marcos para o 

trabalho da extensão definidos no Plano Nacional de Extensão Universitária, elaborado 

e aprovado pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas 

Brasileiras – FORPROEX, do qual a instituição participa com direito a voz e voto.  
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É assim que vem se promovendo a nucleação de projetos e ações de extensão que 

se caracterizam por áreas temáticas e atuação em uma mesma linha programática, 

buscando o apoio de programas de fomento, especialmente o Programa de Bolsas de 

Extensão, e integrando os projetos e programas de extensão ao plano pedagógico dos 

cursos de graduação e técnicos, em um processo de complementaridade curricular. São 

exemplos disso o Programa Turma Cidadã, a Empresa Cefet Jr., o Time Sife, o Núcleo 

de Empreendedorismo e Tecnologias Sociais (NETS), as atividades da Semana de 

Extensão, a Feira de Estágio e Emprego (FE&E), a Incubadora de Empresas 

Tecnológicas (IETEC) e a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP).  

De modo geral, as ações de extensão englobam programas, projetos, cursos (de 

atualização, qualificação profissional, aperfeiçoamento, educação continuada, etc.), 

eventos (realização de congressos, seminários, ciclos de debates, exposições, feiras, 

eventos esportivos, campanhas, apresentações artísticas), prestação de serviços, 

produção e publicação (de material impresso e multimídia) e outros produtos 

acadêmicos, voltados a áreas temáticas como Comunicação, Educação, Meio Ambiente, 

Saúde, Tecnologia e Produção, Trabalho, Direitos Humanos e Justiça.  

Entendendo que os programas de extensão produzem e disseminam saberes 

contextualizados, tornando-os acessíveis à população, o projeto pedagógico da 

Universidade Tecnológica pretendida, ao tratar dessa atividade acadêmica, certamente 

continuará a assinalar que:  

· a instituição deve se constituir como sistema aberto à sociedade, sendo sensível a 

seus problemas em nível local, regional e nacional;  

· a instituição deve participar de movimentos sociais, priorizando ações que visem à 

superação das condições de desigualdade e exclusão existentes no país;  

· o desenvolvimento da ciência e da tecnologia só ganha sentido na perspectiva da 

promoção humana;  

· a superação das desigualdades sociais e a atenção às necessidades da 

população exigem a democratização do saber e a formação de cidadãos-

profissionais capazes de colocar, individual e coletivamente, o conhecimento 

científico-tecnológico adquirido a serviço do desenvolvimento político, econômico e 

social do espaço em que vivem e atuam.  

Objetivo 1. Fortalecer a institucionalização da extensão como 
atividade de produção e disseminação do conhecimento e 
potencializadora da dimensão social da formação na área tecnológica  
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2.4. Implantação de políticas de organização e gestão de pessoal  

O CEFET/RJ, em seu quadro de pessoal permanente, conta com servidores docentes e 

técnicos-administrativos com classificação de cargos e empregos comuns às demais 

instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação.  

Em se tratando dos docentes, o quadro era constituído pelos integrantes das carreiras do  
oo 

Magistério de 1 e 2 Graus e do Magistério Superior, ambas com três regimes de trabalho:  
o 

tempo parcial, tempo integral e dedicação exclusiva. Com a Lei n 11.784, de 22 de setembro  
oo 
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de 2008, houve a transposição dos cargos da Carreira de Magistério de 1 e 2 Graus para os 

de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, estruturando-se, assim, um novo 

Plano de Carreira e Cargos. É referenciado nesse Plano que o Ministério de Educação tem 

autorizado a contratação de docentes para as Unidades de Ensino da atual Rede Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia, de que o CEFET/RJ participa. Essa diretriz tem preterido a 

renovação e expansão de quadros da carreira do magistério superior, presentes no Centro 

desde a sua constituição legal como instituição de ensino superior. Para esta carreira também 

se encontra em discussão um Projeto de Lei, que orientará Plano próprio.  
o 

No que respeita aos técnicos-administrativos, a Lei n 11.091, de 12 de janeiro de 2005, 

trouxe a estruturação de um Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 

Educação (PCCTAE) no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério 

da Educação, definindo princípios e diretrizes a serem observados na gestão dos cargos e 

orientando as instituições a avaliarem a adequação do quadro de pessoal às suas 

necessidades, para redimensionamento conforme demandas, proporção entre quantitativo de 

servidores e usuários, inovações tecnológicas e modernização dos processos de trabalho.  

