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(DES)CONTINUIDADES E CONTRADIÇÕES DO ENSINO TÉCNICO NO CEFET/SC – UNIDADE DE JARAGUÁ DO SUL
FLORIANI, Eliane Spliter – UFSC
GT: Trabalho e Educação / n.09
Agência Financiadora: Não contou com financiamento

  1 APRESENTAÇÃO
	
Sob a alegação de necessitar-se de um “novo” trabalhador, que viesse a atender as novas demandas do mercado, deparamo-nos com uma pretensa mudança no campo pedagógico que visou a uma adequação da formação profissional existente, atendendo à REP/1990. Mas, entre o previsto e o estabelecido nas práticas pedagógicas reais do ensino técnico, percebemos que perpassam, além das (des)continuidades, algumas contradições que se mantêm, historicamente, na educação profissional no Brasil. 
Nesse sentido, este trabalho objetiva analisar em que medida se diferencia a formação técnica integrada A formação técnica integrada, prevista pelo sistema único escolar da LDB nº 5.692/1971, no qual a educação propedêutica se agregava à educação profissional, não corresponde ao conceito gramsciano de escola única entendido como “[...] uma escola elementar e média unitária, que eduque tanto para as atividades intelectuais, quanto para as manuais, entendidas no sentido moderno do trabalho industrial, e que propicie uma orientação múltipla em relação às futuras atividades profissionais” (MANACORDA, 1990, p.165). ao ensino médio, anterior à REP/1990 (Reforma de Educação Profissional), da formação técnica de nível médio, separada do ensino médio, posterior à REP/1990, e que está atualmente sob a forma modularizada, tendo como base empírica os cursos Técnicos Têxtil e em Eletromecânica no CEFET/SC-JS (Centro Federal de Ensino Tecnológico de Santa Catarina – Unidade de Ensino de Jaraguá do Sul).
A pesquisa, com base tanto na empiria do caso acima apontado, quanto em elementos metodológicos de natureza teórica, baseou-se na legislação específica, em relatórios e projetos pedagógicos dos cursos técnicos da Unidade/ JS e do CEFET/SC, em referenciais sobre Trabalho e Educação e, mais especificamente, em referenciais da Educação Profissional (EP) no Brasil. 
Cabe destacar que o caso em questão pôde ser, mais facilmente, expressão tanto de singularidade quanto de universalidade do ensino técnico no Brasil, especialmente devido às muitas informações decorrentes das trinta longas entrevistas com técnicos formados em 2002, professores da Unidade de Ensino e supervisores de estágio, das indústrias conveniadas, que acompanharam esses ex-alunos, realizadas no segundo semestre de 2004. O confronto das entrevistas com a literatura especializada permitiu que realizássemos o princípio teórico-metodológico da “vigilância epistemológica” (THIOLLENT, 1981 p. 21) durante todo o processo investigativo. 


