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RESUMO 
 

Este trabalho visa pesquisar a Reforma do Ensino 

Médio/Profissionalizante, procurando analisar os pressupostos teórico-

metodológicos que a norteia e como esta modifica a estrutura da Escola 

Técnica Federal do Amazonas, a transformando, inicialmente, em Centro 

Federal de Educação Tecnológica, e, posteriormente, em Institutos Superiores 

de Educação Tecnológica. Parte das discussões sobre as modificações no 

mundo do trabalho que propiciam o aumento da produtividade no momento em 

que a ciência e a tecnologia são utilizadas como força produtiva que alavancam 

o processo de acumulação capitalista, exigindo um novo tipo de trabalhador. 

Essas transformações configuram um novo processo educacional, e a 

formação dos (das) trabalhadores (as) se apresenta também modificada. É o 

modelo de competência que vem nortear os novos processos de formação. 

Optamos pela linha teórico-metodológica do materialismo histórico. As 

questões norteadoras que formulamos são: 1) Quais os pressupostos teórico-

metodológicos da Reforma do Ensino Médio e Profissional? Quais mudanças 

ocorreram no CEFET/AM após a Reforma do Ensino Médio e Profissional? As 

etapas de pesquisa foram: 1) Compilar os documentos oficiais que nortearam a 

Reforma do Ensino Médio e Profissional; 2) Compilar os documentos relativos 

à transformação da Escola Técnica em CEFET; 3) Fazer um levantamento dos 

cursos oferecidos na instituição antes e depois da Reforma; 4) Levantar dados 

sobre a cultura da instituição, forjada no processo de reforma. Análise de 

conteúdo à luz de Bardin. A Reforma do Ensino Médio e Profissional 

desarticula a formação geral da formação específica, imprimido a separação do 

Ensino Médio do Ensino Profissional que vai repercutir na organização do 

Sistema Educacional. Os parâmetros curriculares nacionais para o ensino 

médio estão alicerçados no modelo de competência, a transformação das 

Escolas Técnicas em Cefet e estes em Institutos Federais de Tecnologia é um 

processo que busca adaptar esta instituição ao mercado de trabalho. 

 

Palavras Chaves: Ensino Médio; Ensino Profissional; Reforma do Ensino. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho visa pesquisar a Reforma do Ensino 

Médio/Profissionalizante, procurando analisar os pressupostos teórico-

metodológicos que a norteiam e como esta modifica a estrutura da Escola 

Técnica Federal do Amazonas, a transformando, inicialmente, em Centro 

Federal de Educação Tecnológica, e, posteriormente, em Institutos Superiores 

de Educação Tecnológica. 

É fundamental inicialmente destacar o contexto da Reforma, que 

segundo Mourão (2003) se dá em meio da crise do sistema capitalista, tendo o 

processo de globalização como propulsor das mudanças hegemônicas 

mundialmente.  Alguns autores como Havey (1996) e Chenais (1996) destacam 

que a saída da crise demanda uma nova forma de pensar, agir e sentir o 

mundo. Mourão destaca que (2003, p.46):  

A saída da crise passa pela superação do modelo taylorista/fordista 
visto que este se mostra incapaz de assegurar a expansão do capital. 
Assim, as novas exigências da acumulação capitalista apontam 
modos mais flexíveis e integrados de produzir e relações de trabalho 
mais flexibilizadas, revelando a construção de um novo ciclo de 
acumulação do capital. 

A autora enfatiza que “é nessa conformação societária que as 

inovações tecnológicas de base física e organizacional consolidam processos 

de produção integrativos e flexíveis visando obter maior produtividade” 

(MOURÃO, 2003, p. 46). Essas transformações configuram um novo processo 

educacional, e a formação dos (das) trabalhadores (ras) se apresenta também 

modificada. Mourão (2003) destaca que é o modelo de competência que vem 

nortear os novos processos de formação. 

Este modelo que se alicerça na idéia da empregabilidade, traz como 

suporte a concepção de Estado Mínimo, no qual as funções do Estado são 

modificadas, havendo restrição da esfera pública, por meio das 

desregulamentações e privatizações. 

Segundo Saviani (1996) o MEC tem utilizado a atual LDB para aprovar 

reformas pontuais, citando como exemplo a Reforma do Ensino Profissional, já 

que este nível de ensino tem sido regulamentado por decretos e portarias, 

omitindo, inclusive, as formas de financiamento, permitindo que haja uma 

proliferação de cursos profissionalizantes pagos. 



Assim, a Reforma do Ensino Médio e Profissional desarticula a 

formação geral da formação específica, imprimido a separação do Ensino 

Médio do Ensino Profissional que vai repercutir na organização das Escolas 

Técnicas que se transformam em Centros de Federais de Educação 

Tecnológica.  

Compreender quais os pressupostos teórico-metodológicos da 

Reforma do Ensino Médio e Profissional nos permitirá entender as contradições 

e mediações que impulsionaram as Escolas Técnicas Federais se 

transformarem nacionalmente em Centros de Formação Tecnológica e como 

esta política repercutiu na vida cotidiana nos CEFETS. 

Segundo Sobrinho (2007) a reforma da Educação Profissional e 

Tecnológica organizada no Governo FHC foi encarada como mero fator 

econômico, sendo subjugada às necessidades do mercado, enfraquecendo a 

idéia que este nível de ensino pode alavancar o desenvolvimento nacional. 

Segundo o referido autor, ao programar a reforma os CEFETS passaram por 

um processo desarticulador de sua identidade, já que concomitantemente 

passou a oferecer cursos profissionalizantes do básico ao de graduação 

tecnológica, cabendo na atualidade a essas instituições construírem uma nova 

institucionalidade, configurando-se como uma rede de educação tecnológica 

que impulsione o desenvolvimento nacional. 

Assim, esta pesquisa é importante, pois analisa o processo de 

cefetização, buscando entender as contradições e mediações existentes no 

referido percurso, adentrando na discussão que na atualidade se faz presente 

que é a criação das Universidades ou Institutos Tecnológicos, como uma nova 

institucionalização do ensino superior na área. 

Ao trabalharmos a fundamentação teórica buscamos recompor a 

história do ensino profissional no Brasil, enfatizando as modificações que 

ocorreram no mundo do trabalho na década de 1990 que interferiram na 

organização do sistema educacional. 

Optamos pela linha teórico-metodológica do materialismo histórico. As 

questões norteadoras que formulamos são: Quais os pressupostos teórico-

metodológicos da Reforma do Ensino Médio e Profissional? Quais mudanças 

ocorreram no CEFET/AM após a Reforma do Ensino Médio e Profissional?  

 

 



2. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GERAL 

Analisar como o processo de transformação da Escola Técnica Federal 

do Amazonas em Centro de Formação Tecnológica repercutiu na vida 

institucional do CEFET/AM. 

 
2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Verificar os pressupostos teóricos da Reforma do ensino Médio/e 

Profissional; 

 Verificar quais as mudanças que ocorreram no CEFET/AM a partir 

da Reforma do Ensino/Médio; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



3. REVISÃO DA LITERATURA 
 

3.1. BREVE HISTÓRICO DO ENSINO PROFISSIONAL NO BRASIL 

O rumo da Educação Profissional toma momentos distintos na história 

de nosso país, inicialmente as relações escravistas dificultavam a relação 

trabalho livre e produção artesanal e manufatureira. Os trabalhadores 

chamados “livres” não queriam ser confundidos com os trabalhadores de mão 

de obra escrava e então declinavam das atividades tal titulo, por considerá-las 

vergonhosas. Por essa e por outras razões, é que as denominadas 

“irmandades de ofícios” não se desenvolveram tão bem no Brasil, como se 

desenvolveram em outros países (NASCIMENTO, 2007).  

Em função disso, quando surgia empreendimento manufatureiro de 

grande porte e que exigia uma grande demanda de operários, não havia 

praticamente nenhum grupo de trabalhador disponível, a solução era recorrer 

ao Estado que convocava compulsoriamente homens livres para torná-los 

operários e assim atender a necessidade de mão de obra que o 

empreendimento exigia. Os operários convocados eram aqueles trabalhadores 

que não tinham a menor condição de se opor, do mesmo modo ocorria com os 

contingentes das guarnições militares (MANFREDI, 2007). 

Foi nesse ambiente que o Brasil deu seus primeiros passos no que se 

refere ao ensino profissional, lembrando que nessa época o trabalho era 

associado à marginalidade em conseqüência de que o ensino profissionalizante 

era ministrado nas chamadas “casas de correções”, como se fosse um castigo 

dado aos desprovidos de uma posição social elevada, impostos pelo Estado ou 

pelas elites dominantes. 

O inicio da caminhada do ensino profissional no Brasil ocorreu no 

período de 1840 a 1865 ainda na vigência das “casas de educandos artífices” 

que cuidava da formação de operários livres em diferentes ofícios. Dessas 

“casas de educandos artífices” uma que merece destaque é o Asilo dos 

Meninos desvalidos criado em 1875 no Rio de Janeiro, seu objetivo era atender 

os “meninos desvalidos”. Os alunos eram crianças entre 6 e 12 anos que foram 

encontradas em estado de pobreza e que não tinham roupa para ir a escola e 

vivam na mendicância. No Asilo essas crianças recebiam educação primária 



com disciplinas especiais como álgebra elementar, geometria plana, mecânica 

aplicada às artes, escultura e desenho, além de música vocal e instrumental. 

Essa aprendizagem envolvia também o ensino de tipografia, 

encadernação, alfaiataria, carpintaria, marcenaria, tornearia, entalhe, funilaria, 

ferraria, serralheria, trabalhos em couros e sapataria. Finalizada a 

aprendizagem, o artífice continuava por mais três anos ainda no asilo 

trabalhando nas oficinas com objetivo de pagar a instrução recebida e formar 

um pecúlio que lhe era entregue no final deste período (NASCIMENTO 2007).  

Prevalecia o ensino medieval1, o processo de trabalho do aprendiz 

junto a um mestre de ofícios. O primeiro liceu a ser criado foi o Liceu de Artes e 

Ofícios do Rio de Janeiro, em 1858, pela sociedade Propagadora de Belas 

Artes. Foram criadas mais oito instituições, as quais não obtiveram êxito, por 

falta de recursos, e em função disso limitaram-se ao ensino geral básico e ao 

ensino de desenho. Mesmo com esse insucesso alguns liceus continuaram 

mantidos por sociedades privadas, prosperaram e proporcionaram contribuição 

significativa ao ensino Profissional.  

