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Resumo 

 
 

Com o intuito de analisar a relação de oferta de Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio (EPTNM) e a demanda do mercado de trabalho, foi 

realizado um estudo do caso do CEFET-MG, que é uma Instituição Federal de 

Ensino Superior-IFES, com sede na Região Metropolitana de Belo Horizonte.  

O problema de estudo surge das exigências do mercado de trabalho 

nos dias atuais, discutimos em que medida a EPTNM forma cidadãos éticos e 

socialmente comprometidos com as exigências laborais atuais, nas quais valores 

e atitudes influenciam, o perfil do trabalhador que as empresas exigem.  

O objetivo foi analisar a relação da oferta de EPTNM do CEFET-MG e 

o perfil do trabalhador exigido pelo mercado de trabalho, na Região Metropolitana 

de Belo Horizonte. 

Foi realizada uma revisão bibliográfica da EPTNM e do mercado de 

trabalho e entrevistas semiestruturadas com coordenadores de cursos do CEFET-

MG e com representantes de indústrias da Região Metropolitana de Minas Gerais. 

De modo a enriquecer o estudo, foram realizadas entrevistas com coordenadores 

de escola e em uma indústria de Lisboa, Portugal. 

A análise dos dados mostra que o clima institucional, a infraestrutura 

da escola, o habitus escolar são fundamentais para uma atitude positiva dos 

alunos, contribuindo, assim, para que a educação vislumbre um melhor caminho, 

pautado pela dimensão cultural e social de modo a constituir redes de 

conhecimentos cognitivos, produtivos, pessoais e sociais. 

Os depoimentos dos coordenadores corroboram com o posicionamento 

de diversos autores que apontam que as transformações do mundo do trabalho e 

do modo de produção fazem o mercado requerer profissionais diferentes dos 

exigidos pelo modelo fordista de organização do trabalho. Atualmente, segundo 

esses autores, o trabalhador tem que saber muito mais do que apertar parafusos, 

ele deve ter uma visão de mundo muito mais ampliada. 

 

 

Palavras-chave – Educação Profissional, Trabalhador Técnico de Nível 
Médio;Mercado de Trabalho; Competências. 



 

 

Abstract 

Aiming to analyze the relationship of the offer of vocational technical 

high school education and job market’s demand, a study about CEFET-MG’s case 

was performed. CEFET-MG is a federal institution of superior education, with the 

head office in the metropolitan area of Belo Horizonte. 

The study’s problem appears from the job market’s requirements 

nowadays, so we discuss to what extent the vocational technical high school 

education build ethical and socially committed with current labor requirements 

citizens, in which requirement values and attitudes influence in a large scale the 

profile of the worker that the companies require. 

The objective was to analyze the relationship between the offer of 

vocational technical high school education from CEFET-MG and the workers’ 

profile required of job market, at the metropolitan area of Belo Horizonte. 

A bibliographical revision was performed of vocational technical high 

school education from CEFET-MG and the job market instead some semi 

structured interviews with course coordinators from CEFET – MG and with 

industries representatives of  metropolitan area of Belo Horizonte. To enrich the 

study was performed a field investigation in two schools and in one company in 

Lisbon’s metropolitan area, Portugal, to serve as a counterpoint to Brazilian’s 

reality.   

The analysis of the data shows that the institutional climate, the 

infrastructure, the scholar habitus are fundamental for a positive attitude of the 

students, contributing to the education glimpse of a better path, founded by the 

cultural dimension and social way of build cognitive, productive, personal and 

social knowledge networks. 

The testimony of the coordinators corroborate with the positioning of 

several authors that show the transformation of the job world and the way of 

production make the market require different workers than the ones required by 

the Fordist model of work organization. Currently, according to the authors, the 

worker has to know a lot more than just tighten screws, he must have a more 

expanded world vision. 

 

Keywords – Professional Education, Middle Level’s Worker, Jobs Market, Skills. 
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1 – Introdução 
 

 

A sociedade dos dias atuais apresenta-se marcada por múltiplas 

demandas e mudanças no seu contexto, quer seja nas escolas, quer seja na 

profissionalização, nas empresas, nas pessoas, nas políticas e nos legados. 

Atualmente, valores 1  e atitudes 2  influenciam em grande medida o perfil do 

trabalhador que as empresas recrutam. O mercado de trabalho prioriza, em seus 

recrutamentos e treinamentos, a valorização da pessoa e suas relações sociais, 

conforme relatado nas obras de Albuquerque & Oliveira (2001), Zarifian (2003 e 

2012), Lazzareschi (2008), Kovács (2014a). 

De um lado a demanda do mercado de trabalho e de outro os 

currículos das escolas profissionalizantes. A relação das duas realidades é uma 

exigência social e profissional, que gira em busca de alinhamento. “A relação 

entre sistema escolar e o sistema ocupacional tornou-se, nas sociedades 

modernas, uma das interfaces estratégicas mais decisiva para o desenvolvimento 

socioeconômico, no seu conjunto” (FREIRE, 2006, p. 301). O mercado de 

trabalho, por si só, não dispõe de competências para orientar os currículos das 

escolas, porém é inegável que deva influenciar os rumos da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM) no país, uma vez que é para este 

contexto que os estudantes estão em fase de formação. 

Ao iniciarmos uma discussão sobre o mercado de trabalho, é 

fundamental situarmos de que mercado tratamos. Abordaremos aqui o mercado 

de trabalho formal, sobretudo o mercado de trabalho no qual estão inseridos os 

técnicos de nível médio. Sendo assim, por mercado de trabalho formal entende-se 

aquele em que prevalecem relações de trabalho assalariadas. Dele faz parte o 

conjunto de empresas que apresentam relações jurídicas de trabalho, 

                                                 
1

 “Valores revelam o que as pessoas querem que seja verdade. Referem-se aos objectos 

desejáveis, pelo individuo e pela sociedade. A honestidade, a moralidade, a fraqueza, o 
patriotismo, a protecção ao meio ambiente, o hedonismo são exemplos de valores. […] os valores 
tem sempre um impacto no comportamento” (ALCOBIA, 2001, p. 281). 
2
 Atitudes são sentimentos positivos ou negativos que as pessoas possuem acerca dos objetos, 

segundo Alcobia (2001, p. 281), “todos nós temos atitudes e esta é uma das formas mais fáceis de 
expressar as nossas experiencias do quotidiano”. 
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proporcionando ao indivíduo proteção, como INSS, FGTS, seguro desemprego e 

PIS/PASEP, entre outros.  

Dentro do mercado de trabalho formal, como salientado anteriormente, 

abordaremos aquele situado em indústrias e que absorve os trabalhadores com 

formação técnica de nível médio. Trabalhadores oriundos de um curso técnico do 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais do Catálogo Nacional de 

Cursos Técnicos (2013), que compreende tecnologias associadas aos processos 

mecânicos, eletroeletrônicos e físico-químicos. Os cursos desse eixo abrangem 

ações de instalação, operação, manutenção, controle e otimização em processos, 

contínuos ou discretos, localizados predominantemente no segmento industrial. 

A proposição, implantação, intervenção direta ou indireta em 

processos, além do controle e avaliação das múltiplas variáveis encontradas no 

segmento produtivo, identificam esse eixo. Os traços marcantes desse eixo são a 

abordagem sistemática da gestão da qualidade e produtividade, das questões 

éticas e ambientais, de sustentabilidade e viabilidade técnico-econômica, além de 

permanente atualização e investigação tecnológica.  

Os cursos que se encontram nesse eixo são: Técnico em Análises 

Químicas, Técnico em Automação Industrial, Técnico em Eletroeletrônica, 

Técnico em Eletromecânica, Técnico em Eletrônica, Técnico em Eletrotécnica, 

Técnico em Manutenção Automotiva, Técnico em Máquinas Navais, Técnico em 

Mecânica, Técnico em Mecatrônica, Técnico em Metalurgia, Técnico em 

Petroquímica, Técnico em Química, Técnico em Refrigeração e Climatização e 

Técnico em Sistemas a Gás. 

A análise necessária para este estudo parte da premissa do perfil que 

as empresas, atualmente, desejam para seus trabalhadores. Hoje, as empresas 

alocam profissionais pela atitude, pelas atividades que são capazes de 

desenvolver. É necessário sair da descrição do cargo e visar à ação. É a atitude 

emocional que faz a diferença.   

A competência técnica é inerente ao cargo disponível e caracteriza-se 

pela diversidade das profissões, portanto, não é nosso objeto de investigação. Por 

outro lado, as competências sociais e pessoais dos trabalhadores dos diferentes 

cargos, em grande medida, se convergem. Guardadas as devidas proporções 

entre os níveis de carreiras, dentro do mesmo nível, as exigências dessas 
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competências se assemelham e, atualmente, transformam-se em um elemento 

essencial para o recrutamento de mão de obra especializada das grandes 

empresas. 

Segundo Albuquerque e Oliveira (2001, p. 22), 

no Brasil, a grande maioria (99%) dos executivos pesquisados 
concordou que ocorrerão mudanças significativas ou até mesmo radicais 
nos próximos anos, na Gestão de Pessoas. Essas mudanças terão 
impacto principalmente sobre os princípios, filosofia e estratégias gerais 
de gestão das empresas, o que as levará a redefinirem toda sua 
atuação, já que os princípios, filosofias e estratégias são a base para a 
definição das políticas, práticas, instrumentos, estrutura e forma da 
organização, e para a própria definição do perfil do profissional que 
atuará nela. 

O mercado de trabalho, no Brasil, aponta para a exigência de 

profissionais que disponham de competências que sejam canalizadas para a 

geração de negócios na empresa (Hirata, 1994; Castells, 2001; Fleury e Fleury, 

2001; Zarifian, 2003 e 2012; Lazzareschi, 2008). Entre os pré-requisitos, estão: 

agilidade, coletividade e capacidade de produzir valor agregado ao produto. O 

profissional, na sociedade contemporânea, necessita ser multifuncional, ter 

habilidade para trabalhar em equipe e dispor de atitudes resultantes de uma 

vertente ética solidificada. Faz-se imperioso, ainda, aquele que seja capaz de 

compatibilizar inteligência, experiência e expertise, transformando-as em valores 

éticos e agregando-as a uma visão global, mesmo que esse tenha uma atuação 

completamente nacional. 

Da mesma forma, Azevedo (1991) cita um conjunto de pesquisas 

realizadas para identificar o que querem os empregadores dos seus profissionais. 

O autor lista os estudos3 de Fitzgerald, Levin e Rumberger, Carnevale, Wellington 

e Rees, Williamson e Winckler. Em síntese, estas pesquisas permitem apontar 

caminhos demandados pelos empregadores, dentre os quais Azevedo (1991, p. 

183-184), destaca 

                                                 
3 Para maiores informações sobre as pesquisas, Azevedo (1991) cita as respectivas fontes:    (i) 

Fitzgerald, L. On the essencial relations between education and work. Jornal of Vocational 
Behavior. 1986, 28, p. 254-284; (ii) Levin, H.; Rumberger, R. Éducation, travail et emploi dans le 
pays développés: situation et défis pour l'avenir. Perspectives. 1989, 19(2), p. 225-247; (iii) 
Carnevale, A.; Gainer, L.; Meltzer, A. Workplace Basics: the skills employers want. Alexandria: The 
American Society for Training & Development, 1988; (iv) Wellington, J. The rise of pre-vocational 
education and the needs of employers. The Vocational Aspect of Education. 1986, 38(99), p. 17-
22; (v) Rees, G.; Williamson, H.; Winckler, V. The "new vocationalism": further education and local 
labour markets. Journal of Education Policy. 1989, 4(3), p. 227-244. 
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(i) novas tecnologias, novos processos, novos produtos têm gerado 
novas formas de organização do trabalho que se destaylorizam 
progressivamente, que reforçam os trabalhos em grupo e a cooperação 
na empresa, além de elegerem como uma questão central para os novos 
trabalhadores o facto de terem de fazer face, com muita frequência, a 
problemas novos decorrentes de novos contextos, desafios, etc.; (ii) os 
empregadores, no recrutamento, tendem a valorizar predominantemente 
um núcleo duro de atitudes, de disposições e de valores que se 
revelaram eficazes no exercício profissional; (iii) as competências 
técnicas específicas são secundarizadas e quase se tornam irrelevantes, 
ao lado da importância que ainda hoje mantêm quer o nível de 
qualificação e o título obtidos quer a formação geral de base; (iv) os 
empregadores querem que os trabalhadores tenham iniciativa e 
criatividade, capacidades de comunicação e de resolução de novos 
problemas em novas situações, competências para trabalhar em grupo, 
cooperando com outros, para recolher e tratar informação e para saber 
avaliar; (v) aos sistemas de formação impõe-se desenvolver um novo 
tipo de qualificação que desencadeie atitudes diferentes nas novas 
formas de organização do trabalho.  

Sendo assim, se as empresas recrutam e capacitam os seus 

trabalhadores com perspectivas de desenvolvimento pessoal e social, esses 

trabalhadores devem se preparar para desenvolver tais capacidades. Nesse 

aspecto, a escola tem papel importante nesse desenvolvimento. Vale aqui 

ressaltar que, na teoria, essas competências estão entranhadas nos currículos, 

porém, na prática, são poucos os trabalhos que as escolas realizam que são 

direcionados especificamente ao desenvolvimento de tais competências. 

O próprio sistema de ensino, se inovador, pode desempenhar um papel 
fundamental de antecipação das necessidades futuras do sistema 
produtivo em termos de perfis profissionais. [...] a sua finalidade última 
não se consubstancia apenas na dotação dos indivíduos em 
qualificações profissionais, mas igualmente na sua educação numa 
óptica de cidadania. E este objectivo deverá também estar presente na 
formação, já que esta terá de ser crescentemente equacionada enquanto 
formação permanente ao longo da vida. Nesta acepção, deverão ser 
considerados, necessariamente, princípios de formação social e humana 
e não exclusivamente de cariz profissional (GONÇALVES et al., 1998, p. 
139). 

O desenvolvimento das competências sociais e pessoais necessita de 

um espaço muito grande nos currículos escolares e, principalmente, no currículo 

de escolas de educação profissional, haja vista que tais competências 

representam fator importantíssimo no perfil do trabalhador que as empresas 

pretendem contratar. 

Esse desenvolvimento de competências sociais e pessoais nas escolas 

e o perfil do trabalhador demandado pelas empresas, em grande medida,  

assemelham-se à essência da educação, que é formar cidadãos, pessoas que 

possam realizar suas potencialidades pessoais e sociais e que, segundo os 
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Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), sejam capazes de compreender a 

cidadania como participação social e política, assim como exercício de direitos e 

deveres políticos, civis e sociais, adotando no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, 

cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o 

mesmo respeito.  

A escola profissional técnica de nível médio, diante das necessidades 

curriculares, trabalha em qual perspectiva? Permanece no modelo fordista de 

formação do trabalhador? Oferece currículos que privilegiam as competências 

relacionais? Consegue equilibrar competência técnica e competência 

comportamental? 

Neste contexto, à luz de competências e valores, faz-se mister 

estabelecer um elo entre a demanda do mercado de trabalho e o currículo das 

escolas profissionalizantes, destacando, assim, nosso objeto de estudo. 

Valores esses que, a cada dia, ganham mais espaço nas relações 

empresariais e sociais. Tedesco (2002, p. 23) afirma que  

a profundidade do processo de mudança social que ocorre atualmente 
nos obriga a reformular as perguntas básicas sobre os fins da educação, 
sobre quem assume a responsabilidade de formar as novas gerações e 
sobre qual legado cultural, quais valores, qual concepção de homem e 
de sociedade desejamos transmitir.  

Portanto, este tema se delimita nas fronteiras do conhecimento e na 

contextualização dos currículos da escola profissionalizante diante da preparação 

para o mercado de trabalho. 

Nos meus 20 anos como professor no CEFET-MG, percebo que há uma 

necessidade de trabalhar valores e competências pessoais e sociais de uma 

forma mais efetiva. Essas competências são trabalhadas em algumas aulas de 

acordo com o posicionamento pedagógico de alguns professores, porém isso é 

insuficiente. 

A escola de EPTNM precisa de um trabalho mais efetivo e mais coletivo, 

com envolvimento maior das diferentes disciplinas dos cursos, para melhorar a 

preparação dos alunos para o enfrentamento das demandas do mercado de 

trabalho. 

A opção pela análise da demanda do mercado de trabalho e a 

educação ofertada pelos cursos de educação profissional técnico de nível médio 

se dá além da minha inquietação, por ser um tema relevante e atual, pois busca 
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articular a formação técnica e cidadã, verificando, com isso, se a educação 

profissional técnica de nível médio forma cidadãos éticos e socialmente 

comprometidos com as exigências atuais em relação à convivência social e 

laboral.   

Relevante e atual, visto que, ao se analisar a relação entre a demanda 

de mercado, oferta educacional e o desenvolvimento humano como processo 

educacional, nos leva a pressupor que a conexão mercado de trabalho / escola 

tende a oferecer perspectivas mais éticas de convivência no trabalho e que a 

relação da empresa com seus trabalhadores deve ultrapassar as fronteiras dessa 

e contribuir para a convivência humana dos trabalhadores.  

Sendo assim, a educação, na perspectiva do desenvolvimento 

humano 4 , propõe a ampliação de opções e oportunidades através do 

desenvolvimento das capacidades cognitivas, produtivas, pessoais e sociais das 

pessoas. Valores e atitudes passam a serem referências para a convivência no 

trabalho e em sociedade. O levar vantagem a qualquer custo dá lugar à ética, ao 

respeito ao próximo e às atitudes que tornem a vida em sociedade e, em 

consequência a vida no trabalho, mais humana.   

A luta por uma sociedade mais justa se fez mostrar nas manifestações 

que ocorreram pelas cidades brasileiras em junho de 20135. Muito além do passe 

livre, mote inicial, as reinvindicações populares lutavam por um país, um governo, 

uma sociedade e uma vida com mais justiça, ética, responsabilidade e dignidade. 

Castells (2013, p. 178), completa que “ao lado de reivindicações concretas, que 

logo se ampliam para educação, saúde, condições de vida, o fundamental foi – e 

                                                 
4
 “O desenvolvimento humano é um conceito integral que pode ser definido como um processo de 

ampliação da gama de opções e oportunidades das pessoas, de forma a assegurar o pleno 
desenvolvimento de suas potencialidades e capacidades. Segundo o paradigma do 
desenvolvimento humano, todas as pessoas nascem com um potencial e com capacidades 
intrínsecas e o objetivo do desenvolvimento é criar um ambiente favorável, que dê oportunidade à 
expansão e à realização desse potencial para todas as pessoas das gerações presente e das 
futuras”. (COUTO, 2005, p.21). 
5 Os protestos contra o aumento da tarifa do transporte público, desencadearam uma escalada de 

manifestações que levaram mais de um milhão de pessoas, sobretudo jovens, às ruas de 25 
capitais e centenas de cidades de todo o país. Essas manifestações devem ser compreendidas 
como “o resultado de uma conjunção de fatores estratégicos e culturais colocados em jogo por 
uma multiplicidade de atores que interagem na sociedade civil”. Esse posicionamento e uma 
discussão mais aprofundada são encontradas em Evangelista, (2015). 
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é – a defesa da dignidade de cada um. Ou seja, o direito humano fundamental de 

ser respeitado como ser humano e como cidadão”. 

O direito humano fundamental de ser respeitado como ser humano e 

como cidadão está presente no profissional demandado pelas indústrias e 

também precisa estar mais incisivamente presente na educação ofertada nas 

escolas de EPTNM. 

O problema de estudo surge, então, das exigências do mercado de 

trabalho nos dias atuais. Para tanto, buscamos discutir em que medida a EPTNM 

forma cidadãos éticos e socialmente comprometidos com as exigências laborais 

atuais, nas quais valores e atitudes influenciam em grande medida o perfil do 

trabalhador que as empresas exigem.  

Nesse contexto, e baseado nas minhas inquietações ao longo de 

minha trajetória profissional, o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas 

Gerais, o CEFET-MG 6  passa a ser a instituição brasileira escolhida para as 

minhas pesquisas. A opção pelo CEFET-MG também se justifica por essa ser 

uma escola de excelência e renome na Região Metropolitana de Belo Horizonte e 

que forma, anualmente, uma grande quantidade de técnicos.  

O CEFET-MG é uma Instituição Federal de Ensino Superior-IFES, 

caracterizada como instituição multicampi, com atuação no Estado de Minas 

Gerais. A partir da transformação da então Escola Técnica Federal de Minas 

Gerais em Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, o CEFET-

MG passou a ser uma autarquia de regime especial, vinculada ao Ministério da 

Educação, detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didática 

e disciplinar; sendo uma Instituição Pública de Ensino Superior no âmbito da 

Educação Tecnológica, abrangendo os níveis médio e superior de ensino e 

contemplando, de forma indissociada, o ensino, a pesquisa e a extensão, na área 

tecnológica e no âmbito da pesquisa aplicada. 

Tendo o CEFET-MG como escola a se investigar e o problema exposto 

acima, a pesquisa tem por objetivo geral analisar a relação da oferta de educação 

                                                 
6

 O CEFET-MG também foi objeto de estudo de diversos trabalhos acadêmicos, como por 

exemplo os trabalhos de Guimarães (2014), Azevedo (2010), Maia (2010), Matias (2010), Barreto 

(2010), Jacy (2010), Nogueira (2010), Mota (2010), Silva (2010), Barata (2010), Oliveira (2004). 
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profissional técnica de nível médio do CEFET-MG e o perfil do trabalhador exigido 

pelo mercado de trabalho, na região metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), 

Minas Gerais. 

Os objetivos específicos são: 1 - analisar o perfil dos trabalhadores 

exigido pelas empresas que absorvem os egressos dos cursos de educação 

profissional técnica de nível médio nos dois contextos analisados. 2 - conhecer os 

currículos de três cursos (Eletrônica, Mecânica e Química) de uma escola de 

educação profissional técnica de nível médio, o CEFET/MG, e ainda, com os 

mesmos procedimentos metodológicos, conhecer o currículo de um curso de uma 

Escola Técnica de Lisboa, Portugal. 3 - relacionar as demandas do mercado de 

trabalho (em Belo Horizonte e em Lisboa) e os conteúdos curriculares de três 

cursos do CEFET-MG e um da Escola Profissional selecionada em Portugal. 

A partir dos objetivos da pesquisa, duas hipóteses serão investigadas: 

1 - O CEFET-MG não trabalha, nas disciplinas curriculares, conteúdos para o 

desenvolvimento de competências pessoais e sociais; 2 - O desenvolvimento de 

competências pessoais e sociais são fatores demandados pelas indústrias em 

seus profissionais.  

De modo a enriquecer o estudo e de acordo com o terceiro objetivo 

específico, foi realizado um estágio sanduíche em Lisboa, Portugal, no Centro de 

Investigação em Sociologia Econômica e das Organizações (SOCIUS), do 

Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) da Universidade de Lisboa (UL). 

Ao ser agraciado com uma bolsa de estudos CAPES de 10 meses em um 

processo seletivo da PUC-SP, tive oportunidade de permanecer na cidade de 

Lisboa por esse período para fazer uma revisão bibliográfica acerca da educação 

profissional em Portugal, além de realizar uma investigação de campo em duas 

escolas e uma empresa na área metropolitana de Lisboa (AML), Portugal.  

A discussão da relação apresentada pelo estudo das escolas e do 

mercado de trabalho no contexto português balizou esta investigação no tocante a 

possibilitar o estabelecimento de contrapontos e, além disso, permitiu o 

conhecimento de uma realidade distinta da brasileira, que porventura pode se 

tornar um mercado de interesse para os egressos brasileiros.  

Em relação à EPTNM, modalidade educacional ofertada pelo CEFET-

MG, a bibliografia existente sobre o tema e, em especial, o parecer CNE / CEB Nº 
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16/99, afirmam que “o mundo do trabalho está se alterando contínua e 

profundamente, pressupondo a superação das qualificações restritas às 

exigências de postos delimitados, o que determina a emergência de um novo 

modelo de educação profissional centrado em competências por área” (parecer 

CNE / CEB Nº 16/99).  

É importante salientar, já nesse início, que o sentido para o modelo de 

competência aqui adotado corrobora com a posição da preparação para o 

trabalho enquanto preparação para a vida social, a partir da preposição de que o 

trabalho é uma atividade de relações sociais.  

O parecer CNE / CEB Nº 16/99 conceitua competência como 

capacidade pessoal de articular os saberes. Esses saberes podem ser 

trabalhados, em uma perspectiva educacional, nos pilares da educação 

(DELORS, 2001; BRASIL, 1999) e nos códigos da modernidade (COSTA, 2000). 

Ao citarmos a escola em que se desenvolverá o trabalho e a EPTNM, 

estamos iniciando a descrição dos procedimentos metodológicos que foram 

adotados no desenvolvimento da pesquisa. A metodologia apresenta o enfoque 

teórico de referência, a tarefa descritiva, a tarefa empírica e a tarefa interpretativa.  

No enfoque teórico de referência, o procedimento foi de uma análise 

dos currículos de cursos de escolas que oferecem EPTNM com o intuito de 

verificar em que medida as competências pessoais, cognitivas, produtivas e 

sociais estão sendo trabalhadas. Junte-se a isso uma análise do panorama atual 

dos processos de recrutamento e treinamento de empresas, na perspectiva de 

verificar o perfil dos trabalhadores demandados pelas empresas.  

O enfoque teórico de referência então se apresenta no capítulo II e III. 

O capítulo II versa sobre a EPTNM e o capítulo III sobre o mercado de trabalho.  

O capítulo da EPTNM, inicia com uma apresentação do CEFET-MG, 

que, além do que foi supracitado, é uma Instituição centenária cuja sede principal 

se localiza no município de Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais, 

Brasil.  

Dentre os cursos do eixo Controle e Processos Industriais, citados 

acima, o CEFET-MG oferta, nos campi de Belo Horizonte, os cursos de formação 

de Técnico em Eletromecânica, Técnico em Eletrônica, Técnico em Eletrotécnica, 

Técnico em Mecatrônica, Técnico em Mecânica e Técnico em Química.   
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Dentre esses, foram escolhidos três cursos, curso de Mecânica, de 

Eletrônica e de Química, todos na modalidade integrada, com aulas pela manhã e 

tarde.  

A escolha desses cursos se deu pela tradição e prestígio que eles 

desfrutam. São cursos de grande procura nos processos seletivos e que se 

consolidaram como cursos bem-conceituados pela comunidade acadêmica e 

industrial. Esses são cursos tradicionais na Instituição e, por isso, servirão de 

base para esse estudo. 

Portanto,  a nossa pesquisa centrar-se-á na Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio (EPTNM), com ênfase na modalidade integrada, 

conforme relatado acima. O curso integrado é aquele no qual o aluno faz o curso 

técnico concomitante com o ensino médio na mesma instituição e sob uma única 

matrícula. A escolha pela modalidade integrada se deu por ser a modalidade na 

qual atuo e que desejo contribuir para sua melhoria. 

Os próximos itens do capítulo II mostram uma revisão bibliográfica 

acerca da educação profissional técnica de nível médio no Brasil e em Portugal, 

buscando analisar histórico e situação atual dessa modalidade de ensino nos dois 

países. 

O próximo passo será apresentar a visão de egressos de cursos de 

educação profissional técnica de nível médio que se formaram em 1986, 1996 e 

2001 em Instituições de características muito semelhantes à Instituição abordada 

nesse trabalho. Essa visão foi retirada de pesquisas realizadas por Coelho, 2003, 

Oliveira, 2004 e Barbieri, 2007, que abordaram a relação entre oferta de 

educação profissional técnica de nível médio e a demanda do mercado de 

trabalho nesses diferentes períodos no CEFET-MG e em outra instituição de 

características semelhantes ao CEFET-MG.  

A relação histórica entre oferta de educação e demanda do mercado de 

trabalho, apresentada pelas pesquisas citadas, possibilitará verificar em que 

medida o CEFET/MG ofereceu educação em conformidade com as exigências do 

mercado de trabalho nesses diferentes momentos históricos. 

Vale ressaltar que existem muitos outros trabalhos que tem o CEFET-

MG como objeto de estudo, porém aqui a opção foi pelos trabalhos que 

associavam a EPTNM com a área industrial. 



24 

 

O capítulo III, ou seja, o segundo tópico do enfoque teórico de 

referência, apresenta cinco itens. O primeiro é um histórico do mercado de 

trabalho, o segundo, o trabalhador e o modelo de competências, o terceiro, a 

cultura organizacional, o quarto, a RMBH e o último, a AML.  

O histórico do mercado de trabalho se situa entre o fordismo e os dias 

atuais, passando pelas mudanças exigidas em relação ao perfil dos trabalhadores 

na organização do trabalho. 

O trabalhador e o modelo de competências mostra as características 

atuais demandadas pelas indústrias no recrutamento de seus profissionais, 

apontando competências essenciais que os trabalhadores devem apresentar ao 

postular um lugar no mercado de trabalho.  

A cultura organizacional nos ajuda a entender os mecanismos internos 

de uma instituição e que são fundamentais nos processos de seleção e 

recrutamento dos trabalhadores.  

Para uma melhor compreensão de quais mercados de trabalho 

estamos focando, apresentaremos as regiões metropolitanas de Belo Horizonte e 

de Lisboa, por serem as regiões em que se encontram as escolas estudadas e, 

muito provavelmente, as regiões em que a maioria dos egressos dos cursos 

estudados estão inseridos. Dentro da caracterização das regiões metropolitanas, 

serão abordados aspectos da economia e do mercado de trabalho dessas 

regiões. 

A tarefa descritiva, tarefa empírica e tarefa interpretativa são retratadas no 

capítulo IV. A tarefa descritiva centrou-se no perfil dos trabalhadores técnicos de 

nível médio demandados pelas indústrias, na visão de profissionais das indústrias 

e nas referências bibliográficas, além da descrição dos cursos integrados de 

Eletrônica, Mecânica e Química do CEFET/MG e do curso de Eletrônica, 

Automação e Comando de uma escola em Portugal, na visão dos coordenadores 

dos cursos e de documentos oficiais.  

Na tarefa empírica, para a obtenção dos dados, foram utilizadas as 

entrevistas semiestruturadas (FONTANA; FREY, 2000) individuais com os 

responsáveis pelo Departamento de Recursos Humanos das empresas da RMBH 

e AML, e com os coordenadores de cursos e responsáveis pedagógicos pelos 

cursos técnicos selecionados.  
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Para preservar o anonimato das instituições e pessoas que participaram 

das entrevistas, tanto no Brasil quanto em Portugal, usaremos nomes fictícios 

para todas as fontes, com exceção do CEFET-MG, que é a Instituição pública 

escolhida para o estudo de caso. 

As entrevistas foram realizadas em cinco indústrias da região metropolitana 

de Belo Horizonte. A escolha das indústrias se deu pelo fato de essas indústrias 

oferecerem estágios para alunos do CEFET-MG.  

A primeira indústria visitada, a qual passarei a designar pelo nome fictício 

de Beta Nobreaks7, oferece vagas para alunos dos cursos de eletrônica e o 

contato se deu com a responsável pelo departamento de recursos humanos. A 

entrevista transcorreu na própria indústria no dia 25 de maio de 2014.  

A Beta Nobreaks está no mercado desde 1976, nessa época, a tecnologia 

era importada e a indústria surgiu como pioneira no desenvolvimento de 

tecnologia de eletrônica com potencial 100% brasileiro. Hoje, a indústria 

desenvolve alta tecnologia em nobreaks para o mercado corporativo, fornecendo 

soluções de energia ininterrupta para missão crítica. 

A entrevista na próxima indústria, que passa a ser designada com o nome 

de Delta Transmissões Elétricas, não pôde ser gravada, pois a política da 

empresa não permite tal procedimento. Apesar desse entrave, a entrevista se deu 

normalmente. A responsável pelo departamento de recursos humanos reuniu o 

coordenador de produção, o coordenador de qualidade, o coordenador de 

controle e automação e o coordenador de projetos mecânicos. Essa entrevista foi 

feita em dois momentos e dias distintos. No primeiro dia, os quatro coordenadores 

expuseram suas reflexões acerca dos temas levantados na entrevista. Em um 

segundo dia, a coordenadora de recursos humanos completou a entrevista, já 

sem a presença dos coordenadores. 

A indústria Delta Transmissões Elétricas oferece vagas para alunos dos 

cursos de mecânica e o contato se deu com a responsável pelo departamento de 

recursos humanos. As entrevistas ocorreram nos dias 06/06/2014 e no dia 

13/06/2014 respectivamente.  

                                                 
7
 Conforme os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido e o Correio Eletrônico presentes nos 

anexos, é garantido o total sigilo da fonte e do nome da empresa, portanto os nomes das 
empresas e pessoas que constam nessa pesquisa são fictícios, com exceção do CEFET-MG. 
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A indústria Delta Transmissões Elétricas desenvolve produtos, sistemas e 

soluções de planejamento para transmissão e distribuição de energia elétrica 

incluindo transformadores de potência, subestações e linhas de energia. Através 

do desenvolvimento contínuo de tecnologias inovadoras nas áreas 

Eletroeletrônica e Energia, a Beta Nobreaks busca constantemente novas 

abordagens para suprir as necessidades da comunidade mundial, incluindo 

melhorias associadas ao meio ambiente global.  

Vale ressaltar a importância da pessoa que me atendeu nessa indústria na 

continuidade desse trabalho de visitas às indústrias. A pessoa que me atendeu é 

coordenadora de uma rede de responsáveis pelo RH das indústrias, sendo assim, 

ela enviou uma solicitação a algumas empresas para que me atendessem e 

realizassem a minha entrevista. Dessa solicitação feita pela referida coordenadora 

saíram as outras indústrias pesquisadas. 

A indústria Gama Eletroeletrônicos oferece vagas para alunos dos cursos 

de eletrônica e o contato se deu com a responsável pelo departamento de 

recursos humanos. A entrevista com a Gama Eletroeletrônicos teve participação 

da analista de recrutamento e seleção, de sua assistente e do gerente de 

engenharia. Essa entrevista pôde ser gravada e ocorreu no dia 04 de julho de 

2014. 

A Gama Eletroeletrônicos é uma empresa do ramo de manufatura de 

produtos eletroeletrônicos, com a combinação de experiência global, criatividade, 

capacidade analítica e desempenho financeiro, a Gama Eletroeletrônicos contribui 

para o sucesso das marcas mais conhecidas do mundo. A empresa tem seu foco 

na entrega de qualidade e valor agregado aos clientes dos mercados de 

tecnologia da informação, telecomunicações, industrial, bens de consumo, 

equipamentos médicos e aeroespaciais.  

A fábrica de Belo Horizonte opera com cartucho de toner para impressão, 

montagem de cartucho para impressão, montagem de impressora, montagem de 

leitor de cartão inteligente, montagem de leitor de documentos, montagem de 

modem para tecnologia celular, montagem de placa circuito impresso-

componentes PTH e SMD, montagem de terminal para transação comercial via 

cartão, montagem de terminal portátil de telefonia celular, montagem de 
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transponder de veículo, montagem de validador de cartão, montagem/teste de 

produtos eletrônicos. 

Na Alfa Arames, a entrevista ocorreu com a responsável pelo RH da 

indústria e o coordenador de engenharia. A indústria oferece vagas para alunos 

dos cursos de mecânica, eletrônica e química. A entrevista transcorreu na própria 

indústria no dia 29 de julho de 2014. 

A Alfa Arames é uma empresa global em soluções de arame. É o resultado 

de uma joint venture8 entre um grande grupo siderúrgico do mundo, e um grande 

produtor mundial de arames. A empresa fornece arames de aço, steel cord, cabos 

e outros derivados.  

Na indústria Ômega Aços, a entrevista ocorreu com a responsável pelo RH 

da indústria. Essa indústria oferece vagas para alunos dos cursos de mecânica e 

química. A entrevista transcorreu na própria indústria no dia 08 de agosto de 

2014. 

A Ômega Aços é uma empresa que tem atuação mundial e opera na 

produção de tubos de aço sem costura, para todas as aplicações. A capacidade 

combinada de suas oito fábricas de tubos na Europa, de suas plantas no Brasil e 

nos EUA ultrapassa três milhões de toneladas. A empresa é um 

conglomerado que atua no setor da siderurgia, é uma empresa siderúrgica 

brasileira pertencente à joint venture, formada por dois importantes grupos 

mundiais. 

Todos os contatos foram feitos por e-mail e telefone. A marcação das 

entrevistas ocorreu diretamente entre o pesquisador e a responsável pelo RH das 

indústrias procuradas. Das seis indústrias procuradas, somente uma não 

respondeu ao correio eletrônico de solicitação de entrevista9. O correio eletrônico 

era constituído com as informações básicas da pesquisa e as demais 

informações, quando solicitadas pela indústria, eram repassadas. 

Em relação ao CEFET-MG, as entrevistas aconteceram com os 

coordenadores dos cursos de química, mecânica e eletrônica, além do diretor de 

                                                 
8

 Joint venture ou empreendimento conjunto é uma associação de empresas que pode ser 

definitiva ou não, com fins lucrativos, para explorar determinado(s) negócio(s), sem que nenhuma 
delas perca sua personalidade jurídica. 
9
 Verificar em anexo. 
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EPTNM. Para preservar o sigilo das informações, doravante iremos nomear os 

coordenadores com os nomes fictícios Pedro, Sebastião, Joana e Lucas. 

A entrevista com o coordenador Pedro ocorreu no dia 21 de julho de 

2014, na sala da sua coordenação de curso, no CEFET-MG. Com o coordenador 

Sebastião, ocorreu no dia 23 de julho de 2014, na sala da sua coordenação de 

curso, no CEFET-MG. A entrevista com a coordenadora Joana ocorreu no dia 06 

de agosto de 2014, na sala da sua coordenação de curso, no CEFET-MG. Com o 

coordenador Lucas, ocorreu no dia 30 de agosto de 2014também na sala da sua 

coordenação, no CEFET-MG. 

O curso técnico em Química é organizado de modo a propiciar uma 

formação sólida e abrangente dos conteúdos da química, em todas as suas 

modalidades de cunho científico e tecnológico e de domínio de técnicas 

necessárias ao trabalho em laboratórios, no controle de qualidade de matérias 

primas e produtos, conforme normas técnicas e de segurança, bem como no 

controle e operação de processos industriais. Tem por objetivo formar 

profissionais para planejar, coordenar, executar, controlar, supervisionar 

processos industriais e laboratoriais, além de participar no desenvolvimento de 

produtos e validação de métodos. 

O curso apresenta a seguinte configuração em relação aos alunos e 

turmas: 

CURSO DE QUÍMICA 

Número de alunos no curso integrado 110 

Número de alunos no subsequente, na concomitância externa e na Educação 
de Jovens e Adultos 

115 

Percentual de alunos do curso integrado 48,9% 

Percentual de alunos das outras modalidades 51,1% 

Quantos são homens no curso integrado. 41 

Quantas são mulheres no curso integrado. 69 

Quantos são homens nas outras modalidades. 45 

Quantas são mulheres nas outras modalidades. 70 

Percentual de homens do curso integrado  37,3% 

Percentual de mulheres do curso integrado  62,7% 

Percentual de homens das outras modalidades 39,1% 

Percentual de mulheres das outras modalidades 60,9% 
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Quais turmas são do diurno  9 

Quais turmas são do noturno. 9 

Percentual de turmas do diurno  50% 

Percentual de turmas do noturno. 50% 

Tabela 1: Alunos do curso de Química do CEFET-MG no ano de 2015. 

Fonte: Elaboração própria. 

O curso técnico em Mecânica desenvolve conhecimentos e habilidades 

da área técnica/gerencial de processos industriais que envolvem projetos, 

desenho técnico (CAD), conformação mecânica, ciência dos materiais, soldagem, 

gestão da qualidade ambiental, ensaios mecânicos, automação, manutenção de 

máquinas e equipamentos, sistemas hidráulicos e pneumáticos. Tem por objetivo 

formar profissionais capazes de propor alternativas viáveis para solução de 

problemas e otimização de processos nos diversos segmentos da indústria, 

buscando o aumento da qualidade e produtividade, conforme normas técnicas e 

de segurança. 

O curso apresenta a seguinte configuração em relação aos alunos e 

turmas: 

CURSO DE MECÂNICA 

Número de alunos no curso integrado 210 

Número de alunos no subsequente, na concomitância externa e na 
Educação de Jovens e Adultos 

113 

Percentual de alunos do curso integrado 65% 

Percentual de alunos das outras modalidades 35% 

Quantos são homens no curso integrado. 180 

Quantas são mulheres no curso integrado. 30 

Quantos são homens nas outras modalidades. 97 

Quantas são mulheres nas outras modalidades. 16 

Percentual de homens do curso integrado  85,7% 

Percentual de mulheres do curso integrado  14,3% 

Percentual de homens das outras modalidades 85,8% 

Percentual de mulheres das outras modalidades 14,2 

Quais turmas são do diurno  6 

Quais turmas são do noturno. 6 

Percentual de turmas do diurno  50% 
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Percentual de turmas do noturno. 50% 

Tabela 2: Alunos do curso de Mecânica do CEFET-MG no ano de 2015. 

Fonte: Elaboração própria. 

O curso técnico em Eletrônica aborda conteúdos tecnológicos 

convencionais e de ponta, abrangendo, dentre outras, as áreas de controle, 

automação, microprocessamento, equipamentos eletrônicos, biotecnologia e 

telecomunicações. Proporciona ao aluno desenvolver sistemas eletrônicos de 

pequeno porte. O curso tem por objetivo formar profissional capacitado para 

participar do desenvolvimento de projetos, executar instalação e manutenção de 

equipamentos e sistemas eletrônicos, bem como lidar com procedimentos de 

gestão da produção no setor eletroeletrônico industrial. 

O curso apresenta a seguinte configuração em relação aos alunos e 

turmas, sendo que o curso de Eletrônica não oferece a modalidade da Educação 

de Jovens e Adultos: 

CURSO DE ELETRÔNICA 

Número de alunos no curso integrado 343 

Número de alunos no subsequente, na concomitância externa e na 
Educação de Jovens e Adultos 

67 

Percentual de alunos do curso integrado 83,7% 

Percentual de alunos das outras modalidades 16,3% 

Quantos são homens no curso integrado. 249 

Quantas são mulheres no curso integrado. 94 

Quantos são homens nas outras modalidades. 59 

Quantas são mulheres nas outras modalidades. 8 

Percentual de homens do curso integrado  72,6% 

Percentual de mulheres do curso integrado  27;4% 

Percentual de homens das outras modalidades 88,1% 

Percentual de mulheres das outras modalidades 11,9% 

Quais turmas são do diurno  9 

Quais turmas são do noturno. 4 

Percentual de turmas do diurno  69,2% 

Percentual de turmas do noturno. 30,8% 

Tabela 3: Alunos do curso de Eletrônica do CEFET-MG no ano de 2015. 

Fonte: Elaboração própria. 
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As escolas e a empresa selecionadas para as entrevistas em Portugal 

serão identificadas pelos nomes fictícios de Escola Profissional de Artes (EPAS), 

Escola Profissional de Eletrônica, Automação e Comando (EPEAC) e Port 

Automação. 

Responderam pelas instituições o diretor pedagógico de EPAS, o 

coordenador pedagógico de EPEAC e o engenheiro responsável pela Port 

Automação, que passam a ser identificados pelos nomes fictícios de Francisco, 

Breno e Edson, respectivamente. 

A entrevista com o Diretor Francisco ocorreu na sede da EPAS, no dia 

23/01/2015, com o Coordenador Breno, ocorreu no dia 10/02/2015, na sede da 

EPEAC e, com o Engenheiro Edson, a entrevista  ocorreu na sede da Port 

Automação, no dia 24/02/2015. 

O curso profissional de Electrônica, Automação e Comando atua na 

preparação de profissionais para desempenharem tarefas de caráter técnico 

relacionadas com a instalação, manutenção, reparação e adaptação de sistemas 

elétricos, eletrônicos, pneumáticos e hidráulicos de automação industrial, 

seguindo as normas de higiene e segurança e os regulamentos específicos. O 

curso tem como objetivos preparar jovens profissionais com competências 

técnicas nas áreas de concessão, instalação, configuração e manutenção de 

circuitos e automatismos, controlados eletronicamente ou por processos 

eletromecânicos, programação de autômatos, manutenção de equipamentos e 

desenho de componentes. 

A Port Automação é uma empresa de prestação de serviços à indústria 

e edifícios que atua no mercado oferecendo produtos e soluções globais de 

automação, de elevado valor tecnológico, para a Indústria e Edifício. Através de 

parcerias com as principais marcas de referência nas áreas de atuação, 

proporcionam uma oferta para os mais diversos segmentos de mercado e as mais 

exigentes necessidades de automação modernas. A empresa trabalha com 

estudo, desenvolvimento, coordenação e execução de soluções globais de 

automação.  

Em relação à tarefa interpretativa, essa possibilitou a inter-relação das 

informações coletadas acerca do perfil exigido pelas empresas para os 

trabalhadores oriundos de cursos técnicos profissionalizantes com a análise dos 
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currículos dos cursos oferecidos pelo CEFET/MG. Tendo ainda as informações 

coletadas nas instituições portuguesas como elementos de contraponto nas 

relações escola e mercado de trabalho. 

Pretendeu-se, assim, a partir da interpretação, relacionar perfil, escola 

e valores, de modo a constatar as semelhanças e diferenças da relação escola e 

indústria. A partir dessa constatação, possibilitaram-se reflexões acerca do papel 

da escola em face do momento atual das necessidades sociais e laborais do 

mercado de trabalho. 

A tarefa interpretativa foi enriquecida com um relato das contribuições 

que as atividades esportivas trazem para o desenvolvimento nos educandos de 

competências cognitivas, produtivas, pessoais e sociais, com ênfase nas duas 

últimas. 

O capítulo V, último capítulo, mostra as considerações finais, que 

apresentam as contribuições desse estudo para as relações das escolas 

profissionais técnicas de nível médio e as indústrias em relação ao perfil 

atualmente exigido dos trabalhadores de nível médio. Trabalhar, nos bancos 

escolares, as competências pessoais, cognitivas, produtivas e sociais, nos 

fornece elementos essenciais para democratizar uma educação que visa ao 

desenvolvimento humano do aluno, o que vai de encontro com os relatos dos 

representantes das indústrias e a bibliografia que consideram o desenvolvimento 

dessas competências como elementos fundamentais para o trabalhador atual. 

“Essa exigência de democratização no acesso ao domínio das 

competências socialmente mais significativas tem, além de um fundamento ético, 

um evidente fundamento sócio-político” (TEDESCO, 2002, p.57), além de oferecer 

a possibilidade de expandir as liberdades que temos razão para valorizar (SEN, 

2002). 

Dentro das liberdades que temos razão para valorizar, encontra-se 

uma educação de qualidade e que, de fato, nos dê acesso às competências 

necessárias para uma convivência social e laboral sadia. Vale ressaltar o que a 

Declaração Mundial sobre Educação para Todos e o Quadro de Ação para 

Responder às Necessidades Educativas Fundamentais preconizam: 

Toda pessoa – criança, adolescente ou adulto – deve poder beneficiar 
de uma formação concebida para responder as necessidades educativas 
fundamentais. Essas necessidades dizem respeito tanto aos 
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instrumentos essenciais de aprendizagens (leitura, escrita, expressão 
oral, calculo, resolução de problemas), como aos conteúdos educativos 
fundamentais (conhecimentos, aptidões, valores e atitudes) de que o ser 
humano tem necessidade para sobreviver, desenvolver todas as suas 
faculdades, viver e trabalhar com dignidade, participar plenamente no 
desenvolvimento, melhorar a qualidade de sua existência, tomar 
decisões esclarecidas e continuar a aprender (DELORS, 2001, p.126). 
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2 – Educação Profissional Técnica de Nível Médio 
 

 

Este capítulo se inicia com a apresentação do Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG). O CEFET-MG, além de ser 

uma escola de renome, com a qualidade de educação reconhecida pela 

sociedade no geral, é a Instituição na qual iremos realizar nossa pesquisa. 

Portanto, a apresentação dessa Instituição introduz o tema da educação 

profissional, o CEFET-MG é um exemplo de escola que oferta essa modalidade 

educacional. 

A seguir, a educação profissional técnica de nível médio (EPTNM) será 

abordada de forma a entendermos melhor as diretrizes curriculares Nacionais 

para a tal modalidade educacional 

A orientação básica para a organização curricular da educação 

profissional, segundo documentos do Conselho Nacional de Educação (CNE), é o 

desenvolvimento de competências profissionais. 

No próximo item apresentamos dois trabalhos que retrataram a visão 

de egressos de cursos de EPTNM e a inserção desses no mercado de trabalho. 

Portanto, o capítulo fica assim dividido: 1 – O CEFET-MG; 2 – EPTNM 

no Brasil; 3 – EPTNM em Portugal; e 4 – Relações entre oferta de educação 

profissional técnica de nível médio e demanda do mercado de trabalho ao longo 

de diferentes períodos. 
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2.1 – O CEFET-MG 
 

 

O Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, CEFET-

MG, com sede na cidade de Belo Horizonte, criado pela Lei nº 3.552, de 16 de 

fevereiro de 1959, alterada pela Lei nº 6.545, de 30 de junho de 1978, 

regulamentada pelo Decreto nº 87.310, de 21 de junho de 1982, é autarquia de 

regime especial, vinculado ao Ministério da Educação. De acordo com seu 

Regimento, que complementa o Estatuto aprovado pelo Decreto nº 87.411, de 19 

de julho de 1982 e na legislação pertinente, o CEFET-MG tem por finalidade: 

I – ministrar ensino de 2º Grau com vistas à formação de auxiliares e 
técnicos industriais; 
II – ministrar ensino em grau superior: 
a) de graduação e pós-graduação, visando a formação de 
profissionais em engenharia industrial e em tecnologia; 
b) de licenciatura plena e curta, com vistas à formação de 
professores e especialistas para as disciplinas especializadas de ensino 
de 2º Grau e do Superior de Tecnologia; 
III – promover cursos de extensão, aperfeiçoamento e especialização, 
objetivando a atualização profissional na área técnico-industrial: 
IV – realizar pesquisas na área técnico-industrial, estimulando atividades 
criadoras e estendendo seus benefícios à comunidade mediante cursos 
e serviços. (CEFET-MG, 1982). 
 

O CEFET-MG é uma Instituição Federal de Ensino Superior-IFES, 

caracterizada como Instituição multicampi, com atuação no Estado de Minas 

Gerais-MG. A partir da transformação da Escola Técnica Federal de Minas Gerais 

em Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, pela Lei n. 6.545 

de 30/06/78 alterada pela Lei n. 8.711 de 28/09/93, o CEFET-MG passou a ser 

uma autarquia de regime especial, vinculada ao Ministério da Educação, 

detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didática e 

disciplinar; sendo uma Instituição Pública de Ensino Superior no âmbito da 

Educação Tecnológica, abrangendo os níveis médio e superior de ensino e 

contemplando, de forma indissociada, o ensino, a pesquisa e a extensão, na área 

tecnológica e no âmbito da pesquisa aplicada, segundo consta no seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional, o PDI. 

O CEFET-MG, pela sua reconhecida excelência, foi se consolidando 

como centro de formação tecnológica de profissionais que atuam no setor 

produtivo, na pesquisa aplicada e no magistério do ensino técnico. Ainda segundo 

o PDI, o papel que a Instituição exerce vai além da formação profissional e 
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assume a necessidade de dialogar de forma crítica e construtiva com a 

sociedade, no sentido: da assimilação crítica e construção da cultura, de 

conhecimentos e de novas tecnologias; e da relação entre a escola e o setor 

produtivo e de serviços, dado o fato de a Educação Tecnológica ser o âmbito da 

atuação institucional. 

O CEFET-MG possui sua sede em Belo Horizonte e ainda mantém 

unidades em Araxá, Leopoldina, Timóteo, Divinópolis, Varginha, Nepomuceno e 

Contagem. 

O atual CEFET-MG iniciou suas atividades como Escola de Aprendizes 

Artífices de Minas Gerais, a partir do Decreto n. 7.566 de 23/09/09, editado pelo 

Presidente da República Nilo Peçanha, e começou a funcionar em 08 de 

setembro de 1910, na capital do Estado, Belo Horizonte.  

Segundo relatado no PDI, desde o início de seu funcionamento, a 

Escola comprometeu-se com a construção de práticas educativas e processos 

formativos que vão ao encontro do seu papel e das demandas postas pela 

sociedade no decorrer da sua História.  

A política institucional praticada veio se pautando pelo caráter público, 

de busca de integração entre o ensino profissional e o acadêmico, entre cultura e 

produção, entre ciência, técnica e tecnologia. 

Prosseguindo o relato histórico que consta nos documentos 

institucionais do CEFET-MG, em 1941, em função da Lei n. 378 de 13/01/37, que 

reestruturou o Ministério da Educação e Saúde Pública e transformou as Escolas 

de Aprendizes Artífices em Liceus Profissionais, a Escola de Aprendizes Artífices 

de Minas Gerais transforma-se no Liceu Industrial de Minas Gerais. No ano 

seguinte, por força do Decreto n. 4.073, de 30/01/42, a Instituição transformou-se 

em Escola Industrial de Belo Horizonte, e, ainda no mesmo ano, pelo Decreto n. 

4.127 de 25/02/42, passou a se denominar Escola Técnica de Belo Horizonte. 

Posteriormente, a partir da Lei n. 3.552 de 16/02/59 que estabelece a nova 

organização escolar e administrativa dos estabelecimentos de ensino industrial do 

Ministério da Educação e Cultura, lei está alterada pelo Decreto n. 796 de 

27/08/69, a Escola é transformada em Escola Técnica Federal de Minas Gerais. 

Em 1969, a escola é autorizada a organizar e ministrar cursos de curta 

duração de Engenharia de Operação, com base no Decreto n. 547 de 18/04/69. 
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Esta implanta, em 1971, Cursos de Formação de Tecnólogos e, em 1972, seus 

primeiros Cursos Superiores de Engenharia de Operação Elétrica e Mecânica. 

Assim, com funções inicialmente relacionadas à oferta educacional 

para o ensino primário e, posteriormente, para a formação do auxiliar técnico e do 

técnico de nível médio, a Instituição foi assumindo em sua trajetória a oferta de 

cursos em nível superior. 

Em 1978, conforme mencionado, a Escola Técnica Federal de Minas 

Gerais foi transformada no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas 

Gerais - Instituição Federal de Ensino Superior Pública -, passando a ter como 

objetivos a realização de pesquisas na área técnica industrial e a oferta de cursos 

técnicos industriais, de graduação e pós-graduação visando à formação de 

profissionais em engenharia industrial e de tecnólogos, de licenciatura plena e 

curta para as disciplinas especializadas do 2º grau e dos cursos de tecnólogos, 

além de cursos de extensão, aperfeiçoamento e especialização na área técnica 

industrial. Os Cursos de Engenharia de Operação Elétrica e Mecânica foram 

extintos e, em 1979, começaram a funcionar os Cursos de Engenharia Industrial 

Elétrica e Mecânica, com cinco anos de duração. Estes últimos foram 

reconhecidos pela Portaria MEC n. 457 de 21/11/83. 

A partir de 1981, o CEFET-MG ofertou Cursos para Formação de 

Professores da Parte de Formação Especial do Currículo do Ensino Médio, tanto 

na sede, em Belo Horizonte, quanto no interior do Estado e em outras Unidades 

da Federação.  

Em 1982, pelo Decreto n. 87.310 de 21/06/82, que regulamentou a Lei 

n. 6.545 de 30/06/78, o CEFET passa a ter atuação em toda a área tecnológica, 

porém exclusivamente nessa área e o seu ensino superior é definido como sendo 

diferenciado do ensino universitário. Neste mesmo ano, pelo Decreto n. 87.411 de 

19/07/82 e pela Portaria MEC n. 003 de 09/01/84 foram aprovados, 

respectivamente, o Estatuto e o Regimento Geral da Instituição. 

Durante toda a década de 80, o CEFET-MG foi desenvolvendo projetos 

e ações no ensino, na pesquisa e na extensão, visando à consolidação das suas 

finalidades em seu caráter de Instituição de Ensino Superior plena.  

Destaca-se que, nessa década, segundo consta no PDI, o ensino 

profissional de nível médio no CEFET-MG, tal como nas demais instituições 
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congêneres, teve sua trajetória definida pela Lei n. 5.692 de 11/08/71. Vale 

lembrar que, até essa data, a lei que regulamentava o ensino médio no País - a 

Lei de Diretrizes e Bases-LDB de 61: Lei n. 4.024 de 20/12/61 - garantira a 

equivalência entre o ensino acadêmico e o profissionalizante, envolvendo a 

articulação entre os ramos de ensino - secundário, técnico e normal. Com a Lei n. 

5.692, foi implantado o ensino profissionalizante compulsório para todo o ensino 

médio, então denominado Ensino de 2º Grau. 