2 SITUANDO A PROBLEMÁTICA E O CASO

O CEFET/SC – Unidade de Jaraguá do Sul vivenciou, “sofridamente”, o processo de tentativa de implementação da reforma educacional, instituída a partir da Lei de Diretrizes da Educação Nacional – LDBEN nº 9.9394/1996 e do Decreto nº 2.208/1997. Essa forçosa transformação despertou algumas inquietações, provocando a busca de um entendimento mais aprofundado e crítico para o que estava ocorrendo.  Assim, paralelamente ao estudo teórico, buscamos respostas com os sujeitos que tiveram envolvimento com os cursos de formação profissional nas áreas têxtil e eletromecânica do CEFET/SC-JS. Para facilitar a compreensão do leitor, explicitamos brevemente a trajetória da problemática e caso em questão.
Assim como em toda rede federal, também em JS desencadeou-se um processo de pesquisa e discussão, envolvendo a comunidade escolar e industrial, com o objetivo de estabelecer e estruturar a organização curricular que visasse à qualificação do técnico têxtil e em eletromecânica, adequando os cursos técnicos existentes à nova legislação.
Em 2004, o CEFET/SC-JS já havia implementado os novos cursos e as primeiras turmas já se formaram. No entanto, percebemos a necessidade de uma reflexão maior, que permitisse analisar se o perfil profissional de conclusão, traçado para o técnico, condizia com as competências e habilidades apropriadas pelos egressos destes cursos. E, ainda, se a este técnico é oferecida uma formação com a perspectiva de ele se constituir como um trabalhador mais consciente de sua realidade, mais ativo, autônomo, protagonista na construção de um mundo melhor.
Sabemos que para atingir esses objetivos, o enfoque pedagógico escolar não pode ser direcionado puramente para o desenvolvimento dos conhecimentos técnicos. Novos paradigmas se estabelecem no mundo produtivo, mas as modificações no mundo do trabalho não significam transformações profundas nas relações sociais de produção, continuando a enfocar o trabalho como categoria central pertinente à contemporaneidade, independente das estatísticas delinearem um quadro desalentador ao trabalhador, apresentando índices crescentes de subemprego e desemprego.
A escola não pode ficar alheia a essas mudanças, pois ela ainda é o lugar de referência para a apropriação dos saberes científicos e tecnológicos. Sendo assim, precisa cumprir o seu papel de oferecer condições para o discente desenvolver-se. Condição que vai muito além da informação ou da transmissão de conhecimentos que lhe confira uma suposta “empregabilidade”. Ao que parece, a educação está, cada vez mais, voltada para o desenvolvimento dos aspectos comportamentais, atitudinais ou relacionais do homem. A questão é: a quem interessam esses aspectos? E mais: como a educação profissional de nível técnico se insere neste plano? Como Enguita (1989) e Bianchetti (2001) já observaram, a passagem pela escola é considerada imprescindível para o sistema capitalista obter um trabalhador preparado para a adesão, à docilidade, à adaptabilidade, à flexibilidade, para colocar em ação suas competências.  Assim, está em jogo muito mais do que simplesmente adquirir saberes profissionais teóricos ou práticos, mas estar aberto, pronto para mudanças, predisposto a aprender e contribuir para o “seu” aperfeiçoamento.
Nesse contexto de transformação da sociedade, o conhecimento passa a ser o suporte de valoração humana. Por isso, assume uma importância cada vez maior, obrigando o homem a se preparar mais, a se capacitar diariamente, a voltar a estudar, enfim, a "aprender a aprender", constantemente, novas habilidades e competências que atendam o mercado de trabalho. Sentido este, diametralmente oposto de um “aprender a aprender”  Ver em Duarte (2001) a crítica referente a apropriação neoliberal e pós-moderna da teoria vigotskiana  “aprender a aprender” . que permita cultivar todos sentidos, a sensibilidade humana, possibilitando a emancipação. 
Desta forma, as (des)continuidades  marcam as reformas educacionais e, em seu âmago, engendram-se contradições, evidenciadas pelas tensões ente a teoria/prática, adesão/resistência, conservação/transformação, formação unilateral/omnilateral, individualização/coletividade, saber-fazer/fazer-pensado, alienação/emancipação, especialização/politecnia, qualificação/dequalificação, entre outras.