Segundo Nascimento (2007, p.73), o ensino profissional era condição 

necessária para: 

Imprimir-lhes a motivação para o trabalho. Evitar à proliferação e o 
desenvolvimento de idéias “esdrúxulas” contrárias a ordem política, 
como acontecia na Europa. Propiciar as condições para a instalação 
no país de fábricas, que evidentemente se beneficiariam com a 
existência de uma oferta de força de trabalho qualificada, motivada e, 
sobretudo, ordeira. Favorecer os próprios trabalhadores, que, assim, 
receberiam salários mais elevados. Prepará-los para viver em uma 
sociedade livre de trabalho escravo, condição que, mesmo não 
declarada, era evidentemente presumível. 

                                                 

1Na Idade Média “As crianças eram enviadas a outra casa com um contrato ou sem ele. Ali aprendiam 

boas maneiras e talvez fossem levadas a uma escola, embora estas não fossem muito apreciadas pelas 

classes altas. Desempenhavam  funções servis e não ficava muito clara a fronteira entre os serventes 

propriamente ditos e os jovens encarregados de sua educação e eles próprios: vem daí que os livros que 

ensinavam boas maneiras para os serventes se chamassem em inglês babees books, ou que palavra valet 

servisse também para designar os meninos, ou que o termo garçon designasse também ambas as coisas e 

se conserve ainda hoje, na França, para designar quem serve as mesas nos restaurantes (o termo espanhol 

mozo talvez inclua-se no mesmo caso). Esta era a via normal de aprendizagem, enquanto a escola, pelo 

menos além das primeiras letra, ficava reservada para os que estavam chamados a ser copistas ou algo 

similar. Esta espécie de intercambio familiar tinha lugar de forma especial no artesanato. O mestre artesão 

acolhia um pequeno numero de aprendizes entrando com eles numa ralação de mutuas obrigações. O 

aprendiz estava obrigado a servir fielmente o mestre não apenas nas tarefas do oficio, mas no conjunto da 

vida doméstica. O mestre estava obrigado a ensinar-lhe as técnicas do oficio, mas também a alimentá-lo e 

a vesti-lo, dar-lhe formação moral e religiosa e prepará-lo para converter-se em um cidadão” 

[...](ENGUITA, 1989, p. 106 /107). 

 



     Embora houvesse toda uma “boa intenção” nas palavras acima 

citadas, tanto o Estado quanto a sociedade civil, se esforçavam para evitar a 

“contaminação” dos trabalhadores com as idéias sociais vindas da Europa e 

assim evitar sua propagação no Brasil como também a organização dos 

trabalhadores em sindicatos. A questão do salário era uma questão de 

formalidade bem que “forçada”, sendo que o que o Estado e a sociedade civil 

queriam mesmo era força de trabalho qualificada e barata.  

As primeiras Escolas de Aprendizes Artífices foram fundadas por Nilo 

Peçanha ainda presidente do Estado do Rio de Janeiro, inspiradas no Colégio 

Santa Rosa (dos salesianos) de Niterói. Inicialmente foram criadas cinco 

escolas sendo que três para o ensino manufatureiro e três para o ensino 

agrícola. . Duas décadas depois da Proclamação da República, criou mais 19 

escolas de aprendizes artífices. A atuação do presidente Nilo Peçanha é 

acentuada pela seguinte frase “o Brasil de ontem saiu das academias e o 

amanhã sairá das oficinas”. Enraizado nesse pensamento o então presidente 

trabalhou em prol da evolução da educação profissional no Brasil. Inicialmente 

foram instituídos dois cursos obrigatórios, ambos no período noturno, um curso 

primário destinado à alfabetização e outro de desenho para alunos que 

precisassem dessa disciplina para melhor desempenho nos exercícios dos 

ofícios que aprendessem (NASCIMENTO, 2007) 

O Serviço de Remodelação2 tendo como diretor João Lüderitz, veio a 

analisar o funcionamento das escolas de aprendizes artífices e indicar medidas 

que permitissem um aperfeiçoamento do ensino profissional tornando-o mais 

eficiente. João Lüderitz começou sua direção criticando a falta de currículo 

constante dessas escolas, pois os dois regulamentos dessas escolas nada 

diziam sobre as matérias a serem ministradas e sobre as questões 

metodológicas. Lüderitz considerava ainda que programa educativo das 

escolas cedia muita liberdade aos seus diretores que assim mandavam ensinar 

o que lhes era conveniente.  

Com base nessa compreensão da realidade das escolas de aprendizes 

artífices, João Lüderitz em 1923 apresentou ao ministro da Agricultura, 

Indústria e Comércio o Projeto de Regulamento do Ensino Profissional Técnico 

que tinha por objetivo expresso oficializar uma proposta curricular que tivesse 

                                                 
2 Criado em 1920 pelo governo federal, em função da iniciativa do ministro da Agricultura, Indústria e 

Comércio, Ildefonso Simões Lopes, preocupado com a organização e a eficiência dos programas 

específicos de ensino das escolas de aprendizes artífices.    



como base um novo eficiente critério na maneira de conduzir a aprendizagem 

dos ofícios. O passo seguinte foi a implantação de medidas previstas pelo novo 

regulamento das quais se destacavam o novo currículo, a alteração do número 

de oficinas, formulação de programas e a industrialização das escolas de 

aprendizes artífices.  

O processo de industrialização impulsionou melhorias no ensino 

profissional durante o primeiro governo de Getúlio Vargas, foi uma época em 

que obtivemos mudanças de ordem econômica, mas também mudanças 

ideológicas e políticas, como na Constituição de 1942, bem como o restante da 

legislação, inclusive a criação do Sistema Nacional de Ensino Industrial 

(Senai), todas conduzidas pelo ministro da educação Gustavo Capanema. 

Segundo Manfredi (2002, p.95): 

A política educacional do Estado Novo legitimou a separação entre o 
trabalho manual e o intelectual, erigindo uma arquitetura educacional 
que ressaltava a sintonia entre a divisão social do trabalho e a 
estrutura escolar, isto é, um ensino secundário destinado às elites 
condutoras e os ramos profissionais do ensino médio destinados às 
classes menos favorecidas. Outra característica desse período é o 
papel central do Estado como agente de desenvolvimento econômico. 

As leis orgânicas instituídas pela Reforma Capanema organizou o 

ensino da seguinte forma:  

 Ensino Primário- Decreto Lei 8.529/1946- Crianças de 7 a 12 

anos; 

 Ensino Médio- Decreto Lei 4.244/1942- Para jovens de 12 anos 

ou mais. Era dividido em cinco ramos:  

1. Ensino Secundário- Tinha como objetivo formar os dirigentes 

e ingresso no ensino superior; 

2. Ensino Agrícola- Tinha objetivo deformar os trabalhadores 

para o setor primário; 

3. Ensino Industrial- Tinha o objetivo de formar os trabalhadores 

para o setor secundário; 

4. Ensino Comercial- Tinha o objetivo de formar os 

trabalhadores para o setor terciário; 

5. Ensino Normal para formar os professores para o ensino 

primário (MANFREDI, 2002). 

A educação profissional após o Estado Novo não teve alterações 

significativas, segundo Manfredi (2002), as estruturas formativas ficaram 



cristalizadas. O ensino foi reformulado em 1959 e passou a ser um curso com 

características do primeiro ciclo do curso secundário, embora com orientação 

técnica. 

Freitag (1980) para explicar a fase de 1945 a 1964, retoma como o 

modelo de substituição de importações foi implementado no Brasil:  

A economia de substituição de importações iniciada em 1930 e 
fortalecida pela conjuntura internacional decorrente da segunda 
guerra mundial produziu o “deslocamento do centro de decisões de 
fora para dentro”. Em outras palavras, se antes o desenvolvimento da 
economia agro-exportadora dependia do mercado mundial e, 
portanto, de decisões que escapavam aos produtores internos, essas 
decisões passaram a ser tomadas internamente, quando o setor 
produtivo passou a satisfazer as necessidades do mercado interno, 
produzindo bens de consumo que antes eram importados.  

Vimos que foi a crise econômica internacional que desencadeou 
todos esses processos de mudança. Mas este processo foi reforçado 
e assegurado pela segunda guerra mundial. As economias dos 
países beligerantes passaram a produzir material bélico e a limitar a 
produção de bens de consumo para a exportação. Dessa forma a 
indústria nacional teve chance de desenvolver-se, sem a competição 
de produtos estrangeiros. Sem esse momento puramente conjuntural, 
a substituição das importações não teria tido grande êxito. 

Como os laços de dependência foram se afrouxando devido a guerra 

no período pós-guerra voltam a se restabelecerem. Segundo a referida autora 

há uma aceleração e diversificação do processo de substituição das 

importações. Neste período (1945 a 1960) há uma grande efervescência 

política legitimada pelo pacto populista. Devido as pressões advindas tanto dos 

trabalhadores como das classes dominantes o populismo foi se fragmentando, 

além disto, a pressão do capital estrangeiro para derrubar as barreiras do 

modelo de desenvolvimento à sua expansão. Segundo Freitag (1980, p. 56), 

“[...] esse último período se caracterizou pela coexistência contraditória, e às 

vezes abertamente conflitiva, de uma tendência populista e de uma tendência 

antipopulista”.  

Esse conflito se materializa na política educacional em torno da lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, principalmente com o acirramento da 

campanha em defesa da escola publica. A LDB só foi promulgada em  1961 

sob o número 4.024/61, sendo a primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB). Esta lei garantiu certa flexibilidade na passagem do 

ensino profissionalizante para o superior. Em que pese os “ventos” de 

democratização  no país a dualidade do ensino permanece. 



Sobre a primeira LDB Góes e Cunha (1999, p. 13) assim se 

pronunciam: 

A mais longa discussão da questão educacional em nível nacional 
que já ocorreu neste país foi o debate sobre a Lei de Diretrizes e 
Bases. Começou em 1948, quando se discutia o Projeto Mariani; 
incendiou-se com a questão com o Substitutivo Lacerda; não se 
concluiu a polêmica com a promulgação da lei 4.024 em dezembro de 
1961. O debate assumiu um papel questionador até 1964, quando 
ocorreu, com o golpe de Estado, o verdadeiro «cala boca» nacional.   

