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A reforma do ensino técnico implementada a partir de 1998 no Brasil foi anunciada pelo discurso oficial como um grande movimento de adequação da educação profissional às inovações tecnológicas e transformações em curso no mundo do trabalho. A flexibilização curricular favoreceria, ao mesmo tempo, a permanente adaptação dos cursos às demandas da esfera produtiva e a ampliação do número de alunos e concluintes, com a redução do tempo de formação e a viabilização de diferentes percursos formativos.
Análises críticas apontaram, entre os sentidos da reforma, a subordinação à dinâmica do mercado de trabalho e a recomposição ou reforço da dualidade histórica entre uma educação voltada para o acesso ao ensino superior e outra orientada para o ingresso imediato no mercado de trabalho (MORAES, 1998; CUNHA, 1998). O aligeiramento, fragmentação e estreitamento da formação em torno de capacidades de execução seriam algumas de suas principais conseqüências. 
Discurso oficial e análises críticas convergiram na ênfase nas rupturas promovidas pela reforma: os documentos governamentais proclamavam uma "nova" educação profissional; educadores e entidades da área da educação denunciaram a extinção de uma modalidade de ensino que integrava a formação profissional à formação geral como conseqüência da desvinculação entre ensino médio e técnico.
 A reforma, todavia, inscreveu-se num quadro de uma certa continuidade institucional: a permanência das escolas como espaços de formação e dos administradores, especialistas e professores que aí atuavam. Os novos cursos técnicos foram planejados e implementados por sujeitos que vivenciaram a experiência anterior do ensino técnico integrado ao médio, no âmbito de culturas escolares forjadas ao longo do tempo em cada estabelecimento de ensino. No Rio Grande do Sul, a interveniência de um governo estadual que se opunha à política do governo federal favoreceu a continuidade da oferta de ensino médio nas escolas que participavam do Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP), a despeito das exigências do Programa.
O interesse em investigar a atuação dos professores no processo de implementação da reforma e as possibilidades daí advindas motivou a realização de uma pesquisa em duas escolas gaúchas que oferecem cursos classificados como da área industrial: Escola Técnica Estadual Parobé, situada em Porto Alegre, cujas origens remontam ao início do século vinte; Escola Técnica Estadual Monteiro Lobato, situada em Taquara, região da indústria calçadista, criada no início dos anos 60. Seguindo os usos das comunidades escolares, as escolas são referidas no texto, respectivamente, como "o Parobé"  A referência à instituição como "o Parobé" evoca a denominação original de Instituto Técnico-Profissional , modificada depois para Instituto Parobé.  e CIMOL  A sigla CIMOL (Colégio Industrial Monteiro Lobato) foi adotada em 1967, quando a escola, criada como ginásio industrial, passou a ofertar um curso técnico de eletrotécnica. A referência, persistiu a despeito das redenominações legais e é usada até hoje na e pela escola. .
Tendo em vista os processos de reconfiguração curricular em curso no período de realização da pesquisa, buscou-se responder às questões: de como os professores interpretaram as transformações em curso no mundo do trabalho, de um lado, e o discurso oficial e as medidas governamentais relativas ao ensino técnico, de outro; de como representaram, para si, os limites e as possibilidades de evolução do ensino técnico no contexto da reforma; de como essas representações incidiram sobre a configuração dos novos cursos. A partir de uma reconstituição das trajetórias das escolas, do entrecruzamento entre as políticas e normatizações de âmbito nacional e estadual e da sistematização dos dados disponíveis sobre as condições de inserção dos técnicos nos mercados de trabalho regional pretendeu-se construir, conforme propõe Sacristán (1998, p. 168), “referenciais de explicação social desse pensamento profissional e da prática conseqüente”.
O desenrolar da investigação mostrou também a relevância de se considerar, para a compreensão dos modos de pensar dos professores do ensino técnico, as dimensões relacional e biográfica dos seus processos de identificação como docentes (Ferreira, 1996). Buscou-se integrar, na análise, as trajetórias individuais de formação e trabalho dos professores e a configuração e cultura própria de cada escola como sendo também espaços de construção dessas identificações.
A pesquisa baseou-se em entrevistas semi-estruturadas com professores, realizadas entre 2001 e 2003, e na análise dos planos curriculares produzidos durante a reforma. Além dos diretores, supervisores e assessores, foram entrevistados vinte e quatro professores dos cursos técnicos do Parobé e nove professores do CIMOL. A coleta de dados abrangeu também outras fontes documentais, observações de aulas e eventos escolares e questionários aplicados a estudantes. 