Como se depreende, no período que correspondeu ao PDI 2005-2009, aconteceram 

mudanças referentes à legislação que disciplina a carreira dos servidores docentes e 

técnicos, em certa medida valorizada. Foi um tempo em que a Instituição buscou, nas esferas 

competentes, a autorização para realização de concursos visando à reposição de vagas e à 

criação de quadros para as Unidades Descentralizadas. Nessas oportunidades, estabeleceu 

critérios de seleção que contribuíssem para a elevação do nível de titulação docente exigida 

pelo perfil de instituição de ensino superior e para a ocupação de cargos técnicos necessários 

a tal perfil.  

Em dezembro de 2009, era esse o quantitativo global de servidores do quadro 

permanente institucional:  

 
Fonte: DRH, dez. 2009 Fonte: DRH, dez. 2009  
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Fonte: DRH, dez. 2009  

 

Conforme visto, a Instituição, na Unidade-sede e nas Unidades de Ensino Descentrali-

zadas – inauguradas ou em fase de implantação –, ao finalizar o ano de 2009, contava com 

593 docentes integrantes das carreiras de magistério superior e magistério do ensino básico, 

técnico e tecnológico das IFES, e 449 técnicos-administrativos vinculados ao Plano de 

Carreira dos Cargos Técnicos-Administrativos em Educação (PCCTAE). Esse quadro geral de 

servidores apresenta-se com insuficiências para responder a todos os compromissos 

institucionais, notadamente se levado em conta o processo de expansão/interiorização 

projetado na consolidação das novas Unidades de Ensino.  

Nesse sentido, as políticas de organização e gestão de pessoal a conduzirem o desenvol-

vimento institucional no período deste Plano, 2010 a 2014, terão de voltar-se, necessaria-

mente, à constituição de um quadro de recursos humanos que, em termos de quantitativo e 

perfil docente e técnico-administrativo, possa responder, pertinentemente, à diretriz de 

ampliação, aperfeiçoamento e sustentabilidade das atividades acadêmicas de ensino, 

pesquisa e extensão consubstanciadas no projeto pedagógico da universidade tecnológica 

pretendida.  

Do ponto de vista quantitativo, isso implica o preenchimento de vagas existentes e a 

conquista de novas vagas, bem como autorização de concurso público e provimento de 

cargos pelos ministérios da Educação e do Planejamento, Orçamento e Gestão. Além disso, 

há que se persistir na busca de autonomia pela alteração de marcos regulatórios que, no 

presente, impedem a contratação de novos profissionais em caso de vacância do cargo, por 

aposentadoria ou exoneração, por exemplo.  

Do ponto de vista qualitativo, no caso dos docentes, deverão ser definidos critérios que, a 

despeito da carreira – e deverão ser contempladas as duas carreiras –, considerem as 

exigências de titulação e regime de trabalho correspondentes às instituições universitárias. 

Reafirmam-se, aqui, os referenciais de verticalização de ensino e de integração das 
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atividades de ensino, pesquisa e extensão, segundo os quais docentes da carreira de 

magistério do ensino básico, técnico e tecnológico atuam, também, nos cursos de educação 

superior, assim como docentes da carreira de magistério superior são convidados a ministrar 

disciplinas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, e todos podem 

desenvolver atividades de pesquisa e de extensão.  