Em 1993, novos objetivos foram formulados para os Centros Federais 

de Educação Tecnológica, pela Lei n. 8.711 de 28/09/93, que altera a Lei de 

1978, ampliando-se a autonomia dos Centros para a realização de atividades de 

ensino, pesquisa e extensão relativas a toda a área tecnológica, no entanto, sem 

a explicitação da exclusividade dessa área enquanto campo de atuação. 

No ensino de nível médio, a orientação da Lei n. 5.692 de 11/08/1971 

relativa ao Ensino de 2º Grau profissionalizante prevaleceu na Instituição até 

1997, quando, pela reforma do ensino técnico, tal como estabelecido pelo Decreto 

n. 2.208 de 17/04/1997, inviabilizou-se a oferta do ensino técnico integrado ao 

ensino médio. 

A partir de 1998, deflagrou-se o processo de implantação dessa 

reforma, implicando três modalidades de oferta nesse nível de ensino: 

concomitância interna (ensino médio da educação básica e técnico da educação 

profissional concomitantes, com duas matrículas por parte do aluno, na própria 

instituição), concomitância externa (ensino técnico para alunos matriculados no 

ensino médio em outras escolas), cursos técnicos modulares e subsequentes ou 

pós-médio, ou seja, ensino técnico para egressos do ensino médio. 

Em 2004, com a edição do Decreto n. 5.154 de 23/07/2004, que 

regulamenta a possibilidade, presente na Lei n. 9.394 de 20/12/1996, de oferta 

dos cursos da educação profissional técnica de nível médio (EPTNM) na 

modalidade integrada, a Instituição iniciou a construção dos projetos de cursos 

dentro da nova perspectiva, a partir de então denominada de EPTNM. O novo 

ensino integrado foi implantado no primeiro semestre de 2005. 

Atualmente, das trinta e nove ofertas de cursos de EPTNM, trinta e 

cinco são na modalidade integrada. Destas, vinte e três cursos são ofertados, 

também, nas modalidades de concomitância externa e/ou subsequente 
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simultaneamente, quatro ocorrem exclusivamente na modalidade subsequente e 

dois são ofertados na modalidade do Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos (PROEJA). 

Essas modalidades são assim descritas nos editais dos processos 

seletivos do CEFET-MG: Cursos de Educação Profissional Técnica Integrada de 

Nível Médio são os cursos oferecidos aos candidatos que concluíram o Ensino 

Fundamental. Cursos de Educação Profissional Técnica Integrada de Nível Médio 

para Jovens e Adultos – EJA são cursos oferecidos aos candidatos que 

concluíram o Ensino Fundamental e que tenham idade mínima de 18 anos 

completos ou a completar até o dia da matrícula. Originado do Decreto 5.840, de 

13/07/2006.  Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio com 

Concomitância Externa são aqueles oferecidos aos candidatos que concluíram a 

primeira série do ensino médio e estarão regularmente matriculados na segunda 

ou terceira série do ensino médio em outra instituição, ou seja, em uma instituição 

externa ao CEFET-MG. Finalmente, os cursos de Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio Subsequente, que são os cursos oferecidos aos candidatos que 

concluíram ensino médio. 

Os cursos de EPTNM priorizam o atendimento à formação cidadã e à 

preparação para o mundo do trabalho, e a perspectiva da integração e 

verticalização do ensino, tendo em vista os cursos de graduação e mestrado, 

particularmente aqueles vinculados aos departamentos acadêmicos da Instituição. 

Nessa trajetória de implantação e desenvolvimento dos cursos de 

EPTNM, segundo o PDI, a Instituição vem se consolidando com um ensino de 

excelência no desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras, o que a 

coloca como referência nacional nesse nível de ensino.  

A partir da década de 1990, o CEFET-MG vem desenvolvendo 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, aumentando a oferta de cursos tanto 

de EPTNM quanto de graduação e pós-graduação, inclusive com a 

implementação em 2013 do seu primeiro programa de doutorado.  Associado a 

isso, a Instituição vem se adequando administrativa e normativamente no intuito 

de se consolidar como instituição universitária, mantendo, assim, o seu caráter de 

instituição educacional pública e gratuita de alta qualidade. Ratificando essa 
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postura, consta no PDI que “com base nos dados apresentados, a partir do início 

da segunda metade da década de 2010, esse desenvolvimento institucional 

assume características de desenvolvimento acelerado, em todas suas áreas de 

atuação, com especial relevo para a expansão do ensino de graduação, da 

pesquisa e da pós-graduação stricto sensu”. (CEFET-MG, 2012).  

O CEFET-MG tem por missão: “Promover a formação do cidadão – 

profissional qualificado e empreendedor – capaz de contribuir ativamente para as 

transformações do meio empresarial e da sociedade, aliando a vivência na 

educação tecnológica e o crescimento do ser humano, consciente e criativo, aos 

princípios da gestão pela qualidade no ensino, pesquisa e extensão, visando o 

desenvolvimento econômico e social do país.” (CEFETMG / CD, 1993). 

O plano institucional do CEFET-MG, aprovado pela Resolução CD n. 

034 de 12 de novembro de 1993, assinada pelo Sr. Luiz Fernando Gomes 

Guimarães, à época, diretor geral do CEFET-MG, define 13 princípios 

orientadores, que acabam por consolidar a visão da humanização e da Cidadania 

inserida em sua missão. Os princípios definidos são: a tecnologia a serviço do 

homem, a valorização do ser humano, a preservação de valores éticos, a 

satisfação da sociedade, a integração escola-governo-sociedade, a educação 

tecnológica continuada, a pesquisa tecnológica, o equilíbrio entre 

desenvolvimento e meio ambiente, o gerenciamento descentralizado, a 

administração participativa, o crescimento contínuo da imagem institucional, a 

ênfase na qualidade da informação e a formação humanística e científica. Ao 

definir a formação humanística e científica, o mesmo plano destaca a busca do 

equilíbrio entre a formação humanística e a tecno-científica, definindo que: “[...] 

educação tecnológica pressupõe desenvolvimento humano. Portanto, desde os 

programas das disciplinas, o currículo escolar, até as menores ações do dia-a-dia 

deverão refletir, explicitamente, esta postura de equilíbrio e de harmonia” 

(CEFETMG / CD, 1993). 

O CEFET-MG tem como função social, expressa no Artigo 2º do novo 

Estatuto da Instituição, aprovado pela Resolução CD n. 069 de 02 de junho de 

2008, assinada pelo Sr. Flávio Antônio dos Santos, à época Diretor Geral do 

CEFET-MG: 

I – produzir, transmitir e aplicar conhecimentos por meio do ensino, da 
pesquisa e da extensão, de forma indissociada e integrada à educação 
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do cidadão, na formação técnico-profissional, na difusão da cultura e na 
criação científica e tecnológica, filosófica, artística e literária; 
II – estimular o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, a criação e o 
pensamento crítico-reflexivo, a solidariedade nacional e internacional, 
com vistas à melhoria das condições de vida da comunidade e à 
construção de uma sociedade justa e democrática; 
III – formar cidadãos, diplomar e propiciar a formação continuada de 
profissionais nas diferentes áreas de conhecimento, visando ao exercício 
de atividades profissionais e à participação no desenvolvimento da 
sociedade; 
IV – estimular o conhecimento dos problemas da sociedade, em 
particular os nacionais e regionais, na perspectiva de buscar soluções 
para as necessidades e demandas sociais;  
V – assegurar a gratuidade de ensino, entendida como não cobrança de 
anuidade, taxas ou mensalidades nos cursos de oferta regular 
ministrados na Instituição (CEFETMG / CD, 2008). 
 

Com a bagagem acumulada nessa trajetória histórica de mais de cem 

anos, o CEFET-MG estampa no seu PDI, que:  

A Instituição assume-se como uma IFES que tem a responsabilidade de 
ser partícipe da transformação social comprometida com um projeto de 
modernidade inclusiva e de desenvolvimento sustentável, pautada pelos 
valores da competência científico-tecnológica, da autonomia, da ética, da 
igualdade e solidariedade humanas. Nesse sentido reconhece, também, 
seu dever da prestação de contas à sociedade e de se auto avaliar na 
busca contínua de cada vez mais elevados padrões de excelência 
educacional, particularmente na área tecnológica (CEFET-MG, 2012).  
 

O CEFET-MG apresenta um total de 39 cursos de Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio e um total de 69 cursos juntando as 

diferentes modalidades de Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Os 

cursos de educação profissional técnica de nível médio oferecidos pelos diversos 

campi do CEFET-MG são distribuídos dentro dos cursos de Edificações, 

Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Equipamentos Biomédicos, Estradas, 

Ferrovia, Informática, Informática para Internet, Mecânica, Mecatrônica, Meio 

Ambiente, Metalurgia, Mineração, Produção de Moda, Química, Transportes e 

Trânsito, Rede de Computadores e Turismo.  

Em relação à graduação, o CEFET-MG oferece, nos diferentes campi, 

os cursos de Administração, Engenharia Ambiental, Engenharia de Computação, 

Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção Civil, Engenharia Elétrica, 

Engenharia Mecânica, Letras, Programa. Especial de Formação Pedagógica de 

Docentes, Química Tecnológica, Engenharia Controle e Automação, Engenharia 

Automação Industrial, Engenharia de Minas, Engenharia Mecatrônica e 

Engenharia de Computação.  
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Em relação à pós-graduação, os cursos stricto sensu são os Mestrados 

em Educação Tecnológica, Modelagem Matemática e Computacional, Engenharia 

Civil, Engenharia de Energia, engenharia Elétrica, Estudos de Linguagem e 

Engenharia de Materiais e o doutorado em Modelagem Matemática e 

Computacional, sendo que os Mestrados em Engenharia da Energia e Engenharia 

Elétrica são ofertados em associação com a Universidade Federal de São João 

Del-Rei. 

Seguem os quadros especificando os cursos oferecidos em cada 

campus, bem como as modalidades para EPTNM e graduação e linhas de 

pesquisa e nota CAPES10 em 2015 para os cursos de mestrado e doutorado.  

Educação Profissional Técnica de Nível Médio Modalidades 

Campus I Cursos INT CE/SBS PROEJA 

  
  
  
  
  
  
  
Belo Horizonte 

Edificações X -------- X 

Eletromecânica --------- X   

Eletrônica X X X   

Eletrotécnica X X X   

Equipamentos Biomédicos X ----------   

Estradas X X X   

Informática X ---------   

Meio Ambiente X X   

Mecânica X X X 

Mecatrônica X -------   

Química X X X   

Rede de Computadores X ---------   

Transportes e Trânsito X X X   

Turismo X X   

                                                 
10  A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), fundação do 

Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da 
pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação. 
As atividades da Capes podem ser agrupadas nas seguintes linhas de ação, cada qual 
desenvolvida por um conjunto estruturado de programas: avaliação da pós-graduação stricto 
sensu; acesso e divulgação da produção científica; investimentos na formação de recursos de alto 
nível no país e exterior; promoção da cooperação científica internacional; indução e fomento da 
formação inicial e continuada de professores para a educação básica nos formatos presencial e a 
distância. Fonte: http://www.capes.gov.br/acesso-ainformacao/5418-competencias. Acesso em 
20/11/2014. 

http://www.capes.gov.br/acesso-ainformacao/5418-competencias
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Total de Cursos/Modalidades TC 14 - TM 29 

Tabela 4: Oferta de cursos e modalidades de educação profissional técnica de nível médio no 
campus 1 no ano de 2013. 
Fonte: http://www.cefetmg.br/site/edu_profissional/tabela_de_cursos.html. Acesso em 31/10/2013. 

 
 

Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio 

Modalidades 

Campus III Cursos INT CE/SBS 

  
  

Leopoldina 

Eletromecânica ---------- X 

Eletrotécnica X ---------- 

Informática X X 

Mecânica X X 

Total de Cursos/Modalidades TC 4 – TM 6 

Tabela 5 Oferta de cursos e modalidades de educação profissional técnica de nível médio no 
campus 3 no ano de 2013. 
Fonte: http://www.cefetmg.br/site/edu_profissional/tabela_de_cursos.html. Acesso em 31/10/2013. 

 
 

Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio 

Modalidades 

Campus 
IV 

Cursos INT CE/SBS 

  
  

Araxá 

Edificações X X 

Eletrônica X X 

Mineração X X 

Mecânica X X 

Total de Cursos/Modalidades TC 4 – TM 8 

Tabela 6: Oferta de cursos e modalidades de educação profissional técnica de nível médio no 
campus 4 no ano de 2013. 
Fonte: http://www.cefetmg.br/site/edu_profissional/tabela_de_cursos.html. Acesso em 31/10/2013. 

 
 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio Modalidades 

Campus V Cursos INT CE/SBS 

  
  

Divinópolis 

Eletromecânica X X 

Informática X -------- 

Informática para Internet --------- X 

Produção de Moda X X 

http://www.cefetmg.br/site/edu_profissional/tabela_de_cursos.html
http://www.cefetmg.br/site/edu_profissional/tabela_de_cursos.html
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Ferrovia Implantar Implantar 

Total de Cursos/Modalidades TC 4 – TM 6 

Tabela 7: Oferta de cursos e modalidades de educação profissional técnica de nível médio no 
campus 5 no ano de 2013. 
Fonte: http://www.cefetmg.br/site/edu_profissional/tabela_de_cursos.html. Acesso em 31/10/2013. 

 
 

Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio 

Modalidades 

Campus VII Cursos INT CE/SBS 

  
  

Timóteo 

Edificações  X X 

Informática X X 

Química X --------------- 

Metalurgia ------------ X 

Total de Cursos/Modalidades TC 4 – TM 6 

   

Tabela 8: Oferta de cursos e modalidades de educação profissional técnica de nível médio no 
campus 7 no ano de 2013. 
Fonte: http://www.cefetmg.br/site/edu_profissional/tabela_de_cursos.html. Acesso em 31/10/2013. 

 
 

 Educação Profissional Técnica de Nível Médio Modalidades 

Campus 
VIII 

Cursos INT CE/SBS 

  
Varginha 

Edificações X X 

Informática X X 

Mecatrônica X X 

  Total de Cursos/Modalidades TC 3 – TM 6 

Tabela 9: Oferta de cursos e modalidades de educação profissional técnica de nível médio no 
campus 8 no ano de 2013. 
Fonte: http://www.cefetmg.br/site/edu_profissional/tabela_de_cursos.html. Acesso em 31/10/2013. 
 
 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio Modalidades 

Campus IX Cursos INT CE/SBS 

  
Nepomuceno 

Eletrotécnica X X 

Mecatrônica X X 

Rede de Computadores X ------------ 

http://www.cefetmg.br/site/edu_profissional/tabela_de_cursos.html
http://www.cefetmg.br/site/edu_profissional/tabela_de_cursos.html
http://www.cefetmg.br/site/edu_profissional/tabela_de_cursos.html.%2520Acesso%2520em%252031/10/2013
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Total de Cursos/Modalidades TC 3 – TM 5 

Tabela 10: Oferta de cursos e modalidades de educação profissional técnica de nível médio no 
campus 9 no ano de 2013. 
Fonte: http://www.cefetmg.br/site/edu_profissional/tabela_de_cursos.html. Acesso em 31/10/2013. 

 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio Modalidades 

Campus X Cursos INT CE/SBS 

  
Curvelo 

Edificações X ----------- 

Eletrotécnica X ----------- 

Meio Ambiente X ----------- 

Total de Cursos/Modalidades TC 3 – TM 3 

Tabela 11: Oferta de cursos e modalidades de educação profissional técnica de nível médio no 
campus 10 no ano de 2013. 
Fonte: http://www.cefetmg.br/site/edu_profissional/tabela_de_cursos.html. Acesso em 31/10/2013. 
 
 

Curso por cidade Campus Modalidade 

Belo Horizonte     

Administração II Bacharelado 

Engenharia Ambiental I Bacharelado 

Engenharia de Computação II Bacharelado 

Engenharia de Materiais I Bacharelado 

Engenharia de Produção Civil II Bacharelado 

Engenharia Elétrica II Bacharelado 

Engenharia Mecânica II Bacharelado 

Letras I Bacharelado 

Programa Especial de Formação Pedagógica de 
Docentes 

VI Licenciatura 

Química Tecnológica I Bacharelado 

Leopoldina     

Engenharia Controle e Automação III Bacharelado 

Araxá     

Engenharia Automação Industrial IV Bacharelado 

Engenharia de Minas IV Bacharelado 

Divinópolis     

Engenharia Mecatrônica V Bacharelado 

http://www.cefetmg.br/site/edu_profissional/tabela_de_cursos.html
http://www.cefetmg.br/site/edu_profissional/tabela_de_cursos.html
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Timóteo     

Engenharia de Computação VII Bacharelado 

Tabela 12: Graduação ofertada pelo CEFET-MG nos campi no ano de 2013. 
Fonte:  http://www.cefetmg.br/site/graduacao/tabela_de_cursos.html. Acesso em 31/10/2013. 
 
 

 
Tabela 13: Pós-graduação ofertada pelo CEFET-MG no ano de 2015. 
Fonte: http://www.posgraduacao.cefetmg.br/dppg/index.php/pt/programas-stricto-sensu. Acesso 
em 13/07/2015. 

http://www.cefetmg.br/site/graduacao/tabela_de_cursos.html.%20Acesso%20em%2031/10/2013
http://www.posgraduacao.cefetmg.br/dppg/index.php/pt/programas-stricto-sensu
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Portanto, como foi apresentado, o CEFET-MG é, hoje, um dos centros 

de excelência em educação tecnológica, sobretudo por compreendê-la não 

reduzida à técnica, mas envolvendo uma formação ampliada, contemplando, de 

forma integrada, a formação profissional e a formação para uma cidadania crítica, 

conforme expressa o seu PDI. 

O CEFET-MG se prepara e pleiteia, junto ao Ministério da Educação, a 

sua transformação em Universidade Tecnológica11. A busca pela transformação 

institucional em Universidade Tecnológica se justifica pela atuação do CEFET-MG 

em sua história centenária e tem como objetivo ampliar a sua contribuição a um 

projeto de desenvolvimento nacional comprometido com a inclusão social e o 

desenvolvimento sustentável, ao beneficiar a sociedade a partir do aumento da 

oferta de forma pública, gratuita e de qualidade, de Educação Profissional de 

Nível Médio e de Educação Superior em geral. 

Sendo assim, essa Instituição deve trazer grandes contribuições para a 

realização desse estudo, pois apresenta uma capacidade de fornecer uma 

educação de qualidade para seus educandos. Dentro dessa educação de 

qualidade é que tentaremos encontrar elementos que nos mostrem o 

desenvolvimento de capacidades e de formação humana dos alunos, para que 

esses atuem de forma ética e responsiva no ambiente laboral, na sua família, nas 

suas relações sociais e na sociedade em geral. 

Como o foco desse trabalho é a EPTNM que, conforme o histórico 

apresentado, é a modalidade educacional principal do CEFET-MG, 

                                                 
11  O conceito de Universidade Tecnológica está especificado no artigo 52 da Lei 9.394 de 

20/12/1996, que diz que “As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos 
quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber 
humano, que se caracterizam por: I - produção intelectual institucionalizada mediante o estudo 
sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, 
quanto regional e nacional; II - um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica 
de mestrado ou doutorado; III - um terço do corpo docente em regime de tempo integral”. 
O modelo de Universidade Tecnológica do CEFET-MG caracteriza-se pela oferta de educação 
pública e gratuita, com verticalização do ensino - educação de nível médio, superior (graduação) e 
de pós-graduação - e ênfase na ciência aplicada e na educação tecnológica. 
Essas características envolvem a oferta verticalizada de ensino, diálogo permanente entre os 
níveis de ensino, integração entre ensino, pesquisa e extensão com atuação voltada 
prioritariamente para a ciência aplicada, formação tecnológica e politécnica voltada para o 
desenvolvimento sustentável e a modernidade inclusiva, relação escola-setor produtivo com base 
na defesa da interação entre trabalho e cultura, tecnologia e ciência, fortalecimento das ações de 
extensão comunitária, diálogo crítico na interação escola-comunidade e Programa de Avaliação 

Institucional contínua.  
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apresentaremos a seguir uma discussão da bibliografia existente, da legislação 

dessa modalidade educacional no Brasil e em Portugal, além da apresentação do 

modelo de competência, que é apresentado na legislação como ponto central 

para o desenvolvimento de uma educação profissional técnica de nível médio que 

dê oportunidade ao aluno de uma inserção competente no mercado de trabalho 

atual.  
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2.2 – EPTNM no Brasil  
 

 

A relação entre educação básica e profissional no Brasil está marcada 

historicamente pela dualidade. Nesse sentido, até o século XIX, não há registros 

de iniciativas sistemáticas que hoje possam ser caracterizadas como 

pertencentes ao campo da educação profissional. O que existia até então era a 

educação propedêutica para as elites, voltada para a formação de futuros 

dirigentes. 

Os primeiros indícios do que hoje se pode caracterizar como as origens 

da educação profissional surgem a partir de 1809, com a criação do Colégio das 

Fábricas, pelo Príncipe Regente (parecer Nº 16/99-CEB/CNE). 

Nessa direção, ao longo do século XIX, foram criadas várias 

instituições, predominantemente no âmbito da sociedade civil, voltadas para o 

ensino das primeiras letras e para a iniciação em ofícios, cujos destinatários eram 

as crianças pobres, os órfãos e os abandonados, dentre essas, os Asilos da 

Infância dos Meninos Desvalidos12.  

A formação profissional, desde as suas origens, sempre foi reservada 

às classes menos favorecidas, estabelecendo-se uma nítida distinção entre 

aqueles que detinham o saber (ensino secundário, normal e superior) e os que 

executavam tarefas manuais (ensino profissional). 

A educação profissional tem, portanto, segundo Moura, Garcia e 

Ramos (2007, p.10) “a sua origem dentro de uma perspectiva assistencialista com 

o objetivo de amparar os órfãos e os demais desvalidos da sorte, ou seja, de 

atender àqueles que não tinham condições sociais satisfatórias, para que não 

continuassem a praticar ações que estavam na contraordem dos bons costumes”.  

No Brasil, a escravidão, que perdurou por mais de três séculos, 

reforçou essa distinção e deixou marcas profundas e preconceituosas com 

relação à categoria social de quem executava trabalho manual. 

                                                 
12

 Segundo Manfredi, Crianças e jovens em estado de mendicância eram encaminhados para 

essas casas, onde recebiam instrução primária [...] e aprendiam alguns dos seguintes ofícios: 
tipografia, encadernação, alfaiataria, tornearia, carpintaria, sapataria etc. Concluída a 
aprendizagem, o artífice permanecia mais três anos no asilo, trabalhando nas oficinas, com a 
dupla finalidade de pagar sua aprendizagem e formar um pecúlio que lhe era entregue no final do 
triênio. (MANFREDI, 2002, p.76-77). 
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Partindo de 1809, iremos percorrer alguns momentos importantes da 

trajetória histórica da educação no Brasil e, prioritariamente, da educação 

profissional13.  

Em 1809, o Decreto do Príncipe Regente cria o Colégio das Fábricas, 

após a suspensão da proibição de funcionamento de indústrias manufatureiras no 

Brasil. 

A década de 40 do século XIX foi marcada pela construção de dez 

Casas de Educandos e Artífices em capitais da província. 

Na segunda metade do século XIX, deu-se a criação de sociedades 

civis para amparo de crianças órfãs e abandonadas. As mais importantes foram 

os Liceus de Artes e Ofícios, dentre os quais os do Rio de Janeiro (1858), 

Salvador (1872), Recife (1880), São Paulo (1882), Maceió (1884) e Ouro Preto 

(1886). 

Em 1909, o Decreto-Lei nº 7.566, de 23 de setembro de 1909, 

sancionado pelo então Presidente da República Nilo Peçanha, instituiu 

oficialmente a educação profissional brasileira ao instalar dezenove escolas de 

Aprendizes Artífices destinadas aos pobres e humildes14 , em vários estados. 

Eram escolas similares aos Liceus de Artes e Ofícios, porém voltadas para o 

ensino industrial e difundidas com o intuito de preparar gerações vindouras para a 

continuidade dos ofícios, suprindo, assim, o mercado produtivo, dominado pela 

burguesia emergente, formando profissionais advindos das camadas pobres da 

população. O ensino profissional foi delegado ao Ministério de Indústria e 

Comércio. 

Já no ano seguinte ao Decreto-Lei nº 7.566, foram ofertados cursos de 

tornearia, mecânica e eletricidade, além das oficinas de carpintaria e artes 

decorativas ministradas nas dezenove Escolas de Aprendizes Artífices.  

                                                 
13

 Ver em Histórico da Educação Profissional e Tecnológica no Brasil em 

http://www.ucg.br/ucg/cursos/teceventos/historico.htm e em Wittaczik, 2008. 
14

 “Considerando que o aumento constante da população das cidades exige que se facilite às 

classes proletárias os meios de vencer as dificuldades sempre crescentes da luta pela existência; 
que para isso se torna necessário, não só habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna com o 
indispensável preparo técnico e intelectual, como faze-los adquirir hábitos de trabalho profícuo, 
que os afastara da ociosidade ignorante, escola do vicio e do crime” (DECRETO Nº 7.566, DE 23 
DE SETEMBRO DE 1909). 
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No início do século XX o ensino profissional continuou mantendo, 

basicamente, o mesmo traço assistencial do período anterior, isto é, o de um 

ensino voltado para os menos favorecidos socialmente, para os “órfãos e 

desvalidos da sorte” (parecer Nº 16/99-CEB/CNE). Em 1914, um recorte do 

discurso de Venceslau Braz a respeito do ensino profissional “colocava o trabalho 

profissional como antídoto da vagabundagem e do alcoolismo e como ocupação 

para os não intelectuais que, segundo ele, se voltavam exageradamente para o 

bacharelismo e para a empregomania” (CURY, 1998, p. 77). 

A novidade desse período será o início de um esforço público de 

organização da formação profissional, migrando da preocupação principal com o 

atendimento de menores abandonados para outra, considerada igualmente 

relevante, a de preparar operários para o exercício profissional. 

Ocorreu, em 1930, a instalação de escolas superiores para formação 

de recursos humanos necessários ao processo produtivo (início da 

Industrialização do Brasil). É nesse momento que, no Brasil, se fortalece a nova 

burguesia industrial em substituição às oligarquias cafeeiras, profundamente 

afetadas pela crise da agricultura do café dos anos 20 e pelo crash da bolsa de 

Nova Iorque, em 1929. 

A partir da década de 1930, o ensino profissional se expandiu no Brasil, 

incluindo, em seu público-alvo, ricos e pobres. 

Em 1931, na Reforma Francisco Campos, os Decretos Federais nº 

19.890/31 e 21.241/32 regulamentaram a organização do ensino secundário. Já o 

Decreto Federal nº 20.158/31 organizou o ensino profissional comercial.  

A Constituição de 1937 fez menção às escolas vocacionais e pré-

vocacionais como dever do Estado, a quem competia, com a colaboração das 

indústrias e dos sindicatos econômicos, criar, na esfera de sua especialidade, 

escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus operários e associados.  

Em 1940, deu-se a amplitude de atendimento a partir da criação das 

instituições responsáveis pela formação de mão-de-obra para os dois principais 

pilares da economia: a Indústria e o Comércio. 

Esse processo de industrialização e de modernização das relações de 

produção exigiu um posicionamento mais efetivo das camadas dirigentes com 
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relação à educação nacional. Como parte das respostas a essas demandas, 

foram promulgados diversos Decretos–Lei para normatizar a educação nacional.  

Esse conjunto de Decretos-lei deu origem, em 1942, à Reforma 

Capanema, a qual institui as Leis Orgânicas da Educação Nacional do Ensino 

Secundário (Decreto-Lei nº 4.244/42) e do Ensino Industrial (Decreto-Lei nº 

4.073/42). São criadas entidades especializadas, como o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) e transformadas as antigas Escolas de 

Aprendizes Artífices em estabelecimentos de ensino industrial.  

Como desdobramento da constituição de 1937, a Lei Orgânica do 

Ensino Secundário de 1942,   

estabeleceu a dualidade do sistema, explicitando que, a escolaridade, 
depois do primário obrigatório de quatro anos, teria duas vertentes: o 
ensino secundário regular – em dois ciclos, perfazendo sete anos – 
destinado às “elites condutoras” e o ensino profissionalizante – também 
em dois ciclos de sete anos – para as classes populares. Enquanto o 
ensino secundário regular abria amplamente o ensino superior aos seus 
egressos, os concluintes do ensino profissionalizante industrial poderiam 
seguir estudos em nível de 3º grau somente dentro das áreas técnicas 
específicas. Para os diplomados dos ensinos profissionalizantes 
comercial e agrícola, nem essa possibilidade existia, pois, aqueles 
cursos eram considerados terminais. (ZIBAS, 2005, p.4) 

Em 1943, foi aprovada a Lei Orgânica do Ensino Comercial (Decreto-

Lei nº. 6.141/43). Em 1946, a Lei Orgânica do Ensino Primário (Decreto-Lei 

nº8.529/46), do Ensino Normal (Decreto-Lei nº 8.530/46) e do Ensino Agrícola 

(Decreto-Lei nº 9.613/46). 

Em 1961, os estabelecimentos de ensino industrial recebem a 

denominação de Escolas Técnicas Federais e foi promulgada, em 20/12/1961, a 

Lei Federal nº 4.024/61, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional.  

Essa lei apresentou a plena equivalência entre todos os cursos do 

mesmo nível, sem necessidade de exames e provas de conhecimentos, o que foi 

classificado por Anísio Teixeira, segundo o parecer CNE / CEB Nº 16/99, como 

“meia vitória, mas vitória”. 

Essa primeira LDB equiparou o ensino profissional, do ponto de vista 

da equivalência e da continuidade de estudos, para todos os efeitos, ao ensino 

acadêmico, sepultando, pelo menos do ponto de vista formal, a velha dualidade 

entre ensino para “elites condutoras do país” e ensino para “desvalidos da sorte”. 
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Todos os ramos e modalidades de ensino passaram a ser equivalentes, para fins 

de continuidade de estudos em níveis subsequentes. 

A Lei Federal nº 5.692/71, que reformula a Lei Federal nº 4.024/61, 

generaliza a profissionalização no ensino médio, então denominado segundo 

grau. Segundo Zibas (2005, p. 6),  

Em 1971, a ditadura militar promulgou a Lei 5692/71. Segundo aquelas 
diretrizes, o sistema educacional não universitário ficou assim 
constituído:  
a) Ensino de 1º grau, com oito anos de duração, destinado a crianças 
de 7 a 14 anos; 
b) Ensino de 2º grau, com três anos de duração, destinado a jovens 
de 15 a 17 anos, com profissionalização obrigatória.  

Essa lei transforma o modelo humanístico/científico em 

científico/tecnológico, adotando, assim, o Programa Intensivo de Formação de 

Mão-de-Obra - PIPMO. 

O PIPMO foi criado em 1963 pelo Ministério da Educação e Cultura. 

Segundo Duarte e Jorge (2008, p. 3) 

foi elaborado na Diretoria de Ensino Industrial e destinava-se a preparar 
trabalhadores e candidatos a emprego na indústria. O PIPMO foi 
concebido inicialmente com previsão de duração de 20 meses, sendo 
considerado um programa temporário. Porém, funcionou por 19 anos, 
estendendo-se até 1982. O PIPMO surgiu em um momento muito 
específico de evolução da economia brasileira, caracterizado por amplo 
intervencionismo estatal e de cunho desenvolvimentista. Esta discussão 
esteve presente como elemento central na ideologia do nacional 
desenvolvimentismo. 

Em relação à profissionalização obrigatória, Zibas (2005, p. 6), afirma 

que a instituição da profissionalização compulsória se deu com um duplo 

argumento, bastante sedutor, a saber: “necessidade de preparação de maior 

número de técnicos, dado o estreitamento das relações do país com o capital 

internacional, e necessidade de eliminação da dualidade do sistema de ensino. 

Em 1978, a Lei nº 6.545 transforma a Escola Técnica Federal de Minas 

Gerais, do Paraná e do Rio de Janeiro nos três primeiros Centros Federais de 

Educação Tecnológica, os chamados CEFET’s. 

A Lei Federal nº 9.394/96 de 23 de dezembro de 1996, atual Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), configura a identidade do ensino 

médio como uma etapa de consolidação da educação básica, preparando o 

educando para o trabalho e a cidadania. 
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Em 1997, o Decreto nº 2.208/97 regulamenta a educação profissional e 

a separa do ensino médio. Criação do Programa de Expansão da Educação 

Profissional (PROEP15). 

A antiga SEMTEC/MEC, hoje intitulada SETEC16, em 2003, inicia um 

processo de debates com a sociedade, visando ao aperfeiçoamento da legislação 

da educação profissional e tecnológica: certificação profissional, fontes de 

financiamento, a institucionalização de um subsistema nacional da educação 

profissional e tecnológica e implementação do ensino técnico articulado ao ensino 

médio, etc. 

O Decreto n. 5.154 de 23/07/2004, que regulamenta a possibilidade, 

presente na Lei n. 9.394 de 20/12/1996, de oferta dos cursos da educação 

profissional técnica de nível médio (EPTNM) nas modalidades integrada, 

concomitante e subsequente, e explicita como a articulação entre a educação 

profissional técnica de nível médio e o ensino médio poderá ocorrer: 

I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 

fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à 

habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de 

ensino, contando com matrícula única para cada aluno; 

II - concomitante, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 
fundamental ou esteja cursando o ensino médio, na qual a 
complementaridade entre a educação profissional técnica de nível médio 
e o ensino médio pressupõe a existência de matrículas distintas para 
cada curso, podendo ocorrer: 
        a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as 
oportunidades educacionais disponíveis; 
        b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as 
oportunidades educacionais disponíveis; ou 
        c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de 
intercomplementaridade, visando o planejamento e o desenvolvimento 
de projetos pedagógicos unificados; 
III - subsequente, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 
médio. (DECRETO n. 5.154 de 23/07/2004). 

                                                 
15 O Proep visa o aumento de vagas no ensino profissional, a diversificação de oferta no ensino 
profissional e a definição de cursos para atender às demandas da sociedade e às exigências da 
moderna tecnologia. Participam do programa as instituições federais de educação profissional, os 
estados, o Distrito Federal, as escolas estaduais e as escolas do segmento comunitário. Fruto do 
acordo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), principal agência financiadora da 
reforma da educação profissional, o PROEP envolveu um montante de 500 milhões de dólares no 
período de 1997 a 2003. Desse total, 250 milhões seriam provenientes de empréstimo junto a 
esse banco e os outros 250 milhões oriundos do orçamento da União (MEC), bem como do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador (FAT), com valores iguais de 125 milhões cada um. (MOURA, GARCIA 
e RAMOS, 2007; LIMA FILHO, 2002). 
16

 Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. 
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Junto à evolução histórica do ETPNM no Brasil, deram-se as 

transformações do modelo de organização do mercado de trabalho 17 . A 

transformação do mercado de trabalho e a organização de seu processo 

instituíram um paradigma diferente da demanda de profissionais nas seleções e 

recrutamento de trabalhadores. 

Se o mundo do trabalho atual exige um trabalhador com competências 

diferenciadas daquelas exigidas nos modelos anteriores, as escolas de 

preparação para o exercício profissional de atividades de nível técnico devem 

também se modificar e preparar os trabalhadores para as novas exigências do 

mercado de trabalho atual. 

No Brasil, o parecer CNE / CEB Nº 16/99, institui essa transformação 

da exigência profissional, ao destacar que “ao técnico formado com base nas 

diretrizes curriculares apoiadas no parecer CFE n.º 45/72 era exigida, 

predominantemente, formação específica. Em geral, um técnico não precisaria 

transitar por outra atividade ou setor diverso do de sua formação, mesmo que 

pertencesse à mesma área profissional”. 

As transformações do perfil do profissional fizeram surgir uma nova 

resolução que altera em grande medida a perspectiva da educação profissional 

no país. O parecer CNE / CEB Nº 16/99, afirma que “O mundo do trabalho está se 

alterando contínua e profundamente, pressupondo a superação das qualificações 

restritas às exigências de postos delimitados, o que determina a emergência de 

um novo modelo de educação profissional centrado em competências por área”. 

O modelo de competência como cerne da educação profissional é 

cercado por dúvidas e críticas. Dúvidas quanto ao entendimento do conceito de 

competências. E críticas quanto ao sentido reduzido adquirido pelo conceito de 

competência que se apresenta como se a escola nunca tivesse trabalhado 

competências e que essas são exclusivas para o mercado de trabalho. 

Pacheco, 2012 demonstra preocupação com a perda das referências 

das propriedades características da escola e opõe-se a essa lógica de 

competência voltada para o mercado e assume que: 

                                                 
17

 Esse assunto será abordado de forma mais abrangente no capítulo 3. 



56 

 

 A referência para a seleção dos conteúdos do ensino não pode tomar 
por base a adequação de comportamentos de forma restrita à produção, 
mas ter em vista a formação ampliada nos diversos campos do 
conhecimento (ciência, tecnologia, trabalho e cultura); 

 A preparação para o trabalho não é preparação para o emprego, mas 
a formação omnilateral (em todos os aspectos) para a compreensão do 
mundo do trabalho e inserção crítica e atuante na sociedade, inclusive 
nas atividades produtivas, em um mundo em rápida transformação 
científica e tecnológica”. (PACHECO, 2012, p. 09). 
 

O sentido para o modelo de competência adotado nesse trabalho 

corrobora com a posição da preparação para o trabalho enquanto preparação 

para a vida social, a partir da preposição de que o trabalho, e principalmente o 

trabalho nas indústrias, é uma atividade de relações sociais. Não se pode reduzir 

a educação às necessidades do mercado, deve-se ampliar esse entendimento e 

educar para a formação humana, lembrando que o trabalho é uma das dimensões 

dessa formação. 

Portanto, discutimos uma educação que expressa uma concepção de 

formação humana, com base na integração das dimensões trabalho, a ciência e a 

cultura no processo educativo, visando à formação dos sujeitos. Pacheco (2012, 

p.59-60) cita essas dimensões ressaltando  

o trabalho compreendido como relação humana inerente ao ser (sentido 
ontológico) e como prática econômica (sentido histórico associado ao 
modo de produção); a ciência compreendida como os conhecimentos 
produzidos pela humanidade que possibilitam o contraditório avanço das 
forças produtivas; e a cultura, que corresponde aos valores éticos e 

estéticos que orientam as normas de conduta de uma sociedade”. 

Portanto, nossa visão de educação profissional, tal qual Peixoto (2012), 

não se apoia em educação adestradora e fragmentada, apoia-se em adotar 

elementos capazes de entender e discutir os processos produtivos e as relações 

sociais geradas pelo sistema produtivo no geral. Educar as pessoas para a vida 

produtiva é favorecer o enriquecimento de conhecimentos, desenvolvimento de 

capacidades e melhoria de atitudes e comportamentos (PEREIRA, 1998). 

Quanto ao trabalhador, o parecer CNE / CEB Nº 16/99 afirma que  
 

Torna-se cada vez mais essencial que o técnico tenha um perfil de 
qualificação que lhe permita construir itinerários profissionais, com 
mobilidade, ao longo de sua vida produtiva. Um competente 
desempenho profissional exige domínio do seu “ofício” associado à 
sensibilidade e à prontidão para mudanças e uma disposição para 
aprender e contribuir para o seu aperfeiçoamento. [...] Do técnico será 
exigida tanto uma escolaridade básica sólida, quanto uma educação 
profissional mais ampla e polivalente. 
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Ao constituir, articular e mobilizar valores, conhecimentos e habilidades 

para a resolução de problemas não só rotineiros, mas também inusitados em seu 

campo de atuação profissional, o trabalhador age dentro da competência 

profissional exigida atualmente. 

O desenvolvimento dessas competências deve proporcionar condições 

de laborabilidade, assim o trabalhador se mantém em atividade produtiva e 

geradora de renda em contextos socioeconômicos cambiantes e instáveis, 

característicos de sociedades cada vez mais complexas e dinâmicas em suas 

descobertas e transformações. 

Em suma, a revolução tecnológica e o processo de reorganização do 

trabalho demandam uma completa revisão dos currículos da educação 

profissional, uma vez que é exigido dos trabalhadores, em doses crescentes, 

maior capacidade de raciocínio, autonomia intelectual, pensamento crítico, 

iniciativa própria e espírito empreendedor, bem como capacidade de visualização 

e resolução de problemas. 

A resolução CNE / CEB Nº 04/99 cita em seu artigo 1º, parágrafo único, 

que “a educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao 

trabalho, à ciência e à tecnologia, objetiva garantir ao cidadão o direito ao 

permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social”. 

A necessidade de desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva 

por si só já demonstra a transformação demandada pelo mundo do trabalho da 

educação no geral e particularmente, por ser nosso objeto de estudo, a educação 

profissional. 

Cabe à escola o desenvolvimento de competência para a 

laborabilidade. Dentro dessa ideia, o parecer CNE / CEB Nº 16/99 cita que “o 

conceito de competência vem recebendo diferentes significados, às vezes 

contraditórios e nem sempre suficientemente claros para orientar a prática 

pedagógica das escolas. Para os efeitos desse parecer, entende-se por 

competência profissional a capacidade de articular, mobilizar e colocar em ação 

valores, conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho eficiente e 

eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho”. 
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Francisco Cordão, presidente da Câmara de Educação Básica do 

Conselho Nacional de Educação, resume essa discussão de forma clara na 

apresentação à edição brasileira do livro “O Modelo da Competência” de Philippe 

Zarifian, afirmando que uma educação profissional moderna, diferenciada, exige:  

A superação do enfoque tradicional da formação / educação profissional, 
com base apenas no treinamento e na preparação para a execução de 
um determinado conjunto de tarefas. A educação profissional requer 
além do domínio operacional de um determinado fazer, a compreensão 
global do processo produtivo, com a apreensão do saber tecnológico, a 
valorização da cultura do trabalho e a mobilização dos valores 
necessários à tomada de decisões. (CORDÃO in ZERIFIAN, 2003, p. 
11).  

Sendo assim, o profissional oriundo dessa perspectiva educacional na 

qual a competência profissional é determinante na demanda do mundo do 

trabalho, segundo observa o parecer CNE / CEB Nº 16/99, “pode-se dizer, 

portanto, que alguém tem competência profissional quando constitui, articula e 

mobiliza valores, conhecimentos e habilidades para a resolução de problemas 

não só rotineiros, mas também inusitados em seu campo de atuação profissional”. 

A educação profissional será desenvolvida em articulação com o 

ensino regular. O termo articulação indica mais que complementaridade, propõe 

uma comunhão de finalidades, uma ação planejada e combinada entre o ensino 

médio e o ensino técnico. O parecer CNE / CEB Nº 16/99 observa que “quando 

competências básicas passam a ser cada vez mais valorizadas no âmbito do 

trabalho, e quando a convivência e as práticas sociais na vida cotidiana são 

invadidas em escala crescente por informações e conteúdos tecnológicos, ocorre 

um movimento de aproximação entre as demandas do trabalho e as da vida 

pessoal, cultural e social. É esse movimento que dá sentido à articulação 

proposta na lei entre educação profissional e ensino médio. A articulação das 

duas modalidades educacionais tem dois significados importantes. De um lado 

afirma a comunhão de valores que, ao presidirem a organização de ambas, 

compreendem também o conteúdo valorativo das disposições e condutas a serem 

constituídas em seus alunos. De outro, a articulação reforça o conjunto de 

competências comuns a serem ensinadas e aprendidas, tanto na educação 

básica quanto na profissional”. 
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As diretrizes curriculares do ensino profissionalizante propõem respeito 

aos valores estéticos, políticos e éticos. Esses valores são, atualmente, de grande 

importância no percurso dos trabalhadores no mundo do trabalho. 

A estética, como sinônimo de sensibilidade, de acordo com o parecer 

CNE / CEB Nº 16/99, qualifica o fazer humano à medida em que afirma que a 

prática deve ser sensível a determinados valores. A estética da sensibilidade está, 

portanto, diretamente relacionada aos conceitos de qualidade e respeito ao 

cliente. Essa dimensão de respeito pelo cliente exige o desenvolvimento de uma 

cultura do trabalho centrada no gosto pelo trabalho bem feito e acabado. A 

incorporação desse princípio se insere em um contexto mais amplo que é o do 

respeito pelo outro e que contribui para a expansão da sensibilidade, 

imprescindível ao desenvolvimento pleno da cidadania. A estética da 

sensibilidade valoriza a diversidade e, na educação profissional, isso significa 

diversidade de trabalhos, de produtos e de clientes. A educação profissional, 

fundada na estética da sensibilidade, deverá organizar seus currículos de acordo 

com valores que fomentem a criatividade, a iniciativa e a liberdade de expressão, 

abrindo espaços para a incorporação de atributos como a leveza, a multiplicidade, 

o respeito pela vida, a intuição e a criatividade, entre outros. 

O respeito à política, denominada no parecer que trata das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico, de política 

de igualdade, é o segundo valor que iremos discutir. 

O direito de todos à educação para o trabalho é, por esta razão, o 

principal eixo da política da igualdade como princípio orientador da educação 

profissional. Dentre todos os direitos humanos, a educação profissional está, 

assim, convocada a contribuir na universalização talvez do mais importante: 

aquele cujo exercício permite às pessoas ganharem sua própria subsistência e, 

com isso, alcançarem dignidade, autorrespeito e reconhecimento social como 

seres produtivos.  

A preparação para a vida produtiva orientada pela política da igualdade 

deverá constituir uma relação de valor do próprio trabalho e do trabalho dos 

outros, conhecendo e reconhecendo sua importância para o bem comum e a 

qualidade da vida. Tais valores subentendem a negação de todas as formas de 

trabalho que atentam contra a vida e a dignidade. 
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A política da igualdade impõe à educação profissional a constituição de 

valores de mérito, competência e qualidade de resultados para balizar a 

competição no mercado de trabalho. Neste sentido, ela requer a crítica 

permanente dos privilégios e discriminações que têm penalizado vários 

segmentos sociais, no acesso ao trabalho, na sua retribuição financeira e social e 

no desenvolvimento profissional. 

A política da igualdade deverá incentivar situações de aprendizagem 

nas quais o protagonismo do aluno e o trabalho de grupo sejam estratégias para a 

contextualização dos conteúdos curriculares no mundo da produção. Nesse 

sentido, a política da igualdade está sintonizada com as mudanças na 

organização do trabalho pelas quais as relações hierarquizadas estão sendo 

substituídas pela equipe, pela ilha de produção, pelo acolhimento de várias 

lideranças em lugar do único feitor ou supervisor, pela solidariedade e 

companheirismo na realização das tarefas laborais. 

Por fim, o respeito à ética versa sobre a ética da identidade, ou seja, 

ser ético é se empenhar dentro da lisura para a realização de seu trabalho. O seu 

principal objetivo é a constituição de competências que possibilitem aos 

trabalhadores ter maior autonomia para gerenciar sua vida profissional. Partindo 

da autonomia intelectual e ética constituída na educação básica, a educação 

profissional terá de propiciar ao aluno o exercício da escolha e da decisão entre 

alternativas diferentes, tanto na mera execução de tarefas laborais como na 

definição de caminhos, procedimentos ou metodologias mais eficazes para 

produzir com qualidade. 

Ser competente é ser capaz de mobilizar conhecimentos, informações 

e até mesmo hábitos, para aplicá-los, com capacidade de julgamento, em 

situações reais e concretas, individualmente e com sua equipe de trabalho. Sem 

capacidade de julgar, considerar, discernir e prever os resultados de distintas 

alternativas, eleger e tomar decisões, não há competência. Sem os valores da 

sensibilidade e da igualdade, não há julgamentos ou escolhas autônomas que 

produzam práticas profissionais para a democracia e a melhoria da vida. 

O tripé educação, trabalho e competência representa a grande 

mudança do paradigma da educação profissional no Brasil. A competência deve 
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balizar o caminho da educação na mesma medida que o modelo de competência 

tem organizado o mundo do trabalho. 

Como observa o parecer CNE / CEB Nº 16/99, “a vinculação entre 

educação e trabalho, na perspectiva da laborabilidade, é uma referência 

fundamental para se entender o conceito de competência como capacidade 

pessoal de articular os saberes (saber, saber fazer, saber ser e conviver) 

inerentes a situações concretas de trabalho. O desempenho no trabalho pode ser 

utilizado para aferir e avaliar competências, entendidas como um saber operativo, 

dinâmico e flexível, capaz de guiar desempenhos num mundo do trabalho em 

constante mutação e permanente desenvolvimento”.  

Cordão (2005) afirma que há uma evidência no momento que não tem 

como fugir, que é a necessidade de:  

investir prioritariamente numa educação básica que capacite o cidadão a 
uma aprendizagem autônoma, contínua e permanente, tanto para as 
competências cognitivas, afetivas e psicomotoras, essenciais a todos os 
cidadãos, quanto para as competências profissionais gerais e comuns a 
todos os profissionais de uma determinada área ou específicas de uma 
dada habilitação profissional. (CORDÃO, 2005, p. 65). 

 
O parecer CNE / CEB Nº 16/99 conceitua competência como 

capacidade pessoal de articular os saberes. Esses saberes podem ser 

trabalhados, em uma perspectiva educacional, no que Delors (2001) chamou de 

pilares da educação. 

Delors apresenta os conceitos de aprender a ser, aprender a conviver, 

aprender a conhecer e aprender a fazer. Esses conceitos, chamados de pilares 

da educação, ao serem trabalhados desenvolvem competências pessoais, 

competências relacionais, competências cognitivas e competências produtivas. 

Portanto, trabalhar nos bancos escolares os pilares da educação, 

significa apresentar perspectivas de desenvolvimento dos saberes preconizados 

pelo parecer CNE / CEB Nº 16/99, pois, para saber, é necessário aprender a 

conhecer. Da mesma forma, para o saber fazer, é preciso aprender a fazer. Para 

o saber ser, é fundamental aprender a ser. Por fim, para o saber conviver, é 

imperioso aprender a conviver.  

Ao falarmos de pilares da educação, associaremos a esses, os códigos 

da modernidade do educador José Bernardo Toro que, didaticamente, organiza 
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valores e competências que se encaixam, prioritariamente, em cada um dos 

pilares. 

O modelo atual do mercado de trabalho indica uma preparação 

diferenciada do trabalhador. Os bancos escolares ganham uma importância muito 

maior nesse cenário. Segundo Lazzareschi (2008, p. 130) “somente um ensino de 

boa qualidade [...] pode garantir a formação desse novo trabalhador, cuja virtude 

será a de ter aprendido a aprender, adaptando-se rapidamente às novas 

situações para, de fato, encontra-se em condições intelectuais, mentais e 

sociomotivacionais de trabalhar nas novas condições”. 

A afirmação da autora sobre a necessidade de aprender a aprender, 

que abarca os quatro pilares da educação apresentados por Delors, 2001, leva-

nos a dedicar alguns momentos aos pilares da educação e aos códigos da 

modernidade.  

A educação sob essa perspectiva pauta-se em quatro pilares; cada um 

com sua especificidade, e tem uma relação intrínseca com a formação do ser 

humano, preparando os jovens para o trabalho e também para viver e participar 

ativamente da construção da sociedade em que estão inseridos. 

Os quatro pilares da educação propostos são: aprender a conhecer, 

isto é, adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a fazer, para poder agir 

sobre o meio envolvente; aprender a conviver, a fim de participar e cooperar com 

os outros em todas as atividades humanas; e aprender a ser, via essencial que 

integra os três precedentes. 

Delors (2001, p. 89) afirma que “à educação cabe fornecer, de algum 

modo, os mapas de um mundo complexo e constantemente agitado e, ao mesmo 

tempo, a bússola que permite navegar através dele” e, para poder responder a 

essa missão, a educação deve se pautar nessas quatro aprendizagens 

fundamentais. 

Resumidamente, o aprender a conhecer está centrado no como fazer e 

não no que fazer; no como ensinar e não no que ensinar, a fim de que o 

conhecimento perpasse uma construção social, pautada nos princípios éticos da 

liberdade e autonomia, possibilitando a construção de uma base solidificada de 

conhecimentos que, a partir das relações concretas e cotidianas, produzirão 

insumos para a transformação da realidade. 
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Em relação ao aprender a conhecer, o jovem deve ter: domínio de 

leitura e escrita, capacidade de perceber criticamente os meios de comunicação, 

capacidade de acessar informações, capacidade de zelar pela saúde, condições 

de compreender e operar o seu entorno social, capacidade de calcular e resolver 

problemas e domínio da linguagem oral. 

O aprender a fazer é preparar-se para o enfrentamento do cotidiano, do 

fazer profissional, mas sob uma visão macro de desenvolvimento de potenciais 

que atuem frente às exigências da sociedade contemporânea, objetivando a 

convivência e o enfrentamento das adversidades, da violência etc. Esse pilar 

preconiza, ainda, a participação, o empreendedorismo, o fazer e agir em grupo, a 

convivência, numa relação ligada ao sucesso profissional e pessoal. 

Em relação ao aprender a fazer, o jovem deve: desenvolver 

comportamentos sociais, adquirir aptidão para trabalhar em equipe, adquirir 

aptidão para decidir em grupo, aprender a gerir e resolver conflitos, adquirir boa 

articulação verbal, desenvolver o espírito de iniciativa, a flexibilidade e a 

criatividade. 

O aprender a conviver é conseguir viver socialmente, criar elo com os 

outros, formar laços. Contudo, conviver não é evitar a criticidade, as divergências, 

os dissabores e as derrotas, mas saber enfrentá-los de forma autônoma, solidária 

e ética. Conviver é resolver os problemas sob a forma do diálogo, das 

negociações; é a política da não violência. Saber conviver é o encontro consigo e 

com o outro, numa relação de troca, de confiança, de autoconhecimento e de 

respeito mútuo às individualidades e vontades. 

Em relação ao aprender a conviver, o jovem deve: aprender a 

aproximar-se do outro, aprender a ouvir o outro, aprender a propor sem impor, 

aprender a lidar com as diferenças, aprender a ceder sem se sentir perdedor, 

aprender a administrar conflitos, aprender a buscar a unidade na diversidade e 

desenvolver solidariedade e cooperação. 

O aprender a ser é, segundo Delors (2001), o cerne de todos os pilares 

na formação do ser humano. Para se conhecer, para se fazer, para se conviver, é 

preciso antes ser, ter desenvolvido pessoalmente as competências cognitivas, 

produtivas, pessoais e sociais de forma integral. Aprender a ser é voltar o olhar 

para a pessoa, que deve ter consciência racional de si, dos seus valores a fim de 
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que possa, diante das oportunidades, fazer escolhas, seguir seu ideal, lutar e 

vencer, construindo, assim, o seu projeto de vida, que abarcará sua convivência 

na sociedade, sua influência nas transformações sociopolíticas e seu bem-estar. 

Em relação ao aprender a ser, o jovem deve: aprender a se conhecer, 

aprender a conhecer o mundo que o rodeia, aprender a perceber os outros, a 

relacionar-se com os outros de modo responsável e justo, aprender a lidar de 

forma construtiva com suas potencialidades e limites, ser capaz de elaborar 

pensamentos autônomos e críticos, aprender a lidar com sentimentos, ser capaz 

de viver a própria intimidade e respeitar a vida íntima dos outros. 

A educação pautada no desenvolvimento dos quatro pilares da 

educação é completada pelos Códigos da Modernidade, preconizados pelo 

educador colombiano José Bernardo Toro. 

Os Códigos da Modernidade apresentam os conteúdos necessários à 

inclusão plena do ser humano na economia globalizada, no mundo pós-guerra 

fria, na sociedade pós-industrial e na cultura pós-moderna. São sete os códigos: 

domínio da leitura e escrita; capacidade de fazer cálculos e resolver problemas; 

capacidade de compreender e operar o entorno social; capacidade de conhecer, 

interpretar e analisar fatos e situações; capacidade de receber criticamente as 

informações; possibilidade de acessar os meios de comunicação; capacidade de 

trabalhar em grupo. 

Costa (2000), em uma adaptação do texto do Bernardo Toro, faz uma 

defesa dos códigos, justificando a importância de cada um deles. Em relação ao 

domínio da leitura e escrita, a afirmação é que, para se viver e trabalhar na 

sociedade altamente urbanizada e tecnificada do século XXI, será necessário um 

domínio cada vez maior da leitura e da escrita. “As crianças e adolescentes terão 

de saber comunicar-se usando palavras, números e imagens” (COSTA, 2000, p. 

54).  

Em relação à capacidade de fazer cálculos e de resolver problemas, a 

justificativa recai sobre o fato de que calcular e resolver problemas representa a 

tomada de decisões fundamentadas em todos os domínios da existência humana. 

Isso indica que é possível aprender a viver democraticamente e positivamente, 

solucionando as dificuldades de modo construtivo e respeitando os direitos 

humanos.  
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Em relação à capacidade de conhecer, interpretar e analisar fatos e 

situações, não é possível participar ativamente da vida da sociedade global se a 

pessoa não for capaz de manejar símbolos, signos, dados, códigos e outras 

formas de expressão.  