O texto que segue apresenta resultados do trabalho em que são destacados os nexos entre os processos de identificação profissional dos professores e sua interveniência nos processos de reconfiguração curricular dos cursos. A partir da investigação realizada nas duas escolas, argumenta-se em favor da relevância de que sejam considerados, nos estudos sobre a implementação das reformas educacionais, as diferentes apropriações e reações dos professores às políticas governamentais.
Os professores do ensino técnico industrial
A organização do ensino técnico estadual caracterizou-se, desde suas origens, por uma duplicidade de processos de recrutamento de professores. O regulamento do Instituto Parobé, aprovado em 1923, distinguia os “professores”, responsáveis pelas disciplinas teóricas, dos “mestres”, responsáveis pelas oficinas ou pelo ensino prático (STEPHANOU, 1990). A presença, no corpo docente das escolas, de operários especializados, sem escolaridade para além do primário, persistiria pelo menos até os anos 50.
A elevação dos requisitos de escolaridade dos professores do ensino técnico inscreveu-se no processo de progressiva aproximação entre o ensino industrial e o secundário propedêutico, a partir dos anos 40. A exigência de licenciatura para atuação no secundário foi acompanhada da requisição de habilitação específica para o ensino das disciplinas técnicas. À equivalência formal entre disciplinas de formação geral e de "formação especial", estabelecida pela Lei nº 5.692/71, correspondeu a determinação da formação desses professores através de licenciatura plena.
As sucessivas regulamentações, contudo, nunca foram acompanhadas de  políticas planejadas de formação de professores. As iniciativas intermitentes de formação de professores para o ensino técnico na rede pública estadual gaúcha,  que ocorreram até o início dos anos 90, foram de um modo geral orientadas para a regularização da diplomação e da contratação dos professores que já atuavam nas escolas. A formação de fato implementada foi a da “complementação pedagógica” à formação profissional em nível superior ou técnico, regulamentada pela 
Portaria nº  432/71 do MEC que instituiu os programas denominados “Esquema I” e 
“Esquema II”. As exigências de habilitação através de licenciatura plena, estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB) a partir de 1996, não foram seguidas de iniciativas governamentais de formação de novos professores ou dos professores em serviço. 
Essa ausência de planejamento tem pelo menos duas conseqüências importantes do ponto de vista da composição dos quadros docentes das escolas. A primeira delas é que a condição de professor do ensino técnico inscreve-se de modo muito diverso nas trajetórias desses docentes, técnicos ou engenheiros, com titulações e experiências de trabalho variadas. A segunda conseqüência é que, na falta da habilitação pedagógica, a maioria dos professores do ensino técnico são portadores de contratos precários  Segundo o Superintendente da Educação Profissional em 2003, professor Martim Barboza, dos 1.147 professores que atuavam no ensino técnico da rede estadual ao final de 2002, 502 não estavam habilitados. No CIMOL, ao final de 2003, dentre os trinta e cinco professores dos cursos técnicos, apenas dois pertenciam ao quadro permanente do magistério estadual. e não gozam dos direitos daqueles que integram o quadro permanente do magistério gaúcho.
A composição dos quadros docentes é, ainda, diversa segundo as escolas e cursos. No período de realização da pesquisa, entre os professores do ensino técnico predominavam, no Parobé, engenheiros e, no CIMOL, técnicos diplomados pela própria escola. 
A presença de engenheiros no Parobé remonta aos primórdios do Instituto, mas foi renovada e ampliada a partir dos anos 70. Nos anos 80, o achatamento salarial provocou o afastamento de muitos professores mas, nos anos 90, a insegurança e a deterioração do mercado de trabalho dos engenheiros concorreram para um novo afluxo e permanência na escola desses professores.
No CIMOL, a presença mais reduzida de engenheiros pode ser atribuída, em parte, à maior atratividade do emprego industrial no mercado de trabalho regional. A forte presença de técnicos diplomados pela própria escola entre os professores, por outro lado, não é fortuita: reflete práticas de recrutamento peculiares à instituição, cultivadas ao longo do tempo.
Nas duas escolas, a presença reduzida de mulheres entre os professores era reduzida. Em 2001, no Parobé, as professoras perfaziam 5%, 10% e 16% do corpo docente dos cursos de mecânica, eletrônica e eletrotécnica; no CIMOL, ao final de 2003, correspondiam  a pouco menos de 30% do corpo docente dos cursos técnicos.
Os auto-retratos dos professores do ensino técnico
A formação inicial dos professores do ensino técnico industrial situa-os entre os profissionais cuja atividade está sujeita a regulamentação e fiscalização pelo Conselho Federal e pelo Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o Sistema CONFEA/CREAs. Os professores do ensino técnico estadual gaúcho integram, ao mesmo tempo, o quadro do magistério estadual que atua na educação básica. 