Ainda do ponto de vista qualitativo, no caso dos técnicos-administrativos, os critérios a 

serem definidos trazem à discussão a insuficiência ou inexistência de determinados cargos, 

em especial daqueles que correspondem a funções técnicas de uma instituição de formação 

na área tecnológica – área que instaura mudanças, em tempo cada vez mais acelerado. 

Tomados apenas como exemplos, o porte da infraestrutura física (que inclui entre outros 

ambientes específicos os laboratórios) e a competente disponibilização de recursos de TIC 

(tornados essencialidade às atividades acadêmicas e administrativas) por si só já sinalizam a 

necessidade de revisão dos cargos e correspondentes perfis de técnicos-administrativos a 

serem incorporados ao quadro institucional.  

Para além da recomposição do quadro de pessoal, a Instituição deverá investir em 

oportunidades efetivas de consideração e valorização do exercício funcional, tanto dos 

docentes como dos técnicos-administrativos, com vistas a, de um lado, viabilizar e reconhecer 

a atuação desses servidores públicos na consecução da política de Estado na área 

educacional e, de outro, superar dificuldades internas de realização do intenso e dinâmico 

conjunto de atividades da competência institucional. Para tanto, o Centro terá de atuar com 

uma política de pessoal que, a partir do diagnóstico das atividades e competências 

essenciais, proceda a mudanças necessárias no campo da alocação de servidores e da 

efetivação de planos de trabalho, potencializando talentos e promovendo o desenvolvimento 

coletivo e individual.  

 
Fonte: DRH, dez. 2009  

 
Fonte: DRH, dez. 2009  
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Fonte: DIREN  

 
Fonte: DIREN  

Considerado esse cenário e intenções, a diretriz de implantação de políticas de 

organização e gestão de pessoal assim se apresenta:  
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2.5. Investimento em melhoria de infraestrutura física  

À interiorização das Unidades de Ensino, com apoio do poder político local e de 

empresas públicas e privadas interessadas no desenvolvimento das mesorregiões em que 

atuam, tem correspondido um grande crescimento da infraestrutura física da Instituição. Em 
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termos quantitativos de campi e de áreas destinadas às atividades-fim e atividades-meio, 

pode-se computar uma expansão que, em cinco anos, quase dobrou a capacidade instalada 

do CEFET/RJ.  

Comparando-se a situação existente em dezembro de 2004 e em dezembro de 2009, 

tem-se o seguinte quadro:  

 
Fonte: DIRAF/DEIEE. Dez. 2004; dez. 2009 (*) Incluído o Campus General Canabarro (**) Unidades em 

construção ou em obras para funcionamento.  

A instalação de cada uma das novas Unidades tem histórico próprio, registrando-se, aqui, 

os avanços que ultrapassaram as metas do PDI 2005-2009.  
9 

Em estudo encaminhado ao MEC em dezembro de 2006 , a Instituição, que já havia 

experimentado, com sucesso, a participação no consórcio de instituições federais de 

educação superior “Universidade Pública da Baixada Fluminense”, criando os cursos noturnos 

de Engenharia na UnED Nova Iguaçu, e inaugurara, na 1ª fase do Plano de Extensão da 

Rede, a UnED de Maria da Graça, sentia-se autorizada a pensar sua presença em cidades-

polo como instituição de educação superior. Esse estudo considerou grandes projetos de 

desenvolvimento econômico e social no Estado do Rio de Janeiro, a saber:  

· em Itaboraí, o COMPERJ – Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro;  

· na cidade do Rio de Janeiro, em Niterói e em Angra dos Reis, a retomada da indústria naval 

em um contexto de desenvolvimento nacional e regional;  

· em Itaguaí, a expansão do Porto de Sepetiba e, também, um polo siderúrgico;  

· em Angra dos Reis, a energia nuclear e atividades de outros setores;  

· no Norte Fluminense, na região Itaboraí/Rio Bonito/GrandeRio e na região do Vale do 

Paraíba, polos de cerâmica vermelha;  

CEFET/RJ. DIREG. DIGES. Subsídios ao estudo de implantação de novas Unidades de Ensino Descentralizadas do 

CEFET/RJ no âmbito do Plano de Expansão da Rede Federal: Cidades-Polo. Rio de Janeiro, dez./2006.  