Para a capacidade de compreender e operar o entorno social, a ênfase 

deve ser dada à construção de uma sociedade democrática e produtiva, segundo 

a qual crianças e jovens devem receber informações e formação que lhes 

permitam atuar como cidadãos.  

Ter capacidade de receber criticamente as informações é ser alguém 

que não se deixa manipular como pessoa, como consumidor, como cidadão.  

Costa (2000, p. 56) acrescenta que “todas as crianças, adolescentes e 

educadores devem aprender a interagir com as diversas linguagens expressivas 

dos meios de comunicação para que possam criar formas novas de pensar, sentir 

e atuar no convívio democrático”.  

Em relação à possibilidade de acessar os meios de comunicação, em 

um futuro bem próximo, será impossível ingressar no mercado de trabalho sem 

saber localizar dados, pessoas, experiências e, principalmente, sem saber como 

usar essa informação para resolver problemas. Uma exigência fundamental é que 

todas as crianças e adolescentes devem aprender a manejar a informação. 

Já a capacidade de trabalhar em grupo constitui fator primordial para a 

convivência. Saber associar-se, saber trabalhar e produzir em equipe, saber 

coordenar, são elementos estratégicos para a produtividade e o fortalecimento da 

democracia. “A moderna ética do trabalho concentra-se no trabalho de equipe. 

Celebra a sensibilidade aos outros; exige 'aptidões delicadas', como ser bom 

ouvinte e cooperativo; acima de tudo, o trabalho em equipe enfatiza a 

adaptabilidade às circunstâncias” (SENNETT, 2009, p. 118). 

Os pilares da educação e os Códigos da Modernidade aparecem aqui 

como subsídio para a compreensão do modelo de competência, que transforma 

toda essa discussão em teoria de posturas e atitudes dos trabalhadores frente à 

nova perspectiva de mundo de trabalho. 
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2.3 – EPTNM em Portugal: Cursos Profissionais  
 

 

Já em Portugal, o ensino técnico e profissional se diferencia do outro 

ensino secundário adotado no país pelo seu carácter marcadamente funcional e 

reprodutor das estruturas sociais, conforme relatam Cruzeiro e Antunes (1998), 

Pardal, Ventura e Dias (2005), Martins, Pardal e Dias (2005), Pardal et al. (2003) 

e Bueno (2002). Nos últimos anos, tem-se procurado negar essa realidade e criar 

um olhar positivo para esse ensino, no qual ele tende a ser apresentado como 

alternativo ao ensino superior.  

Madeira (2006) aponta que estão ocorrendo mudanças no sentido de 

melhorar a imagem do ensino profissional em Portugal.  “A reformulação dos seus 

objetivos, a alteração dos conteúdos curriculares, com o reforço e valorização da 

formação geral, e as equivalências escolares constituem condições para um 

reconhecimento social do ensino técnico e profissional” (MADEIRA, 2006, p. 122). 

Oliveira (1998) corrobora com a perspectiva de alternativa à formação 

universitária e salienta que é uma prioridade nacional promover a formação de 

técnicos bem preparados profissionalmente e com uma sólida formação geral, e 

justifica que “num país onde ainda há tanto que construir, como é o caso de 

Portugal, esse é um desafio que as autoridades, os empresários e a sociedade 

em geral não têm o direito de recusar. Construam-se responsavelmente as bases, 

pois, seguramente, toda a restante estrutura terá mais solidez” (OLIVEIRA, 1998, 

p. 235). 

Segundo Martins, Pardal e Dias (2005, p.77) parece que esse olhar 

criado pelas instâncias governamentais, “alterou as representações sobre este 

ensino, mas ainda não alterou as opções que os alunos fazem para os seus 

trajectos profissionais”. 

Do ponto de vista histórico, o Ensino Técnico e Profissional de nível 

intermédio iniciou-se, em Portugal, na segunda metade do século XVIII com o 

Marquês de Pombal (Alvará de 19 de maio de 1759) e incrementou-se durante 

toda a segunda metade do século XIX, a partir de Fontes Pereira de Melo (DG. 

300 de 29-12 – 1852, para o ensino agrícola) e (DG. 1 e 2 de 02-01 – 1853, para 
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o ensino industrial). Contudo, o seu desenvolvimento, na prática, só ocorreu de 

forma significativa a partir dos anos 50 do século XX. 

O ensino técnico e profissional se desenvolveu em toda a Europa por 

necessidade do sistema produtivo resultante da revolução industrial durante o 

século XIX. Em Portugal, essa categoria de ensino se constituiu, à época, de 

forma não integrada ao ensino clássico e humanista. Segundo Martins, Pardal e 

Dias (2005, p. 78)  

verificando-se, até, uma distinção profunda quanto aos conteúdos e fins 
a que ambos se destinavam e também quanto à origem dos alunos que 
os frequentavam. Assim, enquanto o ensino humanista era frequentado 
pela aristocracia e pela alta burguesia o ensino técnico e profissional 
destinava-se quase em exclusivo às classes populares urbanas ou às 
classes rurais de maiores aspirações. 

Pardal, Ventura e Dias (2005) ao analisar a implantação desse ensino 

em Portugal, associam a dificuldade de implementação à sociedade portuguesa 

no geral e às suas elites, que jamais valorizaram o ensino. Segundo esses 

autores, “essencialmente rurais, as elites portuguesas revelavam-se incapazes de 

perceber a importância da evolução tecnológica que se operava no restante da 

Europa. Agarravam-se – isso sim – à defesa da manutenção do Status quo, o 

qual lhes permitia continuar a gozar de não poucos privilégios” (PARDAL; 

VENTURA; DIAS, 2005, p. 181). 

Ainda segundo Martins, Pardal e Dias (2005), a seleção dos alunos 

para esse ensino ocorreu, predominantemente, nas classes populares e entre os 

alunos mais mal preparados, sendo  

proposto na segunda metade do século XIX que o ensino profissional 
fosse frequentado especialmente por alunos provenientes das casa 
pias”

18
 ou de outros estabelecimentos de caridade (DG. 300 de 29-12 – 

52). O Decreto n.º 5:029, de 5 de dezembro de 1918, estabelecia que 
“ao ensino profissional tinham acesso alunos de todas as idades e 
mesmo analfabetos, daí o seu papel não apenas económico, mas 
também social e normalizador das estruturas sociais. (MARTINS ; 
PARDAL ; DIAS 2005, p. 80). 

                                                 
18

 No dia 3 de Julho de 1780, no reinado de D. Maria I, no contexto dos problemas sociais 

decorrentes do terramoto de 1755 que devastou a cidade de Lisboa, foi fundada a Casa Pia de 
Lisboa por iniciativa de Diogo Inácio de Pina Manique. Provisoriamente instalada no Castelo de S. 
Jorge recebe crianças, órfãs e abandonadas, além de mendigos e prostitutas, em sectores 
diferenciados. Treze anos depois da sua fundação, em 1793, a Casa Pia de Lisboa, de humilde 
recolhimento de crianças órfãs e abandonadas, tinha-se transformado numa grande Instituição de 

Solidariedade Social. Retirado em http://www.casapia.pt/Default.aspx?tabid=67&language=pt-PT. 
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Com a reforma de 1948, passou a ser exigido o término da 4ª classe 

para se credenciar a frequentar o ensino profissional. Como o término da 4ª 

classe ocorre, geralmente, com as crianças com idade de 10 anos, verificou-se 

que uma opção para o ensino técnico e profissional em uma idade tão tenra e 

sem possibilidade de permeabilidade, acaba criando um sistema de seleção que 

privilegia a reprodução da situação social, fazendo com que a opção por esse 

ensino, em sua grande maioria, seja de crianças das classes desfavorecidas 

(MARTINS ; PARDAL ; DIAS, 2005).  

Os alunos ou entravam no ensino liceal19 ou no ensino industrial ou 

comercial, esses tipos de ensino, ainda de acordo com Martins, Pardal e Dias 

(2005, p. 81)  

não apenas se diferenciavam pela origem social dos alunos que os 
frequentavam e dos professores que neles leccionavam, mas também 
por um conjunto de aspectos que importa referir: 1) a composição 
curricular do ensino liceal era mais teórica e com predomínio de cadeiras 
de cariz humanístico-científico, enquanto o currículo do ensino 
profissional era mais prático e com o qual se pretendia, 
fundamentalmente, desenvolver o saber fazer prático e o 
desenvolvimento da destreza manual; 2) o ensino liceal era a via 
escolhida pelas classes médias altas e altas e o técnico pelas classes 
médias baixas e populares; 3) quanto aos destinos dos alunos (saídas 
profissionais) verificavam-se diferenças marcantes, enquanto os alunos 
que seguiam a via liceal se encaminhavam de forma dominante para a 
Universidade e depois aos lugares profissionais de topo na estrutura de 
emprego os alunos do ensino profissional eram preparados para 
desempenhos bem determinados na estrutura de emprego sendo 
diminuto o acesso ao ensino superior mesmo que de nível politécnico; 4) 
a diferenciação fez-se ainda (e sobretudo) pelas representações sociais 
positivas associadas ao ensino liceal por oposição às representações 
estigmatizadas do ensino profissional. 

Portanto, conforme salientam Pardal, Ventura e Dias (2005), Martins, 

Pardal e Dias  (2005) e Pardal et al. (2003), a dicotomia curricular entre 

humanismo e técnica prevaleceu, e ainda apresenta resquícios, durante toda a 
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 1836: Criação do Ensino Liceal, a 5 de Dezembro, por Passos Manuel. Fixa-se o conjunto das 

suas cadeiras ou disciplinas, a distribuição dos liceus pelo país, o seu modo de organização, etc. 
Serão precisos pelo menos 24 anos para que o plano então traçado seja concretizado nas suas 
linhas gerais. Apenas em 1839 abre o primeiro liceu, o de Lisboa e em 1840 o do Porto. Estes 
liceus inspiravam-se no célebre lieceu criado em Paris, por Pilastre de Rosiers, em 1787, baseado 
no princípio que os estudos secundários deveriam ter uma finalidade própria, dando ao cidadão 
uma ampla cultura geral. Até ao final da década de 1970, os liceus eram estabelecimentos 
de ensino secundário que ofereciam uma formação generalista em ciências e humanidades, 
preparando o aluno para o ingresso no ensino superior. Os liceus funcionavam em paralelo com 
os diversos tipos de escolas técnicas profissionais, que ministravam o ensino técnico secundário. 
Retirado em http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/hfe/lugares/osantigosliceu/newpage1.htm - 
Como surgiu o Liceu em Portugal. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/D%25C3%25A9cada_de_1970
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_secund%25C3%25A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%25C3%25AAncias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Humanidades
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_superior
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_t%25C3%25A9cnico#Portugal
http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/hfe/lugares/osantigosliceu/newpage1.htm
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trajetória histórica do ensino técnico e profissional. O dualismo entre cultura e o 

trabalho manual se faz presente e, conforme salientam Pardal, Ventura e Dias 

(2005, p. 183) 

a cultura dominante e a representação social correspondente têm 
associado e, de alguma forma, continuam a associar, embora mais 
mitigadamente, a “boa educação” ao domínio correcto da língua e de 
saberes teóricos; da mesma maneira que têm associado um estatuto de 
inferioridade social aos portadores de destrezas manuais.  

A partir dos anos 60, o sistema educativo sofreu mudanças 

significativas no sentido de uma maior igualdade entre ensino liceal e técnico 

tanto em termos da legislação, com os dois sendo designados como ensino 

secundário como na possibilidade da permeabilidade entre os dois níveis de 

ensino, além, ainda, do acesso ao ensino superior ser garantido a ambos. Porém, 

Martins, Pardal e Dias (2005, p. 81) afirmam que  

Não obstante esta evolução positiva, as questões que temos vindo a 
referir (da forte adequação funcional do ensino profissional e de a 
selecção dos alunos continuar a ser feita entre os jovens dos níveis 
sociais mais baixos e entre os alunos com piores notas, durante o ensino 
básico) parecem persistir.  

Em suas pesquisas, esses autores salientam que os alunos dos cursos 

tecnológicos e dos cursos das Escolas Profissionais continuam a ser provenientes 

dos níveis socioculturais baixos e que essa tendência permanece e se agrava nos 

dias atuais. 

Esta realidade não legitimidade a concepção de que as escolhas que 

se fazem no sistema educativo são de natureza vocacional, ao contrário, confirma 

que elas são predominantemente de natureza social, tanto pela positiva como 

acontece na escolha dos cursos de medicina, como pela negativa sempre que a 

escolha do caminho a seguir é por vias menos preponderantes do ponto de vista 

econômico e social e depende de constrangimentos exteriores ao sujeito. 

(MARTINS; PARDAL;  DIAS, 2005). 

O poder econômico e o poder político contrariam o fato deste ensino 

continuar a reproduzir as estruturas sociais e a funcionar como meio de seleção. 

Conforme nos afirma Martins, Pardal e Dias (2005), esses poderes levam à 

opinião pública que esse ensino aparece não apenas com igual reconhecimento 

social, mas como proporcionando iguais níveis salariais e mais garantias de 

emprego do que outros cursos de natureza superior, e ainda, que esse ensino 
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deve ser escolhido pelos alunos por opção e sem interferência de 

constrangimentos sociais.   

Porém, nos seus estudos, aparece que,  

os processos de reprodução e de selecção não apenas se mantêm como 
parecem ter aumentado, na medida em que continua a existir uma forte 
correlação entre origem social e cultural dos alunos e dos níveis de 
reprovação até ao 9º ano de escolaridade e a frequência do ensino 
técnico-profissional. Por outro lado, é notória a vontade dos alunos 
continuarem estudos superiores especialmente de nível universitário. 
Estes aspectos denotam que a escolha deste ensino resulta mais de 
constrangimentos exteriores ao aluno do que de escolhas deliberadas e 
alternativas a outros níveis de ensino. Não obstante estes aspectos, os 
alunos atribuem aos cursos que frequentam um elevado prestígio social, 
aspecto contraditório com as razões da sua frequência e das 
perspectivas futuras. Este posicionamento, que não podemos 
generalizar, a verificar-se, dar-nos-á conta dos efeitos da criação de uma 
imagem positiva para este ensino, mas que ainda não consegue alterar a 
natureza das escolhas realizadas pelos alunos, bem assim como as 
suas aspirações, que continuam, em ambos os casos, orientadas para 
outros níveis de ensino. (MARTINS; PARDAL;  DIAS, 2005, P. 94). 

Seguindo com o trajeto histórico do ensino profissional em Portugal, 

temos que o ano de 1986 foi marcado, conforme nos apresenta Pardal, Ventura e 

Dias (2005, p. 311) “por dois acontecimentos-chave com repercussões 

importantes para a evolução futura do sistema de ensino, particularmente para a 

sua componente técnica e profissional”. Os dois acontecimentos são a aprovação 

da Lei de Base do Sistema Educativo (LBSE) e a integração de Portugal à 

Comunidade Econômica Europeia. 

A LBSE definiu um enquadramento para a educação e para o ensino 

técnico e profissional de nível secundário. Em relação ao segundo acontecimento, 

Pardal, Ventura e Dias (2005, p. 31) qualifica como um “facto que se revelaria de 

importância capital, nomeadamente no domínio do financiamento”. 

A Lei Nº 46/1986, de 14 de outubro, com as alterações introduzidas 

pela Lei Nº 115/1997, de 19 de setembro, e com as alterações e aditamentos 

introduzidos pela presente Lei nº 49/2005 de 30 de agosto formam a Lei de Bases 

do Sistema Educativo.  

O sistema educativo compreende a educação pré-escolar, a educação 

escolar e a educação extraescolar. A educação pré-escolar, no seu aspecto 

formativo, é complementar e ou supletiva da ação educativa da família. A 

educação escolar compreende os ensinos básico, secundário e superior, integra 

modalidades especiais e inclui atividades de ocupação de tempos livres. A 
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educação extraescolar engloba atividades de alfabetização e de educação de 

base, de aperfeiçoamento e atualização cultural e científica e a iniciação, 

reconversão e aperfeiçoamento profissional e realiza-se num quadro aberto de 

iniciativas múltiplas, de natureza formal e não formal. 

A educação escolar, que, de acordo com a LBSE (1986), compreende 

o Ensino Básico universal e obrigatório com nove anos de escolaridade, 

desenvolvido em três ciclos (1º, 2º e 3º ciclos); o Ensino Secundário, com a 

duração de três anos e o Ensino Superior, englobando dois subsistemas: O 

Ensino Superior Politécnico e o Ensino Superior Universitário.    

Em relação ao ensino secundário, a LBSE organiza o ensino 

secundário pós- básico, com a duração de três anos e segundo duas vertentes 

distintas: a) Preparação para a vida ativa; b) Continuação de estudos. 

O ensino secundário tem por objetivos, segundo o artigo 9º da Lei 

49/2005 de 30 de agosto de 2005: 

 Assegurar o desenvolvimento do raciocínio, da reflexão e da curiosidade científica 
e o aprofundamento dos elementos fundamentais de uma cultura humanística, 
artística, científica e técnica que constituam suporte cognitivo e metodológico 
apropriado para o eventual prosseguimento de estudos e para a inserção na vida 
activa; 

 Facultar aos jovens conhecimentos necessários à compreensão das 
manifestações estéticas e culturais e possibilitar o aperfeiçoamento da sua expressão 
artística; 

 Fomentar a aquisição e aplicação de um saber cada vez mais aprofundado 
assente no estudo, na reflexão crítica, na observação e na experimentação; 

 Formar, a partir da realidade concreta da vida regional e nacional, e no apreço 
pelos valores permanentes da sociedade, em geral, e da cultura portuguesa, em 
particular, jovens interessados na resolução dos problemas do País e sensibilizados 
para os problemas da comunidade internacional; 

 Facultar contactos e experiências com o mundo do trabalho, fortalecendo os 
mecanismos de aproximação entre a escola, a vida activa e a comunidade e 
dinamizando a função inovadora e interventora da escola; 

 Favorecer a orientação e formação profissional dos jovens, através da preparação 
técnica e tecnológica, com vista à entrada no mundo do trabalho; 

 Criar hábitos de trabalho, individual e em grupo, e favorecer o desenvolvimento de 
atitudes de reflexão metódica, de abertura de espírito, de sensibilidade e de 
disponibilidade e adaptação à mudança. 
 

Em relação à organização do ensino secundário, a mesma lei em seu 

artigo 10º preconiza que:  

 Têm acesso a qualquer curso do ensino secundário os que completarem com 
aproveitamento o ensino básico. 

 Os cursos do ensino secundário têm a duração de três anos. 

 O ensino secundário organiza-se segundo formas diferenciadas, contemplando a 
existência de cursos predominantemente orientados para a vida activa ou para o 
prosseguimento de estudos, contendo todas elas componentes de formação de 
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sentido técnico, tecnológico e profissionalizante e de língua e cultura portuguesas 
adequadas à natureza dos diversos cursos. 

 É garantida a permeabilidade entre os cursos predominantemente orientados para 
a vida activa e os cursos predominantemente orientados para o prosseguimento 
de estudos. 

 A conclusão com aproveitamento do ensino secundário confere direito à atribuição 
de um diploma, que certificará a formação adquirida e, nos casos dos cursos 
predominantemente orientados para a vida activa, a qualificação obtida para 
efeitos do exercício de actividades profissionais determinadas. 

 O ensino secundário visa proporcionar uma formação e aprendizagens 

diversificadas e compreende, de acordo com o Decreto‐lei 139/2012, cursos 

científico-humanísticos vocacionados para o prosseguimento de estudos de nível 

superior; cursos com planos próprios; cursos artísticos especializados; cursos 

profissionais vocacionados para a qualificação profissional dos alunos, 

privilegiando a sua inserção no mundo do trabalho e permitindo o prosseguimento 

de estudos; ensino secundário na modalidade de ensino recorrente; e, por fim, 

cursos de ensino vocacional. 

Os Cursos Profissionais são uma das modalidades do nível secundário 

de educação. Caracterizado por uma forte ligação com o mundo profissional e 

buscando o desenvolvimento de competências para o exercício de uma profissão, 

esses cursos apresentam os seguintes objetivos: contribuir para que desenvolva 

competências pessoais e profissionais para o exercício de uma profissão; 

privilegiar as ofertas formativas que correspondem às necessidades de trabalho 

locais e regionais; preparar para aceder a formações pós-secundárias ou ao 

ensino superior, se for esse o seu desejo.  

Os Cursos Profissionais podem funcionar em Escolas profissionais, 

públicas ou privadas e/ou Escolas secundárias da rede pública.  A conclusão, 

com aproveitamento, de um Curso Profissional confere ao egresso um diploma de 

nível secundário de educação e um certificado de qualificação profissional de 

nível 3. 

A partir da portaria nº 782/2009, de 23 de julho, os cursos profissionais 

de dupla certificação ministrados em Portugal passaram a certificar 

com qualificação profissional de nível 4 da QNQ. 

O Quadro Nacional de Qualidade (QNQ), aprovado pela portaria 

782/2009 de 23 de julho adota os princípios do Quadro Europeu de Qualificações 

(QEQ) no que diz respeito à descrição das qualificações nacionais em termos de 
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resultados de aprendizagem, de acordo com os relatos associados a cada nível 

de qualificação. 

O QEQ é um quadro europeu de referência comum que permite fazer 

corresponder os sistemas de qualificações de vários países, funcionando como 

um dispositivo de conversão de modo a tornar as qualificações mais claras e 

compreensíveis entre diferentes países e sistemas na Europa. 

De acordo com o QEQ, um resultado de aprendizagem é definido como 

o enunciado do que um cidadão conhece, compreende e é capaz de fazer ao final 

de um processo de aprendizagem. Desta forma, o QEQ centra-se nos resultados 

de aprendizagem em vez de se centrar em elementos do respectivo processo. Os 

resultados de aprendizagem são especificados em três categorias – 

conhecimentos, aptidões e competência. Sendo assim, as qualificações, em 

diferentes combinações, englobam um vasto âmbito de resultados de 

aprendizagem, incluindo conhecimentos teóricos, aptidões práticas e técnicas e 

competências sociais, nas quais a capacidade de trabalhar com os outros será 

crucial, conforme é descrito em Quadro Europeu de Qualificações para a 

aprendizagem ao longo da vida (QEQ), 2009. 

Tanto para o QEQ quanto para o QNQ, cada um dos 8 níveis de 

qualificação é definido por um conjunto de indicadores que especificam os 

resultados da aprendizagem correspondentes às qualificações nesse nível. O 

QEQ aponta indicadores para os níveis, a saber: 

  Conhecimentos Aptidões Competência 

  No âmbito do QEQ, 
descrevem-se os 
conhecimentos como 
teóricos e/ou factuais 

No âmbito do QEQ, 
descrevem-se as 
aptidões como 
cognitivas (incluindo a 
utilização de 
pensamento lógico, 
intuitivo e criativo) e 
práticas (implicando 
destreza manual e o 
recurso a métodos, 
materiais, ferramentas 
e instrumentos) 

No âmbito do QEQ, 
descreve-se a 
competência em termos 
de responsabilidade e 
autonomia 

Nível 1 

Resultados da 
aprendizagem 
correspondentes 

Conhecimentos gerais 
básicos 

Aptidões básicas 
necessárias à 
realização de tarefas 
simples 

Trabalhar ou estudar sob 
supervisão directa num 
contexto estruturado 
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ao nível 1: 

Nível 2 

Resultados da 
aprendizagem 
correspondentes 
ao nível 2: 

Conhecimentos factuais 
básicos numa área de 
trabalho ou de estudo 

Aptidões cognitivas e 
práticas básicas 
necessárias para a 
aplicação da 
informação adequada à 
realização de tarefas e 
à resolução de 
problemas correntes 
por meio de regras e 
instrumentos simples 

Trabalhar ou estudar sob 
supervisão, com um certo 
grau de autonomia 

Nível 3 

Resultados da 
aprendizagem 
correspondentes 
ao nível 3: 

Conhecimentos de 
factos, princípios, 
processos e conceitos 
gerais numa área de 
estudo ou de trabalho 

Uma gama de aptidões 
cognitivas e práticas 
necessárias para a 
realização de tarefas e 
a resolução de 
problemas através da 
selecção e aplicação 
de métodos, 
instrumentos, materiais 
e informações básicas 

Assumir 
responsabilidades para 
executar tarefas numa 
área de estudo ou de 
trabalho. 

Adaptar o seu 
comportamento às 
circunstâncias para fins da 
resolução de problemas 

Nível 4 

Resultados da 
aprendizagem 
correspondentes 
ao nível 4: 

Conhecimentos factuais 
e teóricos em contextos 
alargados numa área de 
estudo ou de trabalho 

Uma gama de aptidões 
cognitivas e práticas 
necessárias para 
conceber soluções 
para problemas 
específicos numa área 
de estudo ou de 
trabalho 

Gerir a própria actividade 
no quadro das orientações 
estabelecidas em 
contextos de estudo ou de 
trabalho geralmente 
previsíveis, mas 
susceptíveis de alteração. 

Supervisionar as 
actividades de rotina de 
terceiros, assumindo 
determinadas 
responsabilidades em 
matéria de avaliação e 
melhoria das actividades 
em contextos de estudo 
ou de trabalho 

Nível 5 

Resultados da 
aprendizagem 
correspondentes 
ao nível 5: 

Conhecimentos 
abrangentes, 
especializados, factuais 
e teóricos numa 
determinada área de 
estudos ou de trabalho e 
consciência dos limites 
desses conhecimentos 

Uma gama abrangente 
de aptidões cognitivas 
e práticas necessárias 
para conceber 
soluções criativas para 
problemas abstractos 

Gerir e supervisionar em 
contextos de estudo ou de 
trabalho sujeitos a 
alterações imprevisíveis. 

Rever e desenvolver o 
seu desempenho e o de 
terceiros 
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Nível 6  

Resultados da 
aprendizagem 
correspondentes 
ao nível 6: 

Conhecimento 
aprofundado de uma 
determinada área de 
estudo ou de trabalho 
que implica uma 
compreensão crítica de 
teorias e princípios 

Aptidões avançadas 
que revelam a mestria 
e a inovação 
necessárias à 
resolução de 
problemas complexos e 
imprevisíveis numa 
área especializada de 
estudos ou de trabalho 

Gerir actividades ou 
projectos técnicos ou 
profissionais complexos, 
assumindo a 
responsabilidade da 
tomada de decisões em 
contextos de estudo ou de 
trabalho imprevisíveis. 

Assumir 
responsabilidades em 
matéria de gestão do 
desenvolvimento 
profissional individual e 
colectivo 

Nível 7  

Resultados da 
aprendizagem 
correspondentes 
ao nível 7: 

Conhecimentos 
altamente 
especializados, alguns 
dos quais se encontram 
na vanguarda do 
conhecimento numa 
determinada área de 
estudo ou de trabalho, 
que sustentam a 
capacidade de reflexão 
original e/ou 
investigação. 

Consciência crítica das 
questões relativas aos 
conhecimentos numa 
área e nas interligações 
entre várias áreas 

Aptidões 
especializadas para a 
resolução de 
problemas em matéria 
de investigação e/ou 
inovação, para 
desenvolver novos 
conhecimentos e 
procedimentos e 
integrar os 
conhecimentos de 
diferentes áreas 

Gerir e transformar 
contextos de estudo ou de 
trabalho complexos, 
imprevisíveis e que 
exigem abordagens 
estratégicas novas. 

Assumir 
responsabilidades por 
forma a contribuir para os 
conhecimentos e as 
práticas profissionais e/ou 
para rever o desempenho 
estratégico de equipas 

Nível 8  

Resultados da 
aprendizagem 
correspondentes 
ao nível 8: 

Conhecimentos de 
ponta na vanguarda de 
uma área de estudo ou 
de trabalho e na 
interligação entre áreas 

As aptidões e as 
técnicas mais 
avançadas e 
especializadas, 
incluindo capacidade 
de síntese e de 
avaliação, necessárias 
para a resolução de 
problemas críticos na 
área da investigação 
e/ou da inovação ou 
para o alargamento e a 
redefinição dos 
conhecimentos ou das 
práticas profissionais 
existentes 

Demonstrar um nível 
considerável de 
autoridade, inovação, 
autonomia, integridade 
científica ou profissional e 
assumir um firme 
compromisso no que diz 
respeito ao 
desenvolvimento de novas 
ideias ou novos processos 
na vanguarda de 
contextos de estudo ou de 
trabalho, inclusive em 
matéria de investigação 

Tabela 14: Indicadores de definição dos níveis do Quadro Europeu de Qualificações (QEQ).  
Fonte: Quadro Europeu de Qualificação. Retirado em http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2008.111.01.0001.01.POR. Acesso em 08/05/2015. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2008.111.01.0001.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2008.111.01.0001.01.POR
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Baseado nesses requisitos, o Quadro Nacional de Qualificações assim 

define o nível de qualificação certificado para cada nível de ensino, conforme 

descrito na tabela a seguir.  

Níveis de 
qualificação 

Qualificação 

Nível 1 2.º ciclo do ensino básico 

Nível 2 3.º ciclo do ensino básico 

Nível 3 Ensino secundário vocacional para o prosseguimento de estudos de nível 
superior (cursos científico-humanísticos) 

Nível 4 Ensino secundário obtido por percursos de dupla certificação (cursos 
profissionais, cursos de aprendizagem, cursos de educação e formação ou 
cursos artísticos-especializados no domínio das artes visuais ou audiovisuais) 
ou ensino secundário vocacionado para o prosseguimento de estudos de nível 
superior acrescido de estágio profissional de um mínimo de seis meses 

Nível 5 Ensino pós secundário não superior com créditos para prosseguimento de 
estudos de nível superior (cursos de especialização tecnológica) 

Nível 6 Licenciatura 

Nível 7 Mestrado 

Nível 8 Doutoramento 

Tabela 15: Níveis de Qualificação. 
Fonte: Portaria nº782/2009, de 23 de julho. Retirado em http://www.forum.pt/parceiros/espaco-
anqep/7712. Acesso em 08/05/2015. 

Portanto, os cursos profissionais em Portugal certificam os egressos 

com nível de qualificação quatro proporcionando ao aluno a obtenção de 

conhecimentos factuais e teóricos em contextos alargados numa área de estudo 

ou de trabalho, de uma gama de aptidões cognitivas e práticas necessárias para 

conceber soluções para problemas específicos numa área de estudo ou de 

trabalho e de competência para gerir a própria atividade no quadro das 

orientações estabelecidas em contextos de estudo ou de trabalho geralmente 

previsíveis, mas susceptíveis de alteração, além de supervisionar as atividades de 

rotina de terceiros, assumindo determinadas responsabilidades em matéria de 

avaliação e melhoria das atividades em contextos de estudo ou de trabalho. 

O plano de estudos dos cursos profissionais inclui três componentes de 

formação (Sociocultural, Científica e Técnica, que inclui obrigatoriamente uma 

formação em contexto de trabalho). Porém, no âmbito da autonomia, as escolas 

têm liberdade de organizar os tempos letivos na unidade mais conveniente desde 

http://www.forum.pt/parceiros/espaco-anqep/7712
http://www.forum.pt/parceiros/espaco-anqep/7712
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que respeitem as cargas horárias totais de cada disciplina constantes do anexo 

do Decreto-lei 139/2012, de 05/072012. 

Componentes de formação                                                        
(ciclo de formação) 

Total de horas (a) 

Sociocultural: 
Português  
Língua Estrangeira I, II ou III (b) .  
Área de integração  
Tecnologias de Informação e  
Educação Física  

 
320 
220 
220 
100 
140 

Científica: 
Duas a três disciplinas (c) 

500 

Técnica: 
Três a quatro disciplinas (d).  
Formação em contexto de trabalho (e)  

 
1 180 
420 

Total 3 100 

(a) Carga horária não compartimentada pelos três anos do ciclo de formação a gerir pela escola, 
no âmbito da sua autonomia pedagógica, acautelando o equilíbrio da carga anual de forma a 
otimizar a gestão modular e a formação em contexto de trabalho. (b) O aluno escolhe uma língua 
estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará 
obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. (c) Disciplinas científicas de base a 
fixar em regulamentação própria, em função das qualificações profissionais a adquirir. (d) 
Disciplinas de natureza tecnológica, técnica e prática estruturantes da qualificação profissional 
visada. (e) A formação em contexto de trabalho visa a aquisição e o desenvolvimento de 
competências técnicas, relacionais e organizacionais relevantes para a qualificação profissional a 
adquirir e será objeto de regulamentação própria. 
Tabela 16: Carga horária das componentes de formação. 

Fonte: Decreto‐lei 139/2012 disponível no Diário da República, 1.ª série — N.º 129 — 5 de julho 
de 2012. Disponível em: http://dre.pt/pdf1sdip/2012/07/12900/0347603491.pdf. 

Após discutirmos o ensino profissional no Brasil e em Portugal, é 

importante verificarmos alguns estudos que foram realizados a respeito da 

relação das posturas e atitudes dos trabalhadores frente à nova perspectiva de 

mundo de trabalho com a educação profissional técnica de nível médio. Essa 

relação foi retratada em teses e dissertações abordando diferentes períodos. 

A seguir, apresentaremos trabalhos realizados por Coelho (2003), 

Oliveira (2004) e Barbieri (2007), que nos mostram a visão de egressos de cursos 

de educação profissional técnica de nível médio que se formaram em 1986, 1996 

e 2001 em Instituições brasileiras de características muito semelhantes à 

Instituição abordada nesse trabalho, a respeito da relação da EPTNM e o mundo 

do trabalho.  

 

http://dre.pt/pdf1sdip/2012/07/12900/0347603491.pdf
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2.4 – Relações entre Oferta de Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio e Demanda do Mercado de Trabalho ao Longo de Diferentes 
Períodos  
 

 

Foi realizada e apresentada por Coelho (2003), por meio de uma 

pesquisa com 20 egressos de cursos técnicos em Mecânica, Eletrônica e 

Eletrotécnica de uma Instituição de Educação Tecnológica, um estudo acerca da 

opinião desses acerca da relação entre oferta de educação profissional técnica de 

nível médio e demanda do mercado de trabalho.  

Foram entrevistados sete egressos do curso de Mecânica, sete de 

Eletrotécnica e seis de Eletrônica. 50 % desses técnicos se formaram em 1996 e 

os outros 50 % em 1986, tendo, portanto, cinco e quinze anos de formados 

respectivamente à época da pesquisa. 

A autora não citou a instituição, passando a chamá-la de IT – Instituto 

Tecnológico. Ao descrever as características do IT, a autora apresenta a 

instituição como sendo uma escola profissionalizante de renome, com uma 

existência, à época, quase centenária e localizada em uma grande metrópole 

brasileira, serve perfeitamente como modelo comparativo com a Instituição da 

nossa pesquisa. 

Ao nos referirmos a uma escola, não podemos nos esquecer de todos 

os aspectos que cercam o seu currículo. O currículo é o somatório das disciplinas 

oferecidas por determinado curso. Porém, para a formação do educando, uma 

escola representa muito mais do que simplesmente a grade curricular. Fazem 

parte da educação dos alunos a estrutura escolar, as atividades extracurriculares 

ofertados, os espaços e tempos de convivência, as possibilidades artísticas, 

culturais, laborais, de pesquisa, de extensão, dentre outras. 

Nessa perspectiva e embasada nas respostas dos egressos 

entrevistados, Coelho (2003, p. 105) aponta que “uma escola é muito mais do que 

seu currículo e é através desses significados atribuídos pelos sujeitos às 

experiências ali vividas que podemos captar as reais funções demandadas e 

exercidas por cada instituição e projetar seu trabalho”. 
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Forquin (1993) nos mostra os conceitos de cultura escolar20 e cultura 

da escola 21 , que apresentam importantes reflexões para uma escola e, em 

especial, para uma escola profissionalizante. O entendimento da importância da 

cultura escolar e da escola vai refletir no entendimento da cultura organizacional 

das empresas, o que representará uma melhor possibilidade de inserção 

profissional. 

Dentro da cultura da escola e percorrendo Dayrell, 1996 e Coelho, 

2003, encontramos dimensões educativas do espaço escolar, a saber, a 

arquitetura escolar, a dimensão do conhecimento e a dimensão do encontro na 

escola, além da aquisição e o significado conferido ao habitus escolar e as 

influências da vida escolar sobre a vida fora da escola. Segundo Coelho (2003, p. 

106) “Em todos esses aspectos, ingressar no Instituto Tecnológico foi, para a 

totalidade dos entrevistados, uma ruptura com as representações até então 

formuladas acerca do que seja uma escola, dado o caráter bastante peculiar 

dessa instituição particular”. 

Um ponto importante, dentro do que Dayrell chamou de arquitetura 

escolar, foi ressaltado pelos egressos pesquisados por coelho (2003). A autora 

relata que nos depoimentos, os técnicos reforçavam o aspecto do prédio escolar 

como algo poderoso, que os orgulhava. Afirmando ainda que “O aspecto físico da 

escola já induz o aluno, logo em seu ingresso, a uma atitude positiva” (COELHO, 

2003, p. 107). 

A autora cita que vários entrevistados destacaram as atividades de 

Educação Física como “uma enorme ampliação cultural [...] e por sua importância 

como espaço para socialização” (COELHO, 2003, p. 107).  

Como foi muito mencionada e por ter um componente educacional 

voltado para o desenvolvimento de competências, vale discutir as contribuições 

que a educação física pode trazer para os alunos dos cursos de EPTNM. 

                                                 
20

 O conceito de cultura escolar é definido por Forquin, 1993- p.167: “[...] como o conjunto dos 

conteúdos cognitivos e simbólicos que, selecionados, organizados, ‘normalizados’, ‘rotinizados’, 
sob o efeito dos imperativos de didatização, constituem habitualmente o objeto de uma 
transmissão deliberada no contexto das escolas”.  
21

 Já o conceito de cultura da escola, segundo Forquin, 1993- p.167: “A cultura da escola tem 

suas características de vida próprias, seus ritmos, seus ritos, sua linguagem, seu imaginário, seus 
modos próprios de regulação e de transgressão, seu regime próprio de produção e de gestão de 
símbolos”.  
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A educação na escola, na perspectiva do desenvolvimento humano, 

propõe a ampliação de opções e oportunidades através do desenvolvimento das 

capacidades cognitiva, produtiva, pessoal e social das pessoas. 

Nesta perpectiva, se organizam as atividades esportivas escolares, 

quer sejam nas aulas de educação física ou nas atividades extracurriculares. As 

atividades esportivas escolares vem ao encontro de uma educação renovada, que 

possibilita a promoção dos valores e consequentemente o desenvolvimento das 

competências, no contexto da dimensão da cultura dos envolvidos. 

A educação física  executada nas escolas de EPTNM pode contribuir 

na formação dos egressos através do desenvolvimento de atividades que se 

constituem na dimensão da autodeterminação, onde os alunos têm vontades 

próprias e possibilidades de escolhas e discussões acerca do método e 

conteúdos.  

Ao iniciarmos a discussão de conteúdo, cabe uma reflexão sobre o seu 

conceito. O termo conteúdo normalmente é utilizado para expressar aquilo que se 

deve aprender, mas em relação quase exclusiva aos conhecimentos das matérias 

ou disciplinas clássicas. Esse sentido, estritamente disciplinar e de caráter 

cognitivo, geralmente também tem sido utilizado na avaliação do papel que os 

conteúdos desempenham, de forma que, nessa concepção, o uso dos conteúdos 

são a única forma de definir as intenções educacionais.  

 Devemos nos desprender dessa leitura restrita do termo conteúdo e 

entendê-lo como tudo o que se tem que aprender para alcançar determinados 

objetivos que não apenas abrangem as capacidades cognitivas como também 

incluem as demais capacidades. Desse modo, os conteúdos de aprendizagem 

não se reduzem unicamente às contribuições das disciplinas ou matérias 

tradicionais. Portanto, também serão conteúdos de aprendizagem todos aqueles 

que possibilitem o desenvolvimento das capacidades motoras, afetivas, de 

relação interpessoal e de inserção social. 

A busca pelos conteúdos adequados (COUTO et al., 2001) deve seguir 

alguns parâmetros e apresentar uma estreita relação com a linha teórica da ação, 

o que facilitará o alcance dos objetivos propostos. Deve haver, ainda, a interação 

dos conteúdos com as características dos alunos, bem como com as 

características socioculturais (GRECO; BENDA, 1998). 
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Doravante, vamos nos deter no conteúdo esporte, que está presente 

tanto nas aulas de educação física quanto nas atividades extracurriculares. Para 

melhor compreensão, é importante situarmos qual tipo de esporte deve ser 

utilizado nessa perspectiva.  

Conforme as suas manifestações na sociedade, o esporte foi delineado 

pela Conferência Nacional do Esporte: Esporte educacional, praticado nos 

sistemas de ensino e em formas assistemáticas de educação, evitando-se a 

seletividade, a hipercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade de 

alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o 

exercício da cidadania e a prática do lazer; Esporte de participação (recreação e 

lazer), praticado de modo voluntário, compreendendo as modalidades desportivas 

praticadas com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na 

plenitude da vida social, na promoção da saúde e educação e na preservação do 

meio ambiente; Esporte de rendimento, praticado segundo normas gerais da Lei 

nº 9.615, de 1998, e das regras de prática desportiva, nacionais e internacionais, 

com a finalidade de obter resultados e integrar pessoas e comunidades do País, e 

estas com as de outras nações. O Esporte de rendimento pode ser organizado e 

praticado de modo profissional e/ou não-profissional. (CONFERÊNCIA 

NACIONAL DO ESPORTE, 2004).  

Portanto, o esporte ao qual nos referimos é o esporte educacional e de 

participação. O esporte na escola deve preconizar a cultura, deve ser algo valioso 

que se ensina pelo seu valor intrínseco e que contempla o saber, o saber fazer e 

o saber ser no esporte, que prepara para a vida. 

O conteúdo esporte possibilita a melhora na convivência com a família, 

com os colegas e com a sociedade em geral e se justifica mediante a 

necessidade de saber conviver no esporte, de respeitar os direitos dos colegas, 

de saber dividir, de saber conviver com a vitória e a derrota, enfim, de 

competências que são fundamentais para o dia-a-dia na família, na escola e na 

sociedade e que são vivenciadas na prática do esporte. 

Esses saberes são um encontro das aprendizagens do ser humano. 

Partimos do saber ser para que os educandos possam saber fazer, saber 

conhecer e, consequentemente, saber conviver, respeitando a si e aos outros, 

numa interconexão transcendente, dentro de uma postura ética. 
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Neste sentido, o esporte contribui significativamente – conforme Couto, 

Lemos e Couto (2004) – como uma ferramenta de inclusão, facilitando a 

socialização e o crescimento individual.  

Couto e Couto (2015) apresentam três importantes contribuições do 

esporte para uma formação cidadã. A primeira salienta que a contribuição do 

esporte se dá em grande medida na formação dos princípios éticos, pois, durante 

as aulas, ensina-se aos educandos mais que o esporte. As atividades destinam-

se a contribuir na formação integral da pessoa humana. Os valores, os gestos, as 

atitudes, os comportamentos, enfim, a convivência que se processa por meio da 

prática esportiva, constituem excelente ferramenta para a reflexão dos princípios 

da educação. 

 A segunda contribuição se refere à formação dos laços e à utilização 

do esporte no tempo livre. As novidades apresentadas nas aulas de Educação 

Física contribuem para a constituição dos novos saberes da prática esportiva; 

conduzem à apropriação do conhecimento que transcende as disciplinas e se 

reflete nas relações sociais. 

 A terceira revela que a apropriação de novos saberes faz com que o 

esporte seja um meio de incentivo ao protagonismo. Os educandos levam para a 

sua comunidade, para a sua família ou para a sua escola o que aprenderam e 

dispõem-se a ensinar aos seus pares. Além de protagonizarem, é uma 

oportunidade para o desenvolvimento das competências de gestão que são 

desenvolvidas, pois o educando passa a gerir a si próprio e ao grupo que está 

envolvido com ele.  

Além dessas contribuições, as atividades esportivas caracterizadas 

dentro da perspectiva de esporte educacional, ou seja, como elemento integrante 

das práticas pedagógicas contidas no interior da escola, como todos os outros 

elementos do processo escolar educacional, deixam de ser uma atividade 

periférica na ordem escolar. A finalidade passa a ser o desenvolvimento integral 

do homem como ser autônomo, democrático e participante.  

Assim, as atividades são caracterizadas como um espaço de 

intervenção e de direito social que venham a enriquecer e ampliar o currículo, 

garantindo a gestão democrática e participativa e a elevação da qualidade de 

ensino baseados na dimensão social e cultural do grupo envolvido.  
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Desse modo, destacamos alguns autores, como Bento (2004a, b), 

Garcia, Lemos e Couto (2004), Queiróz (2004) e Tani (2000, 2004) dentre muitos, 

que, à luz dos princípios éticos, compactuam conosco no intento a reconhecer o 

esporte como promotor de valores e competências, princípios estes que 

contribuirão para o desenvolvimento humano dos educandos, conferindo-lhes 

uma melhor condição de convívio social. 

Educar é formar valores, princípios, condutas, para o cumprimento do 

mais amplo processo de relação social. A grande preocupação é transmitir aos 

educandos um espírito de justiça, de tolerância e de realização social completa.  

O esporte tem o potencial de trabalhar nessa perspectiva. Para Bento 

(1998, p. 59), “o desporto22 é integrante da sociedade, e, por isso, subordina-se 

ao sistema de normas e valores nela predominantes. Ou seja, não há valores 

específicos do desporto”. 

O esporte, à luz deste viés, dispõe de mecanismos que geram 

oportunidades, que propiciam experiências que, na observância das regras, 

propõem o rompimento de barreiras, obstáculos e desafios.  

Assim, o esporte quando atua visando o desenvolvimento da pessoa, 

remete a uma educação centrada na formação ética, “na qual valores como 

responsabilidade, tolerância, justiça e solidariedade constituem o corpo central da 

formação dos cidadãos. A formação desses valores não pode mais ser deixada a 

cargo do processo espontâneo da vida social” (TEDESCO, 2002, p. 96).  

Para avaliar em que medida o esporte, quando trabalhado sob a 

perspectiva do desenvolvimento humano, está colaborando com o 

desenvolvimento das capacidades cognitivas, produtivas, sociais e pessoais dos 

educandos, Hassenpflug (2004, p. 341) sugere alguns indicadores, dentre os 

quais se destacam habilidade oral, capacidade de resolver problemas, habilidade 

para trabalhar em grupo, autogestão, criatividade, iniciativa, coeducação, 

cooperação, sociabilidade, consciência de direitos e deveres, autocontrole, 

autonomia, autoconfiança e autodeterminação. 

                                                 
22

 Desporto é o termo utilizado em Portugal que tem o mesmo significado de esporte. Por ser 

citação de um autor português manteremos esse termo. 
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Esses indicadores mostram que, em resumo, o esporte através de suas 

diferentes manifestações se propõe a preparar o aluno para o enfrentamento do 

cotidiano, objetivando a convivência e o enfrentamento das adversidades, da 

violência etc. 

Propõe-se, ainda, a desenvolver comportamentos sociais, fazendo com 

que o educando adquira aptidão para trabalhar em equipe, aptidão para decidir 

em grupo, aprenda a gerir e resolver conflitos, desenvolva espírito de iniciativa, 

flexibilidade e criatividade. 

Dispõe-se a desenvolver o aprender a conviver, que é conseguir viver 

socialmente, criar elo com os outros, formar laços. Contudo, conviver não é evitar 

a criticidade, as divergências, os dissabores e as derrotas, mas saber enfrentá-los 

de forma autônoma, solidária e ética. Conviver é resolver os problemas sob a 

forma do diálogo, das negociações; é a política da não violência. Saber conviver é 

o encontro consigo e com o outro, numa relação de troca, de confiança, de 

autoconhecimento e de respeito mútuo às individualidades e às vontades. 

Com isso, o aluno tende a aprender a aproximar-se do outro, aprender 

a ouvir o outro, aprender a propor sem impor, aprender a lidar com as diferenças, 

aprender a ceder sem se sentir perdedor, aprender a administrar conflitos, 

aprender a buscar a unidade na diversidade e desenvolver solidariedade e 

cooperação. 

Outra característica importante do esporte é desenvolver a 

competência pessoal.  Isso pressupõe a pessoa voltar o olhar para si, ter 

consciência racional de si, dos seus valores a fim de que possa, diante das 

oportunidades, fazer escolhas, seguir seu ideal, lutar e vencer, construindo, 

assim, o seu projeto de vida, que abarcará sua convivência na sociedade, sua 

influência nas transformações sociopolíticas e seu bem-estar., aprendendo a se 

conhecer, a conhecer o mundo que o rodeia, a perceber os outros, a relacionar-se 

com os outros de modo responsável e justo, aprendendo a lidar de forma 

construtiva com suas potencialidades e limites.  

 Sendo assim, o esporte corrobora com Delors (2000), e trabalha, na 

perspectiva dos quatro pilares da educação, visando o desenvolvimento integral 

da pessoa, ajudando, assim, a desenvolver as competências cognitivas, 
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produtivas, pessoais e sociais, competências essas tão caras às demandas das 

indústrias para o perfil dos egressos dos cursos de EPTNM. 

Voltando à pesquisa realizada por Coelho (2003), em relação ao 

habitus23 escolar, além das atividades da educação física, o Grêmio Estudantil 

também é citado como espaço importante de socialização. Os entrevistados 

mencionaram os laboratórios e oficinas como ambientes importantes dentro dessa 

dimensão, apesar de criticarem fortemente a infraestrutura desses espaços, que, 

à época em que eles estudavam, estavam um tanto defasados tecnologicamente.  

Com base no que fora abordado no parágrafo anterior, os egressos 

entrevistados conferiram ao habitus escolar um ganho de qualidade do ensino. 

Coelho (2003) afirma que os relatos apontam para a ampliação cultural como 

referência para a qualidade do ensino.  

A relação entre qualidade do ensino e “novos conhecimentos” constitui-
se especialmente em referência às disciplinas técnicas, totalmente 
“novas” com relação às escolas regulares, como também por referência 
a conteúdos como literatura, música e atletismo, antes desconhecidos e 
aos quais é conferido um forte significado positivo no sentido de 
ampliação cultural (COELHO, 2003, p. 108). 

Ainda sobre o habitus escolar, a autora afirma que  

O habitus escolar do IT mostra-se, então, do ponto de vista dos 
entrevistados, como processo altamente eficaz para aprofundar sua 

                                                 
23

 Habitus, segundo Bourdieu é “um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, 

integrando todas as experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de 
percepções, de apreciações e de ações – e torna possível a realização de tarefas infinitamente 
diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas”  (BOURDIEU, 1983, p. 65). De 
acordo com Setton (2002, p. 62), bourdieu desenvolveu o conceito de habitus a partir da 
necessidade de ”aprender as relações de afinidades entre o comportamento dos agentes e as 
estruturas e condicionantes sociais”.  
A partir desse e outras construções conceituais de Bourdieu, Setton (2002, p. 61) descreve o 
conceito de habitus como “um instrumento conceptual que me auxilia pensar a relação, a 
mediação entre os condicionamentos sociais exteriores e a subjetividade dos sujeitos. Trata-se de 
um conceito que, embora seja visto como um sistema engendrado no passado e orientando para 
uma ação no presente, ainda é um sistema em constante reformulação. Habitus não é destino. 
Habitus é uma noção que me auxilia a pensar as características de uma identidade social, de uma 
experiência biográfica, um sistema de orientação ora consciente ora inconsciente. Habitus como 
uma matriz cultural que predispõe os indivíduos a fazerem suas escolhas. Embora controvertida, 
creio que a teoria do habitus me habilita a pensar o processo de constituição das identidades 
sociais no mundo contemporâneo”. 
Ao final desse artigo, Setton (2002, p. 69) considera que “esta nova matriz cultural, particularidade 
vivida e experimentada pelo agente social da atualidade, pode forjar um novo habitus: habitus 

compreendido como um sistema flexível de disposição, não apenas visto como a sedimentação de 
um passado incorporado em instituições sociais tradicionais, mas um sistema de esquemas em 
construção, em constante adaptação aos estímulos do mundo moderno; habitus como produto de 
relações dialéticas entre uma exterioridade e uma interioridade; habitus visto de uma perspectiva 
relacional e processual de análise, capaz de apreender a relação entre indivíduo e sociedade, 
ambos em processo de transformação”. 
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inserção na racionalidade moderna. Provê a socialização dos alunos no 
controle racional do tempo, do espaço, do corpo, das relações sociais e 
do saber (Foucault, 1982). Ao mesmo tempo, possibilita o despertar de 
sua iniciativa, de seu autocontrole e de sua fé em si mesmos como 
capazes de realizações, participando de sua construção como sujeitos 
(COELHO, 2003, p.117). 

O IT, segundo a autora, é citado pelos egressos nas entrevistas como 

uma escola de muita qualidade. Ao salientar a qualidade da educação ofertada 

pela instituição, a autora afirma que era “a escola que oferecia maior suporte 

teórico aos alunos tanto na parte ‘geral’ (disciplinas do curso médio) quanto na 

parte profissional, onde conferia uma formação mais generalista” (COELHO, 

2003, p. 100). 

Ainda em relação à qualidade do ensino, o nível de cobrança da escola  

aparece com um fator altamente apontado pelos egressos entrevistados, para 

eles, “a “qualidade do ensino” do IT era garantida através de dois instrumentos 

básicos: o sistema de avaliação da escola e a postura dos professores” 

(COELHO, 2003, p.109).  

Em relação ao sistema de avaliação, as citações apontaram fatores 

como o sistema de distribuição de pontos, que obrigava o aluno a saber toda a 

matéria durante todo o ano, o alto nível de exigência nas provas e a quantidade e 

o nível de qualidade impostos aos trabalhos, tanto no que se refere ao seu 

conteúdo, quanto à sua apresentação, como pontos fundamentais para o nível de 

qualidade do IT. 

A postura dos professores, como em toda instituição, não é 

homogênea. O IT apresenta professores, segundo os egressos entrevistados com 

diferentes posturas, 

 há aqueles considerados como muito exigentes, porém interessados na 
aprendizagem dos alunos, há aqueles considerados como meros 
“carrascos” que “não têm um mínimo de respeito pelos alunos e parecem 
só se sentirem valorizados quando reprovam todo mundo” e há ainda os 
considerados “desinteressados”. Os professores exigentes, porém, 
interessados são vistos pelos técnicos como professores de alto nível, 
distintos dos “carrascos (COELHO, 2003,  p. 112). 

Ainda segundo a autora, essa valorização positiva dos professores, 

fortemente relacionada ao seu grau de exigência, demonstra mais uma vez a 

cultura da escola, o tipo de habitus escolar, assumido pelo IT. “Os depoimentos 

dos técnicos entrevistados mostram que esse habitus é percebido como formador 

de postura ‘ativa’ no aluno ainda que apareçam menções a imposições 
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autoritárias dos professores, destituídas de sentido para os alunos” (COELHO, 

2003, p. 115). 

Outros fatores importantes que apareceram na pesquisa e que, na 

opinião dos egressos entrevistados conferem qualidade à instituição, é o regime 

de tempo integral e a conjugação de liberdade com alto nível de cobrança. 

Em relação ao primeiro,  

o regime de tempo integral aparece como novidade que demanda 
adaptação, a qual muitos se referiram como “positiva”, apesar de difícil, 
associando-a a liberdade: acostumar-se a ficar fora de casa, a se virar, a 
maior possibilidade de integração com os colegas, a liberdade em 
relação ao controle familiar. Liberdade e coerção — pela ocupação 
ampliada do tempo do aluno — associando-se novamente na estrutura 
do horário integral. O IT é uma instituição, segundo o ponto de vista dos 
técnicos entrevistados, formadora do sujeito ativo (COELHO, 2003, p. 
120). 

Quanto à liberdade, a autora afirma que “é essa conjugação de 

liberdade com alto nível de cobrança que, segundo os entrevistados, forma a 

capacidade de correr atrás” (COELHO, 2003, p. 120). 

A autora salienta que a percepção desses egressos pesquisados não 

é, obviamente, somente positiva acerca da relação com o conhecimento proposto 

pelo IT. Alguns técnicos queixam-se de não ter sido contemplada na formação 

recebida no IT a preparação do aluno para estratégias diversificadas de seleção 

nas empresas, como as dinâmicas de grupo e também as habilidades gerenciais. 

A autora vai além citando a necessidade de a escola desenvolver, de forma mais 

enfática, a capacidade de comunicação, especialmente a oral, a predominante em 

quase todas as situações de interação humana, e que ela considera como um dos 

aspectos mais importantes na formação humana. 