Dessa dupla inclusão não decorre uma mera superposição de identidades profissionais ou a afirmação, pelos professores, do pertencimento a duas comunidades. 
Como afirma Dubar (1997, p. 107-8),  a interiorização ativa ou a incorporação da identidade pelos próprios indivíduos não coincide com  as “etiquetagens” resultantes da atribuição da identidade pelas instituições ou pelos agentes que com eles interagem. Daí a ocorrência de “dinâmicas identitárias” envolvendo a “confrontação entre as procuras e as ofertas de identidades possíveis e não simplesmente como produtos de atribuições de identidades pré-construídas” (Ibid., p. 108).
Ora, ainda que não se possa falar da existência de uma comunidade organizada dos professores do ensino técnico  No período de realização da pesquisa, constituiu-se a partir do Parobé a Associação Gaúcha de Engenheiros Professores (AGEP), que excluía, contudo, os técnicos sem curso superior., é possível apontar, entre os professores das duas escolas, traços comuns e divergentes nesses processos de identificação.
O que sobressai como comum às falas dos professores entrevistados é a reivindicação de uma “profissionalidade” própria da atuação docente no ensino técnico, envolvendo o reconhecimento de práticas profissionais peculiares e dos saberes aí implicados. Nos auto-retratos desenhados pelos professores pode-se perceber, ao mesmo tempo, a afirmação e a negação de sua identificação com técnicos e engenheiros, de um lado, e com os professores da educação básica, de outro.
A especificidade e a valorização da docência são afirmadas reiteradamente não apenas pelos que dedicavam-se à ela com exclusividade, mas também por professores que, de diversos modos, expressavam uma disposição de investimento e permanência no ensino técnico. 
Em primeiro lugar, as falas sugerem uma ética da docência que envolveria a dedicação ao ensino, a despeito dos baixos salários  Segundo dados do CPERS-Sindicato, em julho de 2003 um professor com contrato temporário atuando no nível médio recebia, para um padrão de vinte horas semanais, a mesma remuneração básica inicial de um professor concursado com licenciatura plena - 421 reais.,  e o compartilhamento do conhecimento, em oposição à lógica do segredo e da competição entre os profissionais:
As pessoas que ocupam o nosso quadro de professores, aqui, realmente são... até porque são pessoas que não trabalham só pelo salário, têm outras atividades. Então são pessoas que querem [ensinar], têm muito conhecimento. [...] Ou têm uma larga experiência de empresa, esse senhor aqui era marinheiro de telecomunicações, um homem que tem um conhecimento fantástico, ele não está a fim de morrer com aquilo ali, então ele vem aqui pra passar isso. Isso é que é o fantástico. Isso tu encontras, quando tu encontras pessoas assim que querem ir além do ‘terminou meu horário’, e tal. (professor Alexandre, Parobé, maio de 2002)
Em segundo lugar, a atuação no ensino técnico industrial requer, segundo os próprios professores, uma competência pedagógica. É necessário, mas não é suficiente ter a formação de técnico ou de engenheiro. A experiência de trabalho na indústria ou nas empresas, apontada por muitos como um requisito importante, tampouco garantiria uma atuação docente competente:
Aqui nós temos professores que  têm conhecimento técnico bom, muito bom até, boas bagagens profissionais, mas não sabem nem como abordar o conteúdo, ele conhece pra ele, mas ele não consegue nem passar. [...] E eu vejo que essas pessoas, elas têm dificuldade nisso, elas se atêm muito àquele conhecimento técnico, que elas têm bom até, elas sabem pegar o livro, e sabem de cor o que está dentro daquele livro pra escrever lá no quadro pro aluno, mas às vezes elas não sabem materializar aquilo pro aluno entender. (professor Caio, Parobé, junho de 2002)
E ensino é uma coisa bem difícil, tem que ter muito preparo, não é assim, ‘Vai lá, vai dar aula’ e pronto. [...] Porque o cara tem que ter um preparo e tem que ter um donzinho, sabe? Não é qualquer um que vem. (professor Hugo, Parobé, junho de 2002)
A formação pedagógica institucionalizada é valorizada pela maioria dos entrevistados que a vivenciaram. Mas, para além dessa formação acadêmica, os professores aludiam a um saber docente construído através da experiência: 
Mas claro que eu também não aprendi isso só com teoria, desse conhecimento. Ao longo dos anos eu também fui ensaiando, porque eu acho que a função do professor, ela tem uma coisa bacana, se a pessoa gostar, ela é um excelente laboratório pra tu te aprimorares também como pessoa, não só como profissional mas também como pessoa, ensaiando. O aluno é uma tua cobaia, porque tu vais ensaiando, tu usas uma técnica, por exemplo, com um grupo de alunos, tu vês que não deu resultado, aí tu vais lá e usas com outro grupo, outra técnica, e aí deu resultado, aí tu voltas a usar com esse a técnica que tu experimentaste com aquele lá, é muito bacana, eles nem ficam sabendo que a gente está exercitando no dia-a-dia. (professor Caio)
O reconhecimento da especificidade da atividade e dos saberes docentes é marcado, todavia, pela afirmação das peculiaridades do ensino técnico face ao médio. 