	
3 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E FILOSÓFICOS 

Para compreender melhor a REP da década de 1990, apoiamo-nos em diversos autores, como Cunha (1997, 2000), Duarte (2001), Frigotto (1989, 1997, 1999a,b,c,d, 2000), Gentili (1998a,b), Kuenzer (1997, 2000), Lima Filho (2002), Saviani (1997) e na legislação que regulamenta a Educação Profissional (EP) no Brasil. Sob uma análise crítica, estes autores descortinam o ideário pedagógico das reformas educativas dominantes, que permeiam a educação básica e o ensino técnico-profissionalizante, a partir de aspectos políticos, econômicos e sociais que culminaram na REP/1990.
	A LDB nº 9.394/1996 é caracterizada por Frigotto (1997) como minimalista, mas coerente com a perspectiva de desregulamentação, flexibilização, descentralização e privatização almejadas pelo bloco conservador, permitindo inserções de ajustes pontuais expressos nos diversos decretos, pareceres e resoluções que se seguiram.
	O Decreto nº 2.208/1997 e a Portaria nº 646/1997 Documentos disponíveis em  www.mec.gov.br ou em Brasil (2001).
 definem os objetivos da EP, revelando o imediatismo, impregnados de uma concepção econômica de educação. A EP apresenta-se meramente como um treinamento para o trabalhador competir por oportunidades de trabalho, portanto, a formação integral é praticamente inexistente. Confunde-se educação com treinamento ao retirar-se o espaço de construção da consciência. A concepção está separada da execução, sendo elaborada pelos responsáveis pelo modelo de desenvolvimento econômico para atender necessidades imediatas. Necessidades essas, relacionadas ao apelo de um “novo” trabalhador, que venha a substituir o trabalhador do modelo taylorista/fordista. 
Desta forma, estabelece-se uma contradição no próprio sistema capitalista que, ao clamar por um “novo” trabalhador, mais criativo, com iniciativa, com autonomia, interessado em sanar dificuldades, limita-o a apreender a técnica, como mero reprodutor.  Se no modelo taylorista/fordista o trabalhador dominava uma operação que compunha o processo de produção, agora ele deve ter conhecimentos e domínios técnicos suficientes para ser “flexível” na sua área. Mas, essa flexibilidade requerida se aplica somente à execução e não à concepção do produto, tão pouco à produção de ciência. Assim, a aparente contradição inexiste. Pois, é justamente este estado de limitação quanto à “flexibilidade” e a “criatividade” que interessa à ideologia neoliberal, que, ao estar voltada para a produção, aumenta a acumulação do capital.
	Desta forma, a partir do Decreto nº 2.208/1997, o ensino técnico (profissional) é separado do ensino médio (propedêutico) e a sua terminalidade  O caráter de terminalidade conferido aos módulos tem por objetivos comprovar o recebimento da qualificação profissional, de modo a possibilitar a imediata (re)inserção do trabalhador no mercado de trabalho, além de tornar os cursos mais flexíveis, permitindo que os alunos possam construir itinerários individuais que os conduzam a níveis mais elevados de competência para o trabalho (Parecer CEB nº 16/99). Ver em  www.mec.gov.br. , conferida pelo sistema modularizado, somada à adoção da pedagogia por competências Segundo o Art. 6º da Resolução CEB n.º 04/99, “entende-se por competência profissional a capacidade de mobilizar, articular e colocar em ação valores, conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho”.
 constituem as bases educacionais para formar um “novo” trabalhador, que esteja preparado para se inserir no mercado de trabalho imediato, sob a condicional de sempre voltar aos bancos escolares para reafirmar as competências que lhe mantenham empregado. A partir disso, é delegado ao próprio trabalhador a culpalização de sua condição de trabalho e de vida, relacionando a promessa de empregabilidade à capacidade individual de desenvolvimento de competências flexíveis, que habilite o indivíduo a lutar num mundo limitado de empregos disponíveis.
	No discurso ideológico neoliberal, desenha-se a imagem de um “mundo em mudança vertiginosa, com conhecimentos sendo produzidos e divulgados com rapidez nunca vista, onde não há tempo a perder para quem deseja participar desse mercado de trabalho” (DUARTE, 2001, p.64), logo, o tempo à motivação e à possibilidade de desenvolver qualquer tipo de reflexão crítica sobre a realidade fica comprometido, porque “todo seu tempo e todas as energias estarão voltados para a constante luta pela sobrevivência, obtida a duras penas por meio da interminável adaptação às sempre novas demandas do capitalismo” (DUARTE, 2001, p. 65).
	No que tange a EP, observamos a tendência dessa direcionar-se à mercantilização generalizada e naturalizante que ora se instala nas Instituições Técnicas Federais em decorrência da REP/1990. Enfatiza-se o desenvolvimento unilateral do homem, voltado para o saber-fazer, fragilizando este homem perante as potencialidades existenciais. Prevalece um homo oeconomicus, ou seja, o “homem formado, educado e treinado para desenvolver traços funcionais ao mercado” (FRIGOTTO, 1989, p. 25). Esse homem contrapõe-se à formação omnilateral, a qual concebe o Homem Universal como ser cosmopolita, ou seja, aquele “pleno de humanidade, que se apropria de todo o conteúdo que a materialidade histórica já pôs para o homem” (JANTSCH, 2001, p. 62).
	Partindo-se do princípio marxista de que o ser humano se autoproduz a partir dos meios de vida já encontrados e do modo como produz, a sua profissionalização interfere diretamente naquilo que o homem é, e pode interferir para melhor, porque a profissionalização, quando melhora os seus meios de produção, pode melhorar sua vida. Sendo assim, a qualificação profissional, através do ensino técnico, permite ao trabalhador estabelecer condições objetivas de trabalho, que lhe acrescentam possibilidades, assim como limites.