Dois parágrafos da conclusão da tese chamam atenção por apontar 

elementos reflexivos acerca de potencialidades e defasagens do IT, segundo a 

percepção dos egressos entrevistados. São eles: 

Pudemos também identificar pelo menos duas ordens de fatores que 
contribuem para essa valorização positiva da escola. De um lado, o perfil 
do aluno que ingressa no IT, de outro, temos algumas características 
institucionais específicas do IT que favorecem a construção de um tal 
significado para a escola. Entre esses fatores, incluem-se o fato do IT 
oferecer um ensino profissionalizante, a infraestrutura física da escola, o 
“nome” dela junto à comunidade, que, mesmo enfrentando problemas, 
ainda confere legitimidade e destaque frente a outras instituições de 
ensino, e ainda a qualidade dos profissionais que ali atuam e, portanto, 
do trabalho educativo por eles realizado (COELHO, 2003, p. 269). 
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Dessa forma, é possível apontar para alguns temas que se destacaram 
ao longo da pesquisa como questões fundamentais com as quais esses 
sujeitos se defrontam, nem sempre equipados conceitual e 
instrumentalmente para enfrentá-los, o que lança um alerta para as 
construções curriculares de projetos educativos, a saber: domínio de 
diversas modalidades de linguagem oral e escrita e aquisição de hábito 
de leitura; discussões e práticas relativas às relações interpessoais, à 
ética e às diferenças culturais e hierárquicas; construção de projetos de 
desenvolvimento pessoal; discussões acerca das políticas públicas 
(tecnologia, educação e cultura, mídia e comunicação etc.); reflexões 
acerca do mercado de trabalho e das ideologias que aí circulam como a 
da meritocracia e empregabilidade; conhecimento histórico-crítico acerca 
das organizações sindicais, legislação trabalhista e direitos dos 
trabalhadores (como distribuição de lucros, direito do trabalhador 
estudante e outros); desenvolvimento de habilidades diversificadas de 
auto expressão (artística), apenas para citar os mais relevantes 
(COELHO, 2003, p. 271). 

Outro estudo sobre egressos de cursos de Educação Tecnológica foi 

realizado por Oliveira (2004). Esse estudo foi feito com alunos egressos do 

CEFET-MG, o que nos mostra uma visão discente da instituição a qual estaremos 

pesquisando. 

Vale ressaltar que, à época dessa pesquisa e sob a implementação da 

reforma do ensino técnico, Decreto 2208 de 199724, eram ofertados cursos com 

concomitância interna, concomitância externa e pós-médio, ou seja, cursos em 

que os alunos não tinham um currículo integrado, a ponto do aluno que optava 

pela concomitância interna fazer duas matrículas, uma no ensino médio e outra 

no curso técnico. Em relação à concomitância externa, o aluno também tinha 

duas matrículas, porém o curso médio era feito em outra instituição de ensino 

diferente do CEFET-MG. No pós-médio, como o próprio nome indica, o aluno 

deveria já ter concluído o ensino médio.  

No contexto da vigência Decreto 2208 de 1997, e segundo relato de 

egressos do ano de 2001 apresentado por Oliveira (2004) quando perguntados 

sobre a avaliação da formação no ensino médio e técnico, 59,57 % avaliaram 

                                                 
24 Regulamenta o § 2 º do art. 36 e os arts. 39 a 42 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. O Decreto N° 2.208/97, teve como característica 
fundamental a desvinculação dos ensinos médio e técnico. O argumento utilizado pelo governo federal para 
concretizar a reforma no âmbito da Rede Federal4 foi a ideia de que esta desenvolvia cursos caros, que não 
davam retorno para o mercado de trabalho em termos de inserção dos egressos nas áreas de formação. 
Com a aplicação desse decreto, foi reforçado o dualismo entre a formação geral e a formação profissional, 
característico da educação profissional brasileira, mantendo em sua estrutura a separação entre a formação 
geral - propedêutica - destinada a preparar para o ingresso no ensino superior, e a formação técnica, 
dedicada a preparar para o mercado de trabalho imediato. 
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positivamente as duas modalidades de ensino, médio e técnico, as quais 

concluíram. 

A autora cita que, na concepção dos egressos, a qualidade da 

formação dos alunos no CEFET-MG se caracteriza pelos seguintes aspectos: 

Tradição no ensino, Status da instituição, Clima especial na instituição, 

Infraestrutura de qualidade, Perfil especial do corpo docente e Perfil especial do 

corpo discente. Esses aspectos são assim descritos pela autora: 

 Tradição de ensino: no geral, os egressos são motivados a 
ingressar na Instituição influenciados por familiares que também nela 
estudaram e referendaram a qualidade de sua formação;  

 Status da instituição: é uma escola pública reconhecida pela 
qualidade de seu ensino médio, que favorece a continuidade dos 
estudos (número significativo de aprovações no vestibular), e de seu 
ensino técnico que qualifica para o exercício de uma profissão (boa 
aceitação no mercado de trabalho); 

 Clima especial na instituição: ensino em tempo integral: boa 
convivência com pessoas de diferentes níveis sociais e de diversos 
cursos; variados espaços de socialização; por um lado, um ambiente de 
muita liberdade e, por outro, um ensino apertado e uma exigência 
acadêmica pela postura dos professores. Tudo isso desenvolve no aluno 
autonomia, responsabilidade, capacidade de “correr atrás”, de “se virar”. 

 Infraestrutura de qualidade: a despeito da defasagem e 
desatualização dos laboratórios, particularmente para alguns cursos, a 
instituição, no geral, possui uma boa infraestrutura física e pedagógica 
para ministrar o ensino técnico e médio de qualidade, principalmente em 
relação à maioria das escolas públicas de ensino médio. Além disso, 
possui uma boa infraestrutura para o desenvolvimento de atividades 
como banda, coral, prática de esportes. 

 Perfil especial do corpo docente: no geral, muito qualificado e 
competente, sendo o desempenho a desejar de alguns reconhecido 
como um traço comum em qualquer escola particular ou pública: 

 Perfil especial do corpo discente: bom nível de escolarização no 
ensino fundamental e selecionado através de um processo muito 
concorrido. São alunos com facilidade de aprendizagem e interessados 
pelo estudo, fatos que contribuem para o bom desenvolvimento do 
processo ensino-aprendizagem. (OLIVEIRA, 2004, p. 104).  

Portanto, segundo os egressos pesquisados, a qualidade dos cursos 

do CEFET-MG, passa pelo perfil do corpo docente e discente, pela infraestrutura 

da escola, pelo ambiente de liberdade, porém com grande exigência acadêmica, 

pelo favorecimento da continuidade de estudos e pela boa aceitação no mercado 

de trabalho.  

Nas considerações finais, a autora conclui que, na concepção dos 

egressos, a formação no ensino técnico e médio propiciam boa aceitação no 

mercado de trabalho e maiores chances de aprovação no vestibular, pois “[...] se 
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oferta um ensino com características como: boa articulação teoria e prática; 

exigência de ritmo de estudo; autonomia nos estudos” (OLIVEIRA, 2004, p. 136). 

Ainda dentro das considerações da autora em relação à concepção dos 

egressos, verificou-se uma relação entre a formação recebida na instituição e as 

novas, à época, demandas ou requerimentos para a qualificação dos 

trabalhadores, as quais são: capacidade de raciocínio, autonomia intelectual, 

pensamento crítico, iniciativa própria e espírito empreendedor, capacidade de 

visualização e resolução de problemas. Oliveira (2004, p. 136) afirma que “o 

alcance desses requerimentos são favorecidos pelos aspectos relacionados ao 

clima da escola diferente que desenvolve no aluno uma postura ativa”. 

Ao citar o clima da escola como um aspecto muito relevante para a boa 

relação entre formação e demanda de mercado de trabalho, é importante citar os 

aspectos desse clima no CEFET-MG, para, a partir dessa constatação, verificar 

se isso ainda é preponderante no momento atual. 

Sobre a relação da formação com os novos requerimentos de 

qualificação para o trabalho, 91,49% dos egressos pesquisados consideraram 

que a formação recebida no CEFET-MG favoreceu a aquisição dos requisitos 

capacidade de raciocínio, autonomia intelectual, pensamento crítico, iniciativa 

própria e espírito empreendedor, capacidade de visualização e resolução de 

problemas. 

Dos egressos pesquisados, 48,93% apontam as peculiaridades da 

instituição como preponderantes para o desenvolvimento dos novos requisitos de 

qualificação, tais como: a liberdade dada aos alunos, a qual faz com que eles 

desenvolvam a responsabilidade e iniciativa; convivência em tempo integral faz 

com que os alunos aprendam a conviver com os outros, respeitar o outro,  

relacionar-se, trabalhar em equipe; professores que ensinam a aprender, não 

“mastigando” a matéria, desenvolvendo, assim, a autonomia dos alunos; alunos 

que, pelo perfil de boa base no ensino fundamental, são predispostos a propor 

problemas e tenham condições de resoluções de problemas e oportunidade de 
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diversas atividades extracurriculares oferecidas pelo CEFET-MG, tais como  

META25, Atividades Esportivas26 e Atividades Culturais27. 

A autora verificou, a partir dos depoimentos dos egressos, que a 

formação ampla para o trabalho, “embora não esteja explicitada no currículo da 

instituição, está implícita nas relações sociais do cotidiano” (OLIVEIRA, 2004, p. 

125). Há, também, alguns egressos que se referem a atividades previstas nos 

currículos dos cursos que, segundo eles, desenvolvem os referidos requisitos, 

citando o trabalho escolar de desenvolver uma empresa na área de Química, 

aulas de gestão e empreendedorismo e a articulação entre teoria e prática.  

Desde o ano de 1997, a rede federal de ensino técnico tem 

administrado a implantação da reforma imposta pelo decreto-lei 2208/97. Entre as 

justificativas para a reforma, encontra-se a alegação de que as escolas dessa 

rede operavam com alto custo para o poder público, não justificado na medida em 

que seus alunos, provenientes de setores de renda mais elevada, não estariam 

buscando o mercado de trabalho para atuarem como técnicos, mas sim, o 

ingresso no ensino superior e, neste caso, nem sempre em área correlata com o 

curso técnico que fizeram. 

Isso posto, no contexto da reforma, no ano de 1998, o CEFET-MG 

iniciou a oferta do ensino técnico desvinculado do ensino médio. Desde o ano de 

2000, quando se formaram as primeiras turmas de ensino médio, em que os 

                                                 
25

 A META – Mostra Específica de Trabalhos e Aplicações, desde sua concepção em 1978, se 

propõe a mostrar as pesquisas e trabalhos desenvolvidos por professores, alunos, ex-alunos e 
funcionários do CEFET-MG, para os membros de sua comunidade e para os visitantes de outras 
instituições, sejam elas educacionais ou empresariais. Nesta perspectiva, a META tem como 
objetivo incentivar os professores, funcionários e educadores ao desenvolvimento de trabalhos de 
iniciação científica e tecnológica relacionados às atividades de ensino, pesquisa e extensão do 
CEFET-MG. 
26

 Atividades esportivas: O Departamento de Educação Física oferece atividades 

extracurriculares, tais como, treinamento de atletismo, futsal, futebol de campo, voleibol, handebol 
e basquetebol, além de promover anualmente um festival de atletismo, que envolve a participação 
de grande número de alunos do 1º , 2º  e 3º anos. O Departamento promove e participa de 
competições internas (são competições que ocorrem somente com alunos de Belo Horizonte), 
competições entre os diversos campi (intercampi), competições entre as Instituições Federais de 
Minas Gerais (JIFEM), competições entre as Instituições Federais do Sudeste (JIFET’S) e os 
Jogos Nacionais das Instituições Federais de Educação Tecnológica. 
27

 Atividades artísticas: O CEFET-MG realiza a Semana de Arte e Cultura, com apresentações 

artísticas e culturais, que acontece com o objetivo de fomentar iniciativas criativas de alunos e 
servidores, dando visibilidade à produção cultural existente nas cidades sede e região. Na semana 
acontecem apresentações musicais, teatro, literatura, dança e outras manifestações culturais, 
além de oficinas com diferentes formas de se fazer arte e cultura. A coordenação de Artes oferece 
ainda, como atividades extracurriculares, coral, banda e teatro. 
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alunos tiveram a opção de fazer ou não o curso técnico e médio na modalidade 

Concomitância Interna28, discutiu-se a ideia de um estudo com o objetivo de 

caracterizar essa clientela. Assim, em 2001, foi realizado um levantamento de 

dados por meio de um questionário elaborado e aplicado pelo Núcleo de Apoio ao 

Ensino do CEFET-MG, tendo-se como sujeitos todos os alunos concluintes dessa 

modalidade, ou seja, um total de 211 sujeitos, dos quais 189 entregaram o 

questionário respondido, e, desses, 172, ou seja, 92% fizeram, de fato, os dois 

cursos (técnico e médio). Importante lembrar que a modalidade Concomitância 

Interna foi implantada no CEFET-MG, com o intuito de preservar a perspectiva de 

formação tecnológica dos cursos integrados anteriores à reforma. 

Entre os egressos pesquisados, 85,11% disseram que a qualidade da 

formação recebida proporcionou um embasamento sólido para enfrentar o 

vestibular. 

Os egressos que à época das entrevistas estavam cursando curso 

superior enfatizaram a base proporcionada pelo curso técnico para algumas 

disciplinas do curso superior. 

 Sobre a relação da formação e a inserção no mercado de trabalho, a 

autora organizou as respostas dos egressos em inserção no estágio e experiência 

profissional.   

Em relação à inserção no estágio, a autora afirma que  

quanto à forma de inserção dos 24 egressos que chegaram à etapa 
conclusiva do ensino técnico (o estágio) 15 consideraram que foi fácil 
conseguir o estágio, sendo que 10 se manifestaram sobre a importância 
do nome da instituição nessa inserção. Os outros 9 consideraram que foi 
difícil e, destes, 5 manifestaram que, embora tenha sido difícil, o nome 
da instituição teve “peso”(aspas da autora) (OLIVEIRA, 2004 p. 120). A 
autora ainda afirma que, pela sua análise dos depoimentos dos 
entrevistados, fica evidenciado que o mercado é seletivo e que os 
egressos da Rede Federal de Educação Tecnológica “gozam de certa 
preferência de seleção das empresas (OLIVEIRA, 2004, p. 121). 

 Em relação à experiência profissional, a autora afirma que os 

egressos pesquisados que atuavam como técnicos na área da formação 

correspondiam, à época, a 44% do grupo de entrevistados que realizaram o 

estágio. Ressaltando que “72,22% dos que fizeram estágios manifestaram que 

                                                 
28

 O CEFET-MG oferece o ensino técnico através de modalidades, entre elas: Concomitância 

Interna: o aluno cursa o ensino técnico e o médio no CEFET; Externa: o aluno cursa apenas o 
ensino técnico no CEFET-MG. 
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havia a possibilidade de contratação pela empresa. No entanto, o percentual de 

atuantes como técnico foi menor porque muitos, após o estágio, desistiram do 

contrato de trabalho para dedicar ao ensino superior” (OLIVEIRA, 2004, p. 124). 

Barbieri (2007) em seu estudo sobre o ensino profissionalizante frente 

às novas demandas do mercado de trabalho, investigou uma instituição que 

oferece cursos voltados ao setor terciário, aponta para a necessidade de uma 

revisão dos modelos e métodos dos cursos da instituição estudada.  

No estudo, o autor observa que um dos fatores que prejudica o bom 

andamento dos cursos e a formação profissional dos alunos é o problema das 

deficiências oriundas de uma educação média precarizada.  O autor, ao discutir 

as respostas dos questionários aplicados aos professores e aos coordenadores 

da instituição estudada, cita que, “conforme as opiniões expressas pelos 

coordenadores e professores, torna-se importante acelerar as mudanças para 

maior sintonia com as demandas emergentes do mercado de trabalho” 

(BARBIERI, 2007, p. 159). 

A instituição estudada pelo referido autor não é a instituição central 

desse trabalho, porém as contribuições de Barbieri (2007) nos ajuda a verificar a 

necessidade de investigar, de forma o mais abrangente possível, em que medida 

a educação profissionalizante no Brasil está preparando seus egressos para as 

demandas do mercado de trabalho. 

Ao juntarmos os três trabalhos apresentados, temos alguns indícios 

dos elementos que os egressos de cursos técnicos entendem serem importante 

para a qualidade de seus cursos. Os aspectos aqui trabalhados são observados a 

partir da visão das três gerações de egressos pesquisados, formandos do ano de 

1986, 1996 e 2001, além da percepção de professores e coordenadores 

pesquisados em 2007 de uma instituição privada. 

Podemos partir do espaço escolar, é latente pelas respostas dos 

egressos dos diferentes momentos históricos pesquisados que o clima 

institucional, a infraestrutura da escola, a imponência do prédio escolar são 

fundamentais para uma atitude positiva dos alunos. 

Outro ponto é a ampliação cultural. Essa ampliação, segundo os 

egressos, é proporcionada, em grande medida, pelo fato de a Instituição 

desenvolver suas atividades em regime de tempo integral, o que pode 
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proporcionar atividades extracurriculares capazes promover uma enorme 

ampliação cultural. As atividades extracurriculares normalmente promovem os 

valores e atitudes que trabalham as competências pessoais e sociais, o que 

aprimora o desenvolvimento humano dos alunos. 

 Aqui é oportuno fazer um breve relato sobre atividades 

extracurriculares e, posteriormente, sobre o desenvolvimento humano.  

O interesse pela temática das atividades extracurriculares não é 

recente, existindo relatos de alguns autores europeus de antes de 1900 que se 

opunham ao seu desenvolvimento, considerando que estas eram prejudiciais ao 

desenvolvimento dos alunos, segundo Cunha (2013). Posteriormente, a partir das 

primeiras décadas do século XX, essa situação se alterou e as atividades 

extracurriculares passaram a ter um papel importante na educação moderna.  

Atualmente, “as atividades extracurriculares nas escolas de ensino 

formal vêm crescendo progressivamente, principalmente, devido aos interesses 

econômicos e familiares, que desejam que os jovens permaneçam, o maior tempo 

possível, inserida num ambiente que favoreça o cultivo de valores educativos, 

morais e de cidadania” (CARBINATTO et al., 2010, p. 124). Isso, associado às 

demandas do mercado de trabalho, eleva o grau de importância dessas 

atividades para a formação do aluno dos cursos profissionais de nível médio. 

As atividades extracurriculares integram um dos elementos 

constitutivos do habitus escolar. Essas atividades acontecem no ambiente 

escolar, porém não estão associadas às atividades do currículo oficial da escola e 

dos diferentes cursos. 

Corroborando isso, a literatura mostra que as atividades 

extracurriculares, segundo Galli (1989), constituem um conjunto de experiências e 

estímulos que os alunos recebem, informalmente. Assim, podem ser entendidas 

como aquelas que são realizadas sem características obrigatórias (FIOR; 

MERCURI, 2003). De acordo com Valença (1999), as atividades extracurriculares 

formam um currículo paralelo ao currículo obrigatório, sendo as atividades 

desenvolvidas paralelamente ao currículo oficial.  

Cunha (2013) salienta uma série de estudos que apontam para os 

benefícios da prática de atividades extracurriculares. A autora cita Fredricks e 
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Eccles (2005) 29 , que demonstram os efeitos benéficos do envolvimento em 

atividades extracurriculares, notadamente na área da sociologia, do lazer, do 

desporto, da psicologia e do desenvolvimento dos adolescentes, reforçam que os 

alunos que praticam atividades extracurriculares tendem a ter menos depressão, 

tem mais amigos e comportamentos socialmente mais adequados; Barber, Eccles 

e Stone (2001)30  que mostram uma associação entre a prática de atividades 

extracurriculares e maior ajustamento emocional, nomeadamente maior 

autoestima e menor depressão; Eccles e Gootman (2002)31 que defendem que a 

participação em atividades extracurriculares, tais como desporto, artes, oficinas, 

entre outras, podem proporcionar oportunidades diversas para o crescimento e 

desenvolvimento das crianças e adolescentes; Melman, Little e Akin-Little 

(2007)32, que consideram que os alunos que praticam atividades extracurriculares 

de forma moderada (em tempo e quantidade), não apresentam tantas queixas 

físicas; Eccles e Barber (1999)33 que demonstram que os alunos que praticam 

atividades extracurriculares têm mais amigos e melhores resultados do que os 

alunos que não praticam;  Mahoney e Stattin (2000)34 que sugerem que quanto 

mais tempo os jovens passam praticando atividades extracurriculares, menos 

tempo têm para serem aliciados por comportamentos problemáticos, lembrando 

que o fato de conviver com pares que praticam atividades extracurriculares reduz 

o risco de desenvolver comportamentos antissociais.  

Estes autores consideram que os horários regulares, a orientação de 

um adulto, a ênfase no desenvolvimento de competências, a atenção que requer 

                                                 
29

 Fredricks, J. A. & Eccles, J. S. (2005). Developmental benefits of extracurricular involvement: 

Do peer characteristics mediate the link between activities and youth outcomes? Journal of Youth 
and Adolescence, 34(6), 507-520. Doi: 10.1007/s10964-005- 8933-5. 
30

 Barber, B. L., Eccles, J. S. & Stone, M. R. (2001). Whatever happened to the jock, the brain and 

the princess? Young adult pathways linked to adolescent activity involvement and 93 social 
identity. Journal of Adolescent Research, 16(5), 429-455. 
31

 Eccles, J. S. & Gootman, J. A. (2002). Community Programs to Promote Youth Development. 

Washington: National Academy. 
32

 Melman, S., Little, S. G. & Akin-Little, K. A. (2007). Adolescent overscheduling: The relationship 

between levels of participation in scheduled activities and self-reported clinical symptomology. The 
High School Journal, 90(3), 18-30. 
33

 Eccles, J. S. & Barber, B. L. (1999). Student council, volunteering, basketball or marching band: 

What kinds of extracurricular involvement matters? Journal of Adolescent Research, 14(1), 10-43. 
34

 Mahoney, J. L. & Stattin, H. (2000). Leisure activities and adolescent antisocial behavior: The 

role of structure and social context. Journal of Youth Adolescents, 23(2), 113-127. 
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o envolvimento na atividade, as oportunidades e o feedback contribuem para o 

desenvolvimento positivo dos jovens. 

Essas atividades se constituem pela autodeterminação, os alunos têm 

vontades próprias e possibilidades de escolhas, a escola disponibiliza os 

recursos, sejam materiais, sejam humanos. As atividades educativo-culturais são 

pautadas pela decisão dos grupos, os quais se formam a partir da relação de 

interesse concretizada pelos membros dos grupos. 

 O diferencial nesta dimensão é o engajamento de vontades, aluno e 

professor, estarão dispostos e motivados a promoverem atividades baseadas na 

estrutura pedagógica e cultural da escola, mas com os alunos participando da 

organização, da coordenação, do desenvolvimento e da avaliação das atividades.  

As atividades extracurriculares ajudam a favorecer “a criação da cultura 

de uma comunidade escolar na qual todos os alunos e professores sintam-se 

aceitos e emocionalmente vinculados” o que representaria “o chamado pano de 

fundo, ou seja, a segurança necessária para a ação de aprender”. (GUIMARÃES; 

BORUCHOVITCH, 2004, P. 149). 

A ação de aprender é uma interação social que, no contexto escolar, 

segundo Oliveira e Alves (2005) é entendido como o principal recurso para o 

desenvolvimento humano, esses autores ainda completam que “para favorecer 

este desenvolvimento, as interações que se estabelecem em seu interior devem 

ser positivas, ou seja, percebidas e vividas por seus atores sociais como algo 

prazeroso, enriquecedor e que satisfaz suas necessidades” (OLIVEIRA & ALVES, 

2005, p. 236). 

Conforme salientado na introdução, segundo o paradigma do 

desenvolvimento humano, todas as pessoas nascem com um potencial e com 

capacidades intrínsecas.  

Cada indivíduo, assim como cada geração, tem direito a oportunidades 

que lhes permitam fazer o melhor uso de suas capacidades. A forma como essas 

oportunidades são de fato aproveitadas é algo que tem a ver com as escolhas de 

cada um. O fundamental é propiciar aos indivíduos uma gama de experiências 

para que eles tenham condições de fazer boas escolhas, agora e no futuro. 

A educação vista sob a perspectiva do desenvolvimento humano teria, 

segundo Delors (2001, p. 83), a função de possibilitar aos educandos uma 
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formação integral, devendo “despertar a curiosidade deles, desenvolver o seu 

sentido de observação e iniciá-las na atitude de tipo experimental”.  

O mesmo autor afirma que a missão fundamental da educação é ajudar 

cada indivíduo a desenvolver todo seu potencial e tornar-se um ser humano 

completo, através da aquisição de conhecimentos e competências, além da 

educação do caráter, da abertura cultural e do despertar da responsabilidade 

social. 

Mais um fator apareceu nos relatos dos egressos que também fortalece 

em grande medida o desenvolvimento pessoal dos alunos e, segundo os 

depoimentos, contribui para a aquisição de uma educação de qualidade, são os 

espaços de socialização ofertados pela instituição. Esses espaços não são 

espaços neutros, conforme Dayrell (2006, p. 147), “o espaço arquitetônico da 

escola expressa uma determinada concepção educativa”.  

A escola, segundo Oliveira e Alves (2005, p. 228), “além de ser um 

espaço físico projetado para educar crianças e adolescentes, constitui-se também 

em espaço de relações humanas. Por essa razão deve-se compreendê-la, 

visando sistematizar os aspectos que permeiam as relações que ali se 

constroem”.  

Ao propiciar espaços de convivências diferenciados dos 

corriqueiramente encontrado nas escolas, a instituição descrita pelos egressos 

pesquisados apresenta esses espaços como mais um momento de aprendizagem 

e desenvolvimento de competências. Segundo Dayrell (2006, p.151) “olhar a 

instituição escolar pelo prisma do cotidiano permite vislumbrar a dimensão 

educativa presente no conjunto das relações sociais que ocorrem no seu interior”.  

Deve-se priorizar “Uma escola onde haja movimento, carga suor, 

esforço, dinamismo, aprendizagens e progressos... onde haja vontade e 

oportunidade, de exercitar, aprender e render... onde haja alegria na vitória e 

derrota forje a vontade e a decisão de tentar ganhar... onde agir, fazer e 

experimentar sejam os verbos preferidos... onde o corpo seja sociável, pelo 

diálogo, pela comunicação, cooperação e interacção, pela aproximação e recusa 

do solipsismo” (BENTO, 1997, p. 44). 

Sendo assim, a escola se torna um espaço de encontros entre iguais e 

de convivências com diferenças, passa a ser, também, um espaço que “possibilita 
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lidar com a subjetividade, havendo oportunidade para os alunos falarem de si, 

trocarem ideias, sentimentos. Potencialmente, permite a aprendizagem de viver 

em grupo, lidar com as diferenças, com o conflito. De uma forma mais restrita ou 

mais ampla, permite o acesso aos códigos culturais dominantes, necessários para 

se disputar um espaço no mercado de trabalho” (DAYRELL, 2006, p. 151).  

Dayrell, ao falar sobre a escola, caracteriza-a como espaço 

sociocultural ao qual é ordenado em dupla dimensão. Sob o prisma institucional, a 

escola é um conjunto de normas e regras que delimitam as ações dos sujeitos. Já 

a dimensão cotidiana é delineada por uma complexa trama de relações sociais 

entre os sujeitos envolvidos, que incluem alianças, conflitos, acordos. A dimensão 

cotidiana recebeu grande destaque nos depoimentos dos egressos, sendo, em 

grande medida, responsável pela inserção do aluno na racionalidade moderna, 

onde o aluno controla seu tempo, o espaço, suas relações sociais, a sua 

aprendizagem. 

“Os comportamentos dos sujeitos, no cotidiano escolar, são informados 

por concepções geradas pelo diálogo entre suas experiências, sua cultura, as 

demandas individuais e as expectativas com a tradição ou a cultura da escola” 

(DAYRELL, 2006, p.148), sendo assim, nas instituições pesquisadas, os alunos 

perpassam pelos ambientes escolares de forma a extrair, dentro de suas 

concepções, o que lhes for significativo dispor. A responsabilidade das escolhas 

faz parte de sua aprendizagem. 

Ainda no tocante à responsabilidade de escolhas, a liberdade de ação 

dos educandos, na qual os alunos circulam livremente entre as aulas, os espaços 

de socialização, os laboratórios, a rua, enfim, todos os espaços internos e 

externos aos muros escolares, sem a necessidade de prestar contas à escola, 

proporciona uma elevação do nível de responsabilidade, iniciativa e postura ativa. 

Em relação à cobrança, tiveram muitos relatos apontando para a 

importância de um alto nível de cobrança associado a um sistema de avaliação 

que obrigue a uma grande dedicação do aluno para poder acompanhar o ritmo da 

escola. Uma escola com ritmo acelerado de aprendizagem faz com que os alunos 

estudem durante o ano todo, o que aumenta a possibilidade de desenvolvimento 

de competências relacionadas à cognição. 
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Portanto, a relação da liberdade de escolhas e o nível de cobrança da 

instituição, aparece como fator de muita importância nos relatos dos egressos. 

Dentro dessa relação, os egressos dedicaram espaço para discutir a postura dos 

professores. 

Como em todas as profissões, tem profissionais bons e ruins. Nosso 

objetivo aqui é mostrar o que, na perspectiva dos egressos pesquisados, é o tipo 

de professor que mais contribuiu para a sua formação. 

Os egressos enalteceram a figura dos professores exigentes, porém 

interessados, esses são vistos pelos técnicos como professores de alto nível. O 

tipo ideal, na visão dos egressos pesquisados, é o professor capacitado e com um 

grande grau de exigência, que prepara os alunos para pensar e não entrega os 

conteúdos mastigados para eles. Com essa atitude, o professor proporciona ao 

aluno a possibilidade de se formar enquanto um sujeito ativo. 

Outro ponto ressaltado por um grande número dos egressos 

pesquisados é em relação à qualidade do ensino ofertado. Como fator relevante 

para essa qualidade, os egressos citaram a boa articulação teoria e prática. 

Em relação à instituição, os egressos pesquisados ressaltam a 

importância de se ter um nome forte no mercado e junto à comunidade por ter 

tradição de ensino de qualidade. O status da instituição é importante para se 

conseguir estágio ou mesmo emprego. A escola na qual se estuda tem forte 

influência na aceitação do egresso no mercado. Em muitos depoimentos 

apareceu o nome da instituição como fator facilitador para conseguir uma 

colocação no mercado. 

Um corpo discente de qualidade foi citado como um dos fatores 

responsáveis pela qualidade da instituição estudada. Os egressos apontaram 

que, por ter um processo seletivo muito forte e acirrado, os alunos que entram na 

instituição trazem uma bagagem muito grande do ensino fundamental. Esse 

aspecto também aparece nos depoimentos dos professores e coordenadores da 

instituição privada pesquisada, porém, como fator negativo da instituição, pois a 

maioria dos alunos que ali ingressam não traz uma boa formação no ensino 

fundamental e médio. Nos dois casos, fica latente que a receita de qualidade na 

formação técnica de nível médio tem como ingrediente um ensino básico de 

qualidade aliado ao ensino técnico de excelência. 
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Por fim, para os egressos pesquisados a capacidade de raciocínio, 

autonomia intelectual, pensamento crítico, iniciativa própria, espírito 

empreendedor, capacidade de visualização e resolução de problemas são fatores 

exigidos no mercado de trabalho atual e que na instituição que eles estudaram 

são trabalhadas muito mais nas relações sociais, no habitus escolar do que nos 

currículos oficiais. 

Os autores são unânimes ao sugerir a necessidade de maior sintonia 

dos currículos dos cursos com as demandas emergentes do mercado de trabalho. 

Os egressos pesquisados relataram certo grau de aproximação da instituição 

estudada por Coelho (2003) e o CEFET-MG, pesquisada por Oliveira (2004), com 

as demandas do mercado de trabalho no contexto da época estudada. O que se 

faz necessário examinar é se esse posicionamento dos egressos de 1986, de 

1996 e de 2001 permanece nos dias atuais. Porém, através de uma análise 

pautada no currículo oficial e no posicionamento dos coordenadores de cursos 

tecnológicos de nível médio. Para, a partir dessa análise, verificar a relação da 

oferta de educação no CEFET-MG e a demanda do mercado de trabalho. 
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3 – Mercado de Trabalho 
 

 

Esse capítulo se inicia com um breve histórico do mercado de trabalho. 

Para isso, será utilizado o modelo fordista de organização do trabalho utilizando 

com contraponto o modelo artesanal e o período pós anos dourados. 

A evolução da organização do trabalho aponta para alterações no perfil 

exigido dos trabalhadores. O trabalhador passa a necessitar de competências que 

não eram exigidas nos postos de trabalho. 

O modelo de competência entra na agenda de discussão e passa a ser 

o modelo de organização de trabalho preponderante nos estudos de trabalho e de 

mercado de trabalho. 

Outro ponto importante nos estudos do trabalho é a cultura 

organizacional. A cultura organizacional influencia, em grande medida, a seleção 

e recrutamento dos trabalhadores de uma indústria. Se pretendemos mostrar o 

perfil de trabalhadores demandados pelo mercado de trabalho atual, é 

fundamental entendermos as interferências que a cultura organizacional exerce 

sobre o recrutamento dos trabalhadores. 

 Após discutirmos o mercado de trabalho, o trabalhador e o modelo de 

competências e a cultura organizacional, e para uma melhor compreensão de 

quais mercados de trabalho estamos focando, apresentaremos as regiões 

metropolitanas de Belo Horizonte e de Lisboa, por serem as regiões em que se 

encontram as escolas estudadas e, muito provavelmente, as regiões em que a 

maioria dos egressos dos cursos estudados estão inseridos. Dentro da 

caracterização das regiões metropolitanas, serão abordados aspectos da 

economia e do mercado de trabalho dessas regiões. 

Sendo assim, esse capítulo fica dividido em um histórico do mercado 

de trabalho, o trabalhador e o modelo de competências, a cultura organizacional, 

Região Metropolitana de Belo Horizonte e Área Metropolitana de Lisboa.  
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3.1 – Histórico 
 

 

O trabalho humano é uma condição necessária ao ser humano em 

qualquer tempo histórico e que assume formas históricas específicas nos 

diferentes modos de produção da existência humana segundo Saviani (2008a, 

1994, 2007). O autor cita, ainda, que  

na sua dimensão mais crucial, o trabalho aparece como atividade que 
responde à produção dos elementos necessários e imperativos à vida 
biológica dos seres humanos como seres ou animais evoluídos da 
natureza. Concomitantemente, porém, responde às necessidades de sua 
vida intelectual, cultural, social, estética, simbólica, lúdica e afetiva. 
Trata-se de necessidades, que, por serem históricas, assumem 
especificidades no tempo e no espaço (SAVIANI, 2008a, p. 400). 

Braverman (1987) cita que o trabalho que ultrapassa a mera atividade 

instintiva é a força que criou a espécie humana e a força pela qual a humanidade 

criou o mundo como conhecemos. 

Nos dias atuais, o conceito de trabalho segundo Casaca (2014) está 

relacionado às condições de exercício da atividade profissional, nas quais se 

destacam a organização do trabalho, a estrutura hierárquica, os salários, as 

oportunidades de promoção, o conteúdo das tarefas e funções, as qualificações 

requeridas, os horários praticados.  A autora afirma que ainda engloba  

todas as atividades (pagas ou não) de produção e distribuição de bens e 
serviços que se revestem de utilidade social, mesmo que a margem da 
esfera económica/concorrencial. Neste sentido, o trabalho tanto pode ter 
lugar na esfera económica, no espaço doméstico e na comunidade, 
como ter expressão em atividades cívicas e de voluntariado (CASACA, 
2014, p. 32).  

Apesar da importância dessas discussões, concepções e teorias 

acerca do trabalho, por uma questão de recorte didático, centraremos nossa 

discussão na organização do trabalho, com a introdução do modelo Fordista / 

Taylorista em contrapartida ao modelo artesanal do período pré-capitalista.  

O modelo artesanal, chamado por Mills (1969) como tipo ideal de 

modelo de trabalho e visto por Friedmann como a forma perfeita do trabalho 

qualificado (COSTA, 2007), será elemento de contraponto à discussão do modelo 

fordista / Taylorista. Baseado no princípio do modelo artesanal e tomando como 

base suas seis características marcantes e a máxima do trabalho como direito de 

cidadania para os não proprietários (ASSIS, 2002), introduzimos o Fordismo / 

Taylorismo como modelo de organização de trabalho. Mills (1969) sintetiza o 
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modelo artesanal de trabalho, mostrando a relação existente entre o trabalho, o 

lazer e o próprio modo de vida do trabalhador. 

O artesanato como um modelo plenamente idealizado da satisfação com 
o trabalho implica seis aspectos principais: o trabalho não obedece 
nenhum motivo ulterior, além da fabricação do produto e dos processos 
de sua criação. Os detalhes do trabalho cotidiano são significativos para 
o trabalhador porque, em seu espírito, não estão separados do produto 
do trabalho. O trabalhador é livre para realizar seu trabalho. Assim o 
artesão pode aprender, e desenvolver seus conhecimentos e 
habilidades, trabalhando. Não há nenhuma separação entre trabalho e 
divertimento, trabalho e cultura. O modo de subsistência do artesão 
determina e impregna todo o seu modo de viver (MILLS, 1969, p. 128). 

Essas características, conforme o próprio Mills afirma, são encontradas 

nos estudos sobre trabalho nas sociedades anteriores à sociedade de 

predominância do fordismo e do taylorismo. 

Nas condições fordistas de trabalho há uma passagem da sociedade 

predominantemente rural para uma sociedade urbana. Sociedade essa que 

apresenta condições de trabalho com características, conforme discutiremos a 

seguir, incompatíveis com as citadas no modelo artesanal. 

Somada a isso, apresenta-se a organização taylorista ou científica do 

trabalho que pretende aumentar a produtividade e diminuir os desperdícios 

através da racionalidade do trabalho e da gestão (KOVÁCS, 2014a). Ferreira 

(2001, p. 11) salienta que “Taylor pretende eliminar todas as práticas humanas 

desviantes e transgressoras do fator trabalho que eram determinadas pelo 

empirismo, a indolência e o arbítrio”. 

Com a alienação de sua força de trabalho, do produto e dos 

instrumentos de seu trabalho, o trabalhador já se caracteriza antagonicamente à 

primeira característica do modelo ideal (artesanal) citado acima. No modelo 

artesanal, a satisfação da realização do trabalho é, em si, responsável pela 

satisfação do próprio homem, enquanto que, no fordismo, renda, status e poder 

são os referenciais de satisfação dos trabalhadores. 

O modelo artesanal preconiza o trabalho como extensão do viver do 

trabalhador, como prazer no próprio trabalho, como manifestação de suas 

realizações. Já no período fordista, o trabalhador aliena sua força de trabalho e o 

produto desse trabalho. Lembrando, ainda, que esse produto representa apenas 

uma parte da mercadoria produzida. 
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Nesse modelo, cada trabalhador é responsável por realizar 

determinada tarefa em um determinado tempo, no exato momento necessário 

para aquela tarefa. Não cabe ao trabalhador interferir nessa linha do tempo ou ser 

livre para fazer sua parte em um momento diferente daquele previamente 

determinado. 

O trabalhador fordista não tem uma visão total do produto. Ele é 

responsável em realizar determinada tarefa, e, assim que termina sua parte, a 

responsabilidade sobre aquele produto passa a ser do trabalhador responsável 

pelo próximo passo na esteira da produção, e assim, sucessivamente.  

Portanto, o trabalhador além de não conhecer todos os processos 

necessários para a confecção do produto final, também não se sente responsável 

por ele. 

Ao alienar sua força de trabalho, o trabalhador fordista se distancia de 

sua liberdade de definição de quando, onde e como deve proceder para realizar 

sua tarefa. Cabe à gerência científica, introduzida por esse modelo ao processo 

de produção, pensar e definir as etapas e procedimentos necessários para a 

produção. Ferreira (2001a, p. 26) cita que, 

embora subsistam diferenças entre os autores clássicos, para Taylor, 
Fayol e Weber, as organizações deveriam ser um espaço de 
estandardização, de hierarquização e de especialização na execução 
das tarefas, como também de uma racionalidade comportamental 
prescrita por regras, regulamentos e uma autoridade formal. 

Segundo Mills (1969, p. 240), o trabalho do artesão é “um meio de 

desenvolver sua habilidade e, no mesmo tempo, um meio de desenvolver a si 

próprio como homem. O auto aperfeiçoamento não é um objetivo ulterior, mas é o 

resultado cumulativo da dedicação a sua arte e do exercício dela”. 

O trabalhador fordista, por sua vez, está condicionado a repetir 

sistematicamente gestos e atitudes, o que não proporciona momentos de reflexão 

e amadurecimento profissional e, em consequência, aprimoramento pessoal. 

Ferreira (2001b, p.30) cita que  

a generalização da cadeia de montagem e o desenvolvimento da divisão 
do trabalho traduziram-se numa maior especialização do trabalho e, por 
outro lado, na própria desqualificação socioprofissional do operário. Este 
facto reduziu as possibilidades e capacidades de intervenção dos 
operários nos processos operativos de transformação, transporte, 
regulação e gestão da produção de mercadorias. 
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Como foi citado anteriormente, no modelo ideal, o trabalho apresenta-

se como extensão do viver do trabalhador. O artesão associa seu trabalho com 

seu momento de lazer e o seu lazer é o processo de produção ou o próprio 

produto. Sendo assim, lazer, trabalho, divertimento, cultura, consumo e produção 

são de tal forma unidos, que se misturam e não necessitam de tempos diferentes 

para vivenciá-los. 

No fordismo, os tempos de trabalho e lazer são bem diferenciados. O 

trabalho da grande massa dos trabalhadores não traz grandes satisfações, o 

trabalhador não apresenta, conforme cita Mills (1969, p. 235) “vontade obstinada 

de trabalhar”. 

Já o lazer é o momento reservado ao prazer individual, portanto 

egoísta, embora possa ser realizado socialmente, tem como finalidade 

proporcionar prazer a quem pratica. O lazer é a realização de uma atividade de 

livre escolha, o que explica, em grande medida, o distanciamento e, por que não 

afirmar, a ruptura com o tempo de trabalho. No modelo fordista, o trabalho é 

mecânico, sem a percepção de início e final de confecção do produto, o que não 

proporciona o prazer inerente ao momento de lazer. 

Por fim, no modelo artesanal o trabalhador é impregnado o tempo todo 

pelo seu trabalho. O trabalho, o lazer, a convivência familiar, social e pessoal 

estão diretamente relacionadas. Mills (1969, p. 241) afirma que  

o trabalho do artesão é à base de sua vida; ele não procura no lazer a 
evasão para um domínio separado do trabalho; traz para seus 
momentos de descanso os valores e as qualidades desenvolvidas e 
empregadas nas horas de trabalho. Suas conversas referem-se à 
profissão; seus amigos são colegas de trabalho e compartilham os 
mesmos sentimentos e ideias. 

No modelo fordista, essa relação dialógica de trabalho e vida não 

aparece de forma tão enraizada como o modelo anterior. A separação do tempo 

de trabalho e do tempo de lazer é naturalizada pela rotinização do trabalho e a 

não participação do trabalhador nos processos de decisão. Mills (1969) afirma 

que a separação entre o trabalho e o lazer, entre o trabalho e a cultura, é admitida 

como fato normal. “Se seu modo de ganhar a vida não estimula seu modo de 

viver, eles procuram construir uma existência verdadeira fora do trabalho. O 

trabalho torna-se um sacrifício de tempo, necessário para construir uma vida 

exterior a ele” (MILLS, 1969, p. 246). 
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Sendo assim, vimos que a utilização de cada uma dessas 

características do modelo artesanal fica inviabilizada no modelo fordista de 

trabalho. Atualmente, essas características continuam alijadas do modelo de 

trabalho. 

Em relação à educação, é importante fazer uma rápida reflexão. No 

modelo fordista, a não ser a gerência científica, não havia necessidade de 

grandes investimentos dos trabalhadores. Uma das características marcantes 

desse modelo é que o trabalhador deveria executar gestos simples e repetitivos, e 

que não necessitava de maiores níveis escolares. 

Por consequência disto, os governos não necessitavam investir em 

escolas de qualidade para a grande maioria da população, ficando a educação de 

qualidade restrita às escolas para a formação da gerência científica. 

Portanto, o fordismo / taylorismo é um método de organização do 

processo de trabalho industrial que preconiza que as tomadas de decisão são 

exclusividade de uma gerência científica altamente qualificada e que é 

responsável pelo planejamento e controle de trabalho, como por exemplo, 

definição de movimentos e tempos necessários para o trabalho. Sob sua 

responsabilidade, também está a seleção e treinamento de pessoal e a fixação do 

volume que cada trabalhador deve produzir. 

Cabe ao trabalhador ser um tarefeiro, realizar tudo que a gerência 

prescreve. Para determinada função, a gerência apresenta todos os movimentos 

necessários para que o trabalhador realize a tarefa. 

O fordismo promove, na grande maioria dos trabalhadores, uma 

especialização na realização de tarefas simples, a perda da compreensão total do 

processo de produção, impossibilidade do desenvolvimento do seu potencial 

intelectual, incapacidade de interferência na realização do próprio trabalho, 

insatisfação, diminuição da autoestima, desinteresse, diminuição do poder de 

barganha dos sindicatos e a separação total do tempo de trabalho do tempo de 

lazer, pois o trabalho representa uma obrigação extremamente desmotivante e o 

lazer assume o papel de contraponto à rotina do trabalho. 

Ferreira (2001, p. 11) salienta que a gerência se justifica, na percepção 

taylorista, pois  

ao extinguir-se a discricionariedade dos capatazes e a margem de 
manobra que os operários ainda usufruíam, relativamente aos aspectos 
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de planejamento, concepção e controlo do trabalho, aumentar-se-iam os 
índices de produtividade do trabalho e as margens de rentabilidade das 
empresas. 

 

O fordismo / taylorismo também apresenta pontos importantes e 

fundamentais para a evolução da produção de bens e serviços. Esse modelo visa 

melhorar a eficiência e aparece em um momento delicado da história, o período 

de guerras. Esse modelo alavancou a produção em série, permitiu elevar a 

produtividade, reduzindo, assim, os custos de produção e o preço das 

mercadorias.  

Para garantir essas vantagens, a organização passou a oferecer 

redução de carga horária de trabalho, assistências médicas, jurídicas, aumentos 

de salários conforme produtividade estipulada dentre outras ações. 

No período do pós-guerra, com a expansão fordista / taylorista, o 

mundo começa a vivenciar os chamados anos dourados. Esse intervalo, 

compreendido entre 1945 e 1973, foi um período de prosperidade sem 

precedentes na história do capitalismo. 

Os anos dourados se caracterizam pelo alto crescimento econômico, 

pleno emprego na Europa e Japão, elevação de salários, benefícios sociais, 

inclusão de novos produtos a preços acessíveis no mercado, desenvolvimento 

científico e tecnológico, multinacionalização do capital, globalização, 

intervencionismo estatal na economia. 

Foi um período de avanços nas economias da Europa, do Japão, da 

América do Norte, além de países da América Central. Porém, segundo 

Lazzareschi (2008, p. 50),  

os anos dourados chegam ao fim na década de 1970, quando começa a 
se configurar uma crise de consumo com o acirramento da competição 
internacional. Para enfrentar a crise, procede-se a uma total 
reestruturação da economia mundial que, inevitavelmente, provoca uma 
total reestruturação das empresas e dos mercados de trabalho. 

A crise da economia mundial do final dos anos 60 evidenciou a 

derrocada dos anos dourados. O cenário econômico mundial mostrava uma 

dificuldade do modelo taylorista / fordista de acompanhar as inovações de 

produtos devido a sua rigidez tecnológica e organizacional; instabilidade dos 

mercados, novos padrões de consumo, demanda por inovações de produtos, 



108 

 

regulamentação dos mercados de trabalho de diversos países nos quais as 

indústrias estão alocadas. 

A crise associada à recessão de 1973 fizeram dos anos 70 e 80 um 

período de reestruturação econômica e de reajuste social e político. Em resposta 

a esses arranjos organizacionais, sociais e políticos, emergiram-se novas 

experiências35, que Harvey (1992), chamou de acumulação flexível associada a 

um novo sistema de regulamentação política e social. 

Diante da ideia da acumulação flexível como representação da ruptura 

do modelo fordista com a organização do processo de trabalho atual, o autor 

afirma que a acumulação flexível é marcada por um confronto direto com a rigidez 

do fordismo.  

Ela se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados 
de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo 
surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras 
de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, 
taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e 
organizacional. A acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos 
padrões do desenvolvimento desigual, tanto entre setores como entre 
regiões geográficas”. (HARVEY, 1992, p. 140). 

Sendo assim, a  

“globalização da economia e introdução de novas tecnologias de base 
microeletrônica, conjugadas à adoção de novas técnicas de 
gerenciamento do processo de trabalho – reestruturação produtiva – 
para permitir a inovação e, assim, a reconquista e conquista de novos 
mercados foram, portanto, as soluções encontradas para o 
enfrentamento da crise”. (LAZZARESCHI, 2008, p. 74). 

Este novo modelo de organização do processo de trabalho, a nova 

tecnologia da informação, alavancado pelas facilidades de transporte e 

comunicações, transformava a forma de organização do trabalho e, 

principalmente, as formas de se trabalhar, redefinindo, segundo Castells (2011, 

p.315), “os processos de trabalho e os trabalhadores e, portanto o emprego e a 

estrutura ocupacional”. 

Associando inovações tecnológicas, tecnologia de informações e 

estrutura ocupacional, Castells (2011, p. 306) afirma que “quanto mais ampla e 

profunda a difusão da tecnologia da informação avançada em fábricas e 

                                                 
35

 Ver Kovács (2014a, 2014b, 2014c). 
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escritórios, maior a necessidade de um trabalhador instruído e autônomo, capaz e 

disposto a programar e decidir sequências inteiras de trabalho”. 

Com base nessa evolução estruturante, Ferreira (2008, p. 117) afirma 

que ao trabalhador assalariado atual torna-se quase impossível sobreviver de 

forma sustentável no quadro da racionalidade instrumental do capitalismo, “caso 

as suas qualificações e competências não lhe permitirem atempada e 

adequadamente descodificar e codificar as linguagens das tecnologias de 

informação e conhecimento”. 
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3.2 – O Trabalhador e o Modelo de Competências  
 

 

O trabalhador atual assume responsabilidades na produção 

completamente diferentes das exigidas no modelo fordista. Essas novas 

responsabilidades, que estão inseridas no paradigma da economia 

informacional36, necessitam de maiores investimentos pessoais em educação e o 

desenvolvimento de competências, conforme afirma Lazzareschi (2008), Zarifian 

(2003 e 2012) e  Fleury e Fleury (2001). 

Com o processo de mudança do mundo do trabalho, a transformação 

do fordismo/taylorismo para o contexto atual, despertou nos trabalhadores a 

necessidade de novas atitudes e comportamentos. 

A desprofissionalização dos trabalhadores, tão cara ao modelo 

fordista/taylorista foi superada por uma visão de profissionalização que se define 

pelo conhecimento técnico e científico da totalidade do processo de trabalho, pela 

formação profissional adquirida, pela iniciativa do trabalhador e pela autonomia 

para a tomada de decisão. 

Esse perfil exigido do trabalhador atual envolve o aperfeiçoamento de 

características e competências compatíveis com as necessidades atuais do 

mundo do trabalho. 

O perfil do trabalhador passa, inicialmente, pela capacidade de 

adaptação às situações e aos acontecimentos aleatórios e indeterminados, que o 

ambiente do trabalho apresenta, conforme Zarifian (2003, 2012), Lazzareschi, 

(2008) discutem. Esse trabalhador para responder a essas exigências deve ter 

um repertório de possibilidades, de experiências, de respostas, altamente 

desenvolvido, pois a imprevisibilidade das demandas se impõe. 

A capacidade de resposta está diretamente proporcional ao nível 

educacional, ao conhecimento da totalidade do processo de trabalho e à 

autonomia na tomada de decisão. 

                                                 
36

 É informacional porque a produtividade e a competitividade de unidades ou agentes nessa 
economia (sejam empresas, regiões ou nações) dependem basicamente de sua capacidade de 
gerar, processar e aplicar de forma eficiente a informação baseada em conhecimentos” 
(CASTELLS, 2011, p. 119). 
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Lazzareschi (2008, p.  129) afirma que,  

aos trabalhadores das empresas modernas impõe-se capacidade de 
abstração, raciocínio crítico e presteza de intervenção, isto é, 
capacidade para ler, interpretar e decidir com base em dados 
formalizados e fornecidos pelas máquinas, além de qualidades 
sociomotivacionais, de personalidade e caráter, que garantam o bom 
relacionamento com colegas das equipes de trabalho. 
 

A mesma autora discute a exigência de que o trabalhador seja capaz 

de efetivar conhecimento, ou seja, que tenha as características citadas no 

parágrafo anterior associadas à capacidade de resolução de problemas, 

características essas que reforçam as ideias discutidas nos pilares da educação e 

nos códigos da modernidade. 

Diante desse quadro, o modelo da competência se apresenta de forma 

a responder às demandas do mundo do trabalho atual. Antes da discussão do 

modelo de competência, é prudente passarmos pela polarização qualificação 

versus competência. 

A transformação do modelo de organização do trabalho a partir da 

mudança no modo de produção e, consequentemente, a alteração do perfil do 

trabalhador exigido no mercado de trabalho, suscita uma discussão acerca do 

conceito de qualificações e o de competência.  

O debate acadêmico a respeito desses conceitos envolve diversos 

autores, tais como Friedmann e Naville (1962), Hirata (1994), Tartuce (2004), 

Costa (2007), Zarifian (2003 e 2012), Fleury (1996), Lazzareschi (2008).  

A noção de qualificação sempre apresentou uma posição de destaque 

dentro dos estudos da sociologia do trabalho. Tal noção se consolidou na França, 

após a Segunda Guerra Mundial, baseando-se em dois sistemas instituídos: as 

convenções coletivas, que classificaram e hierarquizaram os postos de trabalho, e 

o ensino profissional, que organizou os saberes em torno dos diplomas (COSTA, 

2007). 

Segundo Tartuce (2004, p. 366), ao discursar sobre as concepções de 

Naville, afirma que a qualificação do trabalho é uma relação social complexa, da 

qual decorre que “a qualificação varia conforme a época, de país para país, e até 

mesmo de setor para setor, em função de aspectos técnicos e de organização do 

trabalho, sim, mas também, e principalmente, em função de fatores morais e 
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políticos presentes no julgamento que a sociedade faz sobre a qualidade dos 

trabalhos necessários a sua reprodução”. 

A qualificação apresenta uma correspondência construída 

coletivamente entre o saber-fazer, o emprego e o salário, de forma que o contrato 

de trabalho deveria estar em consonância com as condições gerais estabelecidas 

(COSTA, 2007). Com isso, a qualificação passou a ocupar um lugar central na 

prática social da França do pós-guerra. Tartuce (2004, p. 356) afirma que  

de fato, depois da Segunda Guerra Mundial, havia grande reivindicação 
para limitar as grandes disparidades de salários, provenientes do modo 
incerto de fixação da remuneração para capacidades de trabalho de 
natureza diferente ou idêntica. Salários homogêneos para o mesmo tipo 
de trabalho, como expresso no slogan “para qualificações iguais, salários 
iguais”, tornam-se, assim, a exigência central do movimento sindical, e 
várias greves foram realizadas nesse sentido. Os trabalhadores vão se 
organizar e negociar normas de referência, primeiro no nível da 
empresa, depois da localidade e finalmente do ramo profissional. Essas 
normas constituem, pois, tentativas de padronização e objetivação dos 
modos de comparação de diferentes capacidades de trabalho, visando a 
torná-las relativamente independentes dos atributos individuais dos 
trabalhadores. 
 

Sendo assim, Costa (2007, p. 129) afirma que  

 A definição de qualificação tem sido compreendida a partir de duas 
clássicas perspectivas divergentes: a primeira delas, de viés 
substantivista, foi desenvolvida por Georges Friedmann - um dos 
pioneiros da sociologia do trabalho -, que via no artesanato a forma 
perfeita do trabalho qualificado. Assim, a divisão do trabalho constituía-
se da degradação de uma unidade anterior, a do artesanato, e tal 
degradação referia-se às contradições fundamentais da sociedade e da 
organização indústrial. Friedmann definia a qualificação pelo saber e 
pelo saber-fazer adquiridos tanto no trabalho quanto em sua 
aprendizagem sistemática. Esta qualificação

37
 seria, portanto, construída 

a partir do posto de trabalho e encontrava-se no trabalhador. Dessa 
forma, a intervenção no posto de trabalho definiria a qualificação. A 
segunda perspectiva da noção de qualificação foi desenvolvida por 
Pierre Naville, outro pioneiro da sociologia do trabalho. Em sua 
perspectiva relativista, a qualificação é o resultado de um processo de 
formação autônomo, ou seja, independente da formação espontânea no 
trabalho. Em seu livro: Essai sur la qualification du travail, ele se recusa 
a reduzir a qualificação às virtudes intrínsecas do indivíduo, às suas 
habilidades e ao seu “savoir-faire”. Em suas análises, a qualificação 
dependeria de elementos presentes no ambiente social do trabalhador e 
seria relativa. Suas formas dependeriam também do estado das forças 
produtivas e das estruturas socioeconômicas nas quais os trabalhadores 

                                                 
37 Ainda segundo Costa (2007), Friedmann e Reynaud, em seus estudos, definem a qualificação a 

partir de quatro elementos: 1.A competência técnica, que pode ser medida em tempo de 
formação, e na qual se deve distinguir formação geral, técnica e treinamento; 2.Uma situação 
dentro da escala de prestígio; 3.Uma freqüência relativa das qualidades (inerentes ou adquiridas) 
requisitadas; 4.Uma responsabilidade dentro da produção. 
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estivessem inseridos, tais como o tempo de escolarização, o salário, as 
operações de classificação e a hierarquia do trabalho. 
 