Em primeiro lugar, a competência pedagógica era referida pelos professores do ensino técnico como indissociável do conhecimento técnico na área profissional, envolvendo uma dimensão teórica, cultivada através da formação acadêmica, da leitura e da pesquisa, e uma dimensão mais procedimental, orientada para a solução de problemas, adquirida sobretudo através da experiência de trabalho na indústria:
Eu diria que tu não podes dissociar, mas eu acho que inclusive para o desenvolvimento da minha atividade pedagógica e até mesmo na atividade industrial, a experiência que eu tive é um dos fatores mais importantes, a experiência que eu tive como engenheiro trabalhando dentro das empresas. Por causa da prática, porque a teoria, como diz aquele ditado, na prática a gramática é diferente. Então tudo aquilo às vezes que tu, todo aquele conhecimento teórico que tu tens a respeito daquele assunto, na hora que tu vais pôr aquilo em prática ele às vezes ele se mostra bem diferente, então tu tens que compreender, vamos dizer assim, a finalidade teórica daquele conhecimento e adaptar ele na prática, então isso tu só consegues fazendo a experiência, só consegue praticando, não adianta. (professor Moacir, CIMOL, novembro de 2003)
Em segundo lugar, a natureza de suas tarefas era referida como diferenciada daquela dos professores do ensino médio. O ensino de “quadro-negro”, tido como predominante nesse âmbito, não apenas dispensaria o professor de uma constante atualização técnica, mas também das múltiplas tarefas inerentes às aulas de oficina ou de laboratório. De outro lado, o cumprimento dessas tarefas seria dificultado pela incompreensão dos órgãos administrativos e dos próprios colegas:
Por exemplo, requisição de material, nosso material de consumo vai pra Sec e tranca. Eles fazem auditoria, por quê? Tem que comprar cinco machos três oitavos, ‘Que que é isso, bah, que firma é essa? Existe essa firma?’ (professor Hugo, Parobé, junho de 2002)
Enquanto o ensino médio era considerado por muitos como desprovido de referenciais externos, o ensino técnico estaria constantemente submetido ao teste do reconhecimento no mercado de trabalho:
O aluno que nós colocarmos na empresa e exercer uma boa profissão, e representar bem a escola em função da nossa exigência, pode abrir vaga pra um aluno a mais. O aluno que sai daqui, como aconteceu, e não representa bem a escola, pelas dificuldades que enfrentou e porque foi empurrado, ele vai pra lá, a empresa acaba ligando pra escola pra saber quantas horas faltam pra terminar o estágio dele e é uma pessoa que queima ali, ela fecha porta pra todas. (professor Miguel, CIMOL, novembro de 2003)
Os professores enfatizavam as implicações da certificação profissional outorgada pela escola, mencionando não apenas as exigências das empresas, mas a competência técnica requerida em tarefas como a manutenção de equipamentos hospitalares ou de aeronaves. 
A reivindicação de um estatuto próprio para os professores do ensino técnico, distinto do quadro geral do magistério, era provocada, em parte, pela situação de compressão salarial dos professores, percebida como irreversível, e pelas exigências de habilitação pedagógica, renovadas com a aprovação da LDB em 1996. A afirmação da especificidade do ensino técnico não pode ser compreendida,  contudo, apenas como desejo de apartamento ou expressão de interesses imediatos. Correspondia ao desejo de um reconhecimento externo percebido como até então inexistente.