· em Petrópolis, um polo de tecnologia e um polo de turismo e hospitalidade, entre outros;  

· em Friburgo, um dos polos de moda do Estado e atividades em outros setores, como 

metalmecânica.  

Levando em conta as atividades de desenvolvimento econômico projetadas e/ou já 

existentes no Estado, defendia-se que a concepção de cidade-polo a referenciar a 

implantação de novas unidades de ensino descentralizadas no âmbito do Plano de Expansão 
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da Rede Federal tratasse de suprir a oferta de cursos técnicos e superiores onde inexistisse a 

atuação de instituições públicas de ensino voltadas a esse atendimento e de, pela educação 

tecnológica, elevar as chances de engajamento da população ali residente nos 

empreendimentos em curso, como construtora e beneficiária das atividades de 

desenvolvimento econômico e social.  

Manifestada, no documento, a intencionalidade de ação, já se objetivava a elaboração de 

Planos de Trabalho específicos com representantes da ELETRONUCLEAR – Eletrobrás 

Termonuclear S.A. e da Prefeitura da Cidade de Petrópolis, a fim de se passar da etapa de 

negociações iniciais à de planejamento e execução do projeto de realização de obras, compra 

de equipamentos, dotação de pessoal e inauguração das novas Unidades, etapa essa que 

deveria tomar, necessariamente, como pressuposto um projeto político-pedagógico em que a 

educação tecnológica fosse instrumento de desenvolvimento econômico com inclusão social.  

Reside aí a origem dos projetos das Unidades de Ensino – de Angra dos Reis e de 

Petrópolis –, que, concorrendo ao edital de chamada pública de Projetos de Apoio ao Plano 

de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica em sua segunda fase, 

ganharam a contrapartida desses municípios para a implantação de unidades de ensino com 

aproveitamento do potencial de desenvolvimento, a proximidade com Arranjos Produtivos 

Locais (APL) e a possibilidade de parcerias e infraestrutura existentes. Com o mesmo 

encaminhamento surgiram as Unidades dos municípios de Nova Friburgo e Itaguaí.  

A Unidade de Petrópolis ocupa o espaço do antigo Fórum, cedido pelo Governo do 

Estado à Prefeitura Municipal, que o adaptou às atividades acadêmicas como contrapartida 

no projeto de instalação da Unidade.  

A Unidade de Nova Friburgo tem suas instalações advindas da cessão do prédio do 

Departamento de Estradas e Rodagem (DER) pelo Governo do Estado e das obras de 

acréscimo da infraestrutura existente pela Prefeitura do Município.  

A Unidade de Itaguaí, a partir do diálogo estabelecido entre o CEFET/RJ, a Prefeitura 

Municipal e a empresa Vale S.A., teve sua construção em terreno cedido pelo Município, 

contando com aporte financeiro da empresa na execução do projeto.  

A Unidade de Angra dos Reis vai funcionar em prédio adquirido pela Prefeitura daquele 

Município e cedido ao CEFET/RJ.  

No que respeita ao Núcleo Avançado de Valença, este teve sua constituição a partir da 

federalização de uma instituição criada com recursos do Programa de Expansão da Educação 

Profissional (PROEP) no segmento Comunitário.   

No final de 2009, era este o retrato projetado para as instalações físicas do conjunto de 

Unidades do Sistema Multicampi do CEFET/RJ:  
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Fonte: DEIES e Unidades de Ensino, dez. 2009 (*) Incluído o Campus General Canabarro (**) Unidade 

funcionando provisoriamente em espaço da Secretaria Municipal de Educação; os dados correspondem ao 

projeto em construção.  