Em meados dos anos oitenta, inicia-se uma ruptura com o paradigma 

dominante da qualificação. “O novo conceito de produção exigiria, assim, uma 

massa de conhecimentos e atitudes bastante diferentes das qualificações formais 

requerida pelas organizações do trabalho” (HIRATA, 1994, p. 131). 

Ainda que a passagem de um paradigma a outro deva ser pensada 

como um processo que evidencia uma crise, e não uma passagem de um modelo 

por outro, “o fato é que as novas bases tecnológicas introduzidas pela chamada 

“Terceira Revolução Industrial” (microeletrônica e robótica, microbiologia e novas 

fontes de energia) forneceram as condições para uma reestruturação produtiva 

apoiada na referida produção enxuta, integrada e flexível” (TARTUCE, 2004, p. 

359). 

A noção de competência era, até meados da década de 1990, uma 

noção bastante fluida e vaga no âmbito do pensamento acadêmico (HIRATA, 

1994), mesmo utilizada há mais tempo em outras áreas do conhecimento, emerge 

nos estudos sobre o trabalho a partir da ênfase dada à “polivalência”, entendida 

como um conjunto de capacidades. Essas novas capacidades não estariam mais 

limitadas aos conhecimentos técnicos, mas abrangeriam amplas habilidades 

cognitivas e certas características comportamentais e atitudinais. 

Segundo Tartuce (2004, p. 359),  

A ênfase na “polivalência”, entendida como um conjunto de capacidades 
que possam enfrentar a complexidade e a imprevisibilidade do “novo” 
modo de produzir significa a passagem do conceito de “qualificação” 
para o de “competência”. A competência pode ser definida como a 
tradução dessas capacidades numa tomada de iniciativa e num assumir 
de responsabilidades por parte do trabalhador perante os eventos 
produtivos. 
 

A competência deveria responder, nesta perspectiva, não tanto ao 

trabalho estabelecido, mas sim às imprevisibilidades típicas de um ambiente de 

trabalho menos prescritivo. Seria, portanto, dimensionada através da capacidade 

do indivíduo de mobilizar saberes adquiridos em vários âmbitos da sua trajetória 

profissional, bem como em práticas de socialização adquiridas ao longo da vida, 

canalizadas para a solução de problemas que emergem na prática do trabalho, 

além de exigir o desenvolvimento de habilidades comportamentais necessárias às 

interações profissionais. 
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Há uma discussão conceitual acadêmica em relação à polivalência e 

politecnia. Apesar de o termo polivalência aparecer na legislação (parecer CNE / 

CEB Nº 16/99), e em diversos autores, tais como Hirata (1994), Tartuce (2004) e  

Costa (2007), é importante firmar a posição de outro grupo de autores que 

utilizam o termo politecnia. Segundo Machado (1992), polivalência significa 

trabalho mais variado e politecnia domínio da técnica que possibilita uma atuação 

flexível.  Sendo que, para Rodrigues (2008) a polivalência representaria apenas 

um momento necessário à politecnia. 

No plano das pesquisas e publicações que tratam prioritariamente do 

tema politecnia, podem ser destacadas as contribuições de Dermeval Saviani 

(1988a, 1988b, 1989, 2003), Gaudêncio Frigotto (1984, 1985, 1988, 1991), Acácia 

Kuenzer (1988, 1989, 1991, 1992), Lucília Machado (1989, 1991a, 1991b, 1992) e 

Rodrigues (1998, 2005, 2008). Machado (1992) apresenta uma conceituação que 

sintetiza a visão desse grupo quanto aos dois termos. 

“Polivalência significa simplesmente um trabalho mais variado ou uma 
certa abertura quanto à possibilidade de administração do tempo pelo 
trabalhador e não importa necessariamente mudança qualitativa de 
tarefas. Representa nada mais que uma racionalização formalista com 
fins instrumentais e pragmáticos calcada no princípio positivista de soma 
de partes. Não significa obrigatoriamente intelectualização do trabalho, 
mesmo tratando de equipamentos complexos. É suficiente, para ser um 
trabalhador polivalente, o recurso aos conhecimentos empíricos 
disponíveis, permanecendo a ciência como algo que lhe é exterior e 
estranho”. (MACHADO, 1992, p. 19). 

Politecnia representa o domínio da técnica a nível intelectual e a 
possibilidade de um trabalho flexível com a recomposição das tarefas a 
nível crítico. Supõe a ultrapassagem de um conhecimento meramente 
empírico, ao requerer o recurso a formas de pensamento mais abstratas. 
Vai além de uma formação simplesmente técnica ao pressupor um perfil 
amplo de trabalhador, consciente, e capaz de atuar criticamente em 
atividades de caráter criador e de buscar com autonomia os 
conhecimentos necessários ao seu progressivo aperfeiçoamento. 
(MACHADO, 1992, p. 19). 

Zarifian (2012, p. 139) afirma que a definição tradicional e legal na 

França de polivalência “designa a capacidade de um assalariado ocupar vários 

postos de trabalho [...], essa abordagem não possui, então, nenhum vínculo com 

o modelo de competência”. 

Zarifian (2012, p. 139) ainda afirma que “a polivalência só tem sentido 

quando significa uma amplitude da envergadura da competência da pessoa, [...], 

essa ampliação permite que ele dê mais orientação e alcance a sua função, em 

vez de decompô-la”. 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edupol.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edupol.html
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Ao introduzirmos Zarifian na discussão de polivalência ou politecnia, 

percebemos que o referido autor não entra em debate com esses termos, ele dá 

significado diferente ao termo polivalência, aproximando-o do conceito de 

politecnia. 

Outra polêmica existente na academia em relação a termos, segundo 

Rodrigues (2008), Moura, Lima Filho e Silva (2012), dá-se em torno da 

denominação mais adequada à concepção marxista de educação. Em vez de 

educação politécnica, alguns autores optam pela designação educação 

tecnológica. Saviani aponta que ao discurso econômico e pedagógico da 

burguesia a utilização do termo ‘tecnologia’ é mais apropriado (SAVIANI, 2003, 

2008b). “Assim, a concepção de politecnia foi preservada na tradição socialista, 

sendo uma das maneiras de demarcar esta visão educativa em relação àquela 

correspondente à concepção burguesa dominante” (SAVIANI, 2003, p. 146). 

Guimarães (2014, p. 126) aponta que Manacorda (1975), ao fazer uma 

análise do ensino tecnológico e trabalho infantil, 

indica que Marx coloca a ideia do homem completo, integral, em 
oposição ao critério burguês (criticando, inicialmente, a ideia de 
politecnia nesse contexto) de um homem pluriprofissional. Este seria um 
homem sempre disponível para desempenhar quaisquer tarefas ou 
empenhar especialidades que dele se possam extrair no fazer da 
produção sem que tenha, no mínimo, a compreensão dos significados 
dessas ações. Na verdade, os teria à medida que percebesse a 
exploração e que produzisse riqueza, não para si, mas para os 
proprietários das fábricas, das máquinas, das casas, das oficinas onde 
trabalhasse, e seria formado no que esses proprietários entendem por 
ensino técnico, como a politecnia criticada por Marx. Ao contrário, Marx 
vai opor a isso o ensino tecnológico, teórico e prático na perspectiva de 
uma formação politécnica – uma politecnia distinta daquela burguesa –, 
a qual supõe um ser humano que não usa somente as mãos, mas 
também o cérebro ao lidar com as bases científicas e tecnológicas dos 
processos de produção e, por isso, consciente desses processos e do 
fato de que é ele quem os desenvolve, domina-os, e não é dominado por 
eles. 

Essa afirmação levanta uma discussão, na qual Nosella (2007) 

questiona essa tradição socialista referida por Saviani, além de considerar que “os 

educadores brasileiros marxistas, ao erguerem na atualidade a bandeira da 

politecnia, acenam semanticamente para uma posição teórica historicamente 

ultrapassada que, entretanto, representou, nos anos de 1990, o posicionamento 

majoritário desses educadores”. (NOSELLA, 2007, p. 137). 

Porém, Lima Filho e Capello (2008, p.191) apontam que  

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edupol.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edutec.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edutec.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/tec.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edupol.html
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Marx destaca o sentido redutor/estreito do ‘ensino profissional’ 
(educação profissional), um conceito associado ao mero treinamento/ 
adestramento limitado às tarefas imediatas da produção capitalista. 
Enquanto que à educação politécnica ou à ‘educação tecnológica’ ele 
atribui um sentido de domínio dos princípios gerais da produção 
moderna e o manejo das técnicas e instrumentos dos diversos ramos da 
produção industrial.  

Apesar de toda a discussão acadêmica, o fundamental a demarcar aqui 

é a necessidade da autonomia, responsabilidade e ética do trabalhador. À 

educação cabe orientar suas práticas ao desenvolvimento desses valores, 

lembrando que “não existe uma disciplina específica para ensinar moral, mas 

entende-se que todas as disciplinas devem contribuir para o desenvolvimento do 

caráter dos alunos” (MARQUES, 1998, p.115). 

Entendendo moral como o conjunto de regras adquiridas através da 

cultura, da educação, da tradição e do cotidiano, e que orientam o comportamento 

humano dentro de uma sociedade. Caráter como sendo um conjunto de 

características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou 

de um grupo. É um feitio moral. É a firmeza e coerência de atitudes. O conjunto 

das qualidades e defeitos de uma pessoa é que vai determinar a sua conduta e a 

sua moralidade, o seu caráter. Os seus valores e firmeza moral definem a 

coerência das suas ações, do seu procedimento e comportamento38. 

Retomando o tema do modelo de competência, Zarifian (2003) associa 

o conceito de competência ao surgimento de um grande número de disfunções e 

imprevistos no processo produtivo a partir das recentes mudanças ocorridas no 

trabalho industrial. Este fato estaria acarretando grandes mutações do trabalho, 

interpretadas pelo autor através do conceito de “eventos39”.  

Desta forma, segundo Zarifian (2003, p. 42),  

O evento significa que a competência profissional não pode mais ser 
enclausurada em definições prévias de tarefas a executar em um posto 
de trabalho. Sobretudo ela não pode ser mais incluída no trabalho 
prescrito. A competência profissional consiste em fazer frente a eventos 
de maneira pertinente e com conhecimento de causa. E essa 
competência é propriedade particular do indivíduo, e não do posto de 
trabalho. 

                                                 
38

 Conceitos retirados em http://www.significados.com.br. Acesso em 21 de março de 2014. 
39

 Evento é a tradução da edição brasileira da expressão événement, “Événement seria o que 

ocorre de maneira parcialmente imprevista e inesperada como, por exemplo, uma pane, que 
desestrutura o desenrolar normal do sistema de produção e supera a capacidade da máquina de 
assegurar a sua auto-regulagem. Desta forma, o conceito de événement tem profundo impacto na 
definição do conceito de competência” (COSTA, 2007 – p. 133). 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edupro.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edupol.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edutec.html
http://www.significados.com.br/
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Zarifian (2012, p. 66) cita a definição de competência apresentada nas 

Jornadas Internacionais de Deauville em 1998:  

A competência profissional é uma combinação de conhecimentos, de 
saber-fazer, de experiências e comportamentos que se exerce em um 
contexto preciso. Ela é constatada quando de sua utilização em situação 
profissional a partir da qual é passível de validação. Compete então à 
empresa identifica-la, avalia-la e fazê-la evoluir. 
 

O mesmo autor propõe uma nova definição, “a competência é “o tomar 

iniciativa” e “o assumir responsabilidade” do indivíduo diante de situações 

profissionais com as quais se depara” (ZARIFIAN, 2012, p. 68). 

Zarifian (2003) define competência sob a perspectiva de três elementos 

complementares uns dos outros, em relação ao primeiro elemento, o autor define, 

“Competência é a tomada de iniciativa e responsabilidade do indivíduo em 

situações profissionais com as quais ele se defronta.”, em relação ao segundo 

elemento, “Competência é uma inteligência prática das situações, que se apoia 

em conhecimentos adquiridos e os transforma à medida que a diversidade das 

situações aumenta” e em relação ao terceiro elemento, “competência é a 

faculdade de mobilizar redes de atores em volta das mesmas situações, de 

compartilhar desafios, de assumir áreas de responsabilidade” (ZARIFIAN, 2003, 

p. 137). 

Os três elementos, tomada de iniciativa e responsabilidade, inteligência 

prática e formação de redes serão explorada a seguir dentro dos chamados 

pilares do modelo da competência. 

Lazzareschi (2008, p. 130-131) define os pilares do modelo de 

competência, e afirma que:  

a nova construção social da qualificação, que põe fim ao modelo do 
posto de trabalho e faz emergir o modelo de competência, tem como 
pilares: a iniciativa, a autonomia, o controle sobre os resultados, a 
responsabilidade, a mobilização de conhecimentos para compreensões 
das situações, capacidade de invenção permanente frente às incertezas.  

A partir desses itens e, complementando, com a formação de redes de 

atores, faremos uma discussão de cada um dos pilares do modelo da 

competência. 

Em relação à iniciativa, duas formas são discutidas por Zafirian, na 

primeira, o trabalhador escolhe entre um leque de possibilidades a que lhe parece 

mais adequada para a resolução de determinado problema e toma a iniciativa de 

aplicá-la. Na segunda forma, o trabalhador, em face da imprevisibilidade e da falta 
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de uma norma aplicável a cada situação, deve, conforme salienta Zarifian (2012, 

p. 69), “inventar uma resposta adequada para enfrentar com êxito esse evento. 

Essa invenção não é nunca absoluta. Mobiliza, sempre, conhecimentos 

preexistentes. Contudo, ela (a invenção) acontece”. 

A autonomia se torna imperativa no modelo da competência. A 

transição do foco dos postos de trabalho para a profissionalização do trabalhador 

presente na fase da automação nos mostra que, se o trabalhador não tiver 

autonomia para a tomada de decisões e resolução dos problemas apresentados 

no momento do trabalho, haveria um retrocesso à fase de desqualificação das 

tarefas e, por consequência, a desprofissionalização dos trabalhadores. 

A responsabilidade no modelo de competência tem a ver com quem 

responde sobre aquela ação e qual a repercussão dessa ação na ação dos outros 

envolvidos. Zarifian (2012, p. 70) afirma que  

a responsabilidade é, sem dúvida, a contrapartida da autonomia e da 
descentralização da tomada de decisão. Não se trata mais de executar 
ordens (de cuja pertinência não nos sentimos responsáveis), mas de 
assumir em pessoa a responsabilidade pela avaliação da situação, pela 
iniciativa que pode exigir e pelos efeitos que vão decorrer dessa 
situação. 

O controle de resultados se caracteriza como pilar do modelo de 

competência por associar objetivos, prazos, qualidade dos produtos com o 

controle de sua área de responsabilidade. 

O pilar mobilização de conhecimento é fundamental para a 

compreensão das situações a que o trabalhador irá passar. A quantidade de 

conhecimento adquirido, seja nos bancos escolares seja nas experiências vividas, 

baliza, em grande medida, a capacidade do indivíduo de efetivar conhecimento, 

ou seja, de solucionar problemas a partir da utilização da sua bagagem de 

conhecimentos em prol da aplicação em situações práticas. 

A capacidade de invenção permanente frente às incertezas mobiliza e 

concentra na pessoa do trabalhador a responsabilidade da tomada de decisão 

frente a uma situação inesperada ou fora do procedimento usualmente percorrido 

durante a realização da tarefa. 

Finalmente, a formação de redes de atores se faz necessária em 

situações mais complexas que envolvam competências diferentes e que se 

encontram em outras pessoas da equipe de trabalho. A formação de redes lança 
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no ambiente profissional a ideia da corresponsabilidade, em que a 

responsabilidade de determinado evento é compartilhada pelas pessoas que 

produzem uma intervenção compartilhada, coletiva.  

Zarifian, 2012 exemplifica a associação de responsabilidade pessoal e 

corresponsabilidade, que as redes de atores necessitam. Ele afirma que 

uma equipe de trabalho semiautônoma trabalhará melhor na medida em 
que souber definir os objetivos que deve, coletivamente, alcançar e, ao 
mesmo tempo, souber personalizar explícita ou implicitamente, os 
compromissos de cada integrante da equipe no que concerne a esses 
objetivos. (ZARIFIAN, 2012, p.76). 
 

Ao falarmos de rede, corresponsabilidade, trabalho em equipe, e, ao 

analisarmos o mercado de trabalho e, no nosso caso, o mercado de trabalho das 

indústrias, é importante entendermos como funciona a cultura das organizações e 

como essa cultura interfere no recrutamento de seus trabalhadores. 
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3.3 – Cultura Organizacional 
 

 

Neves (2001, p. 451) apresenta um conjunto de ideias de diferentes 

autores acerca do conceito de cultura organizacional. Apesar da quantidade e 

diversidade dos conceitos encontrados na literatura, o autor relata um conjunto de 

ideias associadas ao conceito que podem ajudar a clarificar o conceito de cultura 

organizacional.  

Assim, as ideias mais frequentemente referidas são: 1. Uma estrutura de 
referência comum e partilhada por uma quantidade significativa de 
pessoas; 2. Socialmente; 3. Composta de várias; 4. Em que o núcleo; 5. 
Que fornece; 6. Que contribui; 7. Com características; 8. Alterável; 9. 
Produto; 10. Avaliável; 11. Com influência: 12. Uma estrutura. 

Dentro dessa multiplicidade conceitual, abordaremos a obra de Schein, 

apresentada de forma resumida por Teixeira Filho (2013) para conceituarmos a 

cultura organizacional. Segundo o autor, Schein observa que tudo isso são 

reflexos da cultura organizacional, mas não sua essência e aponta algumas 

alternativas de conceito de cultura organizacional encontrados na literatura, a 

saber:  

(1) regularidades observadas no comportamento (Goffman, Van 
Maanen), (2) normas envolvendo grupos de trabalho (Homans), (3) 
dominantes numa organização (Deal e Kennedy), (4) a filosofia que guia 
as políticas da organização (Ouchi, Pascale e Athos), (5) as regras do 
jogo que o novato deve aprender para fazer parte do grupo (Schein, Van 
Maanen, Ritti e Funkhouser) e (6) o clima e o sentimento de uma 
organização no trato com os de fora (Tagiuri e Litwin). (TEIXEIRA 
FILHO, 2013, p. 2).  

A definição de cultura organizacional de Schein, conforme citada por 

Fleury (1996), Teixeira Filho (2013), é um padrão de pressupostos básicos 

inventados, descobertos ou desenvolvidos por um determinado grupo, à medida 

que ele aprende a lidar com seus problemas de adaptação externa e integração 

interna, e que funcionou bem o suficiente para ser considerado válido e ser 

ensinado a novos membros, como uma forma correta de perceber, pensar e sentir 

em relação àqueles problemas.  

Teixeira Filho (2013, p. 3) ainda cita que “Schein aponta três razões 

porque a cultura deve ser melhor entendida: (1) a cultura organizacional é real e 

impacta na vida das pessoas, (2) a performance das pessoas e da organização 

não pode ser entendida sem considerar a cultura e (3) o conceito de cultura 
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organizacional tem sido confundido com outros conceitos, tais como clima, 

ideologia, filosofia e estilo gerencial”.  

Daft (2003, p. 293) apresenta funções da cultura organizacional,  

A cultura organizacional exerce duas funções de grande importância nas 
empresas: promove a integração interna e a adaptação externa. 
Integração interna significa que os participantes da organização 
desenvolvem uma identidade coletiva e sabem como trabalhar juntos 
com eficácia. É a cultura que norteia os relacionamentos cotidianos e 
que determina como as pessoas se comunicam dentro da organização, 
que comportamento é aceitável ou não e como o poder e o status são 
distribuídos. Adaptação externa refere-se à maneira pela qual uma 
organização alcança suas metas e lida com entidades e pessoas de fora. 

Fleury (1996) aponta uma proposta metodológica para desvendar a 

cultura de uma organização, e, segundo a autora, são seis os caminhos que o 

pesquisador necessita percorrer.  

Pela ordem, os caminhos são a recuperação do histórico das 

organizações, o processo de socialização de novos membros, as políticas de 

recursos humanos, o processo de comunicação, a organização do processo de 

trabalho e as técnicas de investigação. 

O Histórico das Organizações: o momento de criação de uma 

organização e sua inserção no contexto político e econômico da época propiciam 

o pano de fundo necessário para compreensão da natureza da organização, suas 

metas, seus objetivos. O fundador neste contexto tem um papel fundamental, pois 

ele detém a concepção global sobre o projeto da organização e tem o poder para 

estruturá-la, desenvolvê-la e tecer elementos simbólicos consistentes com esta 

visão. Conforme Souto (2007), Schein atribui aos fundadores das empresas a 

criação de uma cultura organizacional, a qual se baseia em princípios e valores 

próprios desses indivíduos. 

O Processo de Socialização de Novos Membros: o momento de 

socialização é crucial para a reprodução do universo simbólico. É através das 

estratégias de integração do indivíduo à organização que os valores e 

comportamento vão sendo transmitidos e incorporados pelos novos membros.  

As estratégias mais usuais são os programas de treinamento e 

integração de novos funcionários. Os rituais de socialização desempenham ao 

mesmo tempo o papel de inclusão do indivíduo ao grupo e delimitação do 

processo de exclusão dos demais.  
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As Políticas de Recursos Humanos: as políticas de recursos humanos 

têm papel relevante no processo de construção de identidade da organização por 

serem as mediadoras da relação entre capital e trabalho. Analisando as políticas 

explícitas e principalmente as políticas implícitas de recursos humanos de uma 

organização, é possível decifrar e interpretar os padrões culturais desta 

organização.  

O Processo de Comunicação: a comunicação é um dos elementos 

essenciais no processo de criação, transmissão e cristalização do universo 

simbólico de uma organização. É preciso identificar os meios formais orais 

(contatos diretos, reuniões, telefonemas) e escritos (jornais, circulares, 

memorandos) e os meios informais (conversas no café, pelos corredores, etc). O 

mapeamento dos meios permite o desvendar das relações entre categorias, 

grupos e áreas da organização.  

A Organização do Processo de Trabalho: a análise da organização do 

processo de trabalho em sua componente tecnológica e em sua componente 

social, como forma de gestão da força de trabalho, possibilita a identificação das 

categorias presentes na relação de trabalho. Assim, ela é importante para 

desvendar aspectos formadores da identidade organizacional, além de fornecer o 

referencial para se decifrar a dimensão político-construtiva do elemento simbólico. 

Ou seja, para se questionar como elementos simbólicos ocultam ou 

instrumentalizam relações de poder, é preciso rebater a análise para o plano 

concreto das relações entre os agentes no processo de trabalho. 

As Técnicas de Investigação: derivam das propostas teórico-

metodológicas desenvolvidas pelos autores. Na ênfase quantitativa, utiliza-se 

levantamento de opinião, através de questionários, escalas, entrevistas, etc. Na 

ênfase qualitativa, utilizam-se dados secundários da própria organização 

(documentos, relatórios manuais de pessoal, organogramas, jornais, etc.). As 

técnicas mais utilizadas para coleta de dados primários são entrevistas, 

observação participante e não participante e dinâmicas de grupo, com uso de 

jogos e simulações. 

Ao percorrermos esses caminhos, começamos a entender as 

interferências da organização no recrutamento de seus trabalhadores. Bertero 

(1996) faz uma análise do poder e a cultura dentro de organizações empresariais 
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que ajuda a compreender a importância da cultura organizacional no 

recrutamento e seleção de pessoal. 

Segundo esse autor, “o poder não pode deixar de ser enfatizado em 

seu aspecto de mantenedor, fiador e homologador da cultura da organização” 

(BERTERO, 1996 p. 38). O poder pode atuar como modelador da cultura 

organizacional, como mantenedor de uma cultura organizacional existente ou 

como transformador de culturas organizacionais. 

No primeiro caso, a cultura organizacional vai sendo moldada a feição 

do proprietário ou de algum dirigente influente no período de formação da 

organização. Em relação ao poder enquanto mantenedor, esse se apresenta 

como o responsável pela manutenção da cultura organizacional existente, pela 

manutenção do status quo. O terceiro aspecto representa o poder necessitando 

mudar a cultura organizacional existente, é onde a intervenção na cultura se faz 

necessária para a viabilidade da organização. 

Ao olharmos para o histórico das organizações, vimos à formação da 

cultura organizacional como, segundo Bertero (1996, p. 39)  

um processo no qual entram diversas variáveis na própria medida em 
que a cultura é vista como decantação, sob a forma de valores, crenças 
e mitos, de um processo relativamente longo de adaptação externa e 
integração interna da organização, e não há como excluir as dimensões 
ambientais como impactando a cultura organizacional. 
 

O mesmo autor, ao dissertar sobre o fato de o poder atuar como 

modelador da cultura organizacional, afirma que o fundador ou fundadores de 

uma empresa moldam a cultura organizacional de forma a impor seus valores, 

crenças, atitudes, comportamento, visão do mundo. “O poder do fundador se faz 

sentir desde o início nos processos de recrutamento e seleção” (BERTERO, 1996, 

p. 39), escolhendo pessoas com características semelhantes e/ou adaptáveis às 

suas visões de mundo e negócios e seus valores pessoais. 

A outra relação possível de poder e cultura organizacional é a qual o 

uso do poder é para a manutenção da cultura organizacional existente. É a 

funcionalidade e eficácia da organização, segundo o grupo que detém o poder, 

que legitima a manutenção da cultura organizacional. 

Segundo Bertero (1996, p. 41)  

se a empresa, a partir do grupo que detém o poder, designado como a 
coalizão hegemônica, julga a cultura existente como sendo funcional e, 
portanto adequada a seus objetivos, se esforçará por mantê-la. O 
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empenho da coalizão hegemônica em manter a cultura será 
organizacionalmente recompensado enquanto houver sucesso.  
 

A terceira relação é aquela em que o poder é transformador da cultura 

organizacional existente. Essa estratégia é lenta e utilizada, para revitalizar 

organizações, para fazê-las sair do marasmo, ou para conduzi-las a um notório 

sucesso. 

Botelho (1996, p. 42) afirma que 

a cultura que se deve buscar, transformando a cultura existente, nunca é 
apresentada de forma muito explícita, todavia, já que se fala no 
abandono de cultura burocrática, acredita-se que pessoalidade, ruptura 
com o formalismo, envolvimento maior das pessoas com a organização, 
a canalização da criatividade e da iniciativa individuais para a empresa 
são traços que se buscam estabelecer na nova formação cultural. 

Há, em toda organização, outro fator fundamental para a cultura 

organizacional, o departamento de recursos humanos. Freitas (1991, p. 79)  

ressalta a importância desse setor e afirma que o departamento é “tido como o 

verdadeiro guardião da cultura, ele exerce funções estratégicas, que promovem a 

aceitação, consolidação, manutenção e mudança culturais”. 

Ainda em relação ao departamento de recursos humanos, Freitas 

(1991), afirma que as atribuições desse órgão, quando vistas à luz da análise 

cultural, ganham um novo brilho, “passando a ser o canal de repasse, que 

materializa o seu consistência interna, através da definição de perfis compatíveis 

com os valores que orientarão o recrutamento e a seleção” (FREITAS, 1991, p. 

79). 

Assim, a gestão de recursos humanos é quem propiciará às 

organizações a coerência com a sua filosofia. É fundamental para a organização 

e sua cultura a formação de um quadro de pessoal competente através de 

processos de recrutamento e seleção de pessoal que alinhem competência 

técnica e valores e atitudes compatíveis com os interesses e determinações das 

organizações, em outras palavras, compatíveis com a sua cultura organizacional. 

Ao tratarmos de recrutamento e gestão de recursos humanos, é 

importante abordarmos a situação atual do mercado de trabalho na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte. Conhecida pela sigla RMBH, essa região abriga 

o CEFET-MG e as indústrias estudadas nesse trabalho. 
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3.4 – Região Metropolitana de Belo Horizonte 
 

 

A RMBH, conforme salienta Costa e Tsukumo (2013), é uma das 

regiões metropolitanas “originais”, da década de 1970, portanto, uma das 

pioneiras no Brasil. Seguem as localizações da RMBH em relação ao mapa do 

Brasil e de Minas Gerais, no mapa de Minas Gerais, a RMBH aparece com o seu 

colar metropolitano.   

 

Figura 1: Regiões Metropolitanas do Brasil segundo o IBGE – 2009 
Fonte: IBGE – RMBH – A região que habitamos 2 
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Figura 2: RMBH, RMVA
40

 e seus respectivos colares metropolitanos
41

 e sua inserção nas 
mesorregiões do IBGE – Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte e Mesorregião Vale do Rio 
Doce. 
Fonte: RMBH – A região que habitamos 2. 

                                                 
40 A Região Metropolitana do Vale do Aço é a outra região metropolitana do estado de Minas 
Gerais. A RMVA está inserida na mesorregião do Vale do Rio Doce, de acordo com divisão do 
IBGE, e foi instituída pela Lei Complementar nº 51, de 30 de dezembro de 1998, sendo composta 
por 4 municípios: Coronel Fabriciano, Ipatinga, Santana do Paraíso e Timóteo. Seu colar 
metropolitano, por sua vez, é composto por 24: Açucena, Antônio Dias, Belo Oriente, Bom Jesus 
do Galho, Braúnas, Bugre, Caratinga, Córrego Novo, Dom Cavati, Dionísio, Entre-Folhas, Iapu, 
Ipaba, Jaguaraçu, Joanésia, Marliéria, Mesquita, Naque, Periquito, Pingo d'Água, São José do 
Goiabal, São João do Oriente, Sobrália e Vargem Alegre. Essa região não será objeto de estudo 
desse trabalho sendo citada aqui somente para demonstrar a existência de outra região 
metropolitana no estado de Minas Gerais. 
41  Colar metropolitano é o conjunto de municípios adjacentes aos municípios de uma região 
metropolitana. De acordo com a LEI COMPLEMENTAR 89 / 2006 DE 12/01/2006, no seu artigo 
3º, o Colar Metropolitano da RMBH é composto pelos Municípios do entorno da RMBH atingidos 
pelo processo de metropolização. Os municípios pertencentes ao Colar Metropolitano terão 
participação, no planejamento, na organização e na execução das funções públicas de interesse 
comum através da Assembleia Metropolitana, conforme preconiza o parágrafo 2º do referido 
artigo. 
Integram o Colar Metropolitano da RMBH os Municípios de Barão de Cocais, Belo Vale, Bom 

Jesus do Amparo, Bonfim, Fortuna de Minas, Funilândia, Inhaúma, Itabirito, Itaúna, Moeda, Pará 

de Minas, Prudente de Morais, Santa Bárbara, São Gonçalo do Rio Abaixo, São José da Varginha 

e Sete Lagoas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%25C3%25A3o_metropolitana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%25C3%25A3o_metropolitana
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A RMBH é composta por 34 municípios: Baldim, Belo Horizonte, Betim, 

brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins, Contagem, Esmeraldas, Florestal, 

Ibirité, Igarapé, Itaguara, Itatiaiuçu, Jaboticatubas, Juatuba, Lagoa Santa, Mário 

Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Nova União, Pedro Leopoldo, 

Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de 

Bicas, São José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu de Minas e Vespasiano, 

distribuídos conforme mapa abaixo: 

 

Figura 3: Região Metropolitana de Belo Horizonte. 
Fonte: www.baixarmapas.com.br 
 

A Região Metropolitana de Belo Horizonte foi criada em 1973 pela Lei 

Complementar Federal n.º 14/73, e, atualmente, é regulamentada por leis 

complementares do Estado de Minas Gerais (LEC n.º88/2006 e LEC n.º 89/2006). 

A evolução da RMBH e seu Colar Metropolitano se deram a partir de 

1973, data em que a RMBH foi criada com 14 municípios, sendo eles Belo 

Horizonte, Betim, Caeté, Contagem, Ibirité, Lagoa Santa, Nova Lima, Pedro 

Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Sabará, Santa Luzia, 

Vespasiano. Em 1989, foram acrescidos os municípios de Mateus Leme, Igarapé, 

http://www.baixarmapas.com.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/1973
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
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Esmeraldas, Brumadinho. Passando a ter um total de 18 municípios integrantes 

da RMBH. 

Em 1993, foram acrescidos os municípios de Juatuba (desmembrado 

de Mateus Leme) e São José da Lapa (desmembrado de Vespasiano). 

Totalizando 20 municípios integrantes da RMBH. 

Nesse mesmo ano, foi Institucionalizado o Colar Metropolitano também 

com 20 municípios, sendo eles, Matozinhos, Jaboticatubas, Taquaraçu de Minas, 

Barão de Cocais, Santa Bárbara, Itabirito, Moeda, Belo Vale, Bonfim, Rio Manso, 

Itatiaiuçu, Itaúna, Florestal, Nova União, Pará de Minas, São José da Varginha, 

Fortuna de Minas, Capim Branco, Sete Lagoas, e Inhaúma. 

Acrescidos à RMBH, em 1997, os municípios de Confins 

(desmembrado de Lagoa Santa), Florestal (Colar), Mário Campos (desmembrado 

de Ibirité), Rio Manso (Colar), São Joaquim de Bicas (desmembrado de Igarapé) e 

Sarzedo (desmembrado de Ibirité). Com isso, a RMBH passou a contabilizar 26 

municípios integrantes, enquanto o Colar Metropolitano passou a ter um total de 

18 municípios. 

Em 1999, foram acrescidos os municípios de Capim Branco, Itabirito, 

Matozinhos e Nova União que eram do Colar Metropolitano, assim como Baldim e 

Itaguara. Prudente de Morais e Funilândia entram para o Colar. Sendo assim, um 

total de 32 municípios integram a RMBH e 16 municípios o Colar Metropolitano. 

Em 2000, são acrescidos os municípios de Jaboticatubas e Taquaraçu 

de Minas que eram do Colar Metropolitano. Ibirité sai da RMBH e retorna ao 

Colar. Passando para um total de 33 municípios integrantes da RMBH e de 15 

municípios integrantes do Colar Metropolitano. 

Em 2002, Itatiaiuçu sai do Colar e entra para a RMBH, aumentando, 

assim, o número de municípios da RMBH que passa para 34 municípios, ficando 

14 municípios integrantes do Colar Metropolitano. 

Em 2012, foram acrescidos ao Colar Metropolitano, os municípios de 

Bom Jesus do Amparo e São Gonçalo do Rio Abaixo. Com isso, chegamos à 
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composição atual, com um total de 34 municípios integrantes da RMBH e 16 

municípios integrantes do Colar Metropolitano42. 

Dos 34 municípios da RMBH, apenas 13 estão efetivamente 

conurbados, o que leva alguns especialistas a defenderem uma redução do 

número de cidades pertencentes à RMBH. Outros argumentam que alguns 

municípios não-conurbados da RMBH são responsáveis por funções de interesse 

comum como a preservação de mananciais, devendo, portanto, fazer parte de 

região metropolitana. 

A instituição oficial de uma região metropolitana visa a propiciar 

mecanismos de gestão metropolitana das funções públicas de interesse 

comum dos 34 municípios que a compõem, tais como o saneamento básico, 

o transporte público, o planejamento territorial, a habitação, a saúde e 

a educação. 

Para as regiões metropolitanas mineiras foram definidas, pelo artigo 8º 

da Lei Complementar 89/2006, 12 funções, a saber: transporte e sistema viário, 

defesa contra sinistro e defesa civil, saneamento básico, uso do solo 

metropolitano, recursos hídricos, gás canalizado, cartografia e informações 

básicas, preservação ambiental, habitação, gestão integrada de saúde e 

desenvolvimento socioeconômico. 

A Constituição Federal determina, em seu art. 25, § 3º, que cabe 

aos estados gerenciar em conjunto com os municípios os serviços e atividades de 

interesse supra municipal nas regiões metropolitanas. 

A legislação da Região Metropolitana de Belo Horizonte foi reformada 

em 2004 pelo Estado, por meio de uma Emenda à Constituição Estadual. Minas 

Gerais foi o primeiro Estado do país a criar o conceito de "cidadão metropolitano" 

em sua legislação.  

O sistema de gestão compartilhada da RMBH é composto pela 

Assembleia Metropolitana, pelo Conselho Deliberativo de Desenvolvimento, pela 

Agência de Desenvolvimento e por todos os órgãos e entidades estaduais, 

municipais e privadas que executam funções públicas de interesse comum. A 

                                                 
42 O Colar Metropolitano, por sua vez, é atualmente integrado por 16 municípios, definidos pela Lei 
Estadual Complementar nº 124, de 17 de outubro de 2012, que altera a lei complementar nº 89, de 
12 de janeiro de 2006, que dispõe sobre a região metropolitana de Belo Horizonte. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%25C3%25ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%25C3%25A3o_metropolitana
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Gest%25C3%25A3o_metropolitana&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fun%25C3%25A7%25C3%25B5es_p%25C3%25BAblicas_de_interesse_comum&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fun%25C3%25A7%25C3%25B5es_p%25C3%25BAblicas_de_interesse_comum&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%25C3%25ADpios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Saneamento_b%25C3%25A1sico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%25C3%25BAblico
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Planejamento_territorial&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Habita%25C3%25A7%25C3%25A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%25C3%25BAde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%25C3%25A7%25C3%25A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%25C3%25A7%25C3%25A3o_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_(subdivis%25C3%25A3o)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%25C3%25ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%25C3%25A7os
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sociedade civil, em uma Conferência que ocorre de dois em dois anos, elege dois 

representantes dos cidadãos metropolitanos para o Conselho Deliberativo. 

A RMBH, ou simplesmente Grande Belo Horizonte, é a terceira maior 

aglomeração urbana do Brasil, a 7a maior da América Latina e a 48a maior do 

mundo. Segundo dados do Censo Estimativo de 2013, a população total da 

Região Metropolitana é de 5,4 milhões de habitantes.  

A RMBH é o centro político, financeiro, comercial, educacional e 

cultural de Minas Gerais, representando em torno de 40% da economia e 25% 

da população do estado. 

Especificações  População Total 
(IBGE, Censo 
2010): 

PIB (FJP, 
2010, em mil): 

Área (IGA, 
em km2): 

 Densidade 
Demográfica 
(hab/km²): 

RMBH TOTAL 4.883.970 120.833.976 9474,72 515,47 

Baldim 7.913 67.481,58 556,44 14,22 

Belo Horizonte 2.375.151 51.661.760,19 330,23 7192,41 

Betim 378.089 28.297.360,02 346,26 1091,92 

Brumadinho  33.973 1.419.553,18 640,08 53,08 

Caeté: 40.750 291.203,78 542,24 75,15 

Capim Branco 8.881 71.611,42 94,72 93,76 

Confins 5.936 1.424.974 41,67 142,45 

Contagem 603.442 18.539.693 194,38 3104,44 

Esmeraldas 60.271 342.774 909,98 66,23 

Florestal 6.600 54.388 195,85 33,70 

Ibirité 158 954 1.264.788 73,22 2170,91 

Igarapé 34.851 412.552 110,08 316,60 

Itaguara  12.372 117.638 410,62 30,13 

Itatiaiuçu 9.928 535.608 295,64 33,58 

Jaboticatubas  17.134 108.530 1116,77 15,34 

Juatuba 22202 879.187 97,14 228,56 

Lagoa Santa  52.520 846.448 229,45 228,90 

Mário Campos  13.192 85.153 35,06 376,27 

Mateus Leme 27.856 415.329 303,13 91,89 

Matozinhos 33.955 651.035 253,11 134,15 

Nova Lima  80.998 4.163.071 428,45 189,05 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/2013
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%25C3%25A7%25C3%25A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_(subdivis%25C3%25A3o)
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Nova União  5.555 47.484 171,78 32,34 

Pedro Leopoldo 58.740 1.050.218 292,56 200,78 

Raposos 15.342 73.718 71,59 214,30 

Ribeirão das Neves 296.317 1.926.219 154,67 1915,80 

Rio Acima 9.090 101.068 227,84 39,90 

Rio Manso  5.276 42.694 231,45 22,80 

Sabará 126.269 1.477.868 302,54 417,36 

Santa Luzia  202.942 2.099.191 234,52 865,35 

São Joaquim de Bicas 25.537 364.420 72,03 354,53 

São José da Lapa 19.799 318.046 48,89 404,97 

Sarzedo 25.814 331.113 62,34 414,08 

Taquaraçu de Minas 3.794 37.625 329,01 11,53 

Vespasiano 104.527 1.314.176 70,98 1472,63 

Colar Metropolitano 545.999 13.508.264 5500,01 99,27 

Tabela 17: Populações, PIB, Áreas e Densidade Demográfica das cidades da RMBH. 
Fonte: Elaboração própria com dados retirados da RMBH – A região que habitamos 2. 

O produto metropolitano bruto (PMB) da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte somava, em 2010, cerca de 132,9 bilhões de reais, dos quais 

aproximadamente 45% pertenciam à cidade de Belo Horizonte. Os setores 

de comércio e serviços são muito importantes para a RMBH, sendo fortemente 

concentrados em Belo Horizonte. No ramo industrial, o foco fica por conta 

das indústrias metalúrgica, automobilística, petroquímica e alimentícia. A 

presença do quadrilátero ferrífero na RMBH garante uma participação importante 

da indústria extrativista mineral no PIB metropolitano. A RMBH é ainda um centro 

de excelência nas áreas de software e biotecnologia. 

A produção econômica é altamente concentrada em poucas cidades. 

Os municípios de Contagem, Betim e Belo Horizonte   respondem juntos por 84% 

do PIB da região metropolitana. Municípios como Ribeirão das Neves e Sabará, 

que abrigam elevados contingentes populacionais, mas não possuem base 

econômica com a mesma proporção, funcionam como cidades-dormitório da 

região metropolitana. 

Segue tabela com o PIB e a Taxa de Crescimento no período entre  

2008 e 2010, da RMBH, suas cidades individualmente e o Colar Metropolitano:  

http://pt.wikipedia.org/wiki/2010
http://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Com%25C3%25A9rcio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%25C3%25A7os
http://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%25C3%25BAstria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quadril%25C3%25A1tero_ferr%25C3%25ADfero
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%25C3%25ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Contagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Betim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ribeir%25C3%25A3o_das_Neves
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sabar%25C3%25A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_dormit%25C3%25B3rio
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Especificação PIB 2008  PIB 2010  Taxa de Crescimento 
no Período 

RMBH  98.739.627 120.833.976 22,38% 

Baldim  63.052 67.482 7,03% 

Belo Horizonte  42.255.583 51.661.760 22,26% 

Betim  25.281.114 28.297.360 11,93% 

Brumadinho  834.524 1.419.553 70,10% 

Caeté  235.210 291.204 23,81% 

Capim Branco  44.935 71.611 59,37% 

Confins  1.057.790 1.424.974 34,71% 

Contagem  14.963.434 18.539.693 23,90% 

Esmeraldas  276.366 342.774 24,03% 

Florestal  43.934 54.388 23,79% 

Ibirité  988.956 1.264.788 27,89% 

Igarapé  289.043 412.552 42,73% 

Itaguara  130.981 117.638 -10,19% 

Itatiaiuçu  372.250 535.608 43,88% 

Jaboticatubas  90.531 108.530 19,88% 

Juatuba  635.505 879.187 38,34% 

Lagoa Santa  626.369 846.448 35,14% 

Mário Campos  71.460 85.153 19,16% 

Mateus Leme  321.646 415.329 29,13% 

Matozinhos  568.777 651.035 14,46% 

Nova Lima  2.494.984 4.163.071 66,86% 

Nova União  35.212 47.484 34,85% 

Pedro Leopoldo  837.361 1.050.218 25,42% 

Raposos  56.266 73.718 31,02% 

Ribeirão das Neves  1.499.412 1.926.219 28,46% 

Rio Acima  74.695 101.068 35,31% 

Rio Manso  31.384 42.694 36,04% 

Sabará  1.077.595 1.477.868 37,15% 

Santa Luzia  1.704.758 2.099.191 23,14% 

São Joaquim de Bicas  276.604 364.420 31,75% 

São José da Lapa  251.715 318.046 26,35% 
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Sarzedo  220.277 331.113 50,32% 

Taquaraçu de Minas  29.744 37.625 26,50% 

Vespasiano  998.163 1.314.176 31,66% 

Colar  10.305.434 13.508.264 31,08% 

Total  109.045.061 134.342.241 23,20% 

Tabela 18: PIB e Taxa de Crescimento da RMBH e Colar Metropolitano - 2008 e 2010. 
Fonte: FJP - RMBH – A região que habitamos 2. 
 

A Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED-RMBH) referente ao mês 

de setembro de 2013 apontou que a taxa de desemprego na RMBH apresentou 

ligeiro aumento ao passar dos 6,9% registrados em agosto para 7,2% da 

População Economicamente Ativa (PEA). Nesse período, verificou-se crescimento 

no contingente de ocupados (11 mil) e de pessoas à procura de trabalho (19 mil), 

o que resultou no incremento do número de desempregados (8 mil) na RMBH. 

De acordo com a pesquisa, o tempo médio de procura por trabalho 

despendido pelos desempregados foi de 24 semanas, igual ao mês anterior. A 

taxa de participação, que se refere à proporção de pessoas com dez anos e mais 

de idade inseridas no mercado de trabalho, passou de 58,2% em agosto, para 

58,6%. 

A pesquisa também apontou um leve crescimento de 0,5% no número 

de ocupados em relação ao mês anterior, totalizando 2.325 mil trabalhadores. O 

contingente de trabalhadores aumentou no setor de comércio e reparação de 

veículos automotores e motocicletas (15 mil, ou 3,7%) e se manteve estável no 

setor de serviços. Na construção, houve uma ligeira redução de 1 mil (0,5%) e na 

indústria de transformação de 1 mil (0,3%).   O incremento de vagas no comércio 

é explicado pela antecipação das contratações temporárias para treinamento da 

mão de obra para as vendas nos três últimos meses do ano. 

O número de postos de trabalho entre os assalariados aumentou (12 

mil), como resultado do acréscimo de contratações no setor privado (10 mil) e, em 

menor intensidade, no setor público (2 mil). Na área privada, o resultado positivo é 

justificado pelo incremento do número de assalariados com registro em carteira 

(14 mil) e redução dos profissionais sem carteira (4 mil). Entre os autônomos, 

observou-se uma diminuição do contingente (5 mil). No entanto, constatou-se um 

acréscimo do número de ocupados classificados nas “demais posições 

http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/analise-economica/-ped-pesquisa-de-emprego-e-desemprego-na-regiao-metropolitana-de-belo-horizonte
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ocupacionais” (5 mil). Já o grupo de empregados domésticos manteve relativa 

estabilidade (-1 mil). 

Na comparação entre os meses de setembro de 2012 e de 2013, a 

taxa de desemprego total na RMBH aumentou de 5,1% para os atuais 7,2%. O 

nível ocupacional cresceu 3,4%. Foram registrados acréscimos de postos de 

trabalho no setor de serviços (42 mil, ou 3,3%), na indústria de transformação (22 

mil, ou 7,4%), no comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas 

(18 mil, ou 4,4%) e na construção (7 mil, ou 3,4%). 

Ao observarmos o mesmo período de 2012 e 2013, constatamos um 

crescimento de 77 mil pessoas no mercado de trabalho. O nível educacional 

aumentou e as pessoas estão mais empenhadas em conseguir um emprego. 

Todos os setores geraram postos de trabalho, principalmente a indústria de 

transformação, que cresceu 7,4%. 

Em agosto de 2013, o rendimento real médio dos ocupados aumentou 

1,4% em relação ao mês anterior e foi estimado em R$ 1.747. O salário real 

médio, porém, diminuiu (0,8%), sendo estimado em R$ 1.706. 

O rendimento médio dos autônomos aumentou 4,7%, sendo estimado 

em R$ 1.410. No setor privado, o salário médio real manteve-se praticamente 

estável na indústria de transformação (0,1%) e nos serviços (-0,1%). No setor de 

comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas, foi observado 

aumento de 2,0%. 

Comparando os meses de agosto de 2012 e agosto de 2013, o 

rendimento real médio dos ocupados aumentou 18,4%, passando de R$ 1.475 

para R$ 1.747. O salário real médio também apresentou acréscimo de 16,4%, ao 

passar de R$ 1.466 para R$ 1.706. 

No setor privado, foram registrados aumentos do salário médio real 

pago em todos os setores: na indústria de transformação (6,8%), nos serviços 

(13,1%) e no comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas 

(6,9%). Para os assalariados com carteira assinada o rendimento médio cresceu 

7,5% e, para os sem registro em carteira, 35,5%. Já para os autônomos, o 

rendimento médio aumentou 3,9%, no período em análise. 
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O IBGE apontou baixa taxa de desocupação na Região Metropolitana 

ao mesmo tempo em que houve geração de 11.633 postos de trabalho em todo o 

Estado, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). 

A Taxa de Desocupação na Região Metropolitana de Belo Horizonte 

(RMBH) apresentou estabilidade no mês de julho, em relação ao mês anterior, 

tendo sido verificada em 4,3%, segundo a Pesquisa Mensal de Emprego (PME), 

divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Essa é a 

segunda menor taxa do país, atrás somente de Porto Alegre, com 3,7%. 

Segundo a pesquisa, a população ocupada na RMBH foi apurada em 

2,5 milhões de pessoas e a desocupada em 116 mil. Dentre os ocupados, 53,5% 

são homens, 62,8% possuem entre 25 e 49 anos e 59,7% estudaram 11 anos ou 

mais. 

A PME também apontou aumento anual de 3,4% no contingente de 

empregados com carteira assinada no setor privado e redução de 14,8% entre os 

sem carteira assinada. 

Em relação à distribuição da população ocupada por setor no mês de 

julho, segundo a PME, o “Comércio” empregou 18,5% (473 mil pessoas), os 

setores “Educação, Saúde, Administração Pública” empregaram 436 mil pessoas 

e a “Indústria” 435 mil pessoas, um percentual de 17% cada um. “Outros serviços” 

(alojamento, transporte, limpeza urbana e serviços pessoais) foram responsáveis 

por 16,8% das contratações (431 mil pessoas) e a “Construção” por 9,3% (237 mil 

pessoas). 

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), apontou geração de 11.633 empregos 

em Minas Gerais no mês de julho.  Entre os setores, o destaque ficou para a 

“Agropecuária”, com a geração de 3.695 postos de trabalho (31,8%), alavancada 

pela Cafeicultura, responsável pela geração de 1.867 empregos e Atividade de 

Apoio à Agricultura, com a geração de 829 postos. Em seguida, está a “Indústria”, 

com 3.160 postos de trabalho (27,2%), e a “Construção Civil”, com 2.009 postos 

(17,3%).  Já os “Serviços” e o “Comércio” apresentaram geração de 1.673 

(14,4%) e 1.096 (9,4%) postos de trabalho, respectivamente. 

Os números apresentados demonstram a importância da RMBH para o 

Estado de Minas Gerais e para o Brasil. Essa caracterização da região nos auxilia 
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a compreender como é fundamental uma boa preparação dos nossos futuros 

trabalhadores. 

Os egressos dos cursos de educação profissional técnica de nível 

médio, que, via de regra, permanecem nessa região, devem perceber a 

responsabilidade que terão de manter e, até mesmo, melhorar o desenvolvimento 

econômico e social da RMBH e, em consequência, de Minas Gerais e do Brasil. 
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3.5 – Área Metropolitana de Lisboa 
 

 

 

Figura 4: Área Metropolitana de Lisboa. 
Fonte: regiões.blogspot.com 

A Área Metropolitana de Lisboa (AML) regista a maior concentração 

populacional e econômica de Portugal. Nos seus 18 concelhos43, que constituem 

3,3% do território nacional, residem quase 3 milhões de habitantes, cerca de ¼ da 

população portuguesa. Em relação à economia, concentra cerca de 25% da 

população ativa, 30% das empresas nacionais, 33% do emprego e contribui com 

mais de 36% do PIB nacional. 

Com uma costa atlântica com cerca de 150km e uma frente ribeirinha 

de cerca de 200km, a AML apresenta uma grande variedade morfológica e 

                                                 
43

 Corresponde aos municípios no Brasil. 
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abundante riqueza natural, que lhe conferem um potencial ambiental, paisagístico, 

econômico e de lazer importante. Possui dois grandes estuários: o Tejo e o Sado, 

e cinco áreas protegidas, integradas na Rede Natura 200044. 

Os concelhos que pertencem a AML são: Alcochete, Almada, Amadora, 

Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, 

Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.  

Os concelhos têm como órgãos de gestão a Câmara Municipal e a 

Assembleia Municipal. A Câmara Municipal é o órgão executivo do município e 

tem por missão definir e executar políticas que promovam o desenvolvimento do 

Concelho em diferentes áreas. Já a Assembleia Municipal é o órgão deliberativo 

do município. Acompanha e fiscaliza a atividade da Câmara Municipal. Em cada 

sessão, a Assembleia Municipal aprecia a informação que é prestada pelo 

Presidente da Câmara sobre a atividade desenvolvida e situação financeira. 

Os concelhos são subdivididos em freguesias que totalizam 182 na 

AML. Freguesia é o nome dado em Portugal às menores divisões administrativas. 

Trata-se de subdivisões dos concelhos e são obrigatórias, ou seja, os concelhos 

têm pelo menos uma freguesia (cujo território, nesse caso, coincide com o do 

concelho).  

Cada freguesia é governada por uma Junta de Freguesia, um órgão 

executivo que é eleito pelos membros da respectiva Assembleia de Freguesia, à 

exceção do presidente (o primeiro candidato da lista mais votada é 

automaticamente nomeado Presidente da Junta de Freguesia). A Assembleia de 

Freguesia é um órgão eleito diretamente pelos cidadãos recenseados no território 

da freguesia, através de listas que tradicionalmente são partidárias, mas que se 

abriram há poucos anos a listas de independentes. 

Município 
Superfície 

(km²) 
População 

(2013) 

Densidade 
populacional 

(hab/km²) 
Freguesias 

Alcochete 128,50 17 569 137 3 

Almada 70,20 174 030 2 479 11 

                                                 
44

 A Rede Natura 2000 é uma rede europeia criada pela Directiva 92/43/CEE, essa Diretiva tem 

como principal objetivo contribuir para assegurar a Biodiversidade através da conservação dos 
habitats naturais e de espécies da flora e da fauna selvagens considerados ameaçados no 
território da União Europeia. (Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de Maio de 1992). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alcochete
http://pt.wikipedia.org/wiki/Almada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amadora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barreiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cascais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Loures
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mafra_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Moita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Montijo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Odivelas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oeiras_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Palmela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seixal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sesimbra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Set%25C3%25BAbal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sintra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Franca_de_Xira
http://terrasdeportugal.wikidot.com/portugal
http://terrasdeportugal.wikidot.com/concelhos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Freguesia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alcochete
http://pt.wikipedia.org/wiki/Almada
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Município 
Superfície 

(km²) 
População 

(2013) 

Densidade 
populacional 

(hab/km²) 
Freguesias 

Amadora 23,77 175 136 7 368 11 

Barreiro 33,81 78 764 2 330 8 

Cascais 99,07 206 479 2 084 6 

Lisboa 83,84 547 733 6 532 24 

Loures 160,37 205 054 1 279 18 

Mafra 291,42 76 685 263 17 

Moita 55,08 66 029 1 199 6 

Montijo 348,09 51 222 147 8 

Odivelas 26,14 144 549 5 530 7 

Oeiras 45,84 172 120 3 755 10 

Palmela 462,87 62 831 136 5 

Seixal 93,58 158 269 1 691 6 

Sesimbra 195,01 49 500 254 3 

Setúbal 170,57 121 185 711 8 

Sintra 316,06 377 835 1 196 20 

Vila Franca de Xira 317,68 136 886 431 11 

Total 2 921,90 2 821 697 966 182 

Tabela 19: Superfície, População, Densidade populacional e freguesias dos municípios da AML. 
 Fonte: http://www.aml.pt e Dados de 2013 - Diário da República, 1.ª série — N.º 176 — 12 de 
setembro de 2013- Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. 

       A Assembleia da República, através da Lei 56/2012, veio alterar a 

constituição das freguesias da cidade de Lisboa, mantendo algumas, com 

redefinição dos seus limites (10 freguesias), fundindo outras (13 freguesias) e 

criando a freguesia do Parque das Nações, passando Lisboa a ser constituída por 

24 freguesias, ao invés das  53 anteriores. 