As representações negativas do ensino médio estavam também associadas, no caso do Parobé, às representações que os professores faziam da reforma estabelecida pela Lei nº 5.692/71. O sucateamento do ensino técnico era identificado com os efeitos de sua diluição no “ensino profissionalizante de segundo grau” – até mesmo o antigo nome de “escola técnica” havia sido abolido na vigência da Lei. A omissão por parte dos governos se prolongava, segundo os depoimentos de vários professores, no desprestígio do ensino técnico dentro da própria escola e por parte da direção. As referências aos dirigentes e especialistas como os “de cima”  No início dos anos 60, segundo depoimento do então diretor Gelso Gonçalves, concedido em agosto de 2002, era comum a referência aos responsáveis pelas oficinas, instaladas em pavilhões nos fundos do terreno, como “os de baixo”. reproduzia a antiga divisão entre “professores” e “mestres” e refletia o sentimento, declarado por vários professores do ensino técnico, de exclusão das decisões e da definição de rumos da instituição.
A implementação da reforma nas escolas
Referindo-se às reformas escolares, Silva Júnior e Ferretti (2004, p. 77) argumentam que a percepção das reformas “é marcada pela história da instituição, assim como pelo particular lugar que os sujeitos (individuais ou coletivos) ocupam e disputam na organização”(Ibid., p. 77).
Nos casos aqui considerados, pode-se apontar nexos entre a trajetória de cada uma das escolas e os modos como os professores reagiram à reforma do ensino técnico.
No Parobé, a reforma foi saudada inicialmente como a reversão daquela determinada pela Lei nº 5.692:
Essa última reforma, eu chamo uma retomada de identidade, porque o ensino técnico perdeu a identidade. Era um sujeito sem carteira ou com amnésia, porque nasceu técnico, nasceu dentro da Universidade Federal lá, da [Escola de] Engenharia, e no transcorrer do tempo houve essa modificação que descaracterizou completamente o ensino técnico. (professor Henrique, Parobé, dezembro de 2002)
O ensino técnico tinha agora dinâmica e calendário diferenciados do ensino médio, vagas, critérios de ingresso, procedimentos de seleção e um contingente de alunos próprio. A adesão da escola ao PROEP, complementada por investimentos da administração estadual, possibilitara a renovação de equipamentos e instalações. As exigências por parte do PROEP de oferta exclusiva de ensino médio haviam levado à criação virtual do Centro Tecnológico Estadual Parobé, que por sua vez suscitara expectativas variadas de elevação do estatuto da escola.
Como um movimento originado externamente, contudo, era inevitável que a reforma encontrasse na escola diferentes apropriações.
Os primeiros conflitos afloraram em torno das cargas horárias e dos prazos de duração dos cursos, inicialmente definidos como o mínimo estabelecido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico - 1.200 horas e três semestres. A pressão dos professores  acarretou a ampliação da carga horária para 1350 horas, distribuídas em quatro módulos, afora o estágio supervisionado.
Os Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Profissional de Nível Técnico propunham a organização curricular segundo funções e subfunções identificadas na análise dos processos produtivos (BRASIL. MEC, 2000, p. 25-6), de modo a estabelecer uma estreita correspondência entre as competências requeridas nessas funções e aquelas que seriam constituídas nos cursos técnicos. A tentativa de definição das terminalidades dos cursos nesses moldes defrontou-se com a concepção -  predominante entre os professores – da formação técnica como generalista em cada área. A mecânica, a eletrônica e a eletrotécnica não eram percebidas como agrupamentos de funções, mas como campos de atuação e de conhecimento:
Nessa legislação, ela está por  funções, então ali só tem função e subfunção, função da produção e da manutenção e da produção. E aí o pessoal, não se conseguia encaixar, porque tu não podes formar... Os cursos são generalistas, o cara não pode só fechar uma parte. Aí, então, foi um caos. (professora Vera, Parobé, março de 2002)
Na definição das certificações intermediárias, os professores tomaram como referência, ao invés das habilitações agrupadas segundo funções, ocupações citadas pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). Essas certificações intermediárias não eram mencionadas nas falas dos professores e pareciam ser tomadas como formalidade, em atendimento a uma exigência de cima:
O mercado não absorve o cara parcialmente. Até absorve, mas com qualificação muito inferior à do técnico. Tarefas bem inferiores, o pesado fica pra esses. (professora Janete, Parobé, maio de 2002)
O discurso oficial propunha um “novo paradigma pedagógico” com foco na aprendizagem e na constituição de competências, por contraposição ao “paradigma tradicional de acumulação de conhecimentos” (BRASIL. MEC, 2000, p. 31). A “lógica” das competências foi apresentada pela direção da escola, ao mesmo tempo, como uma imposição legal e como uma exigência dos novos tempos.