Como é possível depreender, a Instituição conta com uma infraestrutura física 

ampliada, mas, também, diferenciada em termos de idade, projeto, dimensão dos campi 

que a constituem. Isso significa que, durante o período de vigência deste PDI, muito terá 

de continuar a ser investido, focalizadamente, em cada uma das Unidades de Ensino, 

de forma a se preservar o reconhecido padrão de qualidade dos ambientes das escolas 

da rede federal de educação tecnológica anteriormente à recente fase de expansão.   

Usualmente o CEFET/RJ já considerava a necessidade de permanente manutenção 

da infraestrutura existente, não só pelo fator idade das edificações quanto pela contínua 

e elevada taxa de utilização, promovendo obras estruturais de manutenção elétrica e 

hidráulica, entre outras providências. De outra parte, o avanço científico-tecnológico, 

com implicações para as atividades de ensino e pesquisa em suas necessidades de 

utilização de equipamentos e materiais, sempre impôs renovada atenção para a 

restruturação de laboratórios e outros ambientes; em especial, nos últimos anos, para a 

instalação de redes de suporte a equipamentos de informação e comunicação por meio 

eletrônico, visando atender, também, aos sistemas gerenciais informatizados, quer 

acadêmicos, quer administrativos. A criação e/ou renovação de cursos exigia, ainda, 

espaços dedicados, a atualização de acervo bibliográfico e de mídias educacionais, 

aspectos essenciais de investimento.  

Destaque-se que, no tocante a recursos de informação e comunicação, a Instituição 

vem buscando, gradual e sistematicamente, a adequação e melhoria da infraestrutura 

de TIC, com vistas a responder, inclusive, às demandas da modalidade EAD. Desde 
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2006, a área tem encaminhando projetos e atividades relacionados à reestruturação da 

infraestrutura de rede informatizada nas unidades do Sistema, envolvendo CPD, redes 

físicas e lógicas. O Projeto Constelação, relativo à infraestrutura de Tecnologia da 

Informação e da Comunicação das Unidades do Centro, é o que, no presente, orienta a 

instalação, modernização e expansão da rede de dados e backbone do CEFET/RJ, com 

vistas a superar as limitações existentes, de modo a: atender as perspectivas de 

utilização da rede para os próximos anos; oferecer resistência a falhas, através de 

recursos redundantes e rotas alternativas; proporcionar facilidades de gerenciamento, 

robustez, performance e segurança; responder a novas tecnologias como 

videoconferência, integração voz & dados, voip, telefonia, educação a distância, com 

qualidade de serviço.  

Além do grande aumento do parque de equipamentos (microcomputadores, 

monitores, impressoras, etc.) e de serviços de TIC, de modo geral, na Instituição, com 

ampliação do link de acesso à RedeRio e contratação de novos serviços junto à 

operadora, é preciso que se assinale a conquista de reconhecimento da Instituição pela 

RNP e seus pares, a ponto de sua inclusão no anel principal (backbone) da Redecomep 

(iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia, coordenada pela Rede Nacional de 

Ensino e Pesquisa, que tem como objetivo implementar redes de alta velocidade nas 

regiões metropolitanas do país servidas pelos Pontos de Presença da RNP. O modelo 

adotado baseia-se na implantação de uma infraestrutura de fibras ópticas própria 

voltada para as instituições de pesquisa e educação superior e na formação de 

consórcios entre as instituições participantes de forma a assegurar sua auto-

sustentação.).  