Segundo os referidos autores o conflito estabeleceu-se entre os 

privatistas e os defensores da escola pública. Os primeiros combateram o 

Projeto Mariani, defendendo nacionalmente o Substitutivo Lacerda3. Já os 

defensores da Escola Pública deram continuidade ao pensamento de Anísio 

Teixeira, Pascoal Leme, surgindo também a figura importante de Paulo Freire. 

Segundo Góes e Cunha (1999, p. 14): 

A LDB terminou sendo uma conciliação dos projetos Mariani e 
Lacerda. Assim o ensino no Brasil é direito tanto do poder público 
quando da iniciativa privada (Art. 2º). A gratuidade do ensino 
conquista constitucional, fica sem explicitação. Abre-se a porta para o 

Estado financiar a escola privada (Art. 95). Do projeto Mariani, 

permanece a proposta de equiparação dos cursos de nível médio 
dentro de uma articulação flexível. 

O Governo Jango ainda propôs em 1963:  

a) O Plano Nacional de Educação (PNE), oriundo do Conselho 
Federal de Educação; 
b) O plano trienal Celso Furtado, que encampou o PNE; 
c) A Comissão de Cultura Popular, criada junto ao gabinete do 
ministro com atribuição de implantar o Sistema Paulo Freire, em 
Brasília (junho); 
d) O Plano Nacional de Alfabetização – PNZ (Decreto 53465, de 
janeiro de 1964) que oficializou, a nível nacional, o Sistema Paulo 
Freire; este chegou a operacionalizar-se em Brasília, projeto-piloto 
nordeste (Sergipe) e projeto-piloto sul (Baixada Fluminense, Rio) 
(GOÉS e CUNHA, 1999, p. 15). 

Para Góes e Cunha (1999, p. 32): 

                                                 
3 «Nesta trincheira ficaram os católicos sob a liderança da AEC (Associação de Educação Católica), que 

deflagrou a campanha em defesa da liberdade de ensino em oposição à Campanha da Escola Pública. A 

AEC mobilizou os colégios católicos, os Círculos operários, a opinião pública conservadora e pressionou 

o Congresso Nacional. Essa militância católica começou a rachar na JEC (Juventude Estudantil Católica) 

e JUC (Juventude Estudantil Católica) face à oposição do movimento estudantil em favor da escola 

pública. A Campanha em Defesa da Escola Pública retomou o pensamento liberal norte-americano e 

europeu do final do século XIX (ao qual se somaram os marxistas), mobilizou a opinião pública 

progressista, o movimento estudantil, e, obteve o apoio operário (I e II Convenções Operárias em Defesa 

da Escola Pública, Sindicato dos Metalúrgicos de Sã0o Paulo (GOÉS E CUNHA, 1999, p..13) 



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 respaldos sociais 
expressivos. Não foi coisa de amadores. 

A repressão se implantou e os projetos gestados socialmente todos 

eles foram abortados. No que se refere à educação ocorreu uma nova 

reordenação, demonstradas nos Acordos MEC-USAID. E, segundo Góes e 

Cunha (1999) imprimiram a Educação pela repressão e subindo ao poder os 

privatistas.  

Com o Golpe Militar de 1964, que buscou se adaptar às exigências do 

capital estrangeiro, o governo procurou encaixar a organização escolar na 

perspectiva econômica vivida na época, através da Lei 5.692/71 que promoveu 

uma radical reforma do ensino médio em todo o país. Tal lei tinha como 

objetivo possibilitar uma determinada formação e que a mesma proporcionasse 

ao educando auto-realização, consciência social política da sociedade em que 

vive; criou-se uma imagem de solução empregativa, porém os cursos indicados 

serviam mais aos interesses políticos do que às reais necessidades da 

sociedade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Em face da legislação vigente os cursos de Engenharia Industrial recém-

criados eram de longa duração e as escolas técnicas federais estavam 

autorizadas a ministrarem somente cursos de curta duração, assim na forma da 

Lei precisou mudar. Após a extinção dos cursos de Engenharia de Operação o 

ministro de Educação e Cultura, Ney Braga, determinou ao seu secretário geral, 

Euro Brandão, que nomeasse uma comissão para transferir os cursos de 

Engenharia de Operação das escolas técnicas federais para as escolas de 

Engenharia das Universidades Federais existentes nos respectivos estados 

onde esses cursos foram implantados.  

Segundo Manfredi (2002, p. 106): 

 E [...] até 1996, o sistema formal de ensino profissionalizante 
compunha-se de uma rede de escolas publicas mantidas pela União 
(rede federal) e pelos Estados e municípios (redes estaduais e 
municipais), sendo administrativamente ligadas a esses níveis, e de 
outra rede mantida por entidades privadas, incluindo o Sistema S. 

 A educação compulsória inicialmente proposta pela Lei 5692/71 não 

obteve sucesso, e não tinha força para transformar o ensino de 2° grau e 



articular a educação geral com a formação profissional. Segundo Manfredi 

(2002, p. 106 e 107): 

[...] uma solução de compromisso, mediante a qual se repunha a 
antiga distinção, já presente no Parecer MEC 76/75, entre o ensino 
de formação geral (denominado de básico) e o ensino de caráter 
profissionalizante (pela via das habilitações específicas e plenas, 
fundamentadas, respectivamente, nos Pareceres MEC 45/72 e 76/75.   

Para Góes e Cunha (1999, p. 62) o ensino profissionalizante foi uma das  

realizações mais ambiciosas da ditadura, que implementou esta forma de 

ensino para conter a entrada nas Universidades. Nas palavras dos autores: «as 

escolas particulares, ciosas dos interesses imediatos de sua clientela, 

inventaram a profissionalização faz-de-conta» (GOÉS E CUNHA, 1999, p. 67). 

Assim, a realidade foi forçando a modificação da Lei e, em 1982, foi 

editada a Lei 7.044, que foi “uma solução de compromisso, mediante a qual se 

repunha a antiga distinção já presente no parecer MEC N° 76/75, entre o ensino 

de formação geral (denominado de básico) e o ensino de caráter 

profissionalizante” (MANFREDI, 2002, p. 106). Esta lei vai preparar as reformas 

do ensino nos anos 1990. 

3.2 AS MUDANÇAS NO MUNDO DO TRABALHO E A REPERCUÇÃO NO 

ENSINO PROFISSIONAL NA DÉCADA DE 1990. 

Segundo Almeida (2001): 

A nova ordem internacional impôs a mudança de modelo econômico, 
amplamente implantado, primando pelos princípios neoliberais a 
serem adotados em escala global, em especial nas economias de 
terceiro mundo. O conjunto das relações econômicas e financeiras é 
governado por um seleto grupo de países imperialistas conhecido 
como G-7, que articula, coordena e orienta uma complexa rede de 
instituições internacionais, dentre as quais se destacam o Fundo 
Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial e a Organização 
Mundial de Comércio (OMC), instrumentos de estratégia global 
desses países e simultaneamente palco em que se manifestam as 
irreconciliáveis contradições entre uns e outros. Os países 
pertencentes ao G-7 aconselham os países subdesenvolvidos a 
abrirem suas economias, como chave para o fim da crise; no entanto, 
mantêm barreiras protecionistas, deixando claro que as regras do 
livre mercado não valem para todos. 

Nesta perspectiva a crise do sistema capital remete a idéia de 

reestruturação produtiva, ou seja, mudanças no mundo do trabalho, para atingir 

maior produtividade e lucratividade do capital. Essas modificações acabam por 

trazer mundialmente novas posturas tanto nos processos de trabalho, como 



nas relações sociais mais gerais. É a crise estrutural do sistema capital, que 

impulsiona a mudança nos processos de organização do trabalho e do sistema 

educacional. Ou seja, o processo de acumulação capitalista precisa operar 

mudanças nos processos produtivos, para manter a produtividade necessária à 

dinâmica do capital. 

Mourão (2006, p. 50) esclarece que: 

É neste sentido que entendo que as várias estratégias de gestão do 
processo de trabalho e da força de trabalho têm engendrado 
elaborações teóricas que trazem subentendida a impossibilidade do 
modelo taylorista/fordista de assegurar a expansão do capital e de 
conter a resistência dos trabalhadores, fato que vem obstar o 
desenvolvimento capitalista e caracterizar uma situação de crise. Isto, 
no entanto, não equivale dizer que houve uma ruptura com o modelo 
predominante. A este respeito, Alves (2001) é categórico quando 
afirma que as novas formas de gestão – do processo de trabalho e da 
força de trabalho – vinculam a continuidade da racionalização do 
trabalho taylorista fordista com as novas exigências do processo de 
acumulação. 

Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) ao discutirem as reformas do ensino 

médio e profissional nos anos 1990, destacam os projetos políticos em disputa 

– projeto nacional popular e projeto conservador populista que vem permeando 

a luta política na sociedade brasileira. A Lei de diretrizes e bases da educação 

nacional – 9.394/96 – vem instituir as bases para a reforma do ensino 

profissionalizante, que para Manfredi (2002) é fruto de um processo histórico 

de disputas político-ideológicas. 

O projeto do Ministério do Trabalho via a educação profissional como 

“parte de um plano nacional de desenvolvimento econômico e tecnológico 

sustentado e articulado a outras políticas de emprego, de trabalho e de renda” 

(MANFREDI, 2002, p.89). Este plano era sustentado em três linhas de ação: 

integração dos programas de qualificação e requalificação ao PROGER 

(Programa de Geração de Trabalho e Renda), ao seguro desemprego e à 

intermediação de mão-de-obra; focalização do PLANFOR (Plano Nacional de 

Educação Profissional) nos grupos em situação de risco; criação de uma bolsa 

de qualificação a ser percebida pelo trabalhador em situação de desemprego. 

O projeto do MEC propunha a criação do Sistema Nacional de Educação 

Tecnológica. O principal argumento do ministro era a necessidade de 

implantação de novas estruturas de produção e consumo, sendo para isso 

fundamental a construção de uma sólida educação que formasse profissionais 

mais capazes de desenvolver e gerar tecnologia (KUENZER, 1997).  