	
4 CARACTERIZAÇÃO DOS CURSOS TÉCNICOS TÊXTIL E EM ELETROMECÂNICA DO CEFET/SC - UNIDADE DE ENSINO DE JS 

A Unidade de JS, do CEFET/SC, iniciou suas atividades em 1994, com os Cursos Técnicos Têxtil e em Eletromecânica na modalidade integrada ao ensino médio. Esta modalidade se estendeu até o ano de 2000 e tinha grade curricular única, para  cada curso  prevendo disciplinas da cultura geral (português, matemática, biologia, geografia, história, sociologia, física, química, artes, educação física, filosofia) e da cultura técnica (mecânica, eletricidade, eletrônica, usinagem, manutenção, organização e normas, costura, confecção, modelagem, informática, entre outras). 
Em função da Resolução Ministerial CNE/CEB nº 04/1999 e Portaria nº 30, de 21 de março de 2000 Documentos disponíveis em  www.mec.gov.br. , determinou-se que, em 2001, deveriam ser, efetivamente, separados o Ensino Médio do Ensino Técnico. Assim, a partir de 2001, iniciaram-se as inscrições para a nova modalidade de curso técnico: o Pós-médio. Essa é a modalidade que se encontra em vigor para ingresso.
A análise documental permitiu que tivéssemos uma visão mais clara sobre os aspectos que distinguem as duas modalidades de curso técnico, desenvolvidas na Unidade de Ensino de JS. A partir dos Projetos Pedagógicos que estruturam os dois cursos técnicos, traçamos as principais diferenças.
Chamamos de cursos técnicos integrados os cursos técnicos de nível médio que ocorriam integradamente ao ensino médio. Os conteúdos programáticos, objetivos, estratégias e cronologia dos cursos integrados eram organizados em Planos de Curso por Disciplinas, baseados nos ementários de cada curso técnico. As Grades Curriculares tiveram diversas modificações ao longo dos anos, reflexo de adequações necessárias do curso às condições existentes de infra-estrutura e recursos humanos da Instituição. No entanto, as alterações ocorridas nas Grades Curriculares, quanto às disciplinas, aos conteúdos e às cargas horárias mínimas, não afetaram as exigências prescritas nas regulamentações em vigor.
Em relação à metodologia desenvolvida, buscamos nos planos de disciplina melhor entendimento para compreender como eram previstas as disciplinas dos Cursos Técnicos Têxtil e em Eletromecânica. Esses instrumentos apresentaram diversas estratégias para o desenvolvimento de conteúdos, como: aulas expositivas e dialogadas; aulas práticas nas oficinas e laboratórios; apresentação de trabalhos individuais e em equipes; desenvolvimento de projetos de pesquisa; projetos de conclusão de curso; visitas técnicas, participação em feiras, palestras.
A avaliação era feita, principalmente, por meio de provas. Também constavam outras formas de avaliação, como: apresentação de trabalhos; relatórios de aulas práticas e de visitas técnicas; participação; interesse demonstrado; assiduidade; responsabilidade. Na avaliação, atribuíam-se notas de zero a dez. O aluno que não conseguisse alcançar a média de aprovação cinco (5) era submetido a uma recuperação no final do semestre, com novo exame. Esta recuperação, conhecida como terapêutica, foi substituída pela recuperação paralela, efetuada durante todo o semestre.
Como o curso era semestral, os professores reuniam-se em Conselho de Classe, duas vezes ao semestre, para deliberarem sobre o acompanhamento dos alunos. O Conselho de Classe era dividido em 2 momentos: o primeiro, com a participação dos representantes de turma e, o segundo, somente com os professores e coordenações (ensino e curso).
Além das atividades “normais” de sala de aula, também se desenvolviam atividades extras, como: Show de talentos, desfiles, varal da poesia, jogos internos, semana do técnico, participação nos jogos de inverno municipais, coral, palestras proferidas pelos próprios alunos, visitas técnicas.  Tais atividades, constituíam um conteúdo paralelo que fortalecia as possibilidades de desenvolvimento nas várias áreas de ensino/aprendizagem.
Chamamos de cursos técnicos modularizados Segundo o Parecer nº 16/1999 (BRASIL, 2000), “módulo é um conjunto didático-pedagógico sistematicamente organizado para o desenvolvimento de competências profissionais significativas”. ou pós-médios, os cursos técnicos decorrentes da REP/1990, nesta Unidade, cujos ingressos já devem ter concluído o Ensino Médio. Os cursos modularizados envolvem a adoção de conceitos e princípios “novos” e, segundo os próprios Referenciais, “mais compatíveis com a trabalhabilidade” (BRASIL 2000, p.9). Entre eles: Funções, Sub-funções, Módulos, Competências, Habilidades, Atitudes, Bases Tecnológicas, Bases Científicas, Bases Instrumentais. Nos RCN (BRASIL, 2000), constam as terminologias específicas dadas na REP. Funções: conjunto homogêneo de atividades que integram uma etapa do processo de produção; Sub-funções: resultado da decomposição das funções em diferentes níveis, englobando um conjunto de atividades específicas; Área Profissional: conjunto de semelhanças de funções e sub-funções de um determinado processo produtivo; Competências: operações mentais cognitivas, socioafetivas ou psicomotoras que devem ser construídas pelos estudantes; Habilidades: saberes apropriados que geram um saber-fazer que não é produto de uma instrução mecanicista, mas de uma construção mental que pode incorporar novos saberes; Bases Tecnológicas: informações específicas necessárias para a construção de competências; Bases Científicas: conjunto de saberes científicos necessários para a construção de competências; Bases Instrumentais: conjunto de saberes pressupostos que instrumentaliza os indivíduos para a compreensão dos conhecimentos científicos e tecnológicos. Constituir “novos” paradigmas passa a ser a base da REP de 1990.
Desloca-se o foco de trabalho educacional do ensinar para o aprender. Os currículos não são mais centrados em conteúdos ou necessariamente traduzidos em grades de disciplinas. A ênfase dos conteúdos transfere-se para as competências a serem construídas pelo sujeito que aprende.  Ainda, segundo os Diretrizes Curriculares de educação profissional de nível técnico, a competência caracteriza-se pela condição de alocar os saberes cognitivos, psicomotores e socioafetivos,