Incluem-se, agora, entre as metas discutidas neste PDI, a realização da reforma do 

CPD da Unidade-sede (Maracanã), conforme prioridade estabelecida em nível da 

Direção Superior, na perspectiva de um “Data Center” de rede integrada de 

comunicação de dados, voz e imagem. Encontram-se em discussão os aspectos 

técnicos a serem considerados no dimensionamento e funções estabelecidas para esse 

Centro de TIC, segundo especificações orientadas pelas normas vigentes aplicadas a: 

distribuição, estabilização e retificação de rede de energia de alto desempenho; 

alocação de equipamentos e distribuição da rede lógica; refrigeração e climatização dos 

equipamentos e ambiente; iluminação; sistema de detecção, alarme e combate a 

incêndios; controle automatizado de acesso; segurança de dados. Nesse sentido se 

estabelecerá processo licitatório para a execução do projeto.  

Pelo exposto, frente à atual realidade do Sistema Multicampi e as metas de 

atendimento estabelecidas, assim se coloca a diretriz de melhoria de infraestrutura 

física, considerando, em especial, a vocação do ensino e da pesquisa, os serviços de 

biblioteca e os recursos de informação e comunicação:  
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2.6. Desenvolvimento de atividades de TIC e comunicação social  

Conforme registrado neste PDI, as inter-relações do CEFET/RJ na sociedade 

envolvem grupos sociais, o mundo produtivo e o poder público constituído. Desse modo, 

a comunicação com a sociedade ultrapassa os serviços de comunicação e de TIC, 

exigindo a participação dos diferentes segmentos da comunidade acadêmica e dos 

órgãos/setores institucionais no exercício de suas competências e atribuições. O Centro, 

como instituição pública de educação superior, obriga-se à visibilidade e legitimidade de 

sua atuação, submetida ao controle do Estado e da sociedade em geral. A articulação 

com os órgãos de Governo (em especial do MEC) e demais IFES e instituições da Rede 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, a participação em conselhos e associações 

de interesse institucional (a exemplo da ANDIFES e do CONIF), o estabelecimento de 

convênios e acordos de cooperação técnico-científica com instituições de ensino e 

pesquisa, órgãos de fomento, secretarias estaduais e municipais de educação, a 

realização de eventos e a interação com empresas públicas e privadas vêm alargando o 

reconhecimento social dessa atuação.  

Certamente que, com a atuação dos serviços de comunicação social, a visibilidade 

institucional tem sido fortalecida mediante: manutenção de articulação permanente com 

órgãos de notícias locais e nacionais, viabilizando a edição de matérias em jornais e 

TVs com divulgação das atividades acadêmicas, entrevistas com participação de 

dirigentes, docentes e/ou alunos, etc.; produção de materiais de divulgação das ações 

institucionais com a utilização de diferentes mídias, a exemplo de folders, cartazes, o 

house organ RJcefet – informativo trimestral, manuais de concurso; apoio à promoção 

de eventos internos e externos, como seminários, palestras, feiras e exposições, 

atividades culturais, etc.  

Grande ferramenta de visibilidade é o Portal (portal.cefet-rj.br, atualização do site 

www.cefet-rj.br), que merece a visitação da comunidade interna e externa. Nele, 

diariamente são publicadas notícias vinculadas ao universo da ação institucional (intra e 

extramuros), bem como são alimentadas as informações vinculadas aos diferentes 

setores da estrutura acadêmica e administrativa. Nele, ainda, se incluem links de 

alcance governamental e de grupos específicos (de docentes, discentes e entidades). A 

média mensal de acessos ao Portal ultrapassa 140.000 visitas. A rede interna de e-mails 

institucionais tem cadastrados a maioria dos servidores docentes e técnicos-

administrativos.  

Dois grandes veículos participam também da produção da comunicação 

institucional: Tecnologia & Cultura, revista semestral do CEFET/RJ, estratificada, em 

2008, como B5 na classificação dos periódicos Qualis da CAPES, nas áreas Educação, 

Engenharia III (Produção), Ensino de Ciências e Matemática, e Interdiscplinar; e a TV 

CEFET, produção televisiva que, além de integrar o laboratório acadêmico de 

multimídias dos cursos técnicos e de graduação em Telecomunicações, atua na 

documentação e divulgação de eventos institucionais.  