Segundo o artigo 67.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, as 

atribuições das áreas metropolitanas são divididas em dois grupos, a prossecução 

dos seguintes fins públicos: Participar na elaboração dos planos e programas de 

investimentos públicos com incidência na área metropolitana; promover o 

planeamento e a gestão da estratégia de desenvolvimento econômico, social e 

ambiental do território abrangido; articular os investimentos municipais de caráter 

metropolitano; participar na gestão de programas de apoio ao desenvolvimento 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Freguesia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amadora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barreiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cascais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Loures
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mafra_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Moita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Montijo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Odivelas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oeiras_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Palmela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seixal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sesimbra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Set%25C3%25BAbal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sintra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Franca_de_Xira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Total
http://www.aml.pt/
http://www.cne.pt/sites/default/files/dl/lei_56_2012_freguesias_lisboa.pdf


140 

 

regional, designadamente no âmbito do Quadro de Referência Estratégico 

Nacional (QREN) 45 ; participar, nos termos da lei, na definição de redes de 

serviços e equipamentos de âmbito metropolitano; participar em entidades 

públicas de âmbito metropolitano, designadamente no domínio dos transportes, 

águas, energia e tratamento de resíduos sólidos; e planear a atuação de 

entidades públicas de caráter metropolitano. 

Em relação ao segundo grupo, cabe igualmente às áreas 

metropolitanas assegurar a articulação das atuações entre os municípios e os 

serviços da administração central nas seguintes áreas: Redes de abastecimento 

público, infraestruturas de saneamento básico, tratamento de águas residuais e 

resíduos urbanos; rede de equipamentos de saúde; rede educativa e de formação 

profissional; ordenamento do território, conservação da natureza e recursos 

naturais; segurança e proteção civil; mobilidade e transportes; redes de 

equipamentos públicos; promoção do desenvolvimento económico e social; e rede 

de equipamentos culturais, desportivos e de lazer. 

São órgãos da área metropolitana: o conselho metropolitano, a 

comissão executiva metropolitana e o conselho estratégico para o 

desenvolvimento metropolitano. 

Em relação ao conselho metropolitano, é importante ressaltar que é o 

órgão deliberativo da área metropolitana de Lisboa, constituído pelos presidentes 

das câmaras municipais dos municípios que integram a área metropolitana 

(Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, 

Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila 

Franca de Xira). O conselho metropolitano tem um presidente e dois vice-

presidentes, eleitos entre seus membros. 

Compete ao conselho metropolitano, segundo o Artigo 71.º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro:  

 Eleger o seu presidente e vice-presidentes, na sua primeira 
reunião;  

 definir e aprovar as opções políticas e estratégicas da área 
metropolitana;  

                                                 
45

 O Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) constitui o enquadramento de referência 
para a aplicação da política comunitária de coesão económica e social em Portugal, durante o 
período de 2007-13. 
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 aprovar o plano de ação da área metropolitana e a proposta de 
orçamento e as suas alterações e revisões, bem como apreciar o 
inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e 
respetiva avaliação e, ainda, apreciar e votar os documentos de 
prestação de contas;  

 aprovar os planos, os programas e os projetos de investimento e 
desenvolvimento de interesse metropolitano, cujos regimes jurídicos são 
definidos em diploma próprio, incluindo: plano metropolitano de 
ordenamento do território, plano metropolitano de mobilidade e logística, 
plano metropolitano de proteção civil, plano metropolitano de gestão 
ambiental e plano metropolitano de gestão de redes de equipamentos de 
saúde, educação, cultura e desporto;  

 acompanhar e fiscalizar a atividade da comissão executiva 
metropolitana, das empresas locais e de quaisquer outras entidades que 
integrem o perímetro da administração local;  

 apreciar, com base na informação disponibilizada pela comissão 
executiva metropolitana, os resultados da participação da área 
metropolitana nas empresas locais e em quaisquer outras entidades; 
conhecer e tomar posição sobre os relatórios definitivos resultantes de 
ações tutelares ou de auditorias executadas sobre a atividade dos 
órgãos e serviços da área metropolitana;  

 tomar posição perante quaisquer órgãos do Estado ou entidades 
públicas sobre assuntos de interesse para a área metropolitana;  

 autorizar a celebração de contratos de delegação de 
competências com o Estado e com os municípios, bem como a respetiva 
resolução e revogação;  

 autorizar a área metropolitana a associar-se com outras entidades 
públicas, privadas ou do setor social e cooperativo, a criar ou participar 
noutras pessoas coletivas e a constituir empresas locais;  

 deliberar sobre o número de secretários metropolitanos 
remunerados, nos termos da presente lei; aprovar o seu regimento;  

 aprovar, sob proposta da comissão executiva metropolitana, os 
regulamentos com eficácia externa;  

 deliberar, sob proposta da comissão executiva metropolitana, 
sobre a forma de imputação material aos municípios integrantes da área 
metropolitana das despesas não cobertas por receitas próprias; apreciar 
e deliberar sobre o exercício da competência de cobrança dos impostos 
municipais pelos serviços da área metropolitana, nos termos a definir por 
diploma próprio;  

 aprovar ou autorizar a contratação de empréstimos; designar, sob 
proposta da comissão executiva metropolitana, o representante da área 
metropolitana na assembleia geral das empresas locais, assim como os 
seus representantes em quaisquer outras entidades, organismos ou 
comissões nos quais a área metropolitana participe, independentemente 
de integrarem ou não o perímetro da administração local;  

 designar, sob proposta da comissão executiva metropolitana, o 
revisor oficial de contas ou a sociedade de revisores oficiais de contas; 
acompanhar a atividade da área metropolitana, e avaliar os respetivos 
resultados, nas empresas locais e noutras entidades nas quais a área 
metropolitana detenha alguma participação;  

 aprovar a criação ou reorganização dos serviços metropolitanos; 
aprovar o mapa de pessoal dos serviços metropolitanos;  

 autorizar a comissão executiva metropolitana a celebrar, após 
concurso público, contratos de concessão e fixar as respetivas 
condições gerais; aceitar doações, legados e heranças a benefício de 
inventário;  

 autorizar a comissão executiva metropolitana a adquirir, alienar ou 
onerar bens imóveis e fixar as respetivas condições gerais, podendo 
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determinar o recurso à hasta pública, assim como a alienar ou onerar 
bens ou valores artísticos da área metropolitana, aplicando-se, com as 
devidas adaptações, o disposto no n.º 2 do artigo 33.º;  

 deliberar sobre a participação da área metropolitana em projetos e 
ações de cooperação descentralizada, designadamente no âmbito da 
União Europeia e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa; 
deliberar sobre a composição em concreto do conselho estratégico para 
o desenvolvimento metropolitano; 

 ratificar o regimento de organização e funcionamento do conselho 
estratégico para o desenvolvimento metropolitano;  

 deliberar sobre a emissão de parecer relativo às matérias 
previstas nas alíneas b) a e) do n.º 1 do artigo 25.º e na alínea e) do n.º 1 
do artigo 33.º;  

 aprovar a constituição da entidade gestora para a requalificação 
nas autarquias, bem como o regulamento específico; pronunciar-se e 
deliberar sobre todos os assuntos que visem a prossecução das 
atribuições da área metropolitana;  

 exercer as demais competências previstas na lei e no regimento;  

 deliberar sobre a demissão da comissão executiva. 

A Comissão Executiva Metropolitana é o órgão executivo da Área 

Metropolitana de Lisboa, constituído por um primeiro-secretário e por quatro 

secretários metropolitanos. A lista ordenada dos candidatos a membros da 

Comissão Executiva Metropolitana é aprovada pelo Conselho Metropolitano, e 

submetida à votação nas assembleias municipais dos municípios que integram a 

área metropolitana. 

Segundo o artigo 76.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, são 

competências da comissão executiva metropolitana:  

 Elaborar e submeter à aprovação do conselho metropolitano os 
planos necessários à realização das atribuições metropolitanas;  

 propor ao Governo os planos, os programas e os projetos de 
investimento e desenvolvimento de interesse metropolitano;  

 participar, com outras entidades, no planeamento que diretamente 
se relacione com as atribuições da área metropolitana, emitindo parecer 
a submeter a apreciação e deliberação do conselho metropolitano;  

 pronunciar-se sobre os planos e programas da administração 
central com interesse metropolitano; assegurar a articulação entre os 
municípios e os serviços da administração central;  

 colaborar com os serviços da administração central com 
competência no domínio da proteção civil e com os serviços municipais 
de proteção civil, tendo em vista o cumprimento dos planos de 
emergência e programas estabelecidos, bem como nas operações de 
proteção, socorro e assistência na iminência ou ocorrência de acidente 
grave ou catástrofe;  

 participar na gestão de programas de desenvolvimento regional e 
apresentar candidaturas a financiamentos através de programas, 
projetos e demais iniciativas;  

 elaborar e submeter a aprovação do conselho metropolitano o 
plano de ação e a proposta do orçamento, assim como as respetivas 
alterações e revisões;  

 executar as opções do plano e orçamento;  
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 elaborar e apresentar ao conselho metropolitano propostas de 
harmonização no domínio dos poderes tributários dos municípios;  

 aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos de 
encargos e a adjudicação de empreitadas e aquisição de bens e 
serviços, cuja autorização de despesa lhe caiba;  

 propor ao conselho metropolitano o representante da área 
metropolitana na assembleia geral das empresas locais, assim como os 
seus representantes em quaisquer outras entidades, organismos ou 
comissões nos quais a área metropolitana participe, independentemente 
de integrarem ou não o perímetro da administração local;  

 alienar bens imóveis em hasta pública, independentemente de 
autorização do conselho metropolitano, desde que a alienação decorra 
da execução das opções do plano e a respetiva deliberação tenha sido 
aprovada por unanimidade do conselho metropolitano;  

 elaborar e aprovar a norma de controlo interno, bem como o 
inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais da área 
metropolitana e respetiva avaliação e ainda os documentos de prestação 
de contas, a submeter à apreciação e votação do conselho 
metropolitano;  

 colaborar no apoio a programas e projetos de interesse 
metropolitano, em parceria com entidades da administração central;  

 elaborar e submeter à aprovação do conselho metropolitano 
projetos de regulamentos com eficácia externa da área metropolitana;  

 proceder à aquisição e locação de bens e serviços; executar obras 
por empreitada;  

 dirigir os serviços metropolitanos de apoio técnico e administrativo; 
alienar bens móveis;  

 participar em órgãos de gestão de entidades da administração 
central;  

 participar em órgãos consultivos de entidades da administração 
central;  

 propor a declaração de utilidade pública para efeitos de 
expropriação;  

 enviar ao Tribunal de Contas as contas da área metropolitana;  

 dar conhecimento das contas da área metropolitana às 
assembleias municipais dos respetivos municípios;  

 desenvolver projetos de formação dos recursos humanos dos 
municípios; desenvolver projetos de apoio à gestão municipal;  

 acompanhar e apoiar a instrução dos processos de execução 
fiscal no âmbito da administração municipal;  

 acompanhar e apoiar a instrução dos procedimentos de controle 
prévio, designadamente nos domínios da construção, reconstrução, 
conservação ou demolição de edifícios, assim como relativamente aos 
estabelecimentos insalubres, incômodos, perigosos ou tóxicos, da 
competência das câmaras municipais;  

 exercer as competências delegadas nos termos dos contratos 
previstos no artigo 120.º;  

 assegurar o cumprimento das deliberações do conselho 
metropolitano;  

 dirigir os serviços metropolitanos;  

 discutir e preparar com os departamentos governamentais e com 
as câmaras municipais contratos de delegação de competências, nos 
termos previstos na presente lei;  

 submeter ao conselho metropolitano, para efeitos de autorização, 
propostas de celebração dos contratos de delegação de competências 
previstos na alínea anterior;  
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 submeter ao conselho metropolitano, para efeitos de autorização, 
propostas de resolução e revogação dos contratos previstos na alínea 
dd);  

 propor ao conselho metropolitano o parecer relativo às matérias 
previstas nas alíneas b) a e) do n.º 1 do artigo 25.º;  

 propor ao conselho metropolitano a constituição da entidade 
gestora da requalificação nas autarquias;  

 exercer as demais competências legais, incluindo aquelas que o 
Estado venha a transferir para as áreas metropolitanas no quadro da 
descentralização;  

 apresentar propostas ao conselho metropolitano sobre matérias da 
competência deste. 

O Conselho Estratégico para o Desenvolvimento Metropolitano é um 

órgão de natureza consultiva destinado ao apoio ao processo de decisão dos 

restantes órgãos da área metropolitana. É constituído por representantes das 

instituições, entidades e organizações com relevância e intervenção no domínio 

dos interesses metropolitanos, cabendo ao conselho metropolitano deliberar 

sobre a sua composição em concreto. 

Em relação aos indicadores econômicos, a tabela abaixo apresenta a 

taxa de desemprego das cidades pertencentes à AML, incluindo duas sub-regiões 

estatísticas portuguesas, que são Grande Lisboa46 e Península de Setúbal47. 

    

Zona Geográfica 

Taxa de desemprego (%) 

Em 2011 

HM H M 

Área Metropolitana de Lisboa 12,94 13,47 12,41 

Grande Lisboa 12,35 13,05 11,65 

Cascais 12,05 12,48 11,64 

Lisboa 11,84 13,17 10,55 

Loures 12,89 13,75 12,04 

                                                 
46

 A Grande Lisboa é uma sub-região estatística portuguesa, parte da Região de Lisboa (antiga 

Região de Lisboa e Vale do Tejo) e do Distrito de Lisboa. Limita a norte com o Oeste, a leste com 
a Lezíria do Tejo, a sul com o Estuário do Tejo (e, através dele, com a Península de Setúbal), e a 
sul e a oeste com o Oceano Atlântico. Tem uma área de 1 381 km². A sub-região da Grande 
Lisboa compreende Amadora, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Odivelas, Oeiras, Sintra e Vila 
Franca de Xira. 
47  A Península de Setúbal é uma sub-região estatística portuguesa, parte da Região de 

Lisboa (antiga Região de Lisboa e Vale do Tejo), abrangendo a parte norte do Distrito de Setúbal. 
Esta limita a norte com o Estuário do Tejo (e, através dele, com a Grande Lisboa e com a Lezíria 
do Tejo), a leste com o Alentejo Central, a sul com o Alentejo Litoral e a sul e a oeste com 
o Oceano Atlântico. A península compreende Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, 
Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%25C3%25A3o_de_Lisboa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa_e_Vale_do_Tejo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Lisboa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oeste_(sub-regi%25C3%25A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lez%25C3%25ADria_do_Tejo_(sub-regi%25C3%25A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reserva_Natural_do_Estu%25C3%25A1rio_do_Tejo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pen%25C3%25ADnsula_de_Set%25C3%25BAbal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%25C3%25A2ntico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amadora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cascais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Loures
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mafra_(Portugal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Odivelas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oeiras_(Portugal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sintra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Franca_de_Xira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Franca_de_Xira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%25C3%25A3o_de_Lisboa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%25C3%25A3o_de_Lisboa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa_e_Vale_do_Tejo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Set%25C3%25BAbal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reserva_Natural_do_Estu%25C3%25A1rio_do_Tejo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Lisboa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lez%25C3%25ADria_do_Tejo_(sub-regi%25C3%25A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lez%25C3%25ADria_do_Tejo_(sub-regi%25C3%25A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alentejo_Central
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alentejo_Litoral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%25C3%25A2ntico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pen%25C3%25ADnsula
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcochete
https://pt.wikipedia.org/wiki/Almada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barreiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Moita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Montijo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Palmela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Seixal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sesimbra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Set%25C3%25BAbal
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Mafra 9,11 8,47 9,82 

Oeiras 10,75 11,43 10,12 

Sintra 13,54 13,74 13,34 

Vila Franca de Xira 11,31 11,07 11,55 

Amadora 14,96 16,6 13,4 

Odivelas 12,13 12,96 11,32 

Península de Setubal 14,53 14,56 14,51 

Alcochete 12,06 13,31 10,79 

Almada 14,33 15,19 13,49 

Barreiro 15,36 15,56 15,15 

 Moita 17,87 18,76 16,95 

Montijo 13,16 13,23 13,09 

Palmela 13,56 12,8 14,38 

Seixal 14,08 14,01 14,15 

Sesimbra 12,41 10,79 14,19 

Setúbal 15,55 14,94 16,19 

Tabela 20: Taxas de Desemprego por Sexo na AML. 
Fonte: Censos 2011. Resultados definitivos: Portugal. Quadros Resumo. Retirado em: 
http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=ine_censos_publicacao_det&contexto=p
u&PUBLICACOESpub_boui=156651739&PUBLICACOESmodo=2&selTab=tab1&pcensos=61969
554. Acesso em 24/06/2015. 

Na Área Metropolitana de Lisboa, a população ativa era constituída, no 

ano de 2011, por 1 405 058 indivíduos, dos quais 49,7% são homens e 50,3% são 

mulheres, segundo informações do Censo 2011. A repartição por sexo é inversa à 

registada para o total nacional, em que, na população ativa, os homens estão 

mais representados. A população ativa representa 58,9 % da população residente 

na região com 15 ou mais anos. A população empregada na região de Lisboa 

ascendia a 1 223 276, com os homens representando 49,4% e as mulheres 

50,6%. A proporção de mulheres empregadas era maior para as idades até ao 

grupo etário 55-59 anos; nos restantes grupos etários (com 60 ou mais anos), há 

uma maior proporção de homens empregados. 

A taxa de emprego da população em idade ativa era, em 2011, na 

AML, 51,3%, valor superior do que o verificado para o país (48,5%). Assim como 

a estrutura nacional, também na região de Lisboa, a taxa de emprego nos 

homens é superior à das mulheres, 54,4% contra 48,6%. Em 2011, Vila Franca de 

http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=ine_censos_publicacao_det&contexto=pu&PUBLICACOESpub_boui=156651739&PUBLICACOESmodo=2&selTab=tab1&pcensos=61969554
http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=ine_censos_publicacao_det&contexto=pu&PUBLICACOESpub_boui=156651739&PUBLICACOESmodo=2&selTab=tab1&pcensos=61969554
http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=ine_censos_publicacao_det&contexto=pu&PUBLICACOESpub_boui=156651739&PUBLICACOESmodo=2&selTab=tab1&pcensos=61969554
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Xira era o município da região que apresentava a taxa de emprego mais elevada 

57,8%, seguido de Mafra com 57,7% e Alcochete com 56,3%. Com os valores 

mais baixos, surgiam os municípios do Barreiro (45,7%), Moita (46,5%) e Almada 

(47,7%).  

Na última década, e acompanhando a tendência nacional, a taxa de 

emprego na região de Lisboa recuou 5,4 pontos percentuais (pp). Este recuo foi 

mais expressivo nos homens (-8,7pp) do que nas mulheres (-2,3 pp). O 

decréscimo da taxa de emprego foi verificado na generalidade dos municípios da 

região, com exceção de Alcochete, que registou um ligeiro aumento. Os 

decréscimos mais significativos na taxa de emprego ocorreram nos municípios de 

Sintra (-9,3pp) e Amadora (-8,5pp). 

Em 2011, a taxa de desemprego na AML era de 12,9%, valor inferior 

ao verificado para o conjunto do país (13,2%). Ao contrário do verificado em 

termos nacionais, na região de Lisboa, o desemprego atingia mais os homens 

13,5%. Para as mulheres, o valor da taxa de desemprego era de 12,4%. O 

desemprego tem maior incidência na população mais jovem. Entre os 15 e os 19 

anos, o valor da taxa de desemprego era de 52,6% e, entre os 20 e os 24, era de 

26,2% à época do censo 2011. Os homens tinham taxas de desemprego mais 

elevadas em quase todas as idades, com exceção dos grupos etários 30-34 anos 

e 60 ou mais anos. Os municípios da Península de Setúbal registravam taxas de 

desemprego superiores, com Moita (17,9%), Setúbal (15,6%) e Barreiro (15,4%) 

apresentando os valores mais elevados. Por outro lado, os valores mais baixos de 

desemprego observavam-se em Mafra (9,1%), Oeiras (10,8%) e Vila Franca de 

Xira (11,3%).  

Em 2011, os setores de atividade que empregavam mais população na 

região de Lisboa eram o “Comércio, alojamento transportes e comunicações” com 

33,6%, seguindo-se as “Outras atividades de Serviços” com 31,2%. Face à 

estrutura nacional, evidencia-se, na região, uma maior representatividade das 

atividades ligadas ao comércio e serviços, em especial nas “Atividades 

Financeiras, imobiliárias e serviços às empresas”. Face a 2001, e acompanhando 

a tendência verificada a nível nacional, assistiu-se a uma maior terceirização da 

economia regional, a par de uma perda da importância da indústria. Na região de 

Lisboa, o ramo de atividade econômica mais afetado pelo desemprego é o 
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“Comércio, alojamento transportes e comunicações”, com 38,0%, seguido das 

“Outras atividades de Serviços”, com 16,8% e das “Atividades Financeiras, 

imobiliárias e serviços às empresas”, com 15,4%. Face à estrutura nacional, a 

região destaca-se por taxas de desemprego mais elevadas nos sectores do 

comércio e serviços e mais baixas na indústria, agricultura e construção. 

 2011 

Total Homens Mulheres 

Taxa de desemprego da população    

Lisboa 12,94 % 13,47 % 12,41 % 

Portugal 13,18 % 12,58 % 13,83 % 

Taxa de desemprego da população jovem (15-24 
anos) 

   

Lisboa 30,68 % 32,39 % 28,96 % 

Portugal 27,93 % 26,76 % 29,24 % 

Tabela 21: Taxa de desemprego e desemprego da população jovem em Portugal.  
Fonte: INE, I.P. Censos 2011 Resultados Definitivos - Região Lisboa. Instituto Nacional de 
Estatística, I.P., Lisboa - Portugal, 2012. Retirado em 
file:///C:/Users/investigadorsocius.DOCFUNC/Downloads/Censos2011_ResultadosDefinitivos_Lisb
oa_3.pdf. Acesso em 24/06/2014. 

Em 2011, na região de Lisboa, a taxa de desemprego jovem (15-24 

anos) era de 30,7%, valor superior ao observado em termos nacionais, 27,9%. O 

desemprego para este grupo populacional é bastante mais elevado do que o 

registado para o total da população. À semelhança da taxa de desemprego total 

na região de Lisboa, também a taxa de desemprego jovem, afeta mais os homens 

que as mulheres, 32,4% contra 29,0%. Esta realidade é inversa à verificada para 

o total do País, onde quer para o desemprego, quer para o desemprego jovem, as 

mulheres estão mais representadas. As taxas de desemprego jovem mais 

elevadas registavam-se na Península de Setúbal, nomeadamente nos municípios 

da Moita (36,9%), Barreiro (36,7%), Setúbal (34,9%) e Almada (34,0%). Em 

oposição, Mafra e Vila Franca de Xira distinguiam-se pelas taxas de desemprego 

mais baixas, 21,2% e 26,7%, respetivamente. 

É preciso reduzir e alterar a concentração da atividade econômica no 

setor terciário, verificada ao longo dos últimos anos em Portugal, e a consequente 

redução da atividade dos setores produtivos de bens transacionáveis, que tem 

vindo a fragilizar a ambicionada competitividade portuguesa, proclama o PWC. 
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Segundo o Estatísticas do Ambiente (2013), o Índice de Produção Industrial 

apresentou um decréscimo de 6,1% em 2013, face a 2012, reforçando o 

decréscimo verificado em 2012 face a 2011 (-6,5%). 

Com isso, a indústria, em um período de forte globalização, de intensa 

concorrência externa e de impossibilidade do Estado assegurar a cobertura 

sistemática de prejuízos dos setores infraestruturais da indústria, viu reduzir o seu 

peso na economia. No seu conjunto, a indústria não criou empregos, mas, foi 

geradora de desemprego estrutural, segundo nos apresenta o cenário de 

desenvolvimento para a AML. 

Ainda segundo o cenário, os bancos reduziram a sua exposição ao 

crédito aos sectores industriais, em parte pela própria falta de dinamismo e 

rendibilidade do investimento nestes setores e concentraram os seus 

financiamentos em duas áreas, o imobiliário e os sectores de infraestrutura de 

serviços.  

Além da questão dos bancos, é também imperativo rever o papel do 

Estado, na criação das condições e soluções necessárias à dinamização da 

economia e, especificamente, do setor industrial, não só tornando os custos 

operacionais, energéticos e outros, equivalentes aos de países concorrentes, 

como também reduzindo os custos de contexto ainda existentes, em particular no 

licenciamento industrial.  

Para a PWC (2009), a indústria precisa reassumir uma posição mais 

relevante na agenda política, enquanto pilar fundamental de sustentabilidade do 

modelo económico-social para Portugal e, para isso, faz-se necessário atingir 

níveis elevados de produtividade e investir em modernização, não apenas 

tecnológica, mas também operacional e dos métodos de trabalho.  

Essa publicação lista uma série de itens que dificultam o 

reaquecimento industrial em Portugal dentre os quais se destacam a morosidade 

e alto custo dos processos de licenciamento, os custos com a energia, a 

legislação laboral e dinamizar o transporte de mercadoria, modificando a opção 

rodoviária pela marítima e ferroviária.  

 Para o reaquecimento, a indústria portuguesa necessita ser mais 

competitiva. Para tal, segundo a PWC (2009),  

1. É necessário investimento em tecnologia, organização operacional e 
métodos de trabalho. 2. Muitas empresas industriais ainda necessitam 
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de aumentar significativamente a sua competitividade, nomeadamente 
através do upgrade dos seus fatores internos, como por exemplo os 
métodos de trabalho. 3. O custo da mão-de-obra é um dos fatores 
menos relevantes para a indústria portuguesa, embora a legislação 
laboral deva ser adaptada às necessidades deste setor. 4. Os custos 
com a energia representam a principal preocupação ao nível dos custos, 
para a generalidade das empresas industriais em Portugal. Ao cenário 
atual somam-se as más notícias para o futuro, que podem, não só pôr 
em causa o relançamento da Gama Eletroeletrônicos omo setor de 
relevância no país, como também a viabilidade de muitas empresas 
atuais. 5. A questão logística é também uma preocupação porque os 
custos são elevados e, principalmente, porque as condições logísticas 
do país não estão adaptadas às reais necessidades das empresas 
exportadoras. 6. O Governo pode ter aqui um papel fundamental, 
reorganizando e dinamizando as infraestruturas de suporte à exportação. 
7. O licenciamento e demais processos exigidos são também fatores 
identificados como inibidores do desenvolvimento industrial. 8. Também 
aqui, o Governo pode ter um papel decisivo na resolução deste 
problema, posicionando-se como entidade facilitadora e redefinindo os 
processos de modo a servirem a atividade industrial e as suas 
necessidades. 9. Para tornar possíveis os projetos industriais é 
necessário capital, tanto pela via da dotação de capital, como pela via do 
acesso ao financiamento. Na generalidade, os projetos industriais em 
Portugal precisam de um reforço de capital próprio, que pode ser 
realizado através da entrada de novos investidores (incluindo “private 
equity”), mas também através de políticas mais prudentes de 
autofinanciamento. 10. É necessária estabilidade para se avançar com o 
relançamento da indústria em Portugal. São necessários pactos de 
regime para as matérias de fundo, com especial relevância para a 
estabilidade fiscal, e é necessário traçar- -se, como no passado, um 
caminho para a indústria e uma estratégia para a economia portuguesa 
como um todo. 

Portanto, a revitalização da indústria é fundamental para a recuperação 

da competitividade da economia portuguesa, devendo o Estado criar as condições 

adequadas para que isso aconteça, as quais podem ser resumidas em quatro 

aspetos fundamentais, segundo a PWC (2009), que são o aperfeiçoamento da 

coordenação entre as diferentes entidades públicas, a eliminação das barreiras 

burocráticas e a adoção de uma postura mais colaborativa com as empresas, a 

estabilização do sistema fiscal e a revisão do modelo de ensino técnico e 

superior, no sentido de garantir que este supra as necessidades da indústria. 

Segundo o PWC (2009), é essencial que o sistema de ensino se adapte às 

necessidades da indústria, assegurando a disponibilidade de recursos humanos 

devidamente qualificados e em número adequado.  
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4 – O Perfil dos Trabalhadores e a Oferta de Educação Profissional 
 

 

A nossa análise neste capítulo centrar-se-á em quatro momentos 

distintos, a saber, os coordenadores e os cursos ofertados pelo CEFET-MG, o 

perfil do trabalhador técnico demandado pelas indústrias da RMBH, o perfil do 

trabalhador técnico e os cursos ofertados em Lisboa, Portugal e oferta e 

demanda: relações entre escola e indústria. 

Conforme o nome dos três primeiros itens já anuncia, foi feito um 

apanhado geral das entrevistas realizadas com os coordenadores do CEFET-MG, 

nas indústrias da RMBH e com as escolas e empresas em Lisboa. 

Para o tópico “Os coordenadores e os cursos ofertados pelo CEFET-

MG”, apresentaremos um resumo da análise das entrevistas realizadas com 

quatro coordenadores do CEFET-MG. 

Para o tópico “O perfil do trabalhador técnico demandado pelas 

indústrias da RMBH”, apresentaremos um resumo da análise das entrevistas 

realizadas em cinco indústrias da RMBH. 

Para o tópico “O perfil do trabalhador técnico e os cursos ofertados em 

Lisboa, Portugal”, apresentaremos um resumo da análise das entrevistas 

realizadas em duas escolas profissionais e em uma firma prestadora de serviços 

às indústrias da AML. 

No último item, “Oferta e demanda: relações entre escola e indústria”, 

faremos uma revisão bibliográfica associada à análise das entrevistas transcritas 

na íntegra e aqui apresentadas através de resumos nos três itens anteriormente 

citados. 
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4.1 – Os coordenadores e os cursos ofertados pelo CEFET-MG 
 

 

O CEFET-MG oferece cursos em quatro modalidades para os seus 

alunos, Cursos de Educação Profissional Técnica Integrada de Nível Médio, 

cursos de Educação Profissional Técnica Integrada de Nível Médio para Jovens e 

Adultos – EJA, cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio com 

Concomitância Externa e os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio Subsequente. 

A nossa análise centrar-se-á nos cursos da modalidade integrada, ou 

seja, os cursos que os alunos fazem - o ensino técnico e o ensino médio de forma 

integrada. Esses cursos são oferecidos aos candidatos que concluíram o Ensino 

Fundamental. Com base nas tabelas 1, 2 e 3, apresentamos o universo dos 

alunos dos cursos pesquisados no CEFET-MG 

TOTAL DOS CURSOS PESQUISADOS 

Número de alunos no curso integrado 663 

Número de alunos no subsequente, na concomitância externa e na 

Educação de Jovens e Adultos 

295 

Percentual de alunos do curso integrado 69,2% 

Percentual de alunos das outras modalidades 30,8% 

Quantos são homens no curso integrado. 470 

Quantas são mulheres no curso integrado. 193 

Quantos são homens nas outras modalidades. 201 

Quantas são mulheres nas outras modalidades. 94 

Percentual de homens do curso integrado  70,9% 

Percentual de mulheres do curso integrado  29,1% 

Percentual de homens das outras modalidades 68,1% 

Percentual de mulheres das outras modalidades 31,9% 

Quais turmas são do diurno  24 

Quais turmas são do noturno. 19 
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Percentual de turmas do diurno  55,8% 

Percentual de turmas do noturno. 44,2% 

Tabela 23: Total de alunos dos cursos pesquisados no ano de 2015. 
Fonte: Elaboração própria. 

Portanto, temos que os alunos dos cursos integrados representam 

69,2% e os alunos das outras modalidades 30,8% do total de alunos dos cursos 

pesquisados, estando próximo do que demonstra o quadro abaixo referente às 

matrículas anuais de 2014 do CEFET-MG, que, nesse ano, apresentou um 

percentual de 74% de alunos matriculados em cursos integrados contra 26% nas 

outras modalidades. 

Unidade BELO HORIZONTE      2010 2011 2012 2013 2014 

Sub-Total Integrado  1.888 1.947 1.871 1.861 2.009 

Sub-Total Proeja   160 177 159 117 102 

Sub-Total CCE     575 383 265 227 214 

Sub-Total Subsequente      229 380 413 410 402 

TOTAL DA UNIDADE  2.852 2.887 2.708 2.615 2.727 

% do Integrado sobre o Total da Unidade    66% 67% 69% 71% 74% 

% dos outros cursos sobre o Total da Unidade   34% 33% 31% 29% 26% 

Tabela 24: Matrículas unidade Belo Horizonte no período de 2010 a 2014. 
Fonte: DEPT - Relatório de Gestão 2014 - Retirado em 
http://cefetmg.br/galeria/download/relatorio_gestao_2014.pdf. Acesso em 04/11/15. 

Se tomarmos a evolução apresentada no período entre 2010 e 2014, 

esse quadro mostra uma tendência de aumento no percentual de matrículas nos 

cursos integrados, o que eleva a relevância de análise dessa modalidade. 

Ao tomarmos o número de turmas dos cursos pesquisados, os 

percentuais mostram que 55,8% das turmas são dos cursos integrados enquanto 

44,2% são de turmas das outras modalidades, sendo que 100% das turmas da 

modalidade integrada são ofertadas no diurno, ficando para o noturno as outras 

modalidades. 

Em relação ao total de homens e mulheres, o quadro apresenta um 

percentual de 70,9% de homens e 29,1 % de mulheres na modalidade integrada, 

em relação às outras modalidades, os percentuais são próximos, apresentando 

68,1% de homens e 31,9% de mulheres. Em relação aos percentuais de homens 

e mulheres do universo dos cursos integrados, os dados do Departamento de 

http://cefetmg.br/galeria/download/relatorio_gestao_2014.pdf
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Registro Escolar mostram que o CEFET-MG tem, no ano de 2015, 2078 alunos 

matriculados nos cursos integrados em Belo Horizonte, sendo 1246 homens e 

832 mulheres, o que representa percentuais de 60% e 40% respectivamente. 

Após essa breve caracterização das turmas e alunos matriculados nos 

cursos pesquisados, as entrevistas realizadas com os coordenadores do CEFET-

MG serão expostas na perspectiva de sete grupos de questionamentos, que são 

os tópicos a priori escolhidos para a realização das entrevistas semiestruturadas. 

Esses tópicos são: Linhas gerais dos cursos; Relação do curso com o mercado de 

trabalho; Projeto pedagógico; Desenvolvimento de competências; Atividades 

extracurriculares; Estágio curricular e Considerações finais. 

No caso do CEFET-MG, o nome da Instituição é real, somente os 

nomes dos coordenadores entrevistados são fictícios, preservando, assim, o 

anonimato dos coordenadores. Sendo assim, os coordenadores passam a ser 

identificados como Pedro, Sebastião, Joana e Lucas. Em determinado momento, 

juntou-se a coordenadora Joana à assistente de coordenação que doravante será 

identificada como Inês. 

Três coordenadores expuseram seus posicionamentos sobre os 

respectivos cursos que coordenam e o outro coordenador passou uma visão geral 

dos cursos da Instituição, já que ele responde pela diretoria de educação 

profissional técnica de nível médio, ou seja, pela diretoria que agrega todos os 

cursos integrados do CEFET-MG. Sendo assim, as suas considerações não se 

referem a nenhum curso especificamente, são posicionamentos relativos à 

totalidade da Instituição. 

Em relação às linhas gerais dos cursos, o curso técnico de mecânica 

oferece uma formação técnica em nível médio, de forma a preparar o aluno para 

exercer as funções de projeto, manutenção de equipamentos, acompanhamento 

de processos na indústria no geral, para aplicação de técnicas mecânicas na 

indústria de processos, na indústria fabril, processos de montagem, hospitais, 

refinarias, todas as áreas onde estão envolvidos processos e conhecimentos 

referentes à mecânica. 

Em relação ao curso integrado, o coordenador Pedro afirma que a 

modalidade integrada é a modalidade na qual o aluno faz concomitantemente o 

ensino médio e o ensino técnico. A vantagem do curso integrado, em que o aluno 
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cursa o ensino médio dentro do CEFET-MG, é que se percebe que há uma 

interação maior, de uma forma mais concisa, eficiente entre os conteúdos 

acadêmicos, propiciando ao aluno uma formação não só humana, mas também 

um embasamento em termos de conteúdos matemáticos, físicos que são 

necessários nas disciplinas de cunho técnico. Outras vantagens citadas pelo 

coordenador são a colaboração com a visão espacial na área de desenho, visão 

crítica de mercado, visão crítica da realidade, através das disciplinas de 

matemática, física, filosofia, história, geografia, na análise da situação política. 

Portanto, para ele, um curso integrado funciona melhor para atender as 

necessidades do ensino técnico. 

Ao ser indagado sobre o seu curso ser realmente integrado, o 

coordenador Pedro respondeu que é uma situação um pouco complicada de se 

falar. Contou que foi aluno do ensino técnico há alguns anos, no ensino integrado 

diurno. Ele acredita que o curso era mais integrado na época que era aluno do 

que é ultimamente, no sentido de o ensino médio servir como apoio e 

embasamento para as disciplinas do ensino técnico.  

Hoje, na forma como o ensino médio é ministrado no CEFET-MG, ele é 

um pouco integrado ainda, mas não como anteriormente porque ele se tornou 

também um ensino médio preparatório para o vestibular. Segundo o coordenador, 

houve uma desvinculação entre as disciplinas de formação básica acadêmica e 

as disciplinas de ensino técnico e isso fez com que diminuísse o atendimento às 

necessidades do curso. 

Em relação à quantidade de horas de disciplinas de formação técnica e 

horas de formação geral que o curso oferece, o coordenador Pedro salienta que 

tem uma diferença entre o diurno e o noturno e que o curso de mecânica 

integrado tem uma carga horária para disciplinas de formação geral de 2.400 

horas e, na formação profissional específica, tem uma carga horária de 1300 

horas.  

Ao ser questionado se os dois grupos de disciplinas mantêm um bom 

diálogo, o coordenador Pedro afirmou que esse diálogo piorou e citou um 

exemplo, novamente da sua época de aluno, em que, ao cursar o curso técnico 

de 1986 a 1988, na disciplina de matemática, por exemplo, no segundo ano, o 

aluno via limites e derivadas e, no terceiro ano, equações integrais e diferenciais. 
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Esse conteúdo utilizando equações diferenciais, integrais, limites e derivadas é 

importante para as disciplinas como mecânica técnica, resistência de materiais e 

máquinas térmicas e de fluxo, estudar as leis de escoamento, dimensionamento 

de equipamentos, selamento contra fadiga, ruptura, tração. Então, havia uma 

comunicação melhor entre a disciplina de ensino médio e técnico, o conteúdo era 

planejado e elaborado para atender as disciplinas técnicas.  

Em relação ao tipo de profissional que esse curso oferece para o 

mercado de trabalho, foi questionado se há algum diferencial do aluno do CEFET-

MG para alunos de outras instituições. O coordenador Pedro afirmou que, hoje, 

depois da mudança curricular do CEFET-MG, quando o ensino médio passou a 

atender também a preparação para o vestibular, a Instituição tem dois tipos de 

alunos.  

O aluno que faz o curso técnico e vai realmente engajar no mercado de 

trabalho, ou seja, será técnico e atuará como profissional na área e o aluno que 

não vai permanecer no mercado de trabalho, que vai ingressar em um curso 

superior, o qual, em alguns casos, não pertencerá à área do curso técnico, como 

Direito, Medicina, etc." 

Entre aqueles que vão para o mercado de trabalho, a coordenação tem 

um retorno bastante positivo da atuação deles e da satisfação do mercado de 

trabalho com o aluno formado pelo CEFET-MG em comparação com alunos de 

outras escolas técnicas.  

O coordenador Pedro salientou que tem retorno nas RAES (Reuniões 

Anuais de Estágio) e no seminário de estágio de que os alunos em dinâmicas de 

grupo, processo seletivo de empresas se saem melhor do que alunos formados 

em outras escolas, além de terem mais habilidade em trabalhar em equipe. 

Já o curso de eletrônica, historicamente, segundo o seu coordenador, é 

um curso generalista, apesar da área de eletrônica ser muito abrangente, ser 

dividida em várias subáreas, por exemplo, telecomunicação, eletrônica de 

potência, automação, microprocessadores e outras. O curso do CEFET-MG 

oferece um pouco de cada uma dessas áreas. O objetivo é preparar o aluno para 

que ele possa entrar em qualquer uma das áreas sem ter muita dificuldade. 

Portanto, o curso oferece telecomunicação, eletrônica de potência, automação, 
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microprocessadores, de forma que o aluno não saia especializado em nenhuma 

área, ele se prepara para aprender aquilo que ele resolver se especializar. 

Quando questionado se o curso de mecânica é um curso integrado e o 

que é um curso integrado, o coordenador Sebastião salientou que curso integrado 

é um curso em que as disciplinas de cultura geral e as disciplinas técnicas são 

ajuntadas, é feito um programa comum de tal maneira que se pode utilizar 

conhecimentos de uma na outra. O coordenador deu o exemplo da física, a física 

tem uma parte da física tradicional chamada eletricidade, o curso tem uma 

disciplina chamada circuitos elétricos. O curso, então, pega o conteúdo das duas 

e cria uma única disciplina. Essa é a integração, é poder aproveitar disciplinas de 

cultura geral na parte técnica e vice-versa. 

O coordenador Sebastião ainda afirmou que o curso de mecânica é um 

curso ajuntado, que não é integrado. Ele era integrado antes da reforma que criou 

os cursos modulares, naquela época ninguém chamava o curso de integrado mas 

era razoavelmente integrado. Essa lei de reforma de ensino praticamente acabou 

com o curso integrado e criou os cursos modulares, posteriormente veio uma 

nova legislação que retorna com a possibilidade de oferta dos cursos da 

educação profissional técnica de nível médio (EPTNM) na modalidade integrada. 

Essa lei trouxe para o CEFET-MG o curso integrado novamente, porém, segundo 

o coordenador, “o pessoal já tinha desaprendido a fazer curso integrado, portanto 

não conseguiram mais integrar” (Sebastião). O coordenador ainda afirmou não 

acreditar que vai integrar algum dia, porque, para isso acontecer, tem que mudar 

muito a mentalidade dentro da Instituição. O que se tem hoje é um curso técnico e 

um curso de ensino médio com uma matrícula somente, porém vivendo 

separados, “o pessoal de cultura geral é independente, o pessoal da área técnica 

é independente, o aluno fica no meio dos dois aqui sem saber o que fazer” 

(Sebastião). O coordenador afirmou que poderia ser integrado, seria muito mais 

produtivo. 

Para melhorar a situação e tornar o curso verdadeiramente integrado, o 

coordenador Sebastião acredita que devesse modificar primeiro “a cabeça das 

pessoas”. Os professores da cultura geral e os professores da área técnica têm 

que conviver mais para trocar o conhecimento e “alguns até desvestir-se de 
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vaidade e fazer um trabalho conjunto, reformulando os cursos de tal maneira que 

se faça essa integração” (Sebastião).  

Segundo o coordenador, é uma questão de movimento, havendo esse 

movimento, é possível fazer. Para ele, o movimento tem que partir da direção, 

não adianta um curso, por exemplo eletrônica, querer integrar. Para se conseguir 

no global, tem que haver uma posição institucional feita pela diretoria de ensino, 

com a missão específica de integrar todos os cursos do CEFET-MG. 

O Coordenador Sebastião esclarece que o curso de mecânica tem 

1200 horas de disciplinas técnicas e, como todos os cursos do CEFET-MG, todos 

têm a mesma carga, têm 2400 horas de formação geral. 

Em relação ao diálogo dos dois conjuntos de disciplinas, o coordenador 

Sebastião entende que nem a área técnica nem a área de cultura geral propiciam 

abertura de diálogo uma para a outra. O que a área técnica tem conseguido fazer 

é alguma coisa de integração com os professores da física, mesmo assim, 

somente com a parte da eletricidade, as outras partes não.  

Agora, segundo o coordenador, com as outras disciplinas, até mesmo a 

matemática, existe muita dificuldade. O curso podia oferecer uma matemática 

mais aplicada, mas os professores não abrem mão de ensinar a matemática da 

maneira tradicional, como é ensinada nas escolas de ensino médio tradicional. 

Segundo o coordenador, as pessoas têm que entender que o Cefet é uma escola 

técnica, que o curso não é um curso médio nem um curso somente técnico, é um 

curso integrado, então os dois lados têm que mudar a visão e se adaptar a isso. 

Ao descrever o tipo de profissional que esse curso oferece para o 

mercado, o coordenador Sebastião enfatizou que é um técnico generalista. 

Contou que tem aluno que, ao sair, acredita que não sabe nada porque, como o 

curso ensina um pouquinho de muita coisa, no final ele acha que não sabe nada, 

mas, assim que ele vai para o mercado de trabalho, fica seis meses no mercado 

de trabalho, ele volta tão amadurecido profissionalmente que chega à conclusão 

de que aprendeu muita coisa, ou seja, de que o CEFET-MG ofereceu para ele 

uma base para dar condição de ele se especializar em alguma área.  

Em relação à diferença do curso integrado e do pós-médio que é 

encontrado em outros lugares, foi questionado se o coordenador entende que há 

uma diferença grande entre o aluno do curso integrado para o aluno que faz o 
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curso em uma escola somente técnica. O coordenador Sebastião afirmou que há 

uma diferença muito grande. A formação humana do curso do CEFET-MG é muito 

melhor. O aluno sai muito mais preparado para a vida, ele é um sujeito com poder 

de crítica muito grande.  

E, segundo o coordenador, isso se deve, principalmente, às disciplinas 

de cultura geral, coisa que não é muito valorizada nas escolas técnicas dessa 

região. “A formação humanística no CEFET-MG é fantástica, então, uma 

formação humanística muito boa com uma formação técnica muito boa, não dá 

para concorrer. Os alunos são melhores. O SENAI, o PRONATEC e 

assemelhados formam a pessoa para uma especificidade, ele só sabe aquilo, se 

ele muda de área que vai trabalhar, ele tem uma dificuldade muito grande” 

(Sebastião).  

O coordenador citou o exemplo do SENAI, que forma muito para a 

indústria, se o aluno vai para a indústria ele está bem formado pelo SENAI, 

apesar de não ter aquela condição crítica que o CEFET-MG oferece, agora, se ele 

sair da indústria e for trabalhar em outra área, segundo o coordenador, ele terá 

que começar de novo. Já o aluno do CEFET-MG não, “se ele mudar, se ele, por 

exemplo, for para a área hospitalar, com pouco tempo, ele está bom lá também, 

sem ter que voltar para a escola, porque tem uma boa base” (Sebastião). 

O curso técnico de química oferece um profissional que vai atuar 

principalmente nas análises químicas, que são o principal foco do curso. Na parte 

de instrumentação, o CEFET-MG tem alguns instrumentos, alguns equipamentos, 

mas a escola não consegue acompanhar o mercado, portanto, essa parte fica um 

pouco deficiente. Como os alunos reclamam muito de que, quando chegam à 

indústria, o equipamento é diferente, muito melhor, o curso procura focar nas 

análises, na base da análise, na compreensão, naquela análise mais simples de 

laboratório que ele tem em qualquer lugar. 

Segundo a coordenadora, se o aluno souber fazer essa análise, ele 

consegue interpretar a outra muito bem, mesmo que ele não tenha o mesmo 

equipamento que o mercado utiliza. O importante é o aluno transpor o 

conhecimento que ele teve na análise química básica para outro instrumental que 

ele encontrar no mercado. 
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Para a coordenadora, o diferencial do curso integrado é que ele ao 

mesmo tempo dá o conhecimento do ensino médio e do ensino técnico. Sendo 

assim, os alunos trabalham com as disciplinas de cultura geral, que todo aluno de 

ensino médio trabalha e ainda têm as disciplinas específicas do curso técnico, 

portanto, eles têm uma carga horária muito maior.  

Quando questionado se realmente o curso de química é integrado, a 

coordenadora afirmou que é bem menos do que deveria ser. Segundo a 

coordenadora, a coordenação tentou algumas integrações maiores, mas acabou 

desistindo porque a escola não acompanhou. Ele citou como exemplo a prática de 

redação. A coordenação de química sempre quis direcioná-la para elaboração de 

relatório, não só isso, mas que os alunos aprendessem na aula de redação a 

escrever um relatório, não a parte técnica, mas a montagem em si, a parte de 

redação mesmo, trabalhando muito a escrita. A coordenação tentou o inglês 

técnico, inglês para o curso de química, o que o curso de química precisa saber 

textos de química, também não funcionou. Outro ponto citado foi em relação a 

noções de estatística, a coordenação tentou uma integração com a matemática. O 

objetivo era que o aluno tivesse as noções de estatística que se precisa para ele 

trabalhar na química. Tem uma disciplina da química especificamente que é 

química analítica que precisa de noções de estatística para o aluno conseguir 

interpretar os resultados, então, tentou-se fazer isso, mas o professor de 

matemática quer dar aquele programa do ensino médio comum e pronto, ele não 

quer fazer um programa diferente para as turmas do curso de química. É isso que 

o curso queria, um programa específico para o curso de química. “A coordenação 

tentou por um período, como não funcionou, desistiu” (Joana). 

Para o coordenador Lucas, o que o CEFET-MG oferece é a 

possibilidade de o aluno ampliar seus horizontes, seus horizontes de 

conhecimento e seus horizontes de expectativas e possibilidades. Segundo ele, 

hoje, diferentemente da tradição que o CEFET-MG tem, a Instituição vem atraindo 

muitos alunos por conta da excelência da educação da base nacional comum. 

Segundo ele, tem muita gente vendo o CEFET-MG como um caminho para uma 

boa formação continuada, para continuidade de estudos, para uma boa formação 

acadêmica, para entrar em uma boa faculdade. Isso veio complementar o que o 

CEFET-MG já possuía e continua possuindo, de ser a porta de entrada para bons 
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empregos. Porém, a Instituição não tem o ensino médio somente, o que tem é um 

curso técnico integrado. Portanto, “o CEFET-MG oferece um embasamento muito 

bom na formação da base nacional comum, na formação geral comum, e ainda 

oferece uma formação técnica, uma formação profissional muito boa” (Lucas).  

 O coordenador Lucas afirmou ter certeza da importância disso para a 

vida e para a entrada do aluno no mercado de trabalho. Ele exemplificou 

apontando que a maioria dos alunos do curso de informática está sendo 

contratada por grandes empresas ou empresas de médio porte, não 

necessariamente por empresas de informática, eles estão sendo contratados para 

assumir funções gerenciais nas mais diferentes empresas porque, segundo ele, o 

mercado descobriu que o aluno do curso técnico de informática do CEFET-MG 

tem uma capacidade de processar informação e gerenciar situações de conflito 

muito maior do que qualquer outro técnico em informática. O coordenador Lucas 

afirmou que isso vem da vivência em um curso integrado, no qual o aluno 

aprende não somente informática, ele tem uma formação mais ampla.  

Em relação ao curso integrado, quando questionado especificamente 

se os cursos do CEFET-MG são realmente integrados, o coordenador Lucas 

afirmou que depende da visão de integração. O coordenador concorda que grade 

curricular nada mais é do que uma eterna batalha por espaços e afirma que isso 

ainda permanece muito forte na Instituição. Segundo ele, as pessoas pensam em 

integração como uma espécie de liquidificador que você vai jogar todas as 

disciplinas dentro, vai bater tudo e as pessoas vão perder a sua identidade. A 

concepção de integração que a Instituição tem tentado trabalhar não significa 

desaparecer com as disciplinas ou com as diferenças, mas buscar espaços 

alternativos para trabalhar conjuntamente. Esse tipo de integração para ele 

apresenta duas grandes vantagens, a primeira é que se trabalha a partir de 

situação problema e segundo desarma o campo de batalha da grade curricular.  

O próximo item discutido com os coordenadores foi a relação do curso 

com o mercado de trabalho. Nesse quesito, foi questionado se, tecnologicamente, 

os alunos encontram grandes diferenças do maquinário utilizado no CEFET-MG e 

o maquinário do mercado de trabalho atual, como é o percentual de egressos que 

trabalham na área de formação, como é a avaliação dos alunos no mercado de 

trabalho e como são e para que servem as visitas técnicas. 
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O coordenador Pedro salientou que basicamente os equipamentos 

utilizados em laboratórios do CEFET-MG têm como princípio de funcionamento o 

mesmo princípio dos equipamentos utilizados na indústria. Segundo ele, sempre 

vai existir diferença de avanço tecnológico, porém, em termos de América Latina, 

o Brasil ainda pode ser considerado um país que está bem avançado em termos 

de formação técnica, tanto no que se refere à formação teórica quanto no que se 

refere à formação pratica, utilizando equipamentos que, se não são iguais em 

termos de tecnologia daqueles que a indústria utiliza, permitem ao aluno obter 

uma noção bastante significativa de funcionamento e operação de equipamentos 

mais modernos. 

Em relação ao percentual de egressos que estão trabalhando dentro da 

área de formação, o coordenador Pedro afirmou que, apesar de não ter esses 

dados atualizados, o percentual deve variar entre 40 e 60 % dos alunos 

permanecem na indústria.  

O coordenador Pedro cita que os alunos do seu curso são bem 

avaliados pelo mercado de trabalho, cita isso baseado nas informações obtidas 

junto aos relatórios de estágio e nos seminários de conclusão de curso. 

Em relação às visitas técnicas, o coordenador Pedro afirma que o 

número de visitas técnicas tem reduzido bastante e que, praticamente,  já não têm 

acontecido mais visitas técnicas no curso técnico de mecânica. Ele cita o 

transporte como o principal entrave para realização das visitas. Afirma que, 

muitas vezes, os professores conseguem agendar visitas, mas na hora o CEFET-

MG não disponibiliza o transporte, pois, com o crescimento da Instituição e, 

consequentemente, do número de cursos, a demanda pelos ônibus institucionais 

supera a possibilidade de utilizá-los.  

A despeito de praticamente não haver mais visitas no curso,  o 

coordenador Pedro afirma que “a visita técnica tem a sua importância no sentido 

que ela possibilita ao aluno o contato com a realidade da indústria, com a 

dinâmica da indústria. O aluno passa a conhecer o processo fabril, o ritmo da 

indústria, os prazos curtos, os riscos de acidentes e tudo que envolve o ambiente 

de uma indústria” (Pedro). 

O coordenador Sebastião afirma haver diferenças do maquinário utilizado 

no CEFET-MG e no mercado de trabalho, porém salienta que “não é uma grande 
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diferença na maioria das sub-áreas da eletrônica, exceto em telecomunicação, 

que é uma área em constante mudança, o que não permite que a escola consiga 

acompanhar. Já na área de microprocessador, apesar de esta mudar muito, a 

escola não fica muito atrás, porque é fácil atualizar, não demanda muito 

equipamento nem grandes investimentos. A eletrônica utilizada na área industrial 

não é a eletrônica de ponta, as empresas não mudam muito, mudam, mas não 

radicalmente, portanto, nesse caso, a escola consegue acompanhar” (Sebastião).  

Segundo o coordenador Sebastião, essa defasagem tecnológica é 

minimizada pelo trabalho na base da eletrônica realizada no curso, segundo ele, 

“quando a gente trabalha no alicerce, pode-se construir casas por cima sem risco 

de cair” (Sebastião). 

Quanto ao percentual de egresso que estão trabalhando dentro da área 

de formação, Sebastião explicou que entram no CEFET-MG todo ano no curso de 

eletrônica cerca de 180 alunos e a média que faz estágio e continua na área é 

cerca de 100 alunos. Portanto, é um aproveitamento de cerca de 50 %, ele 

afirmou que esse percentual já chegou a 30% no passado e que não acredita que 

no futuro passa desses 50 % atuais, ao contrário, a tendência é cair esse 

percentual. 

Sebastião afirma que os egressos do seu curso são muito bem aceitos 

no mercado de trabalho, mais que isso, afirma que o nome do CEFET-MG é muito 

forte, e que, portanto, “não tem curso do CEFET-MG que o mercado subvaloriza” 

(Sebastião).  

Em relação às visitas técnicas, Sebastião salientou que praticamente 

são realizadas uma ou duas durante os três anos de curso. Esse número reduzido 

se dá por dois motivos, “as indústrias não estão deixando, não estão facilitando as 

visitas técnicas atualmente e, quando deixam, o aluno não pode olhar o processo 

todo de perto, tem um limite o qual o aluno não pode ultrapassar” (Sebastião).  

Porém, ele acredita na importância de se fazer visitas técnicas, 

principalmente porque a visita técnica serve para o aluno sair do ambiente 

acadêmico e sentir o mercado de trabalho, ver pessoas trabalhando, ver pessoas 

fazendo o que ele vai fazer ao se formar.  

Já a coordenadora Joana salientou que existem grandes diferenças 

tecnológicas entre o maquinário utilizado no Cefet e no mercado de trabalho, o 
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que o curso faz para sanar essa defasagem é ensinar a base de funcionamento, o 

conhecimento de como funciona, como se trata os dados.  

A coordenadora Joana afirmou que o percentual de egressos que estão 

trabalhando como técnico de química é, especialmente os egressos do curso 

integrado diurno, muito baixo, ele acredita que gire entre 10 e 20%. Os alunos 

dessa modalidade normalmente vão continuar os estudos nos cursos superiores 

de engenharia, da área biológico ou para a área acadêmica de química.   