O Sistema Nacional de Educação Tecnológica era formado de: Escolas 

técnicas federais, estaduais e municipais; Instituições particulares da rede Sesc 

e Senac. Os cursos seriam nas seguintes modalidades: qualificação 

ocupacional – para exercer uma ocupação independente da formação escolar; 

educação prática em nível de 1° Grau – própria das experiências práticas; 

formação básica de nível médio – profissionalização em área definida; 

formação técnica em nível superior – preparação de tecnólogos; formação 

profissional superior – oferecida pelas Universidades. 

Vários outros projetos advindos dos diferentes setores da sociedade civil 

também foram pautados. Dentre estes destacamos o apresentado pelo Fórum 

de Defesa da Escola Pública que apontava a construção de um sistema de 

educação nacional integrando trabalho, ciência, tecnologia e cultura. Para 

concretizar este projeto seria necessária uma sólida base comum de 

conhecimento básico no nível elementar e nível médio, para, posteriormente, 

passar à formação profissional. 

O projeto apresentado pelos empresários propunha políticas que 

aumentassem o nível de escolaridade, além de incentivar as parcerias 

público/privado visando o fortalecimento dos processos produtivos e maior 

competitividade. 

Na verdade, como a LDB já tinha concretizado o dualismo estrutural, 

separando a Educação Profissional da Educação Básica, Fernando Henrique 

Cardoso ao publicar o Decreto 2.208/97 consolida esta separação, quando, 

objetivamente possibilita a consecução de uma série de medidas que dão 

corpo à reforma do ensino médio e profissional. 

O decreto 2.208/97 ao estabelecer os objetivos, níveis e modalidades da 

Educação Profissional “reestruturou a rede federal, composta pelos Centros 

Federais de Educação Tecnológica (CEFET), Escolas Técnicas Federais (ETF) 

e Escolas Agrotécnicas Federais (EAF)” (VIRIATO, 2007, p. 1). Esta 

reestruturação impulsiona uma nova institucionalidade no campo da formação 

do trabalhador na medida em que começam a configurar-se mudanças reais 

que se espalham por todas as regiões. 

Há concretamente uma tendência da disseminação de novas estratégias 

gerenciais que “enfatizam a capacidade de inovação das organizações e a 

centralidade do cliente” (MOURÃO, 2006, p. 10). Esta concepção estende-se 



para as instituições de ensino, onde o modelo de gestão gerencial, que enfatiza 

o contrato de gestão, vai substituindo as políticas sociais mais amplas.  

Concomitante a esta posição é disseminado na mídia a idéia que o 

mercado apresenta vagas, mas é o trabalhador que não se encontra preparado 

para enfrentar as novas demandas, pois não construiu sua empregabilidade, e, 

com isso, há uma pressão sobre as instituições formadoras em responder com 

mais eficiência e eficácia estas exigências. 

Pires (2007, p. 3) é enfática, colocando que o contexto de mudança da 

cefetização das escolas técnicas traz como premissa “a possibilidade de 

formação mais rápida via cursos tecnológicos, atende assim às necessidades 

postas pelo mercado, de uma formação flexível”. 

O principal argumento do Governo Federal em relação à independência 

entre o ensino médio e profissional, existente no decreto 2.209/97, segundo 

Cordão (2005), é o da possibilidade do aluno traçar seu percurso formativo. 

Segundo o Conselho Federal de Educação a flexibilidade apresentada no novo 

parecer permitirá quebrar a rigidez que as habilitações profissionais 

apresentavam. 

A nova forma de produzir aponta para uma nova forma de trabalho mais 

flexível e é nesta relação que se estabelece o conceito de polivalência. Para 

Mourão (2006, p. 10) esta concepção quando colocada em prática vai interferir 

nas relações hierárquicas de poder, objetivando novas políticas de salários, de 

gestão e de formação. 

Nesta perspectiva o problema posto é: concretiza-se uma nova era – a 

do conhecimento – e com isso, a tendência da sociedade é libertar-se dos 

grilhões do trabalho explorado e construir práticas que levam a autonomia e 

liberdade humanas? Ou, mesmo que objetivamente as condições para tal 

estejam postas, a lógica do desenvolvimento capitalista aponta para um 

processo crescente de desqualificação do homem e da vida? Entendemos que 

é no movimento desta contradição que se delineia a discussão sobre 

qualificação versus competência. 

Assim este modelo traz a educação propedêutica ministrada no ensino 

médio, e a educação técnico-profissional ministrada no ensino profissional. 

Mais uma vez, a sociedade civil organizada, os educadores de todo o país, 

fomentam discussões e propugnam proposta para vencer esta dualidade. Era 

preciso pensar em uma educação que articulasse trabalho, ciência e cultura.  



Essa esperança renova-se quando o decreto 2.208/97 é revogado e o 

Governo Lula edita o decreto n°5.154/04. Este redesenha o ensino profissional, 

que passa a organizar-se como: “a) Formação inicial e continuada de 

trabalhadores; b) Educação Profissional Técnica em nível médio; c) Educação 

Profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação” (AMARAL E 

OLIVEIRA, 2007, p. 176). 

Com a edição do referido decreto a educação profissional pode ser 

ministrada de forma integrada, concomitante ou subseqüente. É justamente o 

ensino médio integrado que é apontado como renovador por Frigotto, Ramos e 

Ciavatta (2005), já que este possibilita “uma formação básica que superasse a 

dualidade cultura geral e cultura técnica, introduziu na história da educação 

brasileira o conceito de politecnia (idem, ibidem, p. 41). 

Segundo Pires (2007) os educadores que atuam na rede federal de 

ensino profissional por terem tradição no ensino médio integrado, exultarem em 

poder construir uma escola que atendesse a projetos integrados. No entanto, a 

autora afirma que com a edição dos decretos 5.154/04, 5.159/04, 5.205/04, 

5.224/04, 5.225/04 volta ao cenário os cursos tecnológicos como alternativos 

ao ensino superior e amplia a discussão na rede federal de ensino profissional. 

Ao mesmo tempo em que a legislação apontava para o ensino médio 

integrado, em nível administrativo institui-se a dualidade já que o ensino médio 

é administrado pela Secretaria de Educação Básica e a educação profissional é 

administrada pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. 

É importante resgatar que o Estado tem investido mais intensamente na 

educação profissional pública, embora, ao mesmo tempo potencializa o ensino 

profissional privado. O movimento contraditório da educação profissional 

brasileira, que ora é dualista e ora propugna para uma maior integração traz 

em seu bojo outra polêmica: a formação tecnológica em nível superior. É 

importante resgatar que o movimento de expansão inicia-se em 1994 com a Lei 

8.948 de 8 de dezembro de 1994:que: 

 Institui o Sistema Nacional de Educação Tecnológica, 

transformando, gradativamente, as ETFs e as EAFs em Cefets; 

 A expansão da oferta da educação profissional somente ocorrera 

em parceria aos Estados, Municípios e Distrito Federal, setor 

produtivo ou organizações não governamentais, que serão 



responsáveis pela manutenção e gestão dos novos 

estabelecimentos de ensino. 

Retoma-se o processo de transformação das Escolas Técnicas 

Federais em Centros de Educação Tecnológica (CEFET).  Em 2004 o decreto 

n° 5.154 permite a integração do ensino técnico de nível médio ao ensino 

médio. Ainda em 2004 o decreto n° 5.224 de 1 de outubro reconhece todos os 

Centros Federais de Educação Tecnológica como instituições de Ensino 

Superior (IES), dando-lhes autonomia para a criação de cursos superiores, 

podendo atuar no ensino de pós-graduação em nível de latu e strictu sensu; no 

mesmo 1 de outubro o decreto n° 5.225 dispõe sobre a organização das 

instituições de ensino superior, definindo sua finalidade, objetivos, 

características e demais aspectos organizacionais. Em seguida no ano de 

2005, institui-se, pela Lei 11.195, que a expansão da oferta da educação 

profissional preferencialmente ocorrera em parceria com Estados, Municípios e 

Distrito Federal, setor produtivo ou organizações não governamentais; é 

lançada a primeira fase do Plano de Expansão da Rede Federal com a 

construção de 60 novas unidades de ensino pelo Governo Federal e o Cefet 

Paraná passa a ser Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

No ano de 2006, o decreto 5.773 trata sobre o exercício das funções de 

regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior cursos 

superiores de graduação e seqüenciais no sistema federal de ensino; é 

instituído, no âmbito federal, o Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação de Jovens e Adultos; é lançado o Catálogo 

Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia. 

Em 2007 é lançada a segunda fase do Plano de Expansão da Rede 

Federal. Até 2010 serão 354 unidades. O decreto 6.302 institui o Programa 

Brasil Profissionalizado; é lançado o Catalogo Nacional dos Cursos Técnicos. 

Ocorre em 2008 a articulação para criação dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia. O ano de 2009 é o ano do Centenário da 

Rede Federal de Educação Profissional e tecnológica. 

 

 

 

 

 



3.3 PERCURSO HISTÓRICO: DA ESCOLA DE APRENDIZES 

ARTÍFICES AOS INFET’S.  

 

Ano Acontecimento 

1909  O presidente Nilo Peçanha assina o decreto 7.566 em 23 de setembro, e cria inicialmente 19 Escolas de 

Aprendizes Artífices submissas ao Ministério dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comercio. 

1910 Ocorre instalação das Escolas de Aprendizes Artífices. 

1927 Prevendo a obrigatoriedade do ensino profissional em todas as escolas primarias do país, o Congresso 

Nacional aprova o Projeto Fidélis Reis com o decreto-lei n° 5.421 em 22 de agosto. 

1930 É criado o Ministério da Educação e Saúde Pública que passa a supervisionar as Escolas de Aprendizes 

Artífices, através da Inspetoria do Ensino Profissional Técnico.  

1931 O decreto-lei n° 19.890 de 18 de abril dispõe sobre a organização do ensino secundário. 

1932 Ocorre a Reforma Francisco Campos, o decreto n° 21.241 de 4 de abril consolida as disposições do ensino 

secundário, em seguida o decreto n° 20.158 organiza o ensino profissional comercial.  

1937 É divulgada a nova Constituição Brasileira que pela primeira vez trata do ensino técnico, profissional e 

industrial. É assinada a lei 378 que transforma as Escolas de Aprendizes Artífices em Liceus Industriais, 

destinados ao ensino profissional de todos os ramos e graus.  