Houve um esforço de organização dos currículos segundo as competências que comporiam um “perfil de saída”:
Aí começou-se a estruturar o curso não mais por disciplinas, ou pelo conteúdo em si, mas sim nas competências e habilidades que o aluno deveria ter lá no final. Então tipo assim, vamos estabelecer o perfil de saída em cima de competências e habilidades que esse aluno tem que ter, e a partir daí, sim, nós vamos dividindo e colocando então todas as competências no mesmo papel e ver que base tecnológica a gente tem que usar pra desenvolver essas atividades e... Então esse foi o grande rompimento, a grande diferença. (professor Túlio, maio de 2002)
O enunciado das competências por componente curricular, entretanto, revelou outra contradição implicada no processo. Se as aprendizagens que os estudantes devem demonstrar são enunciadas como competências, é inevitável que muitas delas assumam a forma de conteúdos, como “compreender as leis fundamentais da eletricidade”. Ocorre que a aquisição de conhecimentos científicos e técnicos não era tida pelos professores apenas como requisito para a construção das competências, mas constituía-se de fato em objetivo do ensino; aparecia, então, redenominada como competências.
O esforço de adoção de uma “lógica das competências” esbarraria, sobretudo, na discussão sobre a avaliação da aprendizagem dos alunos. Do modo como eram propostas pela direção e supervisão, as  mudanças na avaliação requeriam mudanças nas práticas mesmas dos professores. 
O discurso pedagógico que sustentava as mudanças encontrava eco na visão crítica de alguns professores em relação aos mecanismos tradicionais, que não retratariam as aprendizagens nem as dificuldades dos alunos. A exigência de novos critérios e procedimentos, contudo, era interpretada por outros como uma pressão para elevação artificial dos índices de aprovação e do número de concluintes dos cursos:
E essa reforma, assim, a gente não entendeu muito bem ainda, nos parece muito mais, e aí é uma opinião particular, uma estratégia, o que eu chamo a revolução dos números, mas não na prática. (professor Alexandre, Parobé, maio de 2002)
A pressão dos especialistas ou pedagogos para a adoção de novos instrumentos era tomada como intromissão num campo tido, até então, como da alçada exclusiva dos professores:
‘Os professores não entendem do que estão fazendo, quem entende é um de cadeira’. Enquanto a diretoria pensar assim, que quem entende é um de cadeira, e não o corpo técnico que está vivendo o dia-a-dia onde esses alunos vão trabalhar, não tem como ir pra frente, fica muito difícil. [...] A diretoria, não sei se pelo fato de não ser uma diretoria técnica, então não consegue entender o ponto de vista, leva muito pro lado pedagógico, então quer dizer que aí eles não conseguem enxergar a real necessidade. (professor Lucas, Parobé, agosto de 2002)
Então tu tens uma ficha pra preencher, e daqui a pouco não sobra tempo para tu me avaliares, porque a avaliação é um processo, que tu estás ouvindo o que eu estou falando, e pesando dentro dos teus parâmetros, entendeu? [...] Então tu pegas lá na secretaria um professor que via de regra já saiu de dentro da sala de aula há muito tempo, ele perdeu essa empatia com o aluno. Então ele cria três, quatro planilhas, com 10, 15 itens cada uma, e te diz que tu tens 40 períodos de aula pra trabalhar com o aluno e anotar o que está ali e é necessário, e isso te complica. (professor Augusto, Parobé, maio de 2002)
As polêmicas em torno da avaliação, então, provocaram novos estranhamentos entre professores do ensino técnico e a equipe diretiva. Competência técnica e competência pedagógica eram contrapostas. A heterogeneidade das formações dos professores dificultava a construção de um campo comum de debate e negociação de alternativas.
O debate não se fazia, contudo, entre a defesa da reforma e a do retorno ao ensino integrado, mas entre duas apropriações da política governamental. De um lado,  enfatizava-se, no discurso oficial, os elementos de crítica ao ensino técnico oferecido até então, como transmissivo e seletivo; do outro lado, enfatizava-se na reforma a oportunidade da afirmação da especificidade do ensino técnico. Na sua forma mais extremada, essa visão propunha a ruptura definitiva com o ensino médio:
A nossa atividade não tem nada que ver com a atividade deles.  Então esse racha está difícil de acontecer, embora o Ministério da Educação já tenha determinado que a separação tem que ser, que ela tem que existir. [...] Bota um muro aqui, ‘Oh, aqui é ensino médio, lá é ensino técnico’, bota uma direção aqui, outra direção lá. (professor Henrique, Parobé, dezembro 2002)
No CIMOL, a reforma foi precedida da elaboração de projeto para adesão ao PROEP. A inclusão da escola entre as primeiras a assinarem o convênio, em 1998, era interpretada como reconhecimento externo pela oferta de um ensino de qualidade a despeito da escassez de recursos, numa resistência à tendência mais geral de sucateamento do ensino público, baseada num esforço da própria comunidade escolar.