[...] como recursos ou insumos, através de análises, sínteses, inferências, generalizações, analogias, associações, transferências, ou seja, de esquemas mentais adaptados e flexíveis, em ações próprias de um contexto profissional específico, gerando desempenhos eficientes e eficazes (BRASIL, 2000, p.10, grifo do autor).


A mudança está na forma de fazer o curso, em sua estrutura organizacional como, também, na postura do docente. Se antes estava caracterizado como um ensino mais tradicional, centrado em conteúdos e provas, agora a proposta esta voltada para a pessoa que aprende, visando à formação de competências profissionais. Pelo menos, era esta a recomendação prescrita para que se desenvolvessem as competências, habilidades e atitudes mediante uma metodologia mais dinâmica e participativa.  


No paradigma de construção de competências, centrado na aprendizagem, a metodologia não é artifício, mas questão essencial, identificando-se com as ações ou o processo de trabalho do sujeito que aprende, processo este desencadeado por desafios, problemas e/ou projetos propostos pelo professor e por este monitorado, orientado e assessorado (BRASIL, 2000, p. 11).


Ressaltamos a conotação dada aos saberes como “ações próprias de um contexto profissional específico”. Nesse sentido, os Planos Pedagógicos dos Cursos Técnicos modularizados sugerem atividades como: estudos de caso; conhecimento de mercado e das empresas; projetos interdisciplinares; pesquisas individuais e em equipe. A metodologia prevê a interdisciplinaridade, como promotora de atividades ou projetos de estudos, pesquisa e ação. 
A avaliação é dada por conceitos (A= apto ou NA= não apto). O acompanhamento é realizado por eixo temático Eixos temáticos são as antigas disciplinas que foram agrupadas em sub-funções., registrado em fichas com as competências, habilidades e atitudes profissionais. É prevista a recuperação paralela, quando necessária.
Além de alterar a forma, o conteúdo foi adequado à disponibilidade de tempo de curso, que foi determinado, legalmente, em 1.200 h para o técnico industrial. Cada semestre letivo corresponde a um módulo, que engloba um conjunto de eixos-temáticos e que tem caráter de terminalidade, dando direito a certificação pela habilitação contida nos módulos. Uma vez concluídos os módulos e o estágio, o aluno obtém o Diploma de Técnico.  O Histórico escolar não relata mais médias e disciplinas, mas o rol de competências gerais de cada módulo com a devida carga horária.
Quando analisamos os Históricos Escolares, ficam mais evidentes as diferenças na carga horária dos cursos, que passamos a visualizar no quadro abaixo.

Quadro 1: Comparativo entre cursos técnicos anterior e posterior a REP/1990 do CEFET/SC – JS.

Curso 
Técnico
Eletromecânica integrado ao Ensino Médio
Eletromecânica
Pós-médio.
Têxtil
Integrado ao Ensino Médio
Têxtil
Pós - médio
Duração do curso
4 anos
2 anos
4 anos
1 ano e meio
Carga horária total (com estágio)
3.836h

1.780h
3.882h
1.600h
Formação técnica (sem estágio)
2.398h
1380h
2.300h
1.200h
Estágio curricular
840h
400h
600h
400h
Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora a partir dos Planos Pedagógicos dos cursos técnicos do CEFET/SC – JS.

Quanto à terminologia, observamos os seguintes paralelos:
Grades curriculares  matrizes curriculares.
Objetivos  competências, habilidades e atitudes.
Disciplinas  eixos temáticos.
Conteúdos  bases tecnológicas.
Avaliação por notas  avaliação por conceitos.
Desta forma, o Plano de Curso, de cada curso técnico, foi elaborado e encaminhado ao Ministério da Educação e Cultura (MEC) Somente a partir de 2002 o CEFET/SC tem propriedade de analisar e aprovar seus cursos, dada a cefetização. para receber o deferimento e autorização para seu funcionamento. Esse parecer retornou somente um ano depois, com o curso em andamento. O documento apresentou algumas ressalvas para acertos e, posteriormente, foi deferido pela Comissão responsável pela análise, do MEC.
A partir desta análise, questionamo-nos: os novos conceitos e significados propostos estariam claros para cada um dos sujeitos envolvidos nesse processo de mudança paradigmática? Como isso se operacionalizou na Unidade de Jaraguá do Sul? Como seus docentes analisaram essa mudança? Como estão, em 2004, os cursos na realidade desta Unidade? As alterações feitas na forma e conteúdo dos cursos técnicos implicam diferenças no perfil dos técnicos formados? A empregabilidade é favorecida pela pedagogia por competências? Que tendências os docentes, egressos técnicos e supervisores sinalizam para o curso técnico de nível médio e o técnico em si? Como os técnicos egressos avaliam o curso técnico do CEFET/SC - JS?


5 ENTRECRUZANDO OLHARES

A partir do objetivo central do trabalho, desencadeamos a pesquisa empírica, que contou com 30 (trinta) entrevistas semi-estruturadas, realizadas com 12 (doze) egressos de ambos os cursos técnicos formados em 2002 Optamos pelos egressos de 2002, com estágio curricular concluído. Estes alunos, independente de terem feito o curso modular ou integrado ao ensino médio, tiveram os mesmos docentes, a mesma infraestrutua escolar disponível e se formaram no mesmo contexto histórico, social, econômico e político, caracterizando um grupo muito coeso e homogêneo para a pesquisa.      , 12 (doze) docentes efetivos e 6 (seis) supervisores de estágio das empresas. 
Segundo esta pesquisa, a estrutura do sistema de formação profissional desta Unidade Escolar tem possibilitado a integração no mundo do trabalho do egresso técnico de ambas as modalidades. Aparentemente, são conferidos a este profissional os instrumentos técnicos básicos necessários para que o mesmo possa iniciar uma profissão na área têxtil ou eletromecânica ou manter-se nela.
Ao tomarmos como base os depoimentos dos supervisores da empresa, a maioria não manifestou haver diferenciação significativa perceptível, que viesse a interferir nos processos de produção, quanto à origem da formação técnica ser de uma ou de outra modalidade. Esta diferença é constatada quando são reivindicadas competências, habilidades e atitudes, principalmente, no campo das qualidades pessoais do trabalhador.
Os egressos técnicos não perceberam a dimensão das diferenças e limitações que sua formação, quando centrada na técnica, tem em suas vidas. A maioria avaliou positivamente a proposta atual, pois acredita que a sintonia entre o fazer da escola e o mercado seja o caminho mais adequado. Esta concepção é pautada na crença de uma linearidade entre a formação profissional e o ato de empregar-se. 
Outro ponto, que foge à percepção deste técnico, relaciona-se com a qualificação da força-de-trabalho como técnico, cada vez mais requisitada e incutida como dever profissional, contrariamente, menos reconhecida pelo capital. Também ocorre uma ampliação do trabalho qualificado para o técnico com tendência de diminuição salarial média. Os salários são mantidos baixos, sem alterações, independente da qualificação, atribuindo aos aspectos atitudinais, como participação, interesse, iniciativa, liderança, espírito de equipe e pró-atividade em torno das metas da empresa, a função de conjunto “potencial” diferenciador. Decorre desse posicionamento uma “naturalização” da qualificação no sentido estrito de servir o capital. Esta, por sua vez, afeta o trabalhador no seu coletivo, secundarizando a aquisição do conhecimento, do saber-fazer pensado. 