1939 O decreto n°1.238 de 2 de maio de 1939 obriga as empresas manter cursos de aperfeiçoamento profissional 

para adultos e menores. 

1940 O decreto n° 6.029 de 26 de julho, firma a Instalação e Funcionamento dos Cursos Profissionais de que trata o 

art. 4° do Decreto-lei n° 1.238 d 2 de maio de 1939.  

1941 Vigora uma serie de leis, conhecidas como a Reforma Capanema, que remodelam todo o ensino do país. As 

principais mudanças foram: 

 O ensino profissional passa a ser considerado de nível médio; 

 O ingresso nas escolas industriais passa a depender de exames de admissão; 

 Os cursos são divididos em dois níveis: curso básico industrial, artesanal, de aprendizagem e 

de mestria, e o segundo, curso técnico industrial.  

1942 É um ano movimentado para o ensino profissional, primeiramente o decreto-lei n° 4.048 de 22 de janeiro cria o 

SENAI, posteriormente o decreto-lei n° 4.073 de 30 de janeiro estabelece a Lei Orgânica do Ensino Industrial. 

Em 21 de fevereiro, através do decreto-lei n°4.119 fica estabelecido o prazo para todos os estabelecimentos 

de ensino do país se adequarem aos novos preceitos normativos da legislação. O decreto 4.127, de 25 de 

fevereiro, transforma os Liceus Industriais em Escolas Técnicas Federais, passando a oferecer a formação 

profissional em nível equivalente ao do secundário. Em 9 de abril o decreto-lei n°4.244 cria a Lei Orgânica do 

Ensino Secundário. 

1943 Decreto-lei n° 6.141 d 28 de dezembro estabelece a Lei Orgânica do Ensino Comercial; a criação do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC. 

1944 A participação da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial e o conseqüente empréstimo 

financeiro dos Estados Unidos ao Brasil no governo Getúlio Vargas impulsionaram a industrialização brasileira. 

1946 Em 02 de são anunciados dois decretos, o primeiro é o 8.529 que cria a Lei Orgânica do Ensino Primário, e o 

segundo 8.530 a Lei Orgânica do Ensino Normal. O Decreto-lei n° 9.613 de 20 de agosto situa a Lei Orgânica 

do Ensino Agrícola. 

1956 
a 
1961 

O governo Juscelino Kubitschek marca o aprofundamento da relação entre Estado e economia. O objetivo é 

formar profissionais orientados para as metas de desenvolvimento do país 

1959 A Lei n° 3.552 de fevereiro firma a transformação das Escolas Industriais e Técnicas em autarquias com o 

nome de Escolas Técnicas Federais, com autonomia didática e de gestão. 

1961 Ocorre a promulgação da Lei n°4.024 que fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, assim o ensino 

profissional é equiparado ao ensino acadêmico. 

1967  O decreto 60.731 transfere as Fazendas Modelos do Ministério da Agricultura para o Ministério da Educação 

e Cultura que passam a funcionar como escolas agrícolas. 

1971 A Lei Federal n° 5.692 reformula a Lei Federal n° 4.024 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 



torna técnico-profissinal todo o currículo de segundo grau compulsoriamente; neste é transformado o modelo 

humanístico – cientifico em cientifico – tecnológico, e é adotado o Programa Intensivo de Formação de Mão de 

Obra. 

1978 A Lei n° 6.545 transforma três Escolas Técnicas Federais (Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro) em Centros 

Federais de Educação Tecnológica. 

1980 Durante essa década, a globalização, nova configuração da economia mundial, também atinge o Brasil. O 

cenário é de profundas e polêmicas mudanças: a intensificação da aplicação da tecnologia se associa a uma 

nova configuração dos processos de produção. 

1994 A Lei 8.948 de 8 de dezembro institui o Sistema Nacional de Educação Tecnológica, transformando, 

gradativamente, as ETFs e as EAFs em Cefets; A expansão da oferta da educação profissional somente 

ocorrera em parceria aos Estados, Municípios e Distrito Federal, setor produtivo ou organizações não 

governamentais, que serão responsáveis pela manutenção e gestão dos novos estabelecimentos de ensino. 

1996 Em 20 de novembro a Lei 9.394 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/LDB) dispõe sobre a 

Educação Profissional num capitulo próprio.  Configura a identidade do ensino médio como uma etapa de 

consolidação da educação básica, preparando o educando para o trabalho e a cidadania. 

1997 O decreto 2.208 regulamenta a educação profissional e a separa do ensino médio e cria o Programa de 

Expansão da Educação Profissional (PROEP). Retoma-se o processo de transformação das Escolas Técnicas 

Federais em Centros de Educação Tecnológica (CEFET). 

1999 É retomado o processo de transformação das Escolas Técnicas Federais em Centros Federais de Educação 

Tecnológica.  

2004 O decreto n° 5.154 permite a integração do ensino técnico de nível médio ao ensino médio. O decreto n° 5.224 

de 1 de outubro reconhece todos os Centros Federais de Educação Tecnológica como instituições de Ensino 

Superior (IES), dando-lhes autonomia para a criação de cursos superiores, podendo atuar no ensino de pós-

graduação em nível de latu e strictu sensu; no mesmo 1 de outubro o decreto n° 5.225 dispõe sobre a 

organização das instituições de ensino superior, definindo sua finalidade, objetivos, características e demais 

aspectos organizacionais. 

2005 Institui-se, pela Lei 11.195, que a expansão da oferta da educação profissional preferencialmente ocorrera em 

parceria com Estados, Municípios e Distrito Federal, setor produtivo ou organizações não governamentais; é 

lançada a primeira fase do Plano de Expansão da Rede Federal com a construção de 60 novas unidades de 

ensino pelo Governo Federal e o Cefet Paraná passa a ser Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

2006 O decreto 5.773 trata sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de 

educação superior cursos superiores de graduação e seqüenciais no sistema federal de ensino; é instituído, 

no âmbito federal, o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação de Jovens e 

Adultos; é lançado o Catalogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia. 

2007 É lançada a segunda fase do Plano de Expansão da Rede Federal. Até 2010 serão 354 unidades. O decreto 

6.302 institui o Programa Brasil Profissionalizado; é lançado o Catalogo Nacional dos Cursos Técnicos. 

2008 Ocorre a articulação para criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

2009 É o ano do Centenário da Rede Federal de Educação Profissional e tecnológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. METODOLOGIA 

Optamos pela linha teórico-metodológica do materialismo histórico que 

tem como procedimento geral segundo Triviños (1987) três etapas que 

orientam a construção do conhecimento. A primeira etapa que o autor 

denomina de Contemplação Viva da situação estudada, é o momento que se 

estabelece que o objeto seja singular. Nos dizeres do referido autor: “Realizam-

se as primeiras reuniões de materiais de informações, fundamentalmente 

através de observações e análises de documentos” (TRIVIÑOS, 1987, p. 74). 

Nesta etapa a qualidade geral do objeto é captada. 

Na segunda etapa é a análise do fenômeno, o autor se refere que é a 

sua dimensão abstrata. Nesta etapa todos os elementos são observados e ao 

fazê-lo o pesquisador necessariamente estabelece as relações sócio-históricas, 

estabelecendo também as relações quantitativas do fenômeno estudado. 

A terceira etapa que é denominada pelo autor de a “realidade concreta 

do fenômeno” há o estabelecimento dos aspectos essenciais que configuram a 

situação estudada. Assim, a historicidade do fenômeno, suas relações situam a 

questão em um contexto mais complexo, estabelecendo as contradições 

existentes no problema. 

Assim, essa pesquisa ao buscar compreender os processos das 

reformas do ensino médio e profissional a partir das modificações no mundo do 

trabalho, buscou compreender o processo histórico da construção da 

Cefetização no Estado do Amazonas, suas relações mais amplas e as 

contradições existentes no processo. 

As questões norteadoras que formulamos são: 

1) Quais os pressupostos teórico-metodológicos da Reforma do 

Ensino Médio e Profissional?  

2) Quais mudanças ocorreram no CEFET/AM após a Reforma do 

Ensino Médio e Profissional? 

4.1. Etapas da Pesquisa 

1) Compilar os documentos oficiais que nortearam a Reforma do 

Ensino Médio e Profissional;  



2) Compilar os documentos relativos à transformação da Escola 

Técnica em CEFET; 

3) Fazer um levantamento dos cursos oferecidos na instituição antes 

e depois da Reforma; 

4) Levantar dados sobre a cultura da instituição, forjada no processo 

de reforma. Análise de conteúdo à luz de Bardin. 

Inicialmente estabelecemos a pré-análise. Nesta etapa separamos os 

documentos, fizemos leituras flutuantes, estabelecemos as relações com as 

questões norteadoras, para estabelecer as categorias estudadas. Assim 

estabelecemos os seguintes temas para analisar: Os pressupostos teóricos do 

ensino médio/profissional; Mudanças na Escola Técnica. 

Toda a análise respeitou o contexto em que foram construídos os 

Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio e as Mudanças na Escola 

Técnica, a partir da legislação que norteia a organização do ensino médio e do 

ensino profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. RESULTADOS 

5.1 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DO ENSINO MÉDIO-

PROFISSIONAL  

Os parâmetros curriculares do ensino médio têm como primeiro 

pressuposto que as mudanças no mundo do trabalho dadas pelo avanço 

científico e tecnológico nos remeteram para uma nova sociedade: a sociedade 

do conhecimento ou da informação.  É importante destacar que os defensores 

desta tese entendem que a humanidade evoluiu a tal ponto que é possível 

superara os conflitos engendrados pelo modo capitalista de produção. Mourão 

(2006) destaca que no modo de produção capitalista a informação se difunde e 

as novas tecnologias são desenvolvidas em alta velocidade, mas sempre a 

serviço do capital. Segundo os parâmetros curriculares nacionais para o ensino 

médio: 

A formação do aluno deve ter como alvo principal a aquisição de 

conhecimentos básicos, a preparação científica e a capacidade de utilizar 

as diferentes tecnologias relativas às áreas de atuação. Propõe-se, no nível 

do Ensino Médio, a formação geral, em oposição à formação específica; o 

desenvolvimento de capacidades de pesquisar, buscar informações, analisá-

las e selecioná-las; a capacidade de aprender, criar, formular, ao invés do 

simples exercício de memorização (MEC, 2008). 