A valorização do ensino técnico não era contraposta à manutenção do ensino médio, como no Parobé. De um lado, os professores reconheciam a validade do modelo vigente até a reforma: o currículo integrado apoiava-se numa formação científica tida como de qualidade superior à oferecida pelas demais escolas e numa interação cotidiana entre professores das disciplinas técnicas e de formação geral. O prestígio da escola, por outro lado, havia sido construído num percurso de afirmação interna da importância do ensino técnico, expressa nos documentos oficiais e na exigência – eliminada no Parobé - de conclusão dos cursos técnicos para obtenção do diploma de segundo grau.
A desvinculação entre ensino médio e técnico foi, então, implementada como imposição externa e como condição para a efetivação do repasse dos recursos pelo PROEP, no quadro de uma relativa unidade interna à escola. Provocou, contudo, efeitos inesperados sobre o currículo praticado e experienciado pelos alunos.
No modelo anterior, os estudantes cumpriam uma jornada prolongada para além dos horários de aula, realizando experimentos e projetos sob a supervisão dos professores. O convívio estendia-se por cinco anos, período no qual, segundo os professores, os alunos eram testados na sua opção pela profissionalização como técnicos. No novo modelo, foram reduzidos, ao mesmo tempo, os prazos de duração dos cursos e a dedicação ao ensino técnico. Com a separação dos diplomas, os alunos  tinham agora a oportunidade de concluir ensino médio e técnico ao final de três anos.  No turno da noite, acorreu a escola um novo contingente de alunos, com experiências de escolarização diversas. Com a ampliação de vagas nos cursos técnicos, a escola teve que contratar novos professores, em sua maioria jovens, sem experiência anterior de ensino ou de atuação na indústria. 
O planejamento dos novos planos de curso, finalizados em 2002, foi promovido por um núcleo de professores mais engajado na vida escolar e que tinha a memória do modelo anterior de ensino técnico. Vários elementos desse planejamento indicavam um esforço de recuperação da incidência da escola sobre os percursos formativos dos alunos e sobre a atuação dos próprios professores. No curso de eletrônica, o prazo de duração do curso foi estendido para cinco semestres, afora o estágio supervisionado. Disciplinas foram nominadas como práticas de modo a garantir a realização de experimentos e evitar sua substituição pelas aulas de “quadro-negro”. Com a exigência da apresentação de trabalhos de conclusão, independentemente da aprovação no estágio em empresa, ficaram garantidos espaços de convívio e orientação pelos professores. Alunos com desempenho destacado eram convidados a atuar como monitores e preparados para tornar-se professores. 
A preservação de traços do modelo anterior era buscada, sobretudo, junto aos alunos mais jovens que cursavam o ensino médio na própria escola. A formação científica ali adquirida, o tempo disponível para a realização de projetos, expectativas de inserção profissional mais elevadas aproximavam esses alunos do perfil que, de algum modo, se pretendia reproduzir.
Esse esforço, contudo, se fazia no contexto de adaptação às novas regras.  Os que expressavam desejos de retorno ao currículo integrado eram tidos como
saudosistas, pensando que aquilo que nós vivíamos antigamente pode ser revivido. Eu acho que o que passou, passou, hoje nós temos que nos adaptar às novas metodologias. E uma coisa que eu vejo, assim, é que uma mudança agora de novo geraria uma conturbação total. Agora eu acho assim: está feito, está organizado, vamos manter isso aqui. (professor Miguel, CIMOL, novembro de 2003)
Adaptações e resistências na implementação da reforma
Se a implementação da reforma teve a marca da trajetória anterior em cada estabelecimento, é possível apontar, de outro lado, traços comuns à interveniência dos professores nesse processo.
Nas duas escolas, os professores não foram meros executores da política governamental. Em cada uma delas, um grupo expressivo empenhou-se na reorganização dos cursos, promovendo adaptações à nova legislação e às pressões externas, incorporando elementos da lógica estabelecida pelos documentos oficiais, mas cuidando ao mesmo tempo de preservar elementos do ensino técnico anterior à reforma.
As mudanças não se pautaram pela adequação estrita às demandas do mercado de trabalho.
Nas duas escolas, manteve-se o princípio de uma formação generalista e básica, vinculada à expectativa da continuidade da formação através da atuação profissional.
As figuras de técnico industrial tomadas como referência para a organização dos currículos não coincidiam com as formas predominantes de inserção dos egressos no mercado de trabalho. No CIMOL, os professores seguiam estimulando a pesquisa, embora a criatividade não fosse valorizada pelas empresas da região. No Parobé, os planos de curso priorizaram funções de planejamento e coordenação, embora fosse comum a contratação dos alunos como operadores de máquinas, eletricistas ou montadores de placas.