A interlocução do CEFET com a sociedade também acontece mediante o link 

Ouvidoria, implantado no site www.cefet-rj.br, a pedido da Comissão de Ética da 

Instituição. Nesse espaço virtual acha-se disponível o e-mail ouvidoria@cefet-rj.br e o 

Fale Conosco, quer diretamente por formulário eletrônico, quer pelo telefone (21)2566-

3030. A Comissão imprimiu à questão da ética a publicidade necessária e obrigatória, 

além de estabelecer um canal direto com a comunidade interna do CEFET/RJ e a 

sociedade em geral. Em sua estrutura, a Ouvidoria acha-se adstrita à Comissão de 

Ética, que assim procede: as mensagens recebidas são depuradas pelo Secretário-



78 

 

Executivo da Comissão e distribuídas às instâncias competentes do Centro, para 

atendimento e providências.  

O avanço institucional também coloca novos desafios à presente diretriz de 

desenvolvimento de atividades de TIC e comunicação social, por vezes em 

desdobramento de dimensões constantes no item anterior.  
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2.7. Democratização do planejamento, gestão e avaliação 
institucional  

Dando continuidade aos propósitos de modernização e democratização da gestão, 

ampliação da disponibilidade orçamentária e apoio ao protagonismo estudantil, o PDI 

20052009 assumiu como pressuposto a busca de participação e o compromisso de 

todos os segmentos da comunidade interna no planejamento, desenvolvimento e 

avaliação das atividades institucionais.  

Avaliando a consecução dessa diretriz, vale assinalar, nesse período, a implantação 

de instâncias colegiadas com a representação de todos os segmentos da comunidade 

acadêmica  

– docentes, técnicos-administrativos e discentes – e participação das diferentes 

unidades do Sistema, com vistas à democratização do fazer institucional em seu 

planejamento, execução e avaliação. Do ponto de vista administrativo, a 

descentralização dos Centros de Custo representou um avanço na gestão orçamentária 

e as iniciativas do Projeto “O CEFET/RJ (re)conhece o CEFET/RJ” representaram um 

dos canais de chamada à participação da comunidade interna na atual gestão.  

Com efeito, a Instituição passou (e continua a passar) por mudanças complexas, 

que demandam avanços em termos de planejamento, gestão e avaliação.  

Nesse sentido – e reconhecendo as exigências de natureza política, acadêmica, 

gerencial e operacional implicadas nessas atividades –, haverá que se persistir em 

objetivos, estratégias, ações e metas projetadas para a democratização do 

planejamento, gestão e avaliação institucional, considerada tal diretriz como condição 

sine qua non no projeto de transformação do Centro em Universidade Tecnológica.  
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Em consonância com a diretriz de democratização do planejamento, gestão e 

avaliação institucional, este PDI deverá ter seus objetivos, estratégias e ações 

permanentemente acompanhados e avaliados pela comunidade do Centro, ensejando 

planos plurianuais e operacionais específicos para efetivação das metas estabelecidas. 

Nos planos operacionais serão consideradas as prioridades e definida a programação 

associada à disponibilização de recursos.  

Conforme previsto no Estatuto vigente, caberá à Diretoria de Gestão Estratégica 

responsabilizar-se pelo acompanhamento e avaliação da execução dos planos, 

sistematizando, em relatórios anuais, as informações de desempenho institucional 

encaminhadas pelas Diretorias Sistêmicas e Direção das Unidades. Tais relatórios 

subsidiarão o processo de prestação de contas da gestão, de responsabilidade da 

Diretoria de Administração e Planejamento, a ser submetida ao Conselho Diretor e, 

posteriormente, encaminhada ao Tribunal de Contas da União.  

O acompanhamento e a avaliação do PDI poderão contar com uma Comissão 

responsável designada para tal fim, que, necessariamente, deverá interagir com a CPA 

– Comissão de Avaliação Interna.  
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anexo 1 

Organograma Simplificado 
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