Segundo Mourão (2008), é fundamental mudar a realidade das escolas 

para se implementar novas metodologias de ensino, ocupando os espaços 

tecnológicos que a escola pode propor. No entanto, torna-se fundamental a 

mudança da cultura escolar, que transforme a escola em um espaço realmente 

de aprendizagem.  

Ainda nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

tem-se: 

Na perspectiva da nova Lei, o Ensino Médio, como parte da educação 
escolar, “deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social” 
(Art.1º § 2º da Lei nº 9.394/96). Essa vinculação é orgânica e deve 
contaminar toda a prática educativa escolar. Em suma, a Lei 
estabelece uma perspectiva para esse nível de ensino que integra, 
numa mesma e única modalidade, finalidades até então dissociadas, 
para oferecer, de forma articulada, uma educação equilibrada, com 
funções equivalentes para todos os educandos: 
• a formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e 
competências necessárias à integração de seu projeto individual ao 
projeto da sociedade em que se situa; 
• o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 



• a preparação e orientação básica para a sua integração ao mundo 
do trabalho, com as competências que garantam seu aprimoramento 
profissional e permitam acompanhar as mudanças que caracterizam 
a produção no nosso tempo; 
• o desenvolvimento das competências para continuar aprendendo, 
de forma autônoma e crítica, em níveis mais complexos de estudos. 

Assim, os parâmetros indicam que o ensino médio tem que promover 

processos de formação que integrem os educandos ao mundo do trabalho, 

desenvolvendo as competências necessárias para isso. Mourão (2006) 

questiona os modelos de competência, por entender que a materialidade da 

vida não permite a inserção em um mercado sem emprego. Inclusive estudos 

feitos realizados por Lopes (2009) têm demonstrado que os parâmetros 

curriculares nacionais para o ensino médio têm tomado um caráter produtivista. 

Por que: 

Nos PCNEM, afirma-se também que a aprendizagem situada é 
originária de programas de preparação profissional. Realmente, 
identifica-se que tal noção de aprendizagem situada é a mesma que 
fundamenta projetos de ensino e aprendizagem contextual 
(Contextual Teaching and Learning ¾ CTL), em franco 
desenvolvimento nos EUA desde os anos 90 (Berns & Erickson, 
2001; Khan & Brown, 2000; Zukas & Malcolm, 2000). Recuperando 
idéias de Dewey, Bruner e Piaget, e por vezes não se afastando da 
formação de habilidades na tradição dos eficientistas, esses trabalhos 
associam a aprendizagem situada, a aprendizagem contextual e o 
atendimento às demandas da nova economia. De forma similar aos 
parâmetros, tais trabalhos enfatizam a resolução de problemas e o 
currículo integrado, na modalidade interdisciplinar, e vêem o 
construtivismo como a forma de superar o modelo 
comportamentalista influente em uma formação profissional que não 
mais se adapta aos novos modelos de trabalho (LOPES, 2002, p. 4). 

Ou seja, mais uma vez a influência americana nos encaminhamentos 

legais se faz presente, moldando nossas perspectivas, fora da realidade vivida 

em nossas escolas, buscando uma homogeneidade cultural, nos dizeres da 

autora:  

Em outras palavras, sobretudo por ser uma proposta curricular que 
limita as possibilidades de superarmos o pensamento hegemônico 
definidor do conhecimento como mercadoria sem vínculos com as 
pessoas. Um conhecimento considerado importante apenas quando é 
capaz de produzir vantagens e benefícios econômicos (LOPES, 2002, 
p. 6). 

Embora se faça alusão à relação ensino médio e ensino profissional, 

houve concretamente com a LDB/1996 uma cisão entre o ensino médio e 

técnico, já que a educação básica ficou formado pela Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio. Sendo que o ensino profissionalizante foi 



normatizado pelo Decreto 2.208/97, que estabelece o ensino profissional em: 

básico, técnico e tecnológico. Gama (2004) afirma que o referido decreto 

implantou a dualidade do ensino médio (propedêutico) e ensino profissional 

(técnico), além disto, acarretou a diminuição das matrículas do ensino 

profissional nas Escolas Técnicas ao orientar que 50% das vagas fossem 

destinadas ao ensino médio e à redução deste nível de ensino.  

A questão curricular vinculou-se à teoria das competências: 

Competências Básicas, Competências Gerais, Competências Específicas. 

Desta forma, mais uma vez a dualidade estava estabelecida, com uma postura 

autoritária que foi negada pelas entidades ligadas à área da Educação, tais 

como a ANPED, ANPAE e ANDES. 

Com a eleição do Presidente Lula, as discussões retornam, e há uma 

grande mobilização nacional para que o decreto 2.208/97 fosse revogado, tanto 

é que dois seminários realizados em 2003, Ensino Médio: construção política e 

Educação Profissional: Concepções, Experiências, Problemas e Propostas, 

apontam para este objetivo. 

Nestes seminários três posições se apresentaram. A primeira posição 

defendia a ideai que “cabe apenas revogar o Decreto nº 2.208/97, a segunda 

posição que se posicionou pela manutenção do referido decreto. A terceira 

posição era a favor da revogação do decreto e a constituição de um novo 

decreto” (FRIGOTTO, CIAWATTA E RAMOS, 2005). É a terceira posição que 

se mantém, sendo editado o decreto 5.154/2004, que não acaba com o 

desmonte do ensino profissional, mas permite que se constitua o ensino médio 

integrado. 

 5.2 MUDANÇAS QUE OCORREAM NO CENTRO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA. 

A Escola Técnica de Manaus passou a chamar-se Escola Técnica 

Federal do Amazonas através da Portaria Ministerial n° 239, de setembro de 

1965, em razão da Lei 4.759/65.  

Com o surgimento da Zona Franca de Manaus, cria-se pela primeira 

vez em sua história condições para um pólo independente de recursos 

escravistas, o comércio em Manaus começou a se modernizar. Na década de 

1970, aconteceram grandes inovações através da Lei 5.692/71 que deu um 

novo formato aos cursos existentes. O pólo de Manaus se solidificava, 



precisando de mão de obra qualificada. Nessa década surgiram os cursos 

técnicos em Eletrônica, Mecânica e Química.  

Através do decreto n° 75.079/74 a nova estrutura organizacional 

passou a ser departamentalizada, foram criados quatro departamentos como 

órgão de direção superior: Ensino, Pedagogia e Apoio Didático, Administração 

e Pessoal. Com a extinção do Conselho de Representantes, foi criado o 

Conselho Técnico Administrativo (CTC) que veio a colaborar com o 

aperfeiçoamento do processo educativo e cuidar boa execução da política 

educacional da Escola. 

Em 1979, a proposta de reorganização desses cursos técnicos em 

quatro series foi aprovada. Na década de 1980 o país entrou em uma crise 

econômica por causa da divida externa e da inflação. Manaus começou a rever 

seus processos de comercialização. Apesar disso, a instituição foi incluída no 

programa MEC/BIRD para investimentos. 

Em 1981 a nova Organização Didática é aprovada e prevê ensino de 7ª 

e 8ª serie do ensino de 1° grau e funcionamento de conselho de classe.  No 

ano de 1984, houve a necessidade da permanência dos alunos em dois turnos, 

por esse motivo foi construído um refeitório, que recebeu o nome de Jamil 

Aseem, homenagem ao servidor da escola que trabalhou como cozinheiro no 

período de internato. Durante o período de internato os serviços prestados a 

copa e a cozinha eram terceirizadas. As refeições de boa qualidade eram 

servidas quatro vezes ao dia (para os semi internos eram servidas 02 

refeições): 

 Café: das 6 às 6h30min; 

 Lanche: das 9 às 9h30min; 

 Almoço: das 12 às 12h30min; 

 Jantar: das 16 às 16h30min. 

O Complexo Administrativo foi concluído no ano de 1984, e os setores 

administrativos e a Diretoria Geral foram transferidos para o Complexo; o 

antigo espaço ficou reservado à Diretoria de Relações Empresariais e 

Comunitárias, CIE-E, C.P.D (Centro de Processamento de Dados) que 

posteriormente  seria transformado Gerência de Tecnologia da Informação – 

GTI e Incubadoras de Empresas. 

Em 1985 os setores administrativos da escola começam a ser 

informatizados. Os alunos da Escola receberam através da Lei n°7.398 o direito 



de se organizarem em Grêmios Estudantis, podendo assim aprovar estatutos e 

elegerem seus dirigentes através de voto secreto e direto. A nova constituição 

do Conselho Técnico Consultivo proporcionou à comunidade eleições com 

consulta para Diretor Geral da Escola, sendo que até então era executada 

internamente. Os cursos de Técnico em Meio Ambiente, e Técnico em 

Informática Industrial foram criados no ano de 1987.  

No ano de 1987, dentro de Programas de Expansão surgiram as 

Unidades de Ensino deste Centro já implantadas, a Uned-Manaus que tem 

anos de existência e tem um papel importante no desenvolvimento desse 

Centro, principalmente no momento em que houve a transformação para 

Centro Federal de Educação Tecnológica do Amazonas e a Uned-Coari que 

representa uma nova experiência para a Instituição em ter uma Unidade de 

Ensino em outro município.  

Em dezesseis anos de atuação a Uned-Manaus, vem atualizando seus 

cursos de acordo com a necessidade do mercado de trabalho. Conforme pode 

ser constatado pela diversidade de cursos em seus níveis e modalidades de 

ensino. No ano de 1989, A Escola se mantinha firme, executando varias 

atividades, como a criação da Orquestra Sinfônica da Instituição que não 

vingou por motivos de ordem administrativa e de gestão.   