Desta forma, cultiva-se a idéia de o técnico ser aquele funcionário melhorado, de bom nível, com conhecimento técnico genérico na área, que conhece o processo de produção, responsável pela solução dos problemas, voltado, unidirecionalmente, para o monitoramento da produção. Sob a alegação de serem os responsáveis com condições de resolver os problemas que, por ventura, aparecem. Cria-se, assim, uma falsa idéia de que o status do técnico se mantém. Esta lógica atende aos ideais de acumulação capitalista, que prima pela qualidade com redução de custos. Ao agir sobre o trabalho-vivo, o capital objetiva a produtividade, não um homem integralmente melhorado, para além do campo técnico. A meta é a preparação de um trabalhador para a constante adaptação às demandas do processo de reprodução do capital.  E é nesse sentido que os cursos modularizados, após a REP/1990, no CEFET/SC-JS, aparentemente, direcionam-se para a isenção de sua responsabilidade educativa emancipatória: forma o cidadão e o profissional.
Acreditamos que a educação é um processo contínuo de formação social do homem e, por isso, a educação profissional de nível técnico não pode abdicar de uma formação integral, que dê condições ao homem de inserir-se, profissionalmente, na sociedade, com condições de compreender a área (têxtil ou eletromecânica) em que irá atuar. Isso implica construir uma visão crítica da realidade que o cerca, capaz de interferir nas relações sociais que estabelece.
Os docentes, por sua vez, encontraram-se divididos, apresentando visões diferentes quanto ao ensino técnico proposto pela REP/1990. Enquanto um grupo se coaduna com a visão economicista, o segundo grupo representa não estar satisfeito com o direcionamento unidimensional dado aos cursos técnicos. Estes posicionamentos refletem a coexistência, no interior da escola, de concepções ético-político-epistemológicas contraditórias quanto ao conceito de homem, educação e trabalho, provavelmente, construídas ao longo de suas formações e que perpassam em suas falas e posturas profissionais. Essa situação revela um caos conceitual, que se estende para os “novos” conceitos relativos à pedagogia das competências, habilidades, interdisciplinaridade, ensino/aprendizagem por projetos, bases científicas e bases tecnológicas demandados pela REP/1990.
As principais características que marcaram o período de adequação à nova legislação, relatadas pelos docentes entrevistados, são a rapidez da implementação e a falta de preparação dos professores para a mudança. Nesse sentido, é unânime a queixa pela falta de orientação quanto à preparação, pela falta de compreensão, de vivências metodológicas diferenciadas segundo a proposta e de continuidade das reuniões para planejamento e avaliação.
	Outros fatores, que foram citados pelos docentes como complicadores à implementação da REP/1990, relacionam-se com: infra-estrutura limitada da escola; falta de contratações de docentes e pessoal administrativo; redução de cargas horárias dos eixos-temáticos; horários sobrepostos dos docentes; envolvimento parcial dos docentes; falta de reuniões de planejamento e avaliação; desconhecimento da proposta que configura o curso técnico e de  teorias educacionais. Lembram que alguns desses problemas se estendem desde o período anterior à REP/1990, também, muitas vezes, sendo fatores limitantes no trabalho educativo dos cursos técnicos integrados. 
Percebemos que a percepção das diferenças entre a formação do técnico, anterior e posterior à REP/1990, concentra-se nas falas dos docentes, sinalizando tendências preocupantes quanto ao futuro destes egressos técnicos. 


6 ALGUMAS TENDÊNCIAS

A partir da análise das entrevistas realizadas com egressos técnicos, docentes do CEFET/SC e supervisores de estágio das empresas e considerando a expressão também universal da existência do CEFET em questão, explicitamos algumas tendências e/ou implicações do ensino técnico profissional no Brasil.
a) A ampliação do trabalho para o técnico no processo de acumulação flexível, independentemente da modalidade de técnico cursado. A flexibilidade atribuída ao técnico lhe confere a obrigação de dar conta da cognição técnica, gerenciando o seu trabalho e dos seus pares, estando preparado para mudanças no setor produtivo, ou seja, responsabilizar-se e trabalhar mais, com o mesmo ganho. 
b) O acirramento do aparteid explícito entre a cultura técnica e a cultura geral. As reflexões que poderiam ter espaço, normalmente, ocorridas nas disciplinas de cultura geral (filosofia, artes, ciências, entre outras) são suprimidas, dificultando a formação integral deste homem técnico. Como não faz parte da formação discutir assuntos considerados “extras”, por “falta de tempo”, a situação agrava-se nos cursos técnicos modularizados. 
c) A dicotomia revitalizada entre a teoria e a prática extrapola a dimensão profissional técnica, que relaciona conceitos às experiências de laboratório e oficina. A teoria, como saber elaborado (ciência), é desprestigiada e a prática tende a cair no senso-comum. Essa tendência é agravada no curso modularizado quando não possibilita a estes técnicos desenvolverem competências que lhes permitam fazer ciência. Compromete-se, assim, o devenir humano, tanto no que diz respeito à produção do gênero humano emancipado, quanto à produção da individualidade deste trabalhador.
d) A base científica e a base tecnológica no curso modularizado são  condicionadas a noções. Essa condição é limitada pelo pouco tempo disponível necessário para solidificar os princípios científicos e tecnológicos, aprofundar conhecimentos pertinentes à área e atender interesses cognitivos do aluno. A superficialidade dos conhecimentos técnicos abrangidos limita o campo de ação desse profissional.
e) O “sonho” deste profissional, de fazer um curso superior, é enclausurado. A falta de domínio de conhecimentos básicos, evidenciado pelos próprios docentes durante as aulas e, muitas vezes, reconhecido pelos alunos, interrompe, silencia e acomoda o trabalhador, que atribui a si mesmo a culpalização por suas deficiências. Uma contradição ao discurso neoliberal que propala a continuidade dos estudos, bem como, a necessidade de aprender e reaprender sempre.
f) Sustentar que o técnico manterá a empregabilidade após realizar um curso aligeirado, com o propósito de formar o profissional mais cedo, é questionável. Os conhecimentos, minimizados no tempo e espaço escolar, muitas vezes, dificultam a manutenção desse técnico no emprego iniciado. Porém, as forças antagônicas à classe proletária não admitem que a empregabilidade possa ser um mito.
g) O baixo índice de diplomados em nível técnico, considerando o número de concluintes da turma por fase ou módulo, revela uma cultura de acomodação do técnico em geral, estabelecida diante da falta de valorização monetária da qualificação técnica, por parte do capital. Presume-se que somente concluem o estágio no curso técnico, aqueles que conseguem transpor-se ao homo oeconomicus buscando a emancipação humana. Aqueles que têm um ideal de conquista maior, que extrapola a busca da técnica para atender o mercado.
h) É enfraquecida a dimensão social do trabalhador como elemento constitutivo de um corpo coletivo maior. Os espaços para discussão sobre condições de trabalho, negociações e capacitações se limitam, estreitam e agonizam pela máxima de cada indivíduo perseguir seus interesses particulares. A individualização contrapõe-se ao pensamento coletivo, reduz a capacidade de articulação em torno de interesses comuns, desmobiliza a formação de classe. Se no período anterior à REP/1990, questões de pertinência à formação da classe dos técnicos eram pouco tratadas, após a REP/1990, passam a ser de maior raridade. 
i) O conhecimento superficial e imediatista nos cursos técnicos gera um círculo vicioso de dependência em buscar atualizar-se sempre, ao mesmo tempo  que restringe os sonhos de auto-realização profissional a uma condição de capacidade pessoal efêmera.
j) O trabalhador técnico tornar-se dependente, cada vez mais, de seu provedor. A falta de conhecimentos separa, gradativamente, o trabalhador técnico da consciência sobre a produção. O saber-fazer sobrepõe-se ao fazer- pensado.

7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dessas tendências, apontadas nesta pesquisa, percebemos algumas das contradições nelas implícitas, provocando tensões, como entre: a teoria e a prática; a cultura geral e a cultura técnica; o aligeiramento do curso e a empregabilidade; a superficialidade nas bases científicas e tecnológicas e a consistência dessas bases como saberes elaborados; o aumento da qualificação dos trabalhadores com ampliação das atividades laborais e a valorização salarial restrita; a realização efêmera e a auto-realização profissional; a terminalidade modular e a continuidade de estudos superiores; a alienação e a emancipação; a individualização e o coletivo; o saber-fazer e o saber-pensado, além de outras. Nas contradições, tem-se o movimento dinâmico do todo e das partes, de idas e vindas, que caracterizam as (des)continuidades das reformas educacionais.
No continuum das múltiplas contradições, há de se destacar, ainda, que a pesquisa realizada permitiu refletir sobre o perfil do “novo” trabalhador técnico, anunciado pela REP/1990 como mais flexível e mais criativo. No entanto, esses atributos ficam prejudicados pela condição aligeirada do curso técnico, expressão da própria REP/1990, implicando restrição de conteúdos científicos e tecnológicos que possibilitariam uma flexibilidade e criatividade para além da instrumentalidade. Isso permite concluir que o curso técnico modularizado pós REP/1990 se aproxima mais de um treinamento com fundamentação teórica e técnica superficial do que de uma formação científico-tecnológica autêntica. O redimensionamento dado ao conteúdo técnico, no curso pós REP/1990, aumenta os limites deste trabalhador na própria atividade técnica. Mais grave ainda é a limitação quando consideramos a emancipação humana imanente ou não ao curso em questão.
Novas possibilidades de discussão e redimencionamento da educação profissional em nível técnico se abrem com o Decreto nº 5.024, de julho de 2004, que revoga o Decreto nº 2.208/1997. Um desafio básico, no entanto, parece residir na organização, na mobilização e na participação responsável que produzam ganhos que abarquem todos os trabalhadores. Além disso, continua o desafio que instiga a todos os intelectuais e educadores comprometidos com a formação ampliada dos sujeitos à realização da omnilateralidade na perspectiva marxiana.
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