O uso da noção de “competência” nos documentos oficiais revela em diferentes passagens uma identificação, assinalada por Ramos (2001), com a idéia de desempenho.  Todavia, os objetivos do ensino, tais como concebidos pelos professores, não podiam ser reduzidos ou, inversamente, estendidos a competências profissionais observáveis e prescritíveis. De um lado, a constituição do trabalhador como técnico pressuporia uma iniciação numa cultura técnica, envolvendo a aprendizagem de uma linguagem, de conceitos básicos, fundamentações, curiosidades, disposições, enfim, que não se confundem com a simulação das tarefas realizadas no desempenho da profissão. De outro lado, reconhecendo a formação escolar como inacabada, os professores enfatizavam ao mesmo tempo a sua especificidade como espaço de reflexão.
Face aos questionamentos constantes dos alunos, a maioria dos professores afirmava a imprescindibilidade dos conhecimentos teóricos, para além de suas aplicações imediatas. O conhecimento científico era valorizado pela sua generalidade, permanência, alcance explicativo e como componente fundamental de uma cultura partilhada por técnicos e engenheiros e que os distinguiria dos demais trabalhadores: 
O diodo, o que que é? O diodo é um cristal de silício, que é material tetravalente, se ele é dopado com um material pentavalente ele se torna um tipo N, se dopado com material trivalente ele é do tipo P. E aí junta os dois cristais, surge uma barreira de potencial e tal - isso aí é a teoria. A prática: o diodo conduz dum lado, não conduz pro outro lado. Se ele é colocado inversamente, não conduz. Entendeu? Ele sabe que o diodo conduz prum lado, não conduz pro outro. Agora, de que que é feito aquele diodo? Não sei se aí no caso daria pra deixar a teoria de fora. Será que daria pra deixar a teoria? Será que ele poderia trabalhar com um componente sem saber ‘Pô, de que que é feito isso?’ Eu acho que o técnico em eletrônica mesmo ia querer saber, ‘Pô, mas como que é feito isso? Isso aqui, o que que tem aqui dentro desse encapsulamento?’ O técnico em eletrônica ia querer saber. (professor Lucas, Parobé, agosto de 2002)
Às pressões para redução das cargas horárias e aumento do número de concluintes, os professores contrapunham seus próprios critérios de seletividade e perfis de técnico projetados.
Conclusões
Nas duas escolas tomadas como campo de pesquisa, a reforma não se defrontou com uma resistência organizada dos professores; foi percebida pela maioria deles como imposição governamental e, ao mesmo tempo,  como oportunidade de afirmação ou melhoria do ensino técnico. 
O esforço de preservação de traços do modelo anterior, contudo, estabeleceu nos dois casos limites ao aligeiramento da formação e à expansão projetada pela política governamental. 
As reações dos professores podem ser explicadas, em parte, pelo desejo de preservação de um modelo conhecido de ensino técnico e como resistência à intensificação dos ritmos de trabalho. Não se tratou, entretanto, de mera oposição ao novo. Os esforços de melhoria empreendidos nas escolas atestam o engajamento dos professores na defesa do ensino técnico como campo de atuação. No Parobé, a construção de um projeto partilhado pelos professores da escola foi obstaculizada pelos conflitos internos e pela inexistência de um campo reconhecido de negociação.
A interveniência dos professores foi, em larga medida, pautada pela defesa de valores próprios de uma comunidade de profissionais. O perfil de um técnico criativo e autônomo, capaz de tomar decisões em situações de pressão não era adotado pelo desconhecimento das formas predominantes de contratação dos técnicos, mas em oposição a elas.
Na implementação da reforma, os professores tomaram como referência suas próprias interpretações do mundo do trabalho, construídas nas suas trajetórias de formação e atuação profissional. Atribuíram-se o papel de representantes de um grupo profissional preocupado em “proteger o diploma” e com “o mandato de selecionar, formar, iniciar e disciplinar os seus próprios membros e de definir a natureza dos serviços que deve realizar e os termos nos quais devem ser feitos” (HUGHES, apud DUBAR, 1997, p. 134).
Os efeitos das políticas educacionais nunca coincidem com as intenções ou as promessas dos governos. As condições materiais de sua implementação e o entrecruzamento de instâncias decisórias são alguns dos fatores que explicam essas defasagens. Os casos aqui discutidos indicam que também deve ser considerada a interveniência dos professores, especialmente quando são convocados a organizar e implementar novos currículos.
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