A década de 1990 apresentou dificuldades à Escola Técnica Federal do 

Amazonas. Ano que se refere a estàgio, contratação de professores na área de 

informática. Em decorrência disso a Escola Técnica Federal do Amazonas 

firmou Convenio com a Fundação, Centro Analise e Pesquisa tecnológica 

FUCAPI para a realização dos pagamentos dos professores da área de 

informática , sendo que um Concurso Publico para docentes e técnico- 

administivo e Processos Seletivos Simplificado foram suspensos.Segundo a Lei 

a implantação dos CEFETs seria realizada gradativamente obedecendo a 

critérios do Ministério da Educação e do Desporto, eles levariam em 

consideração instalações físicas, laboratório e equipamentos adequados, 

condições técnicas-pedagógicas e recursos humanos. A partir daí os Centros 

Federais de Educação Tecnológica passaram a organizar-se de forma 

funcional, com Regimentos próprios, sendo avaliados pelo Ministério da 

Educação e Desporto. Cada CEFET teria como órgão executivo a Diretoria-

Geral, e como órgão de consulta o Conselho Diretor composto por dez 

membros e suplentes nomeados pelo Ministério da Educação e Desporto, 



sendo cada um representante das Federações da Indústria, do Comercio e da 

Agricultura do respectivo Estado, com cinco representantes de cada instituição, 

um representante discente, um representante de ex-alunos, cada um indicado 

de forma regimental, sendo que não era permitida a nomeação de servidores 

da Instituição com representantes das Federações e do Ministério da Educação 

e Desporto. 

A primeira avaliação institucional da Escola Técnica Federal do 

Amazonas foi realizada em 1995 com a participação dos servidores docentes, 

técnico-administrativo, alunos, egressos e comunidade. No ano de 1996 foi 

realizada uma pesquisa de mercado que tinha o objetivo de identificar a 

demanda por cursos profissionalizantes nos níveis básicos, técnico e 

tecnológico, bem como o perfil do profissional solicitado para a realização de 

funções básicas das áreas profissionais. 

O currículo escolar da ETFAM, em 1980 tinha sua organização com 

base nos princípios e normas da Lei n°5.692/71, aprovada pela Lei n° 7.044/82, 

com núcleo comum e formação social. A educação geral apresenta matérias 

que integravam núcleo comum, pertencentes ao Art. 7° da Lei: Educação Moral 

e Cívica, Educação Física, Educação Artística e Programas de Saúde. A 

avaliação era feita em dois níveis: formativa e somativa4, o aluno que tirasse 

uma media 5 era considerado aprovado, aquele que não atingisse essa media 

era submetido a estudos de recuperação final. O ingresso do aluno era feito 

através de Processo de seleção, tanto para a 7ª serie quanto para o 2° grau, 

com realização de prova de português e de matemática. 

Em 1996 foi divulgada a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. A educação profissional é considerada como um sistema de 

informação a ser oferecido de forma seqüencial e disciplinada. Por força do 

Decreto presidencial de 2001, a Escola Técnica Federal do Amazonas passou 

a denominar-se Centro Federal de Educação Tecnológica do Amazonas, a 

mudança não ocorreu por uma questão de reforma de ensino ou por motivo 

maior, foi mais uma questão de nomenclatura, assando a oferecer cursos 

superiores de tecnologia e licenciaturas. 

O CEFET-AM possui um quadro de docentes, técnicos administrativos, 

um Centro de Documentação e Informação (C.D.I), Bibliotecas, um parque 

                                                 
4 A somativa era feita ao termino de cada etapa escolar ou bimestre. A Informativa era feita no decorrer 

do período, que acrescia a somativa, formavam a bimestral do aluno 



computacional, laboratórios, alem de vários ambientes de aprendizagem. A 

instituição oferece o Ensino Médio, Educação Profissional.  

O Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, através do 

Decreto n° 2.208/97, regulamenta a educação profissional e cria o Programa de 

Expansão da Educação Profissional (PROEP), que tinha como finalidade 

regulamentar os artigos 39 a 42 (Capitulo III do Título V) da LDB.  

A Escola Técnica Federal do Amazonas , em 1998, estabeleceu seu 

primeiro Plano Estratégico e seu Plano de Ação, adotado como forma 

estratégica de gestão como alternativa para organização e novas perspectivas 

gerenciais. A partir daí esses Planos tornaram-se ferramentas de Gestão, 

sendo elaboradas mais duas versões de Planejamento Estratégico5 em 2003 e 

2008. Nesse mesmo ano, foi realizada uma nova pesquisa de mercado sob 

coordenação da Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, 

realizada pela FUCAPI (Fundação, Centro de Análise, Pesquisa e Inovação 

Tecnológica) com o objetivo de se informar quanto às necessidades da 

qualificação de mão de obra direta do Setor Industrial da Zona Franca de 

Manaus. 

Em 1999, foi realizada uma nova pesquisa da Atividade Econômica 

Regional do Estado do Amazonas – PAER, em parceria com a Fundação 

Sistema Estadual de Análise de dados, seus resultados contribuíram para a 

reestruturação dos cursos oferecidos pela instituição a partir da reforma 

educacional. Neste mesmo ano a instituição recebeu um alto investimento 

advindo do Programa de Reforma da Educação Profissional, foi uma iniciativa 

do Ministério da Educação para desenvolver ações integradas da educação 

com o trabalho, ciência e tecnologia, com o objetivo de implantar um novo 

modelo de educação profissional que levasse à implantação de vagas, a 

diversificação de ofertas e definição de cursos. Através da portaria nº 342-

GDG/ETFAM, em 23 de julho de 1999 , o Prof. Raimundo Vicente Jimenez 

define que a partir desse ano o aniversario da Escola Técnica Federal do 

Amazonas seria comemorado no dia 23 de setembro, em consenso com as 

demais Escolas Técnicas Federais.   

 

                                                 
5 Sua elaboração tem por objetivos específicos: a realização do diagnóstico organizacional; reavaliação da 

missão institucional; consolidação dos valores e visão de futuro; definição de diretrizes gerais; definição 

de prioridade para elaboração de programas e projetos; consolidação e elaboração dos Planos de Ação 

anuais e acompanhamento, avaliação e execução do Plano de Gestão.  



 

Por força do Decreto presidencial de 2001, a Escola Técnica Federal do 

Amazonas passou a denominar-se Centro Federal de Educação Tecnológica 

do Amazonas, passando a oferecer cursos superiores de tecnologia e 

licenciaturas. No segundo semestre de 2001, o CEFET-AM realizou o 1º 

Vestibular para os cursos Superiores. No segundo semestre de 2002, foram 

criados mais quatro cursos, de Licenciatura em Química, Licenciatura em 

Biologia, Gestão em Obras e Tecnologia de Materiais, Processos e 

Componentes Eletrônicos.  

Em 2002, o CEFET-AM possuía com uma estrutura organizacional com 

representantes de Entidades de Classe, empresários e trabalhadores através 

dos Conselhos Diretor e Profissional, contava com a direção de um Diretor 

Geral, auxiliado por três Conselhos (Diretor, Técnico Profissional e 

Pedagógico), e uma equipe de cinco Diretores, dez Gerentes e cinqüenta e 

dois Coordenadores. Dados alçados sobre os alunos, mostram que em ralação 

ao Ensino Médio-2002 a aproximação entre o sexo feminino (49,60%) e o 

masculino (50,40%). O estado civil em sua maioria é solteiro; a faixa etária, no 

geral é entre 17 e 19 (49,21%); a religião predominante é católica (63,49%). 

Em ralação a moradia, prevalece o imóvel dos pais (81,75%) e a localização 

das residências são localizadas nas zonas: Sul (23,81%), Oeste (13,1%), Norte 

(21,3%), Centro-Oeste (13,10), Centro-Sul (16,67%) e Leste (12,3%).    

Buscamos nos documentos trabalhar o número de vagas na Instituição. 

Comparando o quadro I com o quadro II verificamos que houve uma aumento 

de vaga expressivo sem no entanto aumentar os cursos 

 
Previsão de Vagas para 1966 – QUADRO I 

Cursos Vagas 

Ginásio Industrial 400 

Edificações 105 

Estradas 105 

Eletrotécnica 105 

TOTAL 715 

 

Em 1967 há um aumento considerável de vagas do Ginásio Industrial, 

perfazendo 64,5% das vagas (Quadro II).  

 
 
 
 
 
 



Previsão de Vagas para 1967 – QUADRO II 

Cursos Vagas 

Ginásio Industrial 600 

Edificações 105 

Estradas 105 

Eletrotécnica 120 

Total 930 

 

O Quadro III mostra que em 1968, esse número foi reduzido face às 

dificuldades enfrentadas pela Escola, principalmente pela falta de professores. 

A maior redução ocorre justamente no Ginásio Industrial, havendo, no entanto, 

redução também nos cursos de estrada e eletrotécnica.  

Previsão de Vagas para 1968 -  QUADRO III 

Cursos Vagas 

Ginásio Industrial 367 

Edificações 179 

Estradas 112 

Eletrotécnica 62 

Total 720 

 

No ano de 1969 (Quadro IV) Foram oferecidas 120 vagas para os cursos 

Intensivos e 46 vagas para os cursos de Aprendizagem Industrial, aumentando, 

novamente o número de vagas. 

Previsão de vagas para 1969 – QUADRO IV 

Cursos Vagas 

Ginásio Industrial 520 

Edificações 200 

Eletrotécnica 125 

Estradas 90 

Total 935 

 
O Quadro V mostra como os cursos técnicos (Edificações, Eletrotécnica, 

Estradas) apresentam maior número de vagas do que o Ginásio, além disto é 

importante verificar que os cursos oferecidos no período noturno apresentam 

maior número de alunos. Estes dados nos levam a um questionamento que 

não foi possível responder, qual seja: A procura de cursos noturnos é por que 

estes alunos são trabalhadores? Para responder a esta pergunta teríamos que 

ter dados a respeito do perfil dos alunos matriculados à época. 

 
Previsão de vagas para 1971 – QUADRO V 

Cursos Vagas 

Ginásio Industrial 320 

Cursos Técnicos Diurnos 360 

Cursos Técnicos Noturnos 520 

Total 1.200 

 
 



Os quadros de I a V mostraram a Grade Curricular existente na Escola 

Técnica, ainda resquícios da LDB de 1961. Nesta época existiam o ensino 

primário, secundário e clássico, científico, normal e cursos técnicos diversos, 

mas já se apresentava a lei 7692/71 que apontava para a organização do 

trabalho escolar em 1º e 2º graus, quebrando com a segmentação da lei 

anterior, ao mesmo tempo em que implementava a profissionalização 

compulsória.  

A organização Curricular da Escola Técnica no Período da Lei 5692/71 

apontava para os cursos de Eletrônica, Eletricidade, Edificações, Mecânica, 

Química6. Profissões exigidas no Distrito Industrial que surgia na época.  