Em relação às visitas técnicas, a coordenadora Joana acredita que o 

número de visitas técnicas realizadas no curso não é satisfatório. Ela afirmou que 

antes o curso tinha mais visitas, porém atualmente as indústrias estão dificultando 

as visitas, pois estipulam datas e horários e não flexibilizam isso, além de, por 

motivo de segurança, reduzem o número de alunos por visita. Soma-se a isso o 

problema do transporte, tem-se, segundo o coordenador, os principais motivos 

para o reduzido número de visitas técnicas realizadas pelo curso de química. A 

coordenadora explica que as visitas técnicas servem para os alunos “verem o que 

não tem no Cefet, serve para dar uma noção da realidade da indústria” (Joana).  

Em relação ao mercado de trabalho, o coordenador Lucas afirma que 

não tem como a instituição escola acompanhar o que se está utilizando em 

termos de maquinário na indústria. Ele salienta que o Cefet tem alguns 

laboratórios que são muito bem aparelhados e alguns laboratórios que estão 

muito defasados. Porém, afirma, ainda, que, com a verticalização do ensino, o 

aluno do curso técnico entra em um laboratório que foi construído para suportar o 

doutorado e que, portanto, é um laboratório com mais recursos do que o curso 

técnico necessita.  Por outro lado, segundo ele, “existe limitação dos recursos e 

muitas vezes limitação dos espaços, como é o caso do campus de Belo 

Horizonte, para acompanhar a modernização do mercado de trabalho” (Lucas).  

Em relação às visitas técnicas, o coordenador Lucas reafirma as 

dificuldades que a instituição está passando em relação ao transporte, enorme 

demanda e somente três ônibus para atender a todas as unidades, ou seja, oito 

cidades.   

O coordenador Lucas afirmou que as visitas técnicas servem como 

oportunidade de o aluno sair da escola e ver um ambiente de trabalho, “servem 

para seduzir o aluno para o estágio, ajudam o aluno visualizar, vivenciar o 
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ambiente de trabalho real e fazem os alunos perceberem as apropriações que o 

mundo do trabalho faz da teoria” (Lucas). 

O próximo item discutido se refere aos projetos pedagógico dos cursos. 

O coordenador Pedro afirmou que existe um projeto pedagógico específico do 

curso de mecânica, ele salientou, ainda, que essa matriz pedagógica do curso 

precisa passar por alterações para se adequar às exigências do mercado de 

trabalho atual. 

Segundo esse coordenador, o projeto existe em meio eletrônico e 

também em uma pasta na coordenação, podendo ser consultado por qualquer 

pessoa interessada em conhecer o curso. 

Esse projeto dá uma visão geral de como é ministrado o curso técnico 

de mecânica, uma visão em termos de carga horária e a distribuição dessa carga 

horária nas disciplinas pelos três anos do curso. Ao acessar esse projeto 

pedagógico, tem-se uma percepção de como ocorre, de como é organizado esse 

curso dentro do CEFET-MG, incluindo a interação das disciplinas não só do 

ensino técnico, mas também do ensino técnico com o médio, quais são os pré-

requisitos, os co-requisitos e assim por diante. 

Segundo o coordenador, o que acontece no dia-a-dia do curso está de 

acordo com o que prescreve o projeto pedagógico, porém algumas adaptações 

precisam ser feitas para atender às necessidades do mercado de trabalho. Esses 

ajustes são frutos de “feedback com as informações do mercado de trabalho, 

informações que os alunos trazem e também através de contatos do próprio 

CEFET-MG, da coordenação de mecânica e do departamento de mecânica com o 

mercado de trabalho” (Pedro). 

O coordenador Sebastião afirmou que existe um projeto pedagógico do 

curso de eletrônica e que qualquer pessoa que quiser pode pedir e a coordenação 

envia. Esse projeto pedagógico será alterado para o próximo ano com uma nova 

filosofia de atividades teórico-prático. 

O coordenador Sebastião cita que a base do Projeto Político-Pedagógico “é 

o ensino generalista e que, mesmo com as alterações em que o projeto passará, 

essa política generalista por enquanto não vai mudar”. Hoje, segundo o 

coordenador, ao olhar o projeto pedagógico e o desenvolvimento do dia-a-dia do 

curso, eles estão alinhados, porém, o Projeto Político-Pedagógico não se 
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preparou, não se preocupou com o aluno que muda de ano para ano. “O projeto 

continua com as mesmas disciplinas, a mesma filosofia de ensino, o mesmo 

processo pedagógico” (Sebastião).  

O coordenador ainda afirma que esse novo projeto vai se preocupar 

com o diálogo com o mercado de trabalho, buscando junto aos orientadores de 

estágio informações obtidas dentro da indústria através do acompanhamento e 

visitas ao estágio. 

A coordenadora Joana afirmou que existe um projeto pedagógico para 

o curso de química, projeto esse que nasceu de uma pesquisa junto às indústrias 

de Minas Gerais para adequar o curso às necessidades da região em que o Cefet 

está localizado.  

Quanto à possibilidade de qualquer pessoa acessar esse projeto, o 

coordenador não soube responder, informou que acredita que o projeto não esteja 

no site. 

A coordenadora afirmou que o projeto pedagógico do curso foi 

elaborado no ano de 2000, mas que já sofreu muitas alterações e que essas 

foram feitas mais para se adequar à realidade da escola, porque ao mercado já foi 

adequado quando da proposta inicial, segundo o coordenador. 

O coordenador Lucas afirma que todo curso do CEFET-MG tem um 

projeto pedagógico, todos os cursos integrados têm uma parte igual, que é a base 

nacional comum e uma parte específica do respectivo curso técnico. Porém, 

segundo o coordenador, alguns cursos estão com projetos políticos de cinco, seis 

anos atrás, e o que está acontecendo no dia-a-dia é completamente diferente 

daquilo que está previsto no projeto político-pedagógico. 

O coordenador afirmou que vai publicar no portal da DEPT todos os 

projetos pedagógicos, independentemente de estar atualizado ou não para que 

todos tenham acesso aos projetos. 

Em relação ao dia-a-dia, o coordenador salientou que o que acontece 

não é o que está previsto nos projetos porque uma escola muda constantemente. 

O dia-a-dia vai estar sempre à frente do documento, mas o que precisa ser feito, 

segundo ele, é, quando for feita uma mudança, se ela for eficaz, “em vez de 

torná-la um improviso vamos torná-la regra, assim ela deixa de ser exceção, 
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passa a ser a regra, a escola avança e o documento registra o que foi melhorado” 

(Lucas). 

Em relação ao diálogo do projeto pedagógico com o mercado de 

trabalho, o coordenador observou que a Instituição está juntamente com a 

diretoria de extensão criando canais de diálogo com as indústrias, para aumentar 

as possibilidades de trocas de informações e, consequentemente, maior afinidade 

entre as demandas das indústrias e a oferta educacional do CEFET-MG.  

O próximo item discutido com os coordenadores foi relativo ao 

desenvolvimento de competências produtivas, cognitivas, pessoais e sociais nos 

seus respectivos cursos. 

O coordenador Pedro salientou que, em relação à competência 

produtiva e cognitivas, há um esforço no sentido de criar no aluno a noção de 

produtividade, no sentido não só de quantidade, mas também de qualidade 

daquela informação que ele vai adquirir durante a sua formação dentro do curso, 

mostrando que “não adianta o aluno ser ótimo na disciplina de mecânica técnica e 

resistência de materiais, ser ótimo em usinagem, são disciplinas interagentes, ele 

tem que saber aplicar uma com a outra, então ele tem que ter essa interação” 

(Pedro). 

Em relação às competências sociais, o coordenador afirma que são  

desenvolvidas no curso através de algumas disciplinas, por exemplo,  a matéria 

de gerenciamento humano, na qual o aluno aprende a interagir com os colegas,  o 

que propicia o desenvolvimento do trabalho em equipe, facilita a comunicação. O 

aluno também aprende a expor em público, fazer apresentação, dialogar em 

público, o que, segundo o coordenador, é um grande diferencial dos alunos do 

CEFET-MG.  

Para desenvolver as competências pessoais, o coordenador Pedro 

afirma que o curso tem várias disciplinas que cumprem essa missão, para além, 

ele cita a disciplina de línguas, disciplina de formação cultural, as próprias 

atividades extras, a META, o BIC-JUNIOR48, a Semana de Ciência e Tecnologia 

                                                 
48

 Bic-junior é um programa de financiamento de Bolsas de Iniciação Científica Júnior para 

estudantes do Ensino Médio e Profissional Técnico de Nível Médio das escolas públicas 
municipais, estaduais e federais do Estado de Minas Gerais. Este Programa, parceria entre a 
FAPEMIG, o CNPq e o CEFET-MG-MG, visa despertar e desenvolver nos estudantes a vocação 
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(Semana C&T)49, dentre outras. Segundo ele, essas atividades contribuem para o 

desenvolvimento pessoal do aluno promovendo amadurecimento frente a 

situações pelas quais ele tem que passar. 

Segundo o coordenador Sebastião, o curso de eletrônica se preocupa 

mais, no projeto antigo, com o saber e não com o fazer. A competência cognitiva 

é a competência que mais é desenvolvida no curso. Ainda afirma que a eletrônica 

tem uma certa dificuldade de trabalhar com o fazer, porque é uma ciência muito 

teórica. A reforma no projeto pedagógico que está em curso, segundo o 

coordenador tende a equilibrar melhor o saber e o fazer.  

 Em relação às competências sociais, o coordenador afirma que 

existem disciplinas no curso que tratam de relacionamento, preparam o aluno 

para conviver no mercado de trabalho, conviver com pessoas do mercado de 

trabalho, conviver até melhor com os próprios colegas, apresentam noções de 

como portar ergonomicamente no mercado de trabalho e como se relacionar com 

a chefia. 

Outro tipo de competência é a competência pessoal, o coordenador 

Sebastião afirmou a importância da preparação primeiramente dos professores, 

para que eles consigam passar essa bagagem para os alunos. Ele afirmou que a 

maioria dos professores do curso só tem experiência acadêmica, eles fizeram o 

                                                                                                                                                    
científica, ampliando sua formação em ambiente de pesquisa. Disponível em: 
http://www.fapemig.br/apoio/formacao/bolsas/bolsa-de-iniciacao-cientifica-junior-bicjr. Acesso em 
13 de agosto de 2014. 
49
 A Semana de Ciência & Tecnologia é um evento anual que ocorre dentro do calendário da 

Semana Nacional de Ciência & Tecnologia promovido pelo Ministério de Ciência e Tecnologia do 
Governo Federal. Trata-se de um evento aberto ao público e que reúne alunos, professores e 
funcionários em torno de debates, seminários, minicursos e conferências sobre cultura, ciência e 
tecnologia, em diversas áreas do saber. Conforme regulamento da X Semana de Ciência & 
Tecnologia do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, os objetivos são: “I – 
integrar o movimento nacional de divulgação e de popularização científico-tecnológica, promovido 
pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação; II – promover eventos de divulgação científico-
tecnológica para estimular o debate de questões relevantes na área; III – incentivar o 
desenvolvimento de trabalhos de Iniciação Científica e Tecnológica, relacionados às atividades de 
ensino e pesquisa do CEFET-MG-MG; IV – viabilizar o desenvolvimento da sensibilidade do 
educando para uma visão crítica das relações entre as produções científicas e tecnológicas e as 
questões sociopolíticas e culturais; V – divulgar os trabalhos de pesquisa e Iniciação Científica e 
Tecnológica, desenvolvidos no CEFET-MG-MG; VI – promover a divulgação de resultados e de 
produtos de grupos de pesquisas, incentivando possíveis colaborações intergrupos; VII – propiciar 
a integração entre comunidade, empresas, instituições de ensino e o CEFET-MG-MG por meio de 
workshops, minicursos, palestras, debates, seminários, encontros e exposições” (CEFET-MG-MG, 
2014). Disponível em http://www.dct.dppg.CEFET-MGmg.br/permalink/30d6df37-ec00-11e3-935a- 
00188be4f822.pdf. Acesso em 13 de agosto de 2014. 

http://www.fapemig.br/apoio/formacao/bolsas/bolsa-de-iniciacao-cientifica-junior-bicjr
http://www.dct.dppg.cefetmg.br/permalink/30d6df37-ec00-11e3-935a-%252000188be4f822.pdf
http://www.dct.dppg.cefetmg.br/permalink/30d6df37-ec00-11e3-935a-%252000188be4f822.pdf
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curso técnico ou o curso médio, fizeram um curso superior, uma pós-graduação, 

um mestrado, um doutorado e vieram dar aula. Eles não conhecem o mercado, 

sendo assim, eles não conseguem ensinar ao aluno aquilo que eles não 

vivenciaram. Segundo o coordenador, o ideal é que os professores tivessem uma 

experiência de trabalho nas indústrias para depois ministrar aulas em um curso 

técnico. 

A coordenadora Joana fez um balanço geral das competências, 

segundo ela, o curso tenta aprofundar o máximo que consegue nos 

conhecimentos para facilitar o raciocínio cognitivo dos alunos. A parte social é 

desenvolvida principalmente através dos trabalhos em grupo e das visitas 

técnicas, quanto às  questões pessoais, não há um trabalho sistematizado para o 

desenvolvimento pessoal. No geral, a coordenadora acredita que o curso 

desenvolve competências sim, porém admite que é mais por atitudes pessoais de 

alguns professores do que de uma maneira planejada. 

Ao ser questionado se os cursos do Cefet trabalham competências 

sociais, pessoais, produtivas e cognitivas, o coordenador Lucas acredita que não 

seria honesto dizer que os cursos trabalham dando esses nomes. As 

competências são trabalhadas diluídas nas atividades da escola.  

Talvez, segundo o coordenador Lucas, as competências menos 

intencionalmente desenvolvidas na escola sejam as competências pessoais, 

porém o aluno acaba desenvolvendo algumas competências pessoais pelo 

ambiente do CEFET-MG. Segundo o coordenador, “se o aluno não aprende a 

organizar seu tempo, se ele não aprende a conviver com as pessoas, se ele não 

aprende a dimensionar espaços e situações de crise, ele acaba não dando conta 

de fechar o curso aqui, mas eu não acho que a gente tenha uma ação deliberada 

no sentido de ajudar o aluno a se organizar, é algo para a gente pensar para 

frente” (Lucas). 

Já as competências produtivas são desenvolvidas, segundo o 

coordenador, nas disciplinas técnicas, principalmente nas disciplinas de 

laboratório e no estágio. As cognitivas são desenvolvidas não só pela base 

nacional comum mas também pelas próprias disciplinas técnicas.  

Cita ainda que, em relação às competências sociais, além das 

disciplinas da base nacional comum, principalmente das ciências humanas e da 
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linguagem, que se trabalha isso deliberadamente, tem o grêmio, os grupos de 

pesquisa, as atividades outras que estão acontecendo, a coordenação de cultura, 

o festival de arte e cultura, ou seja, “a Instituição acaba criando um espaço para 

se discutir as competências sociais da pessoa dentro da sociedade” (Lucas).  

Portanto para o coordenador, “o desenvolvimento de competências 

produtivas, o desenvolvimento de competências sociais e o desenvolvimento de 

competências cognitivas, bem ou mal a escola tem políticas claras e deliberadas 

para tentar atingir os objetivos, agora em relação ao desenvolvimento de 

competências pessoais, a preocupação em acompanhar individualmente o aluno, 

a escola ainda não deu conta de fazer” (Lucas). 

Ao discutirmos atividades extracurriculares, o coordenador Pedro 

afirmou que atividades extracurriculares não estão previstas no projeto 

pedagógico do curso. O coordenador acredita que essas atividades têm 

importância porque os alunos que passam por essa experiência têm oportunidade 

de conhecer outras realidades dentro ou fora da escola, é uma oportunidade de 

amadurecimento maior com relação a situações pelas quais eles vão passar. O 

coordenador citou o exemplo de um aluno do curso técnico que criou “uma turbina 

diferenciada, turbina a gás que trabalha de uma forma diferenciada, patenteou 

esse projeto, tirou primeiro lugar da META da época, foi participar da 

FEBRACE50, ficou em segundo lugar, participou da feira internacional, ficando 

também em segundo ou terceiro lugar, eu não me lembro com precisão. Na feira 

internacional, ele foi convidado para ser aluno do MIT51, está fazendo engenharia 

lá” (Pedro).  

O coordenador ainda citou como atividades extracurriculares que 

ocorrem no CEFET, a META, iniciação científica, BIC-JUNIOR, trabalhos para a 

semana C&T, atividades culturais, festival de dança, festival de música, poesia, 

afirmando que são atividades que buscam fazer com que se crie uma interação 

entre os alunos e a comunidade. 

O coordenador Sebastião afirmou que atividade extracurricular não é 

explicitamente tratado no projeto pedagógico do curso e ainda salientou que a 

                                                 
50

 FEBRACE – Feira Brasileira de Ciência e Engenharia 
51

 MIT - Massachusetts Institute of Technology 
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atividade extracurricular de eletrônica é mais complicada, porque precisa de 

equipamento, precisa de uma estrutura muito ampla. 

Ao se pensar o curso não só a parte eletrônica, mas o curso integrado, 

as outras atividades extracurriculares do curso são importantes, porém essas 

atividades são desenvolvidas pelas Coordenações de Áreas 52  e não pela 

coordenação do curso. 

Quanto à influência que as atividades extracurriculares podem ter na 

formação geral do aluno, o coordenador Sebastião citou que, em sua opinião, são 

atividades que vão constituir a experiências de vida da pessoa e, portanto, são 

importantes para a formação dos alunos. 

 A coordenadora Joana afirmou que as atividades extracurriculares não 

são tratadas no projeto pedagógico do curso de química e que as atividades 

extracurriculares do CEFET-MG no geral, como por exemplo, as atividades das 

artes, o teatro, os treinamentos da educação física, o coral, a META, não têm um 

incentivo do curso para os alunos participarem, porém também não se põem 

obstáculos à participação. 

A coordenadora afirma, ainda, que as atividades extracurriculares são 

muito importantes e que, apesar de não fazer parte do projeto pedagógico, a 

coordenação programa, na semana C&T, uma semana de seminários e 

minicursos, que são muito procurados, inclusive por alunos de outros cursos.  

Já o coordenador Lucas afirma que, em relação às atividades 

extracurriculares, a Instituição tem uma coordenação geral de fomentos que vem 

ampliando a participação dos alunos em eventos científicos, eventos acadêmicos, 

nos jogos, na semana de Arte e Cultura, ainda bem que é sexta-feira, no esporte 

de orientação, dentre outros. 

                                                 
52 A Coordenação de Área é um órgão executivo e deliberativo, vinculado à Unidade na qual se 

situa, encarregada de planejar, supervisionar e coordenar, em seu próprio âmbito, as atividades 
acadêmicas e de gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros da sua área de 
conhecimento específica A Coordenação de Área tem por finalidade promover a organização, 
integração e articulação de docentes, de modo a possibilitar o desenvolvimento de suas atividades 
de ensino, pesquisa e extensão e promover ações visando assegurar condições adequadas de 
infra-estrutura material e de recursos humanos para o desenvolvimento de atividades de ensino, 
pesquisa e extensão em torno de área de conhecimento. Retirado em 
http://www.cepe.cefetmg.br/galerias/Arquivos_CEPE/Resolucoes_CEPE/Resolucoes_CEPE_2009
/RES_CEPE_40_09.htm. Acesso em 06/03/2015. 

http://www.cepe.cefetmg.br/galerias/Arquivos_CEPE/Resolucoes_CEPE/Resolucoes_CEPE_2009/RES_CEPE_40_09.htm
http://www.cepe.cefetmg.br/galerias/Arquivos_CEPE/Resolucoes_CEPE/Resolucoes_CEPE_2009/RES_CEPE_40_09.htm
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Além disso, a DEPT vem junto a Secretaria de Relações Internacionais, 

fechando o projeto de internacionalização do nível médio do CEFET-MG que, no 

primeiro momento, vai receber pessoas de outros países para depois poder enviar 

os alunos das diferentes unidades para experiências internacionais. O 

coordenador salienta que hoje já tem dois alunos fazendo estágio, uma do turismo 

está em Tomar (Portugal) e o outro está na Bulgária, em um resort na Bulgária. O 

objetivo disso é tornar viável a possibilidade de fazer o estágio final do curso fora 

do Brasil. 

Portanto, para a diretoria de educação profissional e tecnológica do 

CEFET-MG, as atividades extracurriculares são extremamente importantes e 

traduzem em grande medida o diferencial do CEFET-MG para outras escolas 

técnicas da região. 

Quanto ao estágio obrigatório, o coordenador Pedro afirma que não 

teria com exatidão o percentual de formados que fazem o estágio obrigatório, 

porém acredita que a porcentagem de alunos que fazem o curso técnico e vão 

ingressando no mercado de trabalho e permanecendo como técnico é uma 

porcentagem bem baixa que não deve passar de 20 %, além disso, boa parte 

desses que vão trabalhar como técnicos fazem o curso superior e.depois vão 

exercer outras atividades. 

Segundo o coordenador, os feedbacks recebidos dos estagiários 

acerca de como o curso se coloca no mercado mostram como a escola é 

defasada em relação ao mercado de trabalho e às necessidades desse mercado, 

em relação ao que era há alguns anos.  

Pedro ainda explica que o estágio curricular é uma disciplina curricular 

obrigatória e, por ser obrigatória, o aluno somente obtém o diploma de técnico se 

ele fizer o estágio, porém a Instituição “não toma a iniciativa de propiciar, de 

arranjar estágio ou de propiciar o caminho para que o aluno consiga estágio para 

que possa concluir seu curso técnico. Acaba que é o aluno que tem que correr 

atrás. Ele tem que buscar as empresas, participar de seleção, acaba que nem 

todos conseguem, muitos alunos não se formam em técnico porque ou não têm 

sorte, mesmo sendo bons alunos, ou, por algum motivo, não conseguem estágio 

e aí no tempo que acham conveniente e acabam partindo para outra área, como 

curso superior” (Pedro).  
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O coordenador Pedro explica que o processo de estágio é assim 

delineado, o aluno participa de um processo seletivo, faz um contrato de estágio 

com a empresa, esse contrato é feito junto com o setor de estágio do CEFET-MG 

para garantir os acordos e as leis que têm que ser obedecidas em um programa 

de estágio.  

A supervisão desse estágio é feita em três etapas através das RAEs. O 

aluno vai participar de uma primeira RAE, após três meses aproximadamente de 

estágio, para relatar as suas experiências como estagiário dentro da empresa. 

Nessa reunião, é definido um trabalho em comum acordo com o orientador de 

estágio, que será apresentado na segunda RAE.  Esse trabalho pode ser uma 

demonstração daquilo desenvolvido pelo aluno como estagiário dentro da 

empresa ou um trabalho que descreva como que funciona determinado tipo de 

processo dentro da empresa para enriquecimento dos outros alunos participantes. 

Após essa apresentação, marca-se uma data para entrega do relatório de estágio, 

em que ele vai descriminar todas as atividades desenvolvidas na empresa, 

relatório que tem que passar pela aprovação do orientador de estágio da escola e 

de supervisor de estágio da empresa, responsável pelo aluno estagiário. Após a 

entrega do relatório, o aluno sendo aprovado, estará apto a participar do 

seminário de graduação, que é um encontro de trabalho dos estagiários e que 

culmina com a colação de grau como técnico.  

Segundo o coordenador Pedro, a forma de recrutamento de estágio  

obrigatório utilizado por essa Instituição não é a ideal, ele acredita que existem 

falhas do processo seletivo tanto em termos de indicação da escola quanto por 

parte de algumas empresas também, que selecionam o estagiário através de uma 

entrevista, que é um instrumento insuficiente para avaliar se aquele estagiário 

está apto em termo de conhecimento ou preparo pessoal para atuar naquela área 

especifica.  

O coordenador Sebastião acredita que, em média, o percentual de 

formandos que fazem estágio obrigatório no curso que ele coordena é de cerca 

de 50% e que o feedback recebido dos estagiários que o curso coloca no 

mercado é sempre o mesmo, os alunos pedem mais aulas de laboratório, mais 

visita técnica, mais aulas de inglês. Ele acredita que, a partir dessa mudança na 

postura dos professores da sua coordenação, com a ida deles ao local do estágio, 
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vai haver um ganho de qualidade dos feedbacks, pois agora não se vai mais 

perguntar para o aluno, vai verificar in loco como o estágio está transcorrendo. 

O Coordenador acrescentou que está planejando junto à pedagoga da 

coordenação, um seminário, um encontro de escola e empresa para apresentar 

esse novo projeto pedagógico, para as indústrias contribuírem com críticas e 

sugestões.  

Segundo o coordenador Sebastião, é o aluno quem procura o estágio e 

isso é importante, pois a escola não tem obrigação de fornecer, tem obrigação de 

orientar. Se a escola oferecer estágio para todo mundo, os alunos perdem uma 

das coisas mais importantes do processo de estágio, que é o ato de procurar o 

estágio, o aluno ter dificuldade de procurar no estágio, dificuldade de encontrar 

um estágio. Afirma ,ainda, que “a nossa obrigação não é arranjar estágio para o 

aluno, mas fazer com que o estágio seja completo nas suas competências, e uma 

delas é essa, preparar o aluno para os problemas de procurar um emprego, 

então, eu acho que isso é desenvolver outras competências que devem ser 

desenvolvidas nos alunos, o estágio não é só competência técnica” (Sebastião). 

O aluno pode fazer o estágio em qualquer período do curso, segundo o 

coordenador Sebastião desde que ele esteja matriculado. A supervisão desse 

estágio é feita por dois professores da disciplina estágio, eles têm os diários da 

disciplina, eles fazem o registro no Qualidata e recebem e orientam os alunos na 

primeira RAE.  A primeira é essa de orientação, a segunda é com o supervisor 

dele, o qual passa todas as orientações com relação a como se portar, com 

relação a fazer um relatório final de curso, com relação a apresentação desse 

relatório. Depois quando está tudo certo, o aluno é liberado para fazer o 

seminário.  

A coordenadora Joana e sua assistente Inês afirmaram que estágio os 

alunos fazem, tem um percentual bom de alunos que fazem estágio, porém os 

que continuam como técnico são poucos. Elas acrescentam que os alunos do 

noturno do curso de química é que vão para o mercado de trabalho.  

Para a assistente de coordenação, fazer o estágio é excelente. 

Acrescenta que percebe uma maturidade dos alunos quando eles retornam do 

estágio, “é um crescimento muito grande, crescimento em termos de vivência e de 

conhecimento também” (Inês).  
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No curso de química, existe a coordenação de estágio e os professores 

orientadores de estágio. Há, também, a coordenação de estágio do CEFET-MG, 

na qual tramita a parte burocrática, o contrato.  

Para o assistente de coordenação, não há um recrutamento de estágio, 

a escola não indica um caminho para o aluno, existe, sim, essa coordenação de 

estágio do CEFET-MG, que tem uma página no facebook e assim divulga as 

empresas que estão oferecendo estágio. 

A coordenadora Joana afirmou que o curso aceita iniciação científica 

como estágio, por isso muitos alunos fazem o estágio na UFMG, assim, consegue 

conciliar o estágio e a graduação. 

O coordenador Lucas, acredita, sem ter números exatos, que entre 30 

e 50 % dos alunos fazem estágio obrigatório, variando de período para período. 

Para melhorar esses indicadores, a Instituição está implementando algumas 

modificações, a criação do ECO (Estágio Curricular Obrigatório) que virou 

disciplina regulamentar, a criação de uma matrícula entre o fim dos créditos e o 

início do estágio propriamente e o aumento do envolvimento dos professores com 

o estágio.  

O coordenador Lucas afirma que está procurando melhorar a forma de 

recrutamento de estágio utilizado pelo CEFET-MG para isso, trabalha para criar 

maior interface com o mundo externo, captar vagas, abrir espaços, fazer um 

banco de egressos, montar um cadastro de empresas parceiras e uma rede de 

localização desses contatos. 

O coordenador Lucas afirma que algumas pessoas falam que o 

CEFET-MG teria a obrigação de oferecer vagas para o estágio, isso, na visão do 

coordenador, não existe.  O que a Instituição pretende não é poder oferecer 

vagas para todos os alunos, mas é pelo menos poder mostrar quais empresas 

são parceiras, quais são receptivas, quais têm vagas para estagiários e em quais 

lugares essas empresas estão.  

Como considerações finais, o coordenador Pedro salientou que seria 

interessante comentar sobre a situação do mercado de trabalho em termos de 

Brasil e em níveis internacionais. O país passa por uma situação hoje em que a 

economia vem sofrendo uma queda, aumento da taxa de juros e na qual se afirma 
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que existe um investimento em educação, mas não se percebe, não se enxerga o 

resultado desse investimento.  

Já o coordenador Sebastião reafirmou a importância da mudança 

pretendida para o curso que é acabar com o paradigma de aula teórica e 

paradigma de aula prática porque curso técnico hoje, para motivar os alunos, tem 

que acabar com muita teoria, trabalhar no CEFET-MG no sentido de fazer os 

cursos serem o mais práticos possível e com maior convivência com o mercado 

de trabalho.   

A coordenadora Joana reafirma que o curso atende bem o mercado e 

percebe muitos egressos dos cursos do Cefet em boas posições em empresas de 

respeito no cenário nacional. O senão apontado pela coordenadora é em relação 

à instrumentação, porém esse problema ela não acredita que terá solução a curto 

prazo, pois não acredita que as indústrias vão colocar um equipamento de ponta 

em uma escola, podem no máximo oferecer aquele equipamento que não é usado 

mais, que é obsoleto. 

Já o coordenador Lucas se referiu à questão das cotas afirmando que 

o grande impacto da lei de cotas53 não foi no CEFET-MG como um todo, porque a 

Copeve fez um levantamento e o CEFET-MG já possuía antes da lei de cotas, 

mais de 50% de seus alunos já eram oriundos de escola pública, a diferença que 

a lei de cota exige por série e turma, então isso foi o grande impacto, porque você 

tinha cursos que todo mundo que está lá era de escola pública e você tinha 

cursos que ninguém era de escola pública. O impacto não foi tanto, quando você 

                                                 
53 Em 2012 foi aprovação de uma lei que alterou a forma de ingresso nos cursos superiores das 

instituições de ensino federais. A chamada Lei das Cotas (Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012) 
que obriga as universidades, institutos e centros federais a reservarem para candidatos cotistas 
metade das vagas oferecidas anualmente em seus processos seletivos. Essa determinação deve 
ser cumprida até 30 de agosto de 2016, mas já em 2013 as instituições tiveram que separar 25% 
da reserva prevista, ou 12,5% do total de vagas para esses candidatos. 
Pelo texto da lei, são considerados cotistas todos os candidatos que cursaram, com aprovação, as 
três séries do ensino médio em escolas públicas ou Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou 
tenham obtido certificado de conclusão do ensino médio pelo Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem).  
A lei também define que, dentro do sistema de cotas, metade das vagas deverá ser preenchida 
por estudantes com renda familiar mensal por pessoa igual ou menor a 1,5 salários mínimos e a 
outra metade com renda maior que 1,5 salários mínimos. Há, ainda, vagas reservadas para 
pretos, pardos e índios, entre as vagas separadas pelo critério de renda. 
A distribuição das vagas da cota racial é feita de acordo com a proporção de índios, negros e 
pardos do Estado onde está situado o campus da universidade, centro ou instituto federal, 
segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O único documento 
necessário para comprovar a raça é a autodeclararão. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm
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pegava o CEFET-MG como um todo, se a lei fosse para o conjunto, o CEFET-MG 

não ia ter que mexer em nada porque ele já cumpria a lei. Agora a diferença ficou 

por conta das turmas, que agora, independente de qual turma seja, tem que ter 

50% dos alunos oriundos de escolas públicas, ou seja, teve impacto dentro da 

sala, mas não no total da Instituição.  
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4.2 – O perfil do trabalhador técnico demandado pelas indústrias da RMBH 
 

 

Foram realizadas entrevistas em cinco indústrias da região 

metropolitana de Belo Horizonte com o intuito de verificar o perfil dos profissionais 

técnicos de nível médio que as indústrias, atualmente, demandam. Conforme 

salientado na introdução, para manter o anonimato das indústrias, usaremos 

nomes fictícios para identificar as indústrias pesquisadas.  

Em relação às pessoas que responderam pelas indústrias nas quais 

trabalham, responderam à entrevista pela Alfa Arames, a Coordenadora de RH e 

o Engenheiro de Produção, pela Beta Nobreaks, a Coordenadora de RH. Na 

Gama Eletroeletrônicos, participaram das entrevistas a Analista de Recrutamento 

e Seleção, a Assistente de Recrutamento e Seleção e o Gerente de Engenharia. 

Pela Delta Transmissões Elétricas, responderam à entrevista um grupo de 

profissionais formado pelo Coordenador de produção, o Coordenador de 

qualidade, o Coordenador de controle e automação, o Coordenador de projetos 

mecânicos e a Coordenadora de RH. A Ômega Aços foi representada pela 

Coordenadora de RH. 

Doravante, usaremos o mesmo procedimento utilizado com as 

indústrias, ou seja, os profissionais que responderam as entrevistas pelas 

indústrias também receberão nomes fictícios a fim de manter o anonimato. 

Segue quadro com os nomes das indústrias e os seus respectivos 

representantes entrevistados: 

Indústria  
Alfa Arames  

Coordenadora de RH Maria 

Engenheiro de Produção João 

Indústria  
Beta Nobreaks  

Coordenadora de RH Elisa 

Indústria  
Gama Eletroeletrônicos  

 

Analista de Recrutamento e Seleção Mônica 

Assistente de Recrutamento e 
Seleção 

Catarina 

Gerente de Engenharia Ricardo 

Indústria 
Delta Transmissões Elétricas 

Coordenador de produção Frederico 

Coordenador de qualidade Joaquim 

Coordenador de controle e 
automação 

Alfredo 
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Coordenador de projetos mecânicos José 

Coordenadora de RH Célia 

Indústria Ômega Aços Coordenadora de RH Carla 

Tabela 22: Indústrias pesquisadas na RMBH e seus respectivos representantes. 
Fonte: Elaboração própria. 

Vale ressaltar que, na indústria Delta Transmissões Elétricas, não foi 

possível gravar as entrevistas, porque a política da empresa não permite. Nessa 

empresa, as entrevistas foram feitas em dois dias diferentes, sendo que, no 

primeiro dia, contou com a participação do Frederico, Joaquim, Alfredo, José e 

Célia. Já no segundo dia, a entrevista foi realizada somente com a Célia. 

As entrevistas realizadas nas indústrias da RMBH serão a seguir 

expostas resumidamente na perspectiva de sete grupos de questionamentos, que 

são as partes a priori escolhidas para a realização das entrevistas 

semiestruturadas. Essas partes são: O que a indústria quer do seu trabalhador; 

Quais os pré-requisitos necessários aos trabalhadores; Relação da indústria com 

as escolas de EPTNM; Processos de treinamento de trabalhadores; Importância 

das competências pessoais, cognitivas, produtivas e sociais para os 

trabalhadores da indústria; O que a indústria sugere para as escolas na 

preparação dos alunos e Comentários finais. 

Na primeira parte, o que a indústria quer do seu trabalhador, foi 

questionado aos representantes das diferentes indústrias qual o perfil que a 

indústria quer de um trabalhador oriundo de curso técnico de nível médio; quantas 

vagas de estágio, em média, a indústria oferece por ano; em média, quantos 

estagiários são efetivados; e qual a importância do estágio para a indústria. 

Em todas as entrevistas, a pergunta inicial era em relação ao 

questionamento sobre o que a indústria quer do seu trabalhador, qual o perfil que 

a indústria quer de um trabalhador oriundo de curso técnico de nível médio. 

João e Maria, representantes da Alfa Arames, expuseram que a 

importância da formação técnica teórica é fundamental e que o técnico tem que 

ter um raciocínio básico teórico para identificar e solucionar um problema. 

Acrescentaram, ainda, que a indústria precisa de profissionais com prontidão, 

comprometimento, responsabilidade, que realmente queiram estar junto com a 

empresa.  
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As pessoas que responderam pela Beta Nobreaks afirmaram que a 

indústria quer que os funcionários tenham conhecimentos sólidos, que tenham 

uma boa formação. Em relação as questões comportamentais, foi citado que o 

trabalhador atual tem que ter idoneidade, saber trabalhar em equipe, ter um bom 

relacionamento, ter comprometimento, ter compromisso com a empresa. E que, 

especificamente no caso da Beta Nobreaks, a empresa gosta de pessoas 

voltadas para a pesquisa, com raciocínio mais analítico, no sentido de buscar 

soluções, de buscar respostas. 

Para a Gama Eletroeletrônicos, segundo seus representantes Mônica, 

Catarina e José, a empresa busca pessoas que consigam exercer, de forma 

organizada, as atividades que forem repassadas a ela, ou seja, que consigam 

buscar uma maior eficiência dentro do ambiente produtivo.  

Os representantes afirmaram que hoje a pessoa não precisa dominar 

todos os assuntos, o que se espera dela e que saiba buscar o conhecimento, e 

que, além de buscar, ela consiga exercer na prática aquilo que ela buscou. 

Na indústria Delta Transmissões Elétricas, os valores citados pelos 

seus representantes (Frederico, Joaquim, Alfredo, José e Célia) e que fazem 

parte do perfil esperado para os técnicos de nível médio foram, principalmente, 

iniciativa, comprometimento, organização do tempo, planejamento, valor de 

família, dedicação, ter um forte conhecimento básico, ser proativo, saber 

escrever, colocar no papel uma ideia lógica, fazer um relatório, conhecer o 

maquinário das indústrias, além de procurar ter o conhecimento dos valores da 

empresa na qual quer se inserir. 

Assim como os representantes das outras indústrias, as pessoas 

responsáveis pela Delta Transmissões Elétricas também citaram que a formação 

básica ofertada pelas escolas e o comprometimento dessa nova geração vem se 

depreciando.  

Já na Ômega Aços, segundo sua representante Carla, o funcionário 

tem que ter uma identificação com a área de indústria, ou seja, conhecer e ter o 

desejo de estar atuando dentro de áreas produtivas. Em relação ao perfil 

comportamental, são exigidas, nessa empresa, algumas competências 

comportamentais que devem fazer parte do perfil dos seus trabalhadores. Foi 

citado trabalho de equipe, orientação para a realização, capacidade de 
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performance, melhoria contínua, boa interação em termos de comunicação, ter 

comunicações claras, saber entender o que a organização quer, entender o 

objetivo da organização, entender o objetivo da área em que ele está, entender o 

negócio da área e que haja uma aderência à área produtiva. 

O segundo ponto de questionamento nessa parte foi em relação às  

vagas de estágio e à efetivação dos estagiários. Foram verificadas, através das 

entrevistas, quantas vagas de estágio as indústrias pesquisadas oferecem 

atualmente.  

A Alfa Arames oferece hoje algo em torno de cento e dez vagas para 

estagiários em linhas gerais, segundo Maria, porém ela não detalhou o número de 

vagas específicas para técnicos de nível médio.  

Sobre efetivação, João e Maria afirmaram que a empresa tem um 

percentual interessante de contratação dos estagiários, principalmente nas áreas 

técnicas, mesmo com as dificuldades que a questão da legislação e a questão 

comportamental inerentes a essa geração impõem. Mas, a despeito desses 

problemas, o percentual de aproveitamento é bom. 

A Beta Nobreaks não informou o número preciso de vagas, mas a Elisa 

afirmou que a empresa contrata estagiários para treiná-los e efetivá-los em 

seguida à conclusão do curso. A indústria tem um perfil de ser formadora de mão-

de-obra. 

Nessa indústria, foi salientado que, por exemplo, os técnicos de 

eletrônica, todos são efetivados se eles tiverem interesse e se estiverem 

correspondendo às expectativas da empresa.  

Em relação aos alunos do CEFET-MG, a Elisa afirmou que, hoje, eles 

querem o curso superior e, por isso, o supervisor do laboratório começou a não 

querer aluno do CEFET-MG mais, porque os alunos do CEFET-MG têm esse 

perfil e a facilidade de entrar para a faculdade logo que formam.  

Na Gama Eletroeletrônicos, segundo a resposta dos entrevistados, no 

mês anterior à entrevista, a indústria ofertou quinze vagas de estágio para curso 

técnico e que no mês da entrevista havia mais sete vagas. Foi relatado que a 

demanda flutua na indústria, mas que a oferta de estágio da empresa gira, no 

ano, em torno de 40 a 60 estagiários. José afirmou que, em relação ao percentual 

correto de aproveitamento, ele não saberia informar, mas citou que ele próprio era 
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um exemplo de profissional que entrou na empresa como estagiário e foi 

contratado. Ele salientou a importância de efetivar o estagiário para que ele seja 

preparado dentro da cultura da empresa. 

Em relação à indústria Delta Transmissões Elétricas, a empresa 

oferece em média 10 vagas de estágio no ano e, segundo as informações 

passadas pela Célia, 90% dos estagiários são contratados.  

A Célia salientou, ainda, que a efetivação é grande nessa empresa, 

porque, dentre outros fatores, os estagiários são importantes, pois renovam o 

quadro, têm outro entendimento da parte técnica, estão atualizados e vêm com 

outra mentalidade. 

Por fim, na Ômega Aços, segundo o relato da Carla, são 120 vagas por 

ano, 60 em cada semestre. Já o percentual de efetivação dos estagiários gira em 

torno de quinze a vinte por cento de retenção. Se o estagiário apresenta um bom 

desempenho como estagiário, tem compromisso e apresenta boa performance 

comportamental e técnica, vai ser contratado, segundo sua representante. 

Portanto, o conjunto das indústrias pesquisadas apresenta um número 

elevado de vagas para estágio e um percentual muito grande de efetivação 

desses estagiários.  

A próxima pergunta foi relativa à importância dos estagiários para as 

indústrias. Foi solicitado para as pessoas entrevistadas que discorressem sobre 

esse tema.  

Para João e Maria da Alfa Arames, a ideia do estágio é aproximar a 

vivência de uma pessoa que tem a formação teórica de uma formação prática. É 

conhecer a realidade profissional que a espera. A importância do estágio está na 

contribuição para a atuação prática, além de aprender a tomar decisão, 

compartilhar informação, ter visão sistêmica, lidar com resolução dos problemas, 

trabalhar em grupo.  

Para a Elisa da Beta Nobreaks, o estagiário é fundamental. Segundo 

ela, isso vem da diretoria, é uma estratégia da empresa. É uma mão-de-obra que 

a empresa faz questão de ter para formar. Isso faz parte da cultura da empresa. 

Ela cita que o presidente e o vice-presidente vêm de área técnica e reconhecem a 

importância, o quanto é interessante contratar o estagiário e ele crescer e se 

formar dentro da empresa.  
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Para os representantes da Gama Eletroeletrônicos, o estágio é um bom 

caminho para a indústria, porque assim a empresa consegue formar seus 

funcionários “dentro de casa”, com a cultura da empresa.  

Os representantes da Delta Transmissões Elétricas salientaram que o 

estágio é importante, porém, segundo eles, está ficando muito caro para as 

indústrias, que têm que pagar muitos encargos trabalhistas, o que dificulta a 

abertura de muitas vagas de estágio.  

A Carla da Ômega Aços afirmou que o estagiário é importante e 

justificou salientando que o estagiário lida com processos e projetos 

importantíssimos para a empresa, sempre acompanhado de um supervisor, com 

isso, ele contribui com ideias além de trazer atualizações do meio acadêmico para 

a organização.  

Em relação à segunda parte das entrevistas, quais os pré-requisitos 

necessários aos trabalhadores, essa foi dividida nas seguintes perguntas, o que o 

trabalhador deve trazer de pré-requisitos para assumir um cargo de Técnico de 

Nível Médio? Valores e atitudes são importantes? Quais valores e atitudes são 

prioridades? Portanto, essas perguntas orientam as próximas discussões e 

relatos dos entrevistados. 

Carla da Ômega Aços relatou que, para a empresa, o trabalhador tem 

que trazer de pré-requisito, além da questão de competência técnica, questão de 

valores e atitudes. Ressaltou que, pelo fato de a indústria fazer parte de um grupo 

multinacional, todas as unidades do mundo trabalham seis competências, que 

são: visão estratégica, impacto e influência, orientação para realização, pessoas e 

time, gestão de mudanças e foco no cliente.  

Para os estagiários, a empresa não exige todas as seis competências, 

para eles, são exigidas as competências Foco no Cliente, Pessoas e Times e 

Orientação para Realização, conforme relato da Carla. 

Segundo ela, são verificados alguns comportamentos dentro de cada 

uma dessas competências. A primeira competência é o Foco no Cliente, que tem 

a capacidade de escuta, a capacidade de analisar o problema do cliente e a 

capacidade de sugerir, dar soluções para o cliente, esses três comportamentos 

como os mais fortemente observáveis dentro dessa competência. A capacidade 

de escuta trata de escutar o cliente, de saber o que o cliente está pedindo, o que 
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ele quer, mesmo que seja uma coisa simples, como por exemplo, uma planilha 

Excel. Outro comportamento é analisar o problema do cliente, procurando 

resolvê-lo da melhor maneira possível. Tem também a capacidade de inovação, 

que a coordenadora explica como, por mais simples que seja, trazer algo 

diferente para o cliente.  

A competência Pessoas e Time nada mais é do que os 

relacionamentos interpessoais. Ela ressalta que essa competência é mais 

cobrada de quem tem cargo de gestão, porque trata de desenvolvimento, trata de 

acompanhamento, trata de dar feedback. Para o estagiário, a cobrança maior é 

na capacidade dessa pessoa interagir com outro, trabalhar em grupo, ser capaz 

de entender o outro, a tratativa e a cordialidade com o outro.  

A Orientação para Realização é uma competência que trata do 

interesse de melhorar o que a pessoa está fazendo, é, segundo a coordenadora, 

a melhoria contínua, é o entregar o que é preciso entregar no tempo adequado, 

da melhor forma, ou seja, é ser eficiente e ser eficaz. Então, a orientação para a 

realização está ligada à melhoria de performance, à preocupação com o 

autodesenvolvimento, ao melhorar o que está fazendo e à capacidade de gerir 

inovações. 

A Célia da Delta Transmissões Elétricas citou que, prioritariamente, o 

estagiário deve ter bagagem teórica. O estagiário deve ter outros tipos de 

treinamentos que não fazem parte do currículo do curso, como por exemplo, um 

curso de AUTOCAD. O aluno deve ir além do que o curso oferece, mas salienta 

que a escola poderia ofertar esses cursos como atividades extracurriculares. Em 

termos de valores, a coordenadora cita como pré-requisitos a atitude, a pró-

atividade, a disciplina, o conhecimento do negócio da empresa. Por fim, ela 

aponta que o estagiário tem que procurar entender os valores da empresa, que 

são - no caso da indústria que ela representa - hierarquia, organização, 

cumprimento de metas e prazos.  

Para os representantes da Gama Eletroeletrônicos, o primeiro ponto 

esperado de pré-requisito é o conhecimento técnico, o conhecimento específico 

inerente à função.  Em relação a valores, o técnico deve ter um perfil adequado 

na tomada de decisão, na execução das atividades diárias, ele deve ser um bom 

exemplo dentro da empresa.  
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Outros pontos citados são o compromisso, o comprometimento, a 

responsabilidade e o interesse em conhecer a instituição como um todo. 

A Elisa da Beta Nobreaks acredita que, em termos de pré-requisitos, é 

fundamental que o estagiário chegue à indústria com sólidos conhecimentos 

técnicos básicos.  

Em relação a valores e atitudes, ela os caracteriza como muito 

importantes. Afirma que a empresa é muito rígida com algumas coisas, tais como 

pontualidade, assiduidade, compromisso, honestidade, respeito, idoneidade. E 

afirma que os valores éticos e comportamentais são hoje motivo de demissão. 

Demite-se por questões comportamentais, de atitude, de postura.  

João e Maria da Alfa Arames explanaram que o técnico atual é um 

executante, hoje é um cargo operacional, porém, na indústria, há níveis diferentes 

de profissionais técnicos.  

O mecânico e eletricista nível I não precisa ter o conhecimento técnico 

ainda, ele precisa de uma vivência prática, de um conhecimento prático. Para o 

nível II, é exigido que o candidato ao cargo esteja cursando o nível técnico. E, em 

relação ao nível III, o funcionário tem que ter concluído o nível técnico. 

Os requisitos mínimos exigidos pela Alfa Arames  para os profissionais 

de Nível III são embasamento teórico e prático, ser uma pessoa proativa, ter 

capacidade de liderar equipe, ter responsabilidade, ter rapidez de raciocínio 

técnico, ser uma pessoa que tem valor e conhecimento de segurança, ter 

percepção do perigo, tem que ter experiência e tem que ter o conhecimento 

teórico, ou seja, a pessoa tem que ter um fundamento teórico e um fundamento 

prático consolidado. Além desses, juntam-se os requisitos dos outros níveis. 

Para o nível II e o nível I, além do conhecimento básico exigido em 

cada cargo, os requisitos são pró-atividade, disponibilidade, ter atenção 

concentrada, atenção difusa, atenção seletiva, adaptação a regras e normas, 

flexibilidade, organização, compromisso, responsabilidade, saber trabalhar em 

equipe, ter boa comunicação, buscar trabalhar com segurança, buscar eficiência e 

eficácia. 

O terceiro grupo de questionamento proposto aos entrevistados diz 

respeito à relação escola-empresa. Nesse grupo, abordamos temas relativos a se 

as indústrias procuram as escolas de EPTNM para discutir algum assunto em 
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relação ao profissional que deseja? Como as escolas recebem as demandas das 

indústrias? Se as escolas costumam procurar as indústrias pedindo sugestões de 

formatação de cursos, de perfil de profissionais, etc.? Se os entrevistados têm 

notícia de alguma mudança na formatação de cursos em alguma escola devido a 

demandas apresentadas pela indústria? E, por fim, o que pode acrescentar, a 

ambos, o diálogo indústria e escola. 

Maria afirmou que tem uma relação boa com a escola, tem uma 

parceria de divulgação de estágios com as centrais de estágio das escolas, porém 

salientou que já há muito tempo não participa de eventos, feiras etc. Quando 

questionada sobre convite e participações na META, a coordenadora afirmou que 

nunca foi convidada. 

Em relação à sugestão de formatação de curso, a coordenadora 

afirmou que já fez algumas parcerias em um processo de aprendizagem em 

sistema dual54, mas nunca teve este tipo de abertura com o CEFET-MG. 

Em relação aos currículos dos cursos técnicos, os representantes 

salientaram que não conhecem esses currículos, mas citaram que o raciocínio 

lógico, o cálculo, a leitura e a interpretação do desenho mecânico, esse tipo de 

matérias ligadas ao raciocínio lógico, a escola deveria explorar mais para 

compensar a necessidade da indústria.  

A coordenadora percebe que o CEFET-MG já teve um diferencial muito 

maior que hoje tem, em relação ao nível de seus egressos. Segundo ela, 

analisando a amostra que ela recebe, o CEFET-MG ainda apresenta níveis 

melhores do que outras instituições, mas hoje já existem outras instituições que 

têm um nível técnico equiparado com o CEFET-MG. 

Diante desse quadro e mediante constatação de grande queda de 

qualidade dos candidatos as suas vagas, os representantes afirmaram que 

algumas empresas, incluindo a deles, estão dispostas a formar seus funcionários, 

a buscar um profissional com experiência, porém sem a formação técnica 

                                                 
54 O modelo dual de educação é baseado no princípio de ensino profissionalizante que divide a 

carga horária dos alunos entre as escolas e as empresas, permitindo a inserção dos alunos num 
ambiente de trabalho concomitante com a formação académica. Esse modelo é um sistema 
adotado notoriamente na Alemanha, Suíça e Áustria. Tem como objetivo que os conhecimentos 
adquiridos em sala de aula sejam testados e aplicados na prática, em ambiente laboral. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Su%25C3%25AD%25C3%25A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/%25C3%2581ustria
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adequada, ou seja, a pessoa passa por um curso mais fraco, mas a empresa se 

dispõe a investir nessa pessoa.  

Na opinião da Elisa da Beta Nobreaks, a distância entre a escola e a 

indústria é muito grande, porém pode acrescentar muito tanto para a indústria 

quanto para a escola se as duas partes conseguissem ter um diálogo maior. 

A Elisa não tem notícia de alguma vez uma empresa ter procurado uma 

escola e ter tido alguma mudança no currículo, alguma mudança estrutural de um 

curso. A experiência que ela relatou foi ter sido professora em uma escola 

particular de administração, o que, para ela, é uma estratégia interessante, pois a 

escola passa a levar para dentro de seus muros profissionais para lecionar que 

tenham a experiência nas indústrias, para que eles passem para os alunos o que 

as empresas querem. 

Em relação à META, Elisa não tem notícias sobre convites feitos pelo 

CEFET-MG, o que ela tem conhecimento é a participação do seu diretor em 

algumas formaturas nas quais a empresa recebe alguma homenagem.   

Em relação a a indústria procurar as escolas para discutir algum 

assunto acerca do profissional que deseja, Mônica, Catarina e José da Gama 

Eletroeletrônicos afirmaram que não têm conhecimento, mas salientaram que, 

quando indústria e escola estão alinhados, quando entendem o que cada um 

precisa e tem, a captação de estagiários fica muito mais fácil.   

José afirmou ter algumas iniciativas, mas que são bem pontuais. Por 

exemplo, citou ter contato com alguns professores, buscar indicação de 

estagiários, participar de feiras, dentre outras. Mas afirmou que tem muito a 

melhorar. Em relação à META, afirmou que já foi convidado duas vezes, mas que 

não pode participar. 

Quanto a como as escolas recebem as demandas das indústrias, há, 

atualmente, uma relação mais ampliada, segundo seus representantes, porém o 

José cita a questão dos objetivos como elemento dificultador na relação indústria 

escola. A escola tem um objetivo didático e o da empresa é eficiência, produzir 

mais com menos, isso faz o tempo das ações ser diferente.  

Apesar das dificuldades, todos acreditam que, com o diálogo e a 

diminuição dessa barreira, muito se tem a agregar para os dois lados. Entendem 
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que o diálogo pode acrescentar para formatar a busca do conhecimento numa 

dimensão mais alinhada com o que vai ser cobrado na prática.  

Para a Célia da Delta Transmissões Elétricas, uma relação mais 

próxima pode render muitos frutos, inclusive, segundo os engenheiros que 

participaram da entrevista com doação de materiais, o que é usado nas pesquisas 

das indústrias pode ser doado às escolas. 

A Célia afirmou que a empresa não procura a escola, porém o contrário 

acontece, algumas escolas estão procurando a empresa para discutir estágios e 

visitas técnicas, sem discussão de currículo ou de sugestões de alterações 

curriculares. Segundo essa coordenadora, seria importante a escola procurar a 

indústria para discutir grade curricular com o intuito de adequação de currículo às 

exigências atuais do mercado de trabalho.  

Por fim, a Carla da Ômega Aços relatou sobre a relação indústria 

escola, que essa empresa tem dois programas relacionados com educação e, por 

conseguinte, tem boas relações com escolas. Existe o programa de volta à escola 

e existe o programa curso técnico em parceria com o SESI. No programa de 

estágio, a coordenadora afirma que a empresa tem uma aproximação maior com 

o CEFET-MG. Relatando que o CEFET-MG identifica as empresas que apoiam 

determinados cursos e, ao final do ano, faz um evento com essas empresas, por 

isso, tem sempre contato com o pessoal do CEFET-MG. Quanto à área de 

estágio, a relação com as escolas se resume em conversar sobre os planos de 

estágio, sobre a questão de carga horária, sobre a divulgação do programa de 

estágio.  

O dialogo indústria escola, tanto para a escola quanto para a indústria, 

pode acrescentar muito, segundo essa coordenadora. Ela salienta que a empresa 

poderia passar uma realidade para a escola de como os meninos chegam, como 

eles se apresentam na indústria, se os estagiários, no geral, estão tendo uma boa 

performance. Com esse feedback, ela acredita que a escola ganharia em saber 

onde focar, onde trabalhar mais com esses meninos dentro de sala de aula, não 

somente o conteúdo técnico, mas agregar um componente comportamental ao 

currículo. 

O próximo item das entrevistas diz respeito ao treinamento dos 

trabalhadores. A Ômega Aços, segundo a Carla, realiza processos de treinamento 
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para seus trabalhadores e estagiários. O estagiário tem um programa específico 

de desenvolvimento, o qual é o treinamento de desenvolvimento comportamental, 

em que se trabalham as competências Foco no Cliente, Pessoas e Times e 

Orientação para Realização.  

Além disso, as áreas realizam alguns treinamentos específicos, nos 

quais a participação do estagiário depende do tema. Não é uma norma da 

empresa o estagiário participar de todos os treinamentos, mas a política da 

empresa contempla que ele tem que participar do programa de desenvolvimento.  

A Célia da Delta Transmissões Elétricas afirmou que os estagiários 

fazem treinamento para os procedimentos específicos para a sua área de atuação 

e que o gestor das diferentes áreas tem liberdade de fazer os treinamentos dos 

seus setores. 

A empresa ainda não tem um esquema de treinamento geral, mas, 

segundo ela, esse treinamento macro deve começar no próximo ano. Ela afirma, 

ainda, que no ano de 2014 haverá um treinamento piloto e que, provavelmente, 

deva incluir alguns estagiários. 

Quanto à relação mais próxima com a escola, para a coordenadora, 

isso poderia ajudar nos treinamentos, pois, a partir de uma visão da grade 

curricular dos cursos, poderia ajudar a preparar os treinamentos necessários para 

uma melhor performance dos trabalhadores.  

A Gama Eletroeletrônicos, segundo a Mônica, realiza muitos 

treinamentos com seus trabalhadores. A base de conhecimento dentro da 

empresa é grande, pois conta, inclusive, com uma universidade na web, a qual 

tem uma gama de informação disponível através dos 60 sites ao redor do mundo 

que a empresa alimenta, conforme salienta José.  

Os estagiários têm acesso ao portal para treinar e, assim, 

mensalmente, cada um, na sua área específica, recebe um plano de treinamento. 

Portanto, segundo um representante, a empresa tem uma rotatividade de 

treinamento alta e oferece uma excelente oportunidade de participação em 

treinamento. 

Quando questionado se a escola poderia participar, ajudar de alguma 

forma nessa questão de treinamento, ele salientou que poderia sim, 
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principalmente na área de engenharia que tem conhecimentos específicos os 

quais demandam pesquisa.   

A Beta Nobreaks também realiza treinamentos com os trabalhadores. 

Segundo a Elisa, a empresa tem alguns treinamentos que são chamados de 

treinamento all the job, que é o treinamento no local de trabalho. Esses são os 

treinamentos básicos que todos têm que passar. E um treinamento de inserção, 

para aprender o trabalho do dia-a-dia. Há, também, os treinamentos do dia-a-dia 

da empresa, que é para técnico, engenheiro, todos juntos. Depende de cada 

caso, os estagiários participam ou não desses treinamentos.  

No plano de treinamento anual da empresa, cada supervisor da área 

levanta as necessidades de treinamento no ano e realiza aqueles possíveis.  

Para a Elisa, a proximidade com a escola também poderia auxiliar as 

firmas nos processos de treinamento, através de parcerias nas quais pessoas da 

escola dariam treinamentos na indústria. 

A Alfa Arames realiza treinamentos com o estagiário, o técnico, o 

engenheiro, juntos e também treinamentos separados. Há alguns treinamentos 

em que a supervisão, os engenheiros e a coordenação estão juntos. E há aqueles 

que são específicos para os operacionais, portanto, a empresa realiza os dois 

tipos. 

Quanto ao questionamento se a importância de se ter uma relação 

escola indústria mais próxima poderia ajudar em termos de treinamento, João 

afirmou que sim e citou a realização de cursos específicos como exemplo. 

A próxima parte da entrevista discute a questão da importância das 

competências pessoais, cognitivas, produtivas e sociais para os trabalhadores da 

indústria. Foi discutido com os representantes das indústrias, de quais 

competências o mercado necessita? Se a empresa se preocupa em desenvolver 

competências nos seus funcionários? Quais competências são desenvolvidas? 

Existe alguma competência que a empresa percebe que o mercado necessita, 

porém a escola ainda não conseguiu desenvolver nos alunos? 

Para o conjunto desses questionamentos, João e Maria afirmaram que 

não adianta para a empresa uma pessoa muito boa, muito boa tecnicamente, mas 

que não conversa com ninguém, que não interage com o colega. Hoje, um bom 

profissional tem que ter outras competências que são tão importantes quanto a 
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parte teórica e a parte prática. Hoje, o trabalhador deve, conforme salienta a 

representante, ser analisado como um indivíduo bio-psico-social55.  

A Elisa da Beta Nobreaks afirmou que desenvolver competências tem 

se fortalecido e crescido muito nas empresas como um todo. Segundo ela, antes 

não se falava em desenvolver competências, falava-se em contratar uma pessoa 

pronta. A ênfase muito grande que se dava em competência técnica hoje tem 

mudado. A atitude passa a ser importante também, tem-se um olhar mais atento 

às competências comportamentais e sociais.  

Mônica, Catarina e José da Gama Eletroeletrônicos elencaram alguns 

itens que eles consideram fundamentais para desenvolver nos funcionários, 

dentre os quais destacam-se a questão da comunicação, em extrair o pessoal do 

relacionamento profissional, focar na entrega do produto, assumir 

responsabilidades,  trabalho com grupo, saber lidar com o outro, saber respeitar o 

trabalho do outro, ter flexibilidade para saber lidar com as constantes mudanças 

do mercado sabendo agregar o que é importante, ter postura, ter pró-atividade, 

ser uma pessoa que vai em busca da informação e que tenha senso de 

movimento. 

                                                 
55

 El hombre como ser “Bio-Psico-Social” - Quiere decir que el humano en general (ambos sexos) 

es un ser vivo con un organismo complejo y con una mentalidad muy compleja basada en muchos 
aspectos (valores, conciencia, ética, motivaciones, deseos, personalidad, etc.), los cuales le 
permiten estar en una organización social (familia, amistades, comunidad, municipio, nación, 
grupos sociales, etc.) y comportarse de acuerdo a sus intereses psicológicos, y a los limites que le 
presenten su cuerpo y su aprendizaje.  
Debido a que la conceptualización de salud definida por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), detalla: "es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no tan solo la 
ausencia de enfermedad o afección". El hombre debe ser considerado como un ente 
biopsicosocial, pero para hacer esto primero se debe definir cada uno de los términos que se 
encuentran en esta afirmación: Ente: se refiere a lo que existe o puede existir. Bio: Significa vida. 
Psico: Significa alma, mente o actividad mental. Social: Perteneciente o relativo a una compañía o 
sociedad, o a los socios o compañeros, aliados o confederados. El hombre es un ente, porque 
existe y su componente bio se refiere a que es un organismo vivo que pertenece a la naturaleza. 
Su componente psico se refiere a que además de ser un organismo vivo tiene mente, lo que le 
permite estar consciente de su existencia. El hombre es un ente social porque recibe influencias 
favorables y desfavorables como resultado de la interacción con la sociedad (constituida por 
semejantes a él) que lo rodea y con el medio ambiente físico, en el cual lleva a cabo su vida. Por 
lo tanto, se establecen interrelaciones complejas de los seres humanos con los seres humanos y 
con su entorno, dando como resultado que el hombre es un elemento más de la comunidad social 
y de un ecosistema. Que permite enmarcar a la salud como la correcta aptitud para dar respuestas 
armónicas que sean acordes y ajustadas a los estímulos del ambiente (físico y la comunidad) y 
que garanticen una vida activa, creadora y una progenie viable, lo que conlleve al hombre a 
manifestarse en el óptimo de su capacidad. Fonte: http://www.eduteka.org/proyectos.php/2/9660. 
Acesso em 07/11/2014. 

http://www.eduteka.org/proyectos.php/2/9660
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A Célia da Delta Transmissões Elétricas cita alguns itens que, para ela, 

são importantes para o profissional atual, tais como ter bom desempenho e 

relação humana no trabalho. Salienta que, atualmente nas indústrias, é comum 

haver demissões por questões comportamentais. Aponta que essa geração não 

tem uma postura adequada para uma entrevista de emprego ou estágio, não tem 

calma para esperar o momento certo de agir, não possui necessidade de busca 

por conhecimento contínuo, não assume responsabilidades e que o imediatismo 

dos estagiários está muito grande. 

Em relação à escola, ela acredita que a escola não tem desenvolvido 

competências em seus alunos e que a escola deveria ter uma parte de gestão na 

grade dos cursos, uma matéria de recursos humanos para falar de 

comportamentos e posturas, pois não basta ser tecnicamente bom. Sugere, 

também, que deveria haver, nas escolas, um curso de cultura organizacional, no 

qual se discutissem as diferenças entre indústrias japonesas, francesas, 

americanas, etc.  

Finalizou sugerindo que as escolas deveriam trabalhar a vocação do 

técnico, pois acreditam que hoje os técnicos estão formando para fazer 

engenharia, e que as empresas atualmente estão precisando é de mais técnicos. 

Na Ômega Aços, a Carla afirmou que as empresas que ela contrata 

para fazer os treinamentos dos funcionários em geral trabalham as três 

competências com os seus respectivos comportamentos. Em relação ao 

treinamento dentro das áreas, a coordenadora não soube especificar, mas 

afirmou que também se trabalham as questões de competências pessoais e 

sociais. 

A próxima parte discutida com os representantes das indústrias é em 

relação ao que a indústria sugere para as escolas na preparação dos alunos. Ao 

ser questionada sobre esse tema, a Carla da Ômega Aços informou que seria 

importante, em sua visão, que a escola introduzisse a discussão sobre o trabalho, 

sobre qual a percepção dos alunos acerca do trabalho, sobre o que os alunos 

querem do futuro e o que eles precisam desenvolver hoje para ir alcançando as 

etapas programadas para a vida deles. Sugeriu trabalhar nos alunos questões 

comportamentais, dar alguns imputs, jogar cases organizacionais, jogar 

simulações de como lidar com determinadas situações que ocorrem na indústria.  
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Nesse mesmo contexto, a Célia da Delta Transmissões Elétricas 

afirmou que as escolas deveriam levar para dentro de seus muros profissionais de 

mercado para fazer palestras para os alunos com diversos temas referentes às 

indústrias, ao mercado de trabalho, às posturas organizacionais, às posturas 

pessoais nas indústrias etc. Ainda reforçou a importância da participação das 

indústrias nas feiras, METAS e demais atividades escolares ligadas à indústria. 

A Mônica da Gama Eletroeletrônicos sugeriu às escolas focar um 

pouco mais no desenvolvimento da questão do aluno aprender a planejar, dos 

alunos buscarem um pouco mais de conhecimento de informática, de incluir ao 

currículo a questão de liderança, ter matérias mais voltadas para o lado 

comportamental, trabalhar empatia, saber escutar as pessoas, saber ter interação 

e preparar os alunos para recebimento de feedbacks.  

Em relação à sugestão que a indústria poderia dar para as escolas na 

preparação dos alunos, a Elisa da Beta Nobreaks cita que a escola e a indústria 

devem ter uma proximidade maior, tanto para a escola ir ouvir a indústria quanto 

para a indústria ir à escola.  

Em relação as sugestões da Alfa Arames para a escola na preparação 

dos alunos, João e Maria afirmaram que gostariam de reforçar a carência do 

conhecimento sobre indústria e a questão comportamental, realçando que o nível 

de comprometimento da geração atual deixa a desejar.  

Como comentários finais, o João faz uma analogia de como deve ser a 

questão comportamental na indústria e na escola, segundo ele, o aluno tem que 

respeitar o professor, tem que contar com o professor para tirar dúvida. Na 

indústria é a mesma coisa, o coordenador ocupa uma posição acima do 

profissional, ele tem que respeitar o coordenador, ele tem que ter o coordenador 

como uma pessoa que tira dúvida assim como o professor, portanto, a escola tem 

muito a contribuir na formação, no aperfeiçoamento e no modelamento do 

comportamento que a indústria vai exigir do trabalhador.   

Ao ser questionada se a escola tem conseguindo trabalhar 

competências comportamentais nos estagiários que eles têm recebido, a Elisa da 

Beta Nobreaks acredita que o comportamento do recém-formado “está um caos”. 

Afirma, também, que, em relação ao compromisso, a geração atual é mais 

descompromissada e que por isso a indústria tem que gerir a própria questão da 
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geração. As pessoas dessa geração, segundo ela, são extremamente 

apressadas, entram na empresa e já querem aumento e ascensão na carreira.  

O José da Gama Eletroeletrônicos finalizou elogiando os alunos 

advindos das escolas técnicas federais, afirmando que, em via de regra, esses 

alunos são os profissionais diferenciados da empresa, são pessoas que têm  

maior aproveitamento e que se destacam. 

Já a Carla da Ômega Aços ressaltou que os alunos do CEFET-MG têm 

um diferencial, “é perceptível que existe na maioria dos alunos uma capacidade 

diferente, capacidade inclusiva cognitiva” (Carla). 
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4.3 – O perfil do trabalhador técnico e os cursos ofertados em Lisboa, Portugal 
 

 

Utilizando a mesma metodologia das entrevistas realizadas com os 

coordenadores do CEFET-MG e os representantes das indústrias da RMBH, 

foram entrevistados dois diretores de escolas profissionais de Portugal e uma 

firma de prestação de serviços às indústrias da AML. Doravante, identificaremos 

as instituições e seus respectivos representantes pelos nomes fictícios, 

respeitando, assim, o sigilo. Segue o quadro: 

Escola Profissional de Artes 
(EPAS) 

Diretor pedagógico Francisco 

Escola Profissional de Eletrônica, 
automação e comando (EPEAC) 

Coordenador pedagógico Breno 

Port Automação O engenheiro responsável Edson 

Tabela 25: Instituições pesquisadas em Portugal e seus respectivos representantes. 
Fonte: elaboração própria. 

A entrevista realizada na Port Automação seguiu o mesmo modelo 

apresentado nos itens 4.1, ou seja, com sete grupos de questionamentos, que 

são os tópicos a priori escolhidos para a realização das entrevistas 

semiestruturadas. Esses tópicos são: O que a indústria quer do seu trabalhador; 

Quais os pré-requisitos necessários aos trabalhadores; Relação da indústria com 

as escolas de EPTNM; Processos de treinamento de trabalhadores; Importância 

das competências pessoais, cognitivas, produtivas e sociais para os 

trabalhadores da indústria; O que a indústria sugere para as escolas na 

preparação dos alunos e Comentários finais. Respondeu pela empresa o 

engenheiro responsável.  

Essa empresa oferece estágio para alunos das escolas profissionais da 

área metropolitana de Lisboa, principalmente nas áreas de Eletrônica, Automação 

e Comando. Os alunos realizam o estágio obrigatório na empresa, participando e 

acompanhando todo o processo de desenvolvimento ali realizado. 

Para as escolas profissionais, a metodologia seguiu aquela 

apresentada no item 4.2, ou seja, com sete grupos de questionamentos, que são 

os tópicos a priori escolhidos para a realização das entrevistas semiestruturadas. 

Esses tópicos são: Linhas gerais dos cursos; Relação do curso com o mercado de 
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trabalho; Projeto pedagógico; Desenvolvimento de competências; Atividades 

extracurriculares; Estágio curricular e Considerações finais. 

A primeira entrevista em escola foi realizada com um diretor de escola 

profissional e teve, dentre os outros pontos abordados, o intuito de conhecer a 

visão de um diretor sobre o ensino profissional em Portugal. Já na segunda 

escola, foi feita uma entrevista com o coordenador de um curso profissional que 

tem características semelhantes aos cursos estudados no Brasil, o curso de 

Eletrônica, Automação e Comando. 

O Técnico de Eletrônica, Automação e Comando é o profissional 

qualificado que desempenha tarefas de carácter técnico, relacionadas com a 

instalação, manutenção, reparação e adaptação de sistemas eléctricos, 

electrónicos, pneumáticos e hidráulicos de automação industrial. 

As atividades fundamentais desenvolvidas por este técnico são:  

 Selecionar criteriosamente componentes, materiais e 
equipamentos com base nas suas características tecnológicas e de 
acordo com as normas e regulamentos existentes;  

 Interpretar e utilizar corretamente manuais, esquemas e outra 
literatura técnica fornecida pelos fabricantes de equipamento 
eléctrico/electrónico e digitais; efetuar operações de correção, ajuste e 
manutenção segundo as instruções do fabricante;  

 Analisar e interpretar anomalias de funcionamento e formular 
hipótese de causas prováveis; aplicar e respeitar as normas e 
regulamentos relacionados com a atividade que desenvolve; aplicar e 
respeitar as normas de proteção do ambiente e de prevenção, higiene e 
segurança no trabalho; interpretar e reparar pequenas instalações de 
baixa tensão de alimentação, comando, sinalização e proteção;  

 Colaborar/orientar equipes de manutenção; proceder à montagem, 
à manutenção e à reparação de automatismos industriais; projetar e 
realizar protótipos de módulos electrónicos de pequena e média 
complexidade e proceder à respectiva montagem, teste e ajuste; instalar 
e programar módulos eletrônicos de controle; projetar, instalar e operar 
sistemas de automação por autómatos programáveis de pequena e 
média complexidade;  

 Proceder à montagem, à manutenção e à reparação de 
equipamentos pneumáticos, eletropneumáticos e óleo-hidráulicos; 

 Elaborar esquemas elétricos, electrónicos, pneumáticos e 
hidráulicos, utilizando software específico. 

O curso tem um total de 3100 horas no seu plano curricular, 

distribuídas em disciplinas de formação sociocultural, de formação científica e de 

formação técnica.  

DISCIPLINA DURAÇÃO 

Português 320 horas 

Língua Estrangeira                                                                 220 horas 
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Área de Integração                                                                220 horas 

Tecnologias de Informação e Comunicação                         100 horas 

Educação Física 140 horas 

Tabela 26: Componente de formação socio-cultural do Curso de Eletrónica, Automação e 
Comando.Fonte:http://www.epalmada.pt/uploads/PDFs/plano_curricular_eletronica_automacao.pd
f.  Acesso em 26/01/2015. 

 

DISCIPLINA DURAÇÃO 

Matemática 300 horas 

Física e Química 200 horas 

Tabela 27: Componente de formação científica do Curso de Eletrónica, Automação e Comando. 
Fonte: http://www.epalmada.pt/uploads/PDFs/plano_curricular_eletronica_automacao.pdf. Acesso 
em 26/01/2015. 

 

DISCIPLINA DURAÇÃO 

Electricidade e Electrônica 349 horas 

Tecnologias Aplicadas 282 horas 

Sistemas Digitais 186 horas 

Automação e Comando 363 horas 

Formação em Contexto de Trabalho 420 horas 

Tabela 28: Componente de formação técnica do Curso de Eletrónica, Automação e Comando. 
Fonte: http://www.epalmada.pt/uploads/PDFs/plano_curricular_eletronica_automacao.pdf. Acesso 
em 26/01/2015. 

A formação técnica é assim distribuída nesse curso, 

Eletricidade e Eletrônica 
 
Corrente Contínua 
Análise de Circuitos em Corrente 
Contínua 
Magnetismo e Eletromagnetismo 
Corrente Alternada Monofásica 
Corrente Alternada Trifásica 
Semicondutores 
Transístores 
Amplificadores Operacionais 
Fontes de Alimentação 
Osciladores 
Electrónica de Potência e Aplicações 
Máquinas Eléctricas I 
Máquinas Eléctricas II 

Sistemas Digitais 
 
Sistemas de Numeração 
Circuitos Lógicos 
Circuitos Combinatórios 
Circuitos Sequenciais 
Arquitetura dos Microcontroladores 
Microcontroladores e Autómatos 
Projeto com Microcontroladores  

http://www.epalmada.pt/uploads/PDFs/plano_curricular_eletronica_automacao.pdf
http://www.epalmada.pt/uploads/PDFs/plano_curricular_eletronica_automacao.pdf
http://www.epalmada.pt/uploads/PDFs/plano_curricular_eletronica_automacao.pdf
http://www.epalmada.pt/uploads/PDFs/plano_curricular_eletronica_automacao.pdf
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Tecnologias Aplicadas 
Higiene e Segurança no Trabalho 
Instalações Eléctricas 
Desenho Assistido por Computador 
Desenho de Componentes e Esquemas 
Placas de Circuito Impresso 
Sensores e Transdutores 
Máquinas-Ferramenta 
Soldadura e Maquinação 
Técnicas de Manutenção 
Práticas Oficinais 

Automação e Comando 
Automatismos Eletromecânicos 
Pneumática e Hidráulica 
Autómatos Programáveis 
Projetos de Automatismos 
Aquisição e Tratamento de Dados 
Supervisão e Controlo de Processos 
Redes de Dados 
Projeto com Autómatos 
Robótica 
Aplicações de Domótica 
Eletrônica Industrial 

Tabela 29: Formação Técnica detalhada do Curso de Eletrônica, Automação e Comando. 
Fonte:http://www.epalmada.pt/uploads/PDFs/eletronica_automacao.pdf.  Acesso em 26/01/2005. 

Após caracterizar a metodologia aplicada e apresentar a empresa e o 

curso de Eletrônica, Automação e Comando, passaremos a salientar os pontos 

mais relevantes das entrevistas realizadas em Portugal. 

Para responder pelas Indústrias, foi feita uma entrevista com o 

engenheiro responsável por uma empresa que atende a um conjunto de indústrias 

da AML. 

O engenheiro Edson, responsável pela Port Automação afirmou que o 

mercado industrial quer um técnico que tenha uma noção do serviço necessário 

para aquela função. O que ele tem percebido é que, ao longo dos anos, a escola 

tem melhorado o nível os alunos, que já chegam com alguma experiência, pois já 

tiveram contato com as marcas, os equipamentos e os softwares que o mercado 

necessita. Portanto, para o engenheiro, a indústria deseja que os profissionais 

advindos das escolas profissionais tenham capacidade técnica, conhecimentos 

nas ferramentas necessárias ao processo industrial, tenham motivação pessoal e 

disciplina, portanto, “essencialmente são estes dois aspetos, conhecimento prévio 

e uma motivação forte para poderem trabalhar nestas áreas” (Edson).  

A Port Automação oferece uma ou duas vagas de estágio por ano para 

alunos das escolas profissionais, principalmente para os alunos da EPEAC.  

Em relação à importância desse estágio para a indústria, o engenheiro 

salienta que é importante, pois permite conhecer a pessoa e identificar se essa 

pessoa poderá depois a vir integrar os quadros. Além disso, segundo o 

engenheiro, “existe um problema de ligação entre o ensino e depois a realidade 

do mercado. Existe aqui uma dessintonia. Portanto, isto eu penso que o estágio 

consiga de alguma forma minimizar isso” (Edson). 

http://www.epalmada.pt/uploads/PDFs/eletronica_automacao.pdf
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O engenheiro afirma que os alunos vêm com um déficit de 

conhecimento, porque os exercícios que fazem na escola são naturalmente muito 

menores, menos complexos do que aqueles que irão encontrar no mercado de 

trabalho. Quando questionado sobre os pré-requisitos necessários para um bom 

profissional técnico, o engenheiro citou a questão relacional, com os colegas e 

também os clientes, saber a parte técnica, ter responsabilidade, ter autonomia, 

ser proativo, ser dedicado, perante a dificuldade, procurar outros caminhos para 

solucionar o problema, ter seriedade, ter a segunda língua, preferencialmente o 

inglês e, por fim, saber-estar, comunicar com o cliente e perceber as 

necessidades do cliente. 

No quesito da relação da indústria com as escolas profissionais, o 

engenheiro afirmou que não há uma relação estreita da indústria com a escola.  

Segundo ele, “o que tem acontecido, às vezes são conversas informais” (Edson). 

Em relação a escola chamar as empresas para um diálogo, ele afirma que “pelo 

menos a nós a escola não nos tem convidado para uma conversa mais formal. O 

que fazemos é, muitas vezes na avaliação que fazemos no final do estágio, é 

colocarmos algumas sugestões para melhoria dos cursos” (Edson).  

Na opinião do engenheiro, um maior diálogo escola indústria seria 

importante para todos os lados. A escola conseguiria integrar o egresso mais 

facilmente no mercado e a indústria ganharia profissionais com aptidões 

profissionais mais direcionadas para as necessidades do mercado.  

Acerca dos processos de treinamento dos trabalhadores, o engenheiro 

afirmou que os funcionários e os estagiários participam de treinamentos internos 

na empresa assim como dos treinamentos das indústrias com as quais a Port 

Automação mantém convênio e utiliza tecnologia.  

Em relação à importância das competências pessoais, cognitivas, 

produtivas e sociais para os trabalhadores da indústria, o engenheiro salientou 

que “infelizmente temos detectado que estes cursos médios, às vezes são 

encarados como uns cursozinhos que se dão para pessoas que já não têm uma 

apetência para continuar os estudos superiores. E a verdade que quem nos 

chega via estes cursos, de uma maneira geral, são mais fraquinhos.  Esses 

cursos tem a componente cognitiva reduzida em relação aos que optam pela 
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continuidade de estudos” (Edson), isso, segundo o engenheiro, deveria ser 

diferente. 

Do ponto de vista das competências pessoais e sociais, é importante 

para a empresa ter trabalhadores comprometidos, responsáveis, pontuais, que 

cumpram prazos, que sejam esforçados, que saibam trabalhar em equipe. O 

engenheiro salientou que acredita que “não se desenvolve estas componentes 

relacionais na escola” (Edson).  

O engenheiro afirmou que já mudou, mas Portugal ainda está muito 

atrasado em relação à importância dada as competências sociais e pessoais. 

“Estamos todos muito atrasados. Nós não sabemos estar de uma maneira geral 

com o outro, perante o conflito, perante a frustração, perante o... há aqui um 

conjunto de emoções que ninguém nos ensina a gerir. Claro que a gente vai 

aprendendo pela nossa vida, mas que gerir em ambiente fabril ou industrial ou de 

escola não há ninguém que dê suporte também a estas coisas” (Edson). Porém 

para ele, “a pessoa pode até não ser tão bom técnico, mas se interagir com todos, 

se fizer a ponte entre os vários problemas, se tiver iniciativa para buscar a 

solução aqui e ali, vai resolver o problema de uma forma mais rápida e mais 

eficaz do que o outro que é um excelente técnico, mas que anda às cabeçadas 

com os demais” (Edson). 

O engenheiro finalizou a entrevista sugerindo que as escolas fizessem 

mais intercâmbio com outras escolas e outros países, afirmando que isso melhora 

a preparação do aluno pois “permite aos miúdos conhecer outras realidades e 

sentirem-se motivados a abraçar outras componentes” (Edson).  

O Engenheiro Edson ainda afirmou que “melhoraria muito haver 

processos transversais com a indústria e a escola para identificar as 

oportunidades na indústria, oportunidades de melhoria na indústria, em uma 

máquina, da fábrica por completa, de um produto específico, e que essa 

oportunidade fosse passada para a escola em determinada altura”. Segundo ele, 

seria importante haver isto, uma fusão de necessidade e oportunidades na 

indústria e na escola. Assim, a escola teria a oportunidade de ter um papel ativo 

na resolução do problema da indústria, o que poderia resolver muitos problemas 

na indústria e, ao mesmo tempo, proporcionar uma aprendizagem mais próxima 

da realidade para os alunos.  
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O Francisco, diretor da EPAS, citou que a democratização do ensino 

em Portugal ocorreu após 25 de Abril de 197456. A partir dessa data, o ensino 

técnico profissional começou a passar por alterações, porém somente em 1989 

foram criadas as escolas profissionais em um modelo diferente daquele 

tradicional na educação portuguesa. As escolas profissionais foram criadas à 

época através de iniciativas da sociedade civil, congregando variadas entidades, 

umas de sindicato, outras da confederação de empresários, outras de câmaras 

municipais, outras de empresas. Portanto, houve um variado leque de instituições 

que chancelavam escolas profissionais, certificando ou administrando cursos 

profissionais de nível secundário e que, ao fim de três anos, conferiam uma 

habilitação profissional de nível III, em termos de União Europeia e, ao mesmo 

tempo, certificavam a via acadêmica com o ensino secundário.  

Junto a isso, existiu também outra via profissionalizante que são os 

chamados cursos de aprendizagem ministrados essencialmente pelo Instituto de 

Emprego e Formação Profissional.  Apesar de serem mais direcionados para 

pessoas adultas, alguns jovens também o frequentavam. Esses cursos também 

oferecem dupla certificação e são muito parecidos com o ensino profissional atual. 

A perspectiva dominante em Portugal, nos sucessivos governos após 

1974, é que os cursos profissionais estando dirigidos para uma faixa etária de 

jovens no final do seu percurso de escolaridade não devem ter um papel 

exclusivamente de formação profissional. Para isso, segundo o coordenador, 

existem outras ofertas, as próprias empresas que formam especificamente para 

as suas necessidades. Nas escolas profissionais, o ensino profissional deve 

proporcionar uma formação abrangente que não se preocupa, exclusivamente, 

em formar o jovem para uma profissão, mas em formá-lo para a sociedade. Dessa 

combinação resultam a importância e o peso que são dados à componente da 

formação geral e à capacidade de adaptação dos jovens às evoluções do mundo 

do trabalho. 

Portanto, segundo o diretor “há aqui este jogo, entre a necessidade de 

serem competentes na sua área de formação e, por outro lado, que essa não seja 
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 Data do movimento que derrubou o regime salazarista e instalou novamente a democracia em 

Portugal, Revolução dos Cravos. 
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a única competência que eles têm porque, nos dias de hoje, rapidamente ficam 

desatualizados, e se não tiverem essa capacidade para evoluir, para perceber 

que as coisas evoluem muito rapidamente e que eles próprios devem se 

atualizarem, eles ficam para trás” (Francisco). 

Em Portugal, as escolas profissionais, em termos de educação e de 

qualificação, foram a maior aposta do Governo em 1989 e depois todos os 

governos a partir daí apostaram nesse sistema, segundo comenta o diretor 

Francisco. 

Por volta dos anos letivos de 2005 a 2007, houve um aumento do 

número de técnicos, porque os cursos profissionais foram implementados nas 

escolas secundárias públicas do Estado. Isso, segundo o diretor Francisco, 

levantou alguns problemas em termos de credibilidade do próprio sistema, porque 

“nem todas as escolas secundárias tem as capacidades, as competências e 

pessoal com formação para formar os jovens nas várias áreas técnicas que as 

escolas oferecem” (Francisco). 

As escolas profissionais sempre apostaram na relação pessoal, na 

tentativa de individualizar o ensino, em ter equipamentos tecnologicamente 

próximos aos utilizados no mercado de trabalho e manter educadores, em sua 

maioria, que sejam profissionais da área técnica e não professores, situações 

que, para o diretor Francisco, são fundamentais neste tipo de ensino. Segundo o 

diretor, com a expansão dos cursos profissionais em todas as escolas, o que 

aconteceu foi que, não havendo essa capacidade instalada em todas as escolas, 

a qualidade no final, em alguns casos, deixou a desejar e colocou em dúvida esta 

modalidade de ensino.  

Portanto, em termos gerais, foi assim a evolução e é assim que, neste 

momento, Portugal se encontra em termos de educação profissional. Hoje, esses 

cursos em Portugal estão longe das metas europeias em termos do número de 

alunos no ensino secundário frequentando uma via profissionalizante, segundo o 

diretor, “ainda estamos abaixo, estamos cerca de 40%, quando já devíamos estar 

nos 50% pelo menos, essa é uma das metas a atingir” (Francisco).  

Portugal tem uma educação muito centralizada, e isso, segundo o 

diretor, foi o maior dos problemas das escolas profissionais. “As escolas 

profissionais quando arrancaram, tinham uma autonomia pedagógica muito 
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acentuada, portanto, os cursos eram criados pela escola, a estrutura curricular 

toda criada pela escola, tudo adaptado à escola, a escola é que fazia o seu curso 

dentro das linhas genéricas do ministério, […], quando foi o alargamento ao resto 

do sistema, às outras escolas secundárias, aí tivemos um problema porque o 

próprio ministério já teve necessidade para as escolas públicas de limitar a 

margem de autonomia pedagógica. E então as escolas profissionais também 

tiveram limitados a sua autonomia” (Francisco). Ainda há uma certa autonomia, o 

que permite à escola profissional fazer coisas completamente diferentes de uma 

escola secundária estatal, segundo o diretor. 

Em relação ao sistema dual de formação, em Portugal, o diretor 

afirmou que “já existe há não sei quantos anos”, porém é diferente pois “em 

Portugal, não temos empresas, não temos tido sistema económico para suportar 

uma realidade de aprendizagem do dual alemão, não temos empresas para isso, 

e por outro lado, nós também não queremos que os nossos jovens sejam 

limitados ou que tenham muitas dificuldades em progredir na carreira acadêmica” 

(Francisco). 

Atualmente, não há muitas escolas públicas que são profissionais, 

segundo o Francisco, “há meia dúzia delas, não são muitas que são públicas no 

sentido de pertencerem ao Ministério da Educação, mas há também escolas 

profissionais em que as entidades proprietárias, têm uma grande componente 

pública”. Portanto, “há escolas profissionais que quem está por trás, não é o 

estado diretamente, mas são empresas municipais, empresas estatais, institutos 

públicos, que de alguma forma são os donos da escola”,  

Em termos gerais, a população de Portugal não vê o ensino 

profissional com muito bons olhos, segundo Francisco, “já esteve melhor, antes 

do alargamento às escolas estatais, já se começava a sentir que estes cursos 

profissionais e as escolas profissionais estavam a ser reconhecidas no mercado e 

pelas famílias e depois quando se alargou a todas as escolas estatais, em termos 

de qualidade, houve um decréscimo”. Ocorreu uma campanha muito grande, 

depois decresceu, agora está outra vez a se repetir, na qual afirma-se que a via 

profissionalizante, seja ela qual for, deve ser “uma opção e não um castigo, ou 

não para os meninos assim, ou para os meninos assado”, comenta o diretor. 
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Segundo o diretor, “as escolas profissionais, na sua criação, nos seus 

primeiros anos de vida, responderam a um problema recorrenteem Portugal que 

era o abandono escolar. Porque as escolas profissionais com uma metodologia 

de projeto e com metodologia de trabalho individualizado que tinham, conseguiam 

recuperar muitos alunos que tinham abandonado o sistema e voltavam ao sistema 

não pela escola, voltavam ao sistema porque precisavam aprender qualquer coisa 

em termos técnicos” (Francisco). Agora já não é tanto assim, segundo o diretor “já 

há muitos alunos que vão para as escolas profissionais como opção, acabam o 9º 

ano e a opção deles é ir para um curso profissional para aprender alguma 

profissão” (Francisco). 

Em relação à carga horária, os cursos profissionais têm 3100 horas em 

3 anos. Dessas 3100 horas, há 1000 horas de Formação Sociocultural 

(Português, Língua Estrangeira I ou II, Área de Integração, Educação Física e 

Tecnologias da Informação e Comunicação), 500 horas de Formação Científica 

(Geometria Descritiva História da Cultura e das Artes Matemática), 1100 horas de 

Formação Técnica e 500 horas de Formação em Contexto de Trabalho, sendo 

que a planificação anual é de competência da escola. 

Em relação à EPEAC, seu coordenador pedagógico relatou que, em 

linhas gerais, a oferta formativa da escola, atualmente, tem muito a ver com a 

origem da escola.  Segundo ele, “esta foi uma escola que nasce por iniciativa de 

uma empresa, de uma grande empresa à época, no início dos anos 70, que era 

um estaleiro naval que utilizava esta escola ou, na altura, este centro de formação 

como a estrutura onde era feita toda a formação do pessoal que trabalhava nesse 

estaleiro” (Breno).  

Portanto, a escola possuiu em sua origem e permanece a oferecer uma 

formação voltada, fundamentalmente, as necessidades da indústria. “Hoje há uma 

diversificação, a escola continua com a oferta de manutenção industrial 

eletromecânica que é uma área muito abrangente e, portanto, tem grande saída 

em termos profissionais. Avançamos, mais seriamente, para a área da eletrônica 

e, nomeadamente, para um curso que se chama eletrônica, automação e 

comando, que tem a ver com autômatos programáveis, com robôs, com 

controladores, microcontroladores, com processamento e programação” (Breno).  
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Os cursos profissionais ofertados na EPEAC não têm uma componente 

exclusivamente técnica e prática porque, segundo o coordenador, se trata de 

cursos de dupla certificação. São cursos dirigidos a jovens que ainda estão dentro 

da escolaridade obrigatória57. Os cursos têm uma componente de formação geral 

acadêmica (sociocultural e científica com 1000 horas), na qual têm o português, o 

inglês, as TIC58, a educação física e, mais duas ou três disciplinas de específica 

que, variam de acordo com os cursos, no caso do curso de Eletrônica, Automação 

e Comando são a matemática e a física. Há, ainda, a componente técnica e a 

componente da formação em contexto de trabalho que tem uma carga horária de 

1600 horas. 

A componente da formação em contexto de trabalho que é, na prática, 

um estágio realizado em empresas. Esse estágio tem uma duração aproximada 

de 600 horas, distribuídas ao longo dos três anos de curso. Portanto, não é um 

estágio intensivo, é uma experiência de trabalho em empresa, que representa um 

primeiro contato destes jovens com o mundo do trabalho.  

Em relação ao perfil de profissional que o curso de Eletrônica, 

Automação e Comando oferece ao mercado, o coordenador afirmou que o jovem 

diplomado nesse curso tem conhecimentos amplos nessas áreas, desde as bases 

da electrónica, passando pelas linguagens de programação. Nesse curso, os 

alunos saem aptos a programar sistemas de automação além de detectar 

problemas, corrigir e programar sistemas.  

Quanto ao diálogo entre as duas áreas, a área técnica e a área 

pedagógica, Francisco afirma que há problemas, porém isso é minimizado através 

do trabalho por projetos59. O trabalho por projetos se caracteriza por uma atuação 

interdisciplinar, na qual todas as áreas envolvidas desenvolvem seus conteúdos a 

partir de um tema que gera um projeto interdisciplinar. 

O segundo item discutido foi a relação do curso com o mercado de 

trabalho, o Breno da EPEAC afirma que, de um modo geral, os alunos são bem 

                                                 
57

 Em Portugal, atualmente, a escolaridade obrigatória é até o 12º ano. 
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 TIC: Tecnologias de Informação e Comunicação. 
59

 Ver Hernandéz e Ventura, 1998. 
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aceitos no mercado de trabalho e salienta que existem empresas que, 

periodicamente, quando precisam, vêm à escola e solicitam profissionais. 

Apesar da diminuição do número de empresas na região, a escola tem 

boa fama, quer da parte de empresas quer da parte dos alunos. Assim, conforme 

informa o coordenador, a escola continua “a conseguir arranjar os tais 200 

estágios todos os anos”, o que para ele “é um ótimo sinal, porque se as empresas 

estivessem descontentes nós não conseguiríamos” (Breno).  

 Em relação ao percentual de alunos formados que estão trabalhando 

na área do curso, o coordenador afirmou que “Há aqui duas fases completamente 

distintas e que tem a ver com a crise econômica. Na primeira década do século, 

portanto, até 2010, os egressos tinham boas taxas de empregabilidade. Mas tudo 

isso mudou radicalmente, infelizmente. Vem a crise econômica, nós estamos 

inseridos na península de Setúbal que era uma zona industrial por excelência, 

aqui em Portugal, havia bastante indústria que absorvia muitos dos diplomados 

nestas áreas nas quais nós damos formação. Muitas dessas empresas fecharam 

ou diminuíram a sua atividade e, neste momento, temos alguma dificuldade em 

garantir, conseguir colocação para os alunos diplomados” (Breno).  

No entanto, o coordenador afirma que, nas áreas em que a escola 

oferece cursos, foi verificado que, apesar da diminuição da atividade industrial, 

continua a haver mais procura por parte das empresas do que em outras áreas de 

formação. Portanto, é um período ruim que ele acredita que passará em breve. 

De qualquer forma, muitos alunos continuam a trabalhar na área, outros seguem 

para o ensino politécnico ou o ensino superior, o importante é que “temos bons 

exemplos de jovens que estão muito bem nas suas carreiras, na sua vida 

profissional, a trabalhar na sua área de formação” (Breno).  

Os feedbacks recebidos dos alunos que o curso de Eletrônica, 

Automação e Comando que a EPEAC coloca no mercado de um modo geral são 

bons. Segundo o coordenador, houve um certo prejuízo dos cursos profissionais a 

partir da reforma do ensino, quando se unificou a dupla certificação para todos os 

cursos, com isso, caiu em certa medida a qualidade dos cursos. Ele salientou que 

Portugal cometeu um erro fundamental, que foi “a seguir à revolução do 25 de 

Abril 1974, tínhamos ensino técnico durante vários anos, só que com a 

proliferação das ideias que eu abracei também, obviamente, da liberdade, da 
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igualdade, ficamos muito contentes, mas vimos isto, talvez, não do prisma mais 

correto e com todas as consequências que isto tinha. Não interpretámos a 

questão de sermos todos iguais da forma correta, nós somos todos iguais em 

direitos e em deveres, mas somos todos diferentes em gostos por exemplo. 

Acabou-se com a diferença entre o ensino profissional, ensino técnico que existia 

na altura, existiam escolas técnicas e existiam os liceus, havia quem encara-se o 

liceu como o percurso natural para as famílias privilegiadas e as escolas técnicas 

que era, uma mera fábrica de produzir operariado, mão-de-obra para ser 

explorada, com as ideologias um bocado exacerbadas nestas alturas, acabou-se 

com o ensino técnico, durante muitos anos e tudo virou liceu. Com isso, deixamos 

de formar jovens para o mercado de trabalho, para algumas profissões e 

acabamos como o know-how que havia. Quando se quis retomar, chegou-se à 

conclusão que tinha sido um disparate e verificou-se que ao retomar o ensino 

profissional, uma das dificuldades foi a falta de professores, a falta de formadores 

com experiência para darem a parte prática dos cursos” (Breno).  

Em relação às visitas técnicas, Breno afirmou que as considera muito 

importantes e que os alunos da EPEAC fazem visitas de estudo em empresas 

todos os anos. Os alunos de 1º ano fazem visitas de estudo técnicas a empresas, 

para terem a oportunidade de ver e de perceber melhor qual é a área em que eles 

estão inseridos. Portanto, “para começarem a ganhar o gosto por aquilo” (Breno). 

Em relação ao Projeto pedagógico dos cursos, Breno salientou que, em 

Portugal, todas as escolas profissionais têm que ter, isso é obrigatório. O projeto 

pedagógico da escola, que é o projeto educativo do curso, segundo o 

coordenador, é um plano estratégico de médio/longo prazo, que se presta a 

definir “o que é que somos, o que é que queremos e quais são as nossas metas, 

qual é a nossa visão, o que é que nós pretendemos, isto em termos muito 

genéricos” (Breno). Esse projeto educativo, normalmente, é disponibilizado pelas 

escolas, a quem o queira consultar e, hoje, com a divulgação nos sites, todas as 

escolas têm o seu site na internet, portanto é um documento que é público, que é 

disponibilizado.  

Ainda sobre o projeto pedagógico, o coordenador afirma que, quando 

se parte para a construção do projeto educativo, normalmente se parte de uma 

determinada realidade, que é a realidade daquele momento, da leitura que se faz 
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do enquadramento e daquilo que são as perspectivas de evolução, naquela área, 

naqueles sectores, na região onde a escola está inserida. Com base nisso, 

define-se uma estratégia, um caminho. Por ser um exercício de previsão, Breno 

afirma que ”estamos sujeitos a que durante o percurso as coisas se alterem”. Por 

regra, esse plano tem uma duração de 3 anos e deverá ser revisto, portanto, de 3 

em 3 anos. Ainda segundo o coordenador, “não quer dizer que isso aconteça de 

uma forma rigorosa, que de 3 em 3 anos as escolas revejam os seus planos, o 

que também não quer dizer que não se esteja muitas vezes consciente que 

aquele plano já está desajustado à realidade e que é necessário reformulá-lo e 

que as pessoas não estejam a trabalhar nisso, não estejam a pensar nisso e que 

até não mudem” (Breno). Por parte dessa escola, sempre houve a preocupação 

em atualizar o plano, segundo seu coordenador.  

Sobre a relação do projeto pedagógico com o mercado de trabalho, o 

Breno afirmou que não existe uma avaliação, uma mediação e leitura sistemática 

e organizada daquilo que são as necessidades do mercado de trabalho, mas 

existe um conhecimento empírico muito forte e muito próximo que acaba por ter 

reflexos na forma como a escola trabalha e na forma como os cursos são dados.  

O coordenador afirma que “no dia-a-dia, cada curso tem o seu 

coordenador, cada grupo de alunos que vai para estágio tem o seu orientador ou 

o seu tutor, uma pessoa que acompanha de mais perto o grupo que está 

estagiando na empresa A, B ou C. E, contatamos com muita frequência as 

pessoas nessas empresas, desde o diretor dos recursos humanos ao diretor da 

produção, ao operário que é tutor do nosso aluno. Isso dá-nos um conhecimento, 

essas conversas dão-nos um conhecimento prático que nós, sempre que 

possível, adotámos aqui e mudamos as coisas. […] Portanto, é como lhe digo, 

não há, não existe um trabalho organizado, sistematizado de contato, de recolha, 

etc., estudo, inquéritos, não trabalhamos assim, até porque não temos estrutura 

para isso, somos muito poucos e todos têm a sua atividade letiva, mas há este 

conhecimento pessoal da realidade que advém dos contatos do estágio e isso é 

extremamente importante para nós” (Breno).  

Francisco da EPAS afirmou que há projeto pedagógico para todos os 

cursos da sua escola. O projeto educativo apresenta, basicamente, “a nossa 

relação aqui da escola, a nossa atuação pedagógica aqui da escola e alguns 
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princípios que nós tentámos colocar” (Francisco). Os princípios são trabalho por 

projetos, que os professores da área técnica sejam profissionais da área, 

trabalhar a questão da responsabilidade e dos comportamentos pessoais, 

(“chegar a horas, cumprir horários, cumprir prazos, etc., etc”), a questão da 

relação com a sociedade (“realizar projetos para instituições de solidariedade 

social ou culturais”), e ter um acompanhamento próximo ao aluno 

(“individualizando a relação e dando sempre mais uma oportunidade”). 

Francisco reclama das regras do Ministério da Educação e Ciência 

que, segundo ele, são um problema, pois não deixam as escolas com liberdade 

total para gerir os próprios currículos. 

Sobre o desenvolvimento de competências, o diretor da EPAS afirmou, 

em relação às competências cognitivas, que, no ensino profissional, os alunos, 

quando finalizam o curso, estão em um nível de ensino secundário, mas não o 

ensino secundário do prosseguimento dos estudos, ou seja, os alunos no curso 

profissional aprendem matérias mais aplicadas, segundo o diretor, “a matemática 

dada não tem nada a ver com a matemática que se dá no ensino secundário. Os 

alunos aprendem com um nível de exigência mais baixo, mas aprendem a aplicar 

a matemática dentro das necessidades do curso. Como vê as disciplinas aqui são 

muito dadas nessa lógica, elas têm um programa do ministério, mas nós 

colocámos isso na realidade de cada um dos cursos, portanto, tentamos sempre 

adaptar” (Francisco).  

Diante disso, Francisco afirmou que, em relação à questão cognitiva, 

acredita que os alunos saem bem preparados principalmente na área técnica, 

“preparados para estar sempre a aprender”. 

Em relação às competências, Breno afirma que, para ele, as 

competências pessoais, já neste momento e cada vez mais, são fundamentais. 

Ele prevê, conforme relata, que as competências pessoais tendem, em um futuro 

muito próximo, a serem mais importantes que as competências técnicas. Afirma 

que “estamos assistindo uma desvalorização daquilo que há uns anos atrás, na 

minha geração e se calhar na geração do professor, eram pontos de honra que 

era a pontualidade, que era o respeito pela hierarquia, o cumprimento de uma 

ordem que é, no fundo, a política numa empresa. Os jovens estão habituados a 

mais liberdade e isso é culpa dos pais, e, com certeza, também é da escola, que, 
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muitas vezes, fecha os olhos e desculpa os atrasos sistemáticos, um trabalho que 

foi feito de uma forma mais displicente, fazendo um copy cole da internet. 

Portanto, este choque com o mundo do trabalho, para muitos deles, é um choque 

muito grande. Daí que, voltando atrás, eu acho que é muito importante 

desenvolver determinado tipo de competências pessoais, isto num aspeto de 

relacionamento, de comportamento, da atitude face à estrutura hierárquica da 

empresa, as regras da empresa, etc. Depois, há também a parte das 

competências pessoais ao nível do desenvolvimento das capacidades para 

aprender, para evoluir, para ter sempre a preocupação de se atualizarem, 

portanto, essa é outra questão que eu considero extremamente importante” 

(Breno). 

Em relação às atividades extracurriculares, Breno afirma que realiza 

atividades extracurriculares assim como as prevê no projeto pedagógico de seu 

curso. 

Segundo esse coordenador, muitos dos jovens que chegam ao ensino 

profissional não vão por gosto, por motivação, por desejo de enveredar por uma 

profissão, mas veem o ensino profissional como uma alternativa de 

prosseguimento de estudos. É um público que tem, na sua maioria, dificuldades 

de aprendizagem, muitas dificuldades de base que foram acumulando ao longo 

do seu percurso escolar. Nesse sentido, as visitas técnicas aparecem como fator 

importante na adaptação dos alunos ao curso. As visitas técnicas, chamadas de 

visitas de estudo às empresas em Portugal, permitem mostrar aos alunos o que é 

aquela profissão, o que é aquele mundo, o que é aquela realidade. 

Além das visitas técnicas, o coordenador também salientou o 

desenvolvendo de clubes, que são um conjunto de atividades em que os alunos 

participam de forma voluntária. Ele citou como exemplo o clube de eletrônica e 

robótica, através do qual, os alunos desenvolvem projetos e participam de 

competições nacionais e internacionais de robótica, tais como, Festival Nacional 

de Robótica60, robô party61, CanSat62, dentre outros. 

                                                 
60

 O Festival Nacional de Robótica é promovido pela Sociedade Portuguesa de Robótica e tem por 

objetivo a promoção da ciência e da tecnologia através de competições de robótica. O festival 

ocorre em um evento anual em três frentes, a saber, Competições de robots em diversas provas e 

categorias; Demonstrações de robots e sistemas relacionados com a robótica; Encontro Científico 
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Em relação às  atividades de educação física, o coordenador citou que 

as atividades extracurriculares comandadas por essa disciplina são importantes 

fundamentalmente para ajudar os alunos a criar um laço, uma ligação maior à 

escola. É através dessas atividades da educação física, que se consegue “agarrar 

miúdos que, à partida, estavam quase perdidos” (Breno).  

Já o diretor da EPAS explica que o estágio e mesmo as atividades que 

se podem considerar extracurriculares, para a sua escola, são “mais um projeto 

que se coloca” (Francisco). Todas as atividades que a escola realiza são 

consideradas atividades pertencentes ao projeto educativo do curso, mesmo 

sendo atividades que somente alguns alunos vão poder usufruir.  

Em relação ao estágio curricular, Francisco afirmou que todos os 

alunos dos cursos profissionais têm que fazer por volta de 600 horas de estágio. 

Na EPAS, esse estágio acontece em dois momentos: uma parte no segundo ano 

e uma no terceiro. Afirmou, ainda, que o estágio é uma aprendizagem, mas que, 

em Portugal, “temos sempre o estágio no sentido do aluno fazer, não apenas de 

observar” (Francisco). A supervisão desse estágio é feita sempre por duas 

pessoas responsáveis pelo aluno, a pessoa da empresa e o professor 

acompanhante. O professor vai à empresa durante o estágio e deve estar sempre 

em contato quer com a pessoa da empresa, quer com o estagiário.  Já na 

empresa, há uma pessoa responsável pela questão técnica do estágio. Portanto, 

são sempre duas pessoas supervisionando e avaliando o estágio dos alunos. 

                                                                                                                                                    
para apresentação de trabalhos de estudantes e investigadores nacionais na área da robótica. 

Retirado em http://www.spr.ua.pt/fnr/. Acesso em 27/04/2015. 
61

 RoboParty consiste num evento pedagógico que reúne equipes de 4 pessoas, durante 3 dias e 
duas noites, para ensinar a construir robôs móveis autónomos, de uma forma simples, divertida e 
com acompanhamento por pessoas qualificadas. Inicialmente, é dada uma curta formação (para 
aprender a dar os primeiros passos em Eletrónica, programação de robôs, e construção 
mecânica), depois é entregue um KIT robótico desenvolvido pela botnroll.com e pela Universidade 
do Minho, para ser montado pelos participantes (Mecânica, eletrónica, e programação) e que no 
final do evento pertence à equipe. Todas as equipas têm acompanhamento de pessoas com 
conhecimento para ajudar na construção e programação do teu robô. Retirado em 
http://www.roboparty.org/w/abstract.php. Acesso em 27/04/2015. 
62

 O CanSat Portugal é um projeto educativo da Agencia Espacial Europeia (ESA), organizado em 

Portugal pelo Centro AeroEspaço do Aeroclube de Torres Vedras em cooperação com a  Ciência 

Viva- Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, com o objectivo de proporcionar 

aos estudantes Portugueses a primeira experiência em projetos relacionados com a tecnologia 

aeroespacial.O Desafio é construir um CanSat (satélite em forma de lata), que é um modelo 

funcional de um micro-satélite, em que todos os sistemas são integrados no volume de uma lata 

de refrigerante.Retirado em http://cansatportugal.org/. Acesso em 27/04/2015. 

http://www.spr.ua.pt/fnr/
http://www.botnroll.com/
http://www.uminho.pt/
http://www.uminho.pt/
http://www.roboparty.org/w/abstract.php
http://cansatportugal.org/
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Em Portugal, conforme nos informa Breno da EPEAC, para obter 

diploma nos cursos profissionais, os alunos têm que ter todas as componentes de 

formação feitas e, dentro de cada componente de formação, todas as disciplinas 

e, dentro de cada disciplina, todos os módulos. O mesmo funciona com essa 

componente do estágio que é a formação em contexto de trabalho. Enquanto o 

aluno não fizer as horas que estão definidas da formação em contexto de 

trabalho, não tem qualquer tipo de certificação, nem técnica profissional e nem 

acadêmica.  

Em relação à captação de vagas para o estágio obrigatório, Breno 

afirmou que 90 ou mais de 90% dos estágios é a escola que angaria. 

Pontualmente, um ou outro aluno ou os pais propõem um outro local que a escola 

aceita após analisar as condições que essa empresa tem e de estabelecer um 

plano de estágio com ela. Sobre a supervisão e avaliação desses estágios, o 

diretor salientou que o estágio começa com o estabelecimento de um protocolo 

com a empresa, no qual são definidos a metodologia e os critérios de avaliação 

do estágio. Por parte da escola tem-se um acompanhamento do aluno em 

estágio, por parte da empresa, a empresa nomeia um tutor para acompanhar o 

aluno na empresa.  

Há, também, o processo de avaliação que é definido e que apresenta 

parâmetros e ponderações. É uma avaliação sistematizada em uma folha de 

Excel que é preenchida pelo tutor e pelo professor acompanhante. Essa folha de 

Excel conta com vários elementos de avaliação desde a assiduidade, o respeito, o 

cumprimento das ordens, a pontualidade, o conhecimento técnico. Cada um 

destes itens tem a sua ponderação. A avaliação do aluno é média das avaliações 

preenchidas pelo representante da escola e o da empresa.  

Breno finalizou sua entrevista ressaltando que, em Portugal, a 

mentalidade é diferente, sobretudo por parte das empresas. Salientou que se 

referia “à parte da sustentabilidade dessas escolas e ao apoio que as empresas 

dão ou não dão ou poderiam dar a estas escolas. Em Portugal, os nossos 

empresários não estão muito sensibilizados para isso e eu acho que isso era uma 

coisa fundamental que é, por um lado ajudaria na melhoria da qualidade destas 

escolas por outro lado iria melhorar a adequação do ensino técnico àquilo que são 

as necessidades das empresas” (Breno).  
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O diretor da EPAS finalizou ressaltando que, em Portugal, a discussão 

da educação profissional servir para manter as estruturas, a escola profissional 

técnica para pessoas mais pobres já está “um bocadinho ultrapassado” 

(Francisco). Há duas grandes vias de ensino em Portugal, os cursos profissionais 

e os cursos de aprendizagem, os cursos profissionais dentro da ótica do 

Ministério da Educação e os cursos de aprendizagem dentro da ótica do Instituto 

de Emprego e Formação Profissional, Ministério do Trabalho. As duas vias têm 

três anos de duração e dupla certificação, a diferença está nos horários e nas 

disciplinas. Os cursos de aprendizagem têm uma componente acadêmica muito 

mais baixa, mas tem uma componente técnica mais elevada.  
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4.4 – Oferta e demanda: relações entre escola e indústria 
  

 

O nosso estudo apresenta a relação entre as demandas do mercado 

de trabalho e a oferta da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 

apresentando a percepção dos coordenadores de cursos de uma instituição 

pública federal e de representantes das indústrias cerca do tema. Dessa forma, 

complementa os trabalhos de Coelho (2003), Oliveira (2004) e Barbieri (2007) que 

discutem essa temática na perspectiva de egressos de cursos profissionais, além 

de professores e coordenadores de uma escola privada. 

Para enriquecimento do trabalho, utilizaremos itens das entrevistas 

realizadas em duas escolas profissionais de Portugal e em uma firma que atua 

junto às indústrias da AML. Esses itens servirão de contraponto às discussões 

referentes ao CEFET-MG e as indústrias da