Com as reformas do ensino superior vemos que há um aumento de 

cursos e um acelerado aumento de vagas, conforme mostra o Quadro VI. É 

importante verificar que aqui já se verifica a separação do ensino médio do 

ensino profissional. O quadro mostra que a Escola nesta época oferecia cursos 

Básicos em número muito grande, cursos técnicos e o ensino médio. 

Matriculas feitas no período de 1997 a 2000 - Sede e Uned – Manaus - QUADRO VI 

Níveis de Ensino 1997 1998 1999 2000 

Técnico     

Edificações 479 362 376 301 

Química 417 287 322 302 

Eletrotécnica 447 327 356 277 

Mecânica 431 331 343 303 

Saneamento 251 164 110 24 

Seg. do Trabalho 202 112 132 98 

Meio Ambiente 121 111 161 177 

Eletrônica  462 330 355 315 

Informática Industrial 426 326 382 356 

Processamento de Dados 39 14 156 269 

Total 3275 2365 2693 2422 

Médio - 499 807 1047 

Básico  1414 2000 2578 3000 

Total Geral 4689 4863 6078 6469 

 

                                                 
66 Não conseguimos dados da época por que estava havendo a organização dos arquivos. 



A partir de 1999 a Instituição passou a oferecer a capacitação técnica 

aos alunos egressos da Instituição, construiu os Projetos dos cursos 

denominados Pós – Técnicos. Caracterizando que a Escola oferece cursos nas 

três modalidades do ensino profissional, ou seja, o básico, o técnico e o 

tecnológico. 

Os cursos pós-técnicos são destinados a pessoas que já concluíram o 

ensino médio. A legislação permite que o ensino técnico seja cursado pelo 

aluno concomitantemente ao ensino médio, após o ensino médio ou em nível 

de graduação. Assim, os cursos apresentados no Quadro VII  referem-se a 

cursos que são ministrados após os alunos terem concluído o ensino técnico. 

PÓS-TÉCNICOS – QUADRO VII 

Área Habilitação Unidade de Ensino 

Indústria Operação e Manutenção de 
processos da Industria do 
Petróleo e Gás 

 
SEDE 

Construção Civil Instalações Prediais SEDE 

Telecomunicações Sistemas de 
Telecomunicações  

 
UNED-MANAUS 

 

Como a situação dos cursos apresentava-se extremamente confusa, 

visto que as transformações oriundas do decreto Com a transformação da 

Escola Técnica Federal do Amazonas em Centro Federal de Educação 

Tecnológica esta questão ficou mais clara conforme mostram os quadros VIII e 

IX 

QUADRO VIII - Ensino Técnico- (Relatório de Gestão 2002) 

Áreas 
Profissionais 

Habilitações 

Unidade Sede 

Indústria  Mecânica; 
Eletroeletrônica; 
Produção Mecânica; 
Instalações Elétricas Industriais; 
Gerencia de Manutenção Automotiva; 
Refrigeração e Climatização. 

Construção Civil Edificações; 
Construção Predial; 
Instalações Predias. 

Quimica Química. 
Meio Ambiente; 
Química Industrial; 
Química em produtos Naturais; 
Gestão Ambiental Urbana; 
Gestão Ambiental Industrial. 

 

QUADRO IX - Cursos Pós -Técnicos (Relatório de Gestão 2002): 

Áreas Habilitações 

Unidade Sede 

Saúde  Segurança do Trabalho. 



Informática Processamento de dados; 
Programação de computador. 

Unidade Descentralizada em Manaus 

Área Profissional  Habilitações 

Industria Eletrônica; 
Manutenção de equipamentos eletrônicos; 
Sistemas de Controles Automáticos. 

Informática Informática Industrial; 
Programação e Manutenção de 
Computadores; 
Manutenção de Computadores e Periféricos. 

Gestão Controle de Material e Logística. 

Telecomunicações Comunicação sem fio. 

 
 

Indústria Operação e Manutenção de Processos da 
Indústria do Petróleo; 
Controle da Qualidade. 

Química Galvanoplastia 

Unidade de Ensino Descentralizada – Uned 

Telecomunicações Sistemas de Telecomunicações 

 

O Quadro X mostra os cursos de nível superior no ano de 2001 com as 

respectivas vagas.  

QUADRO X - Vagas no Curso Superior- 2001 

Cursos Vagas 

Tecnologia em Produção Publicitária 40 

Tecnologia em Desenvolvimento de Software 40 

Sistemas de Telecomunicações 40 

 

Assim, a escola passa a trabalhar com o ensino técnico, tecnológico, 

médio e com diferentes licenciaturas. Extingue a oferta de cursos 

profissionalizantes básicos, concentrando-se no técnico e tecnológico. 

Alunos Matriculados- 2002  – QUADRO XI  

 
Descrição 

Campus  
Total Sede Uned 

Ensino Médio 532 422 854 

Ensino Técnico 2.202 792 2.994 

Ensino Tecnológico 182 114 296 

Licenciaturas 80 - 80 

TOTAL 2996 1228 4224 

 

Com a reforma da Educação Profissional a partir de 2001 os cursos 

oferecidos pelo CEFET-AM foram organizados por áreas profissionais e suas 

respectivas Habilitações. O quadro XII mostra que há uma grande 

diversificação de área. 

 



 
Cursos da Área Profissional – QUADRO XII 

Área Profissional Habilitação 

Gestão Administração de Materiais e Logística 

Telecomunicações Comunicação sem Fio 

 
Construção Civil 

Construção Predial 

Instalações Prediais 

Planejamento e Projeto Predial 

 
 
Meio Ambiente 

Gestão Ambiental Industrial 

Gestão Ambiental Urbana 

 
Indústria 

Instalações Elétricas Industriais 

Manutenção Automotiva 

Manutenção de Computadores e Periféricos  

Manutenção de Equipamentos Eletrônicos  

Manutenção de Sistemas de Controles Automáticos  

Produção Mecânica  

Refrigeração e Climatização 

Informática Programação de Computadores 

Química Química de Produtos Naturais 

Química Industrial 

Saúde  Segurança do Trabalho 

 

A partir de 2001 a instituição também apresenta cursos de extensão 

para a comunidade, são cursos profissionalizantes de atualização, para 

responder uma demanda emergente. 

Cursos de Extensão – Quadro XIII 
Cursos Inicio da Atividade 

Tecnologia Java 01.08.2004 

Informática na Educação 01.08.2004 

Docência do Ensino Profissionalizante 01.08.2004 

 

A partir de 2008 outros cursos Pós-Graduação Latu Sensu foram 

implantados no CEFET tais como: 

 Educação profissional Integrada à Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos- EJA; 

 Engenharia de Segurança do Trabalho; 

 Gestão Ambiental; 

 Leitura e produção Textual; 

 Desenvolvimento de Software para WEB; 

 Gestão Estratégica de Pessoas no Serviço Publico ; 

 Informática na Educação. 

A necessidade de formação do corpo docente foi efetivado convênio 

com a Universidade Federal do Rio de Janeiro para Mestrado Interinstitucional 

em Engenharia Mecânica e de Materiais. 

 



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao estudarmos a história da Educação Profissional no Brasil, nos 

deparamos com uma trajetória cheia de momentos bons, e piores também. 

Analisando tudo o que aconteceu até aqui, poderíamos pensar que a educação 

profissional veio unicamente para amparar as necessidades dos trabalhadores, 

fazer com que eles evoluam profissionalmente. Mas não é bem assim. A 

Educação Profissional de deu de forma a amparar as necessidades 

econômicas de cada período e preparar esse trabalhador para atender as 

exigências desse mercado capitalista. 

Se realmente a trajetória da Educação Profissional, fosse totalmente 

vitoriosa, não haveria tantas reformas educacionais, tantos decretos 

“arrumando” algo aqui ou ali. Ofereciam cursos, às vezes longe da moradia do 

aluno, às vezes as condições administrativas e estruturais, o que levavam ao 

abandono do curso. A instituição CEFET-AM em todo esse caminho procurou 

adequar-se as exigências econômicas e de mercado da época, em alguns 

momentos obtiveram sucesso, eu outros nem tanto. Mas sem sempre manteve 

seu prestigio ante a sociedade, ante os pais que se dedicavam e incentivavam 

seus filhos para entrarem numa Escola de Ensino Profissional, o faziam porque 

viam na instituição a chance de melhoria de vida, a oportunidade de aprender 

uma profissão que lhes proporcionasse ascensão social. A instituição oferece a 

oportunidade de integração entre si e a comunidade, possibilitando uma 

relação de concede oportunidades para ambas as partes. 

Ao analisarmos os quadros, podemos verificar as mudanças que 

ocorreram na instituição, ou seja, até 1997 ofereciam cursos técnicos 

profissionalizantes sob a égide da 5692/71. A partir do Governo FHC, houve a 

desestruturação das Escolas Técnicas e estas passaram a oferecer desde 

cursos básicos até o tecnológico. A instituição começou a oferecer cursos em 

nível básico, técnico e tecnológico; oferecendo também cursos em nível de 

Pós-Graduação e de Extensão. Destacamos ainda que o CEFET passou a 

trabalhar também com as licenciaturas formando professores principalmente 

para a área técnica.  

As mudanças que ocorreram na Instituição em tão curto espaço de 

tempo têm trazido transformações na cultura organizacional, sendo 

fundamental que outros estudos sejam desenvolvidos para trabalhar a 

identidade instituicional do Instituto de Tecnologia do Amazonas. 



7.CRONOGRAMA 
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No
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D
Dez 

J
Jan 

2
2009 

F
Fev 

M
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A
Abr 

M
Mai 

J
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J
Jul 

1 Compilação 
dos documentos 
oficiais em nível 
federal 

X X X          

2 Compilação 
dos documentos 
oficiais em nível local 

  X X         

3 Levantamento 
Bibliográfico 

X X X X X X X X X X   

4 Oficina para 
trabalhar a 
metodologia de análise 
de conteúdo 

    X        

5 Relatório 
parcial 

    X X       

6 Apresentação 
Parcial 

    X        

7 Levantamento 
dos cursos da 
instituição 

     X X X     

8 Proceder a 
análise de conteúdo 

        X X   

9 - Elaboração do 
Resumo e Relatório 
Final (atividade 
obrigatória) 

          X  

1
9 

 Preparação da 
Apresentação Final 
para o Congresso 
(atividade obrigatória) 

           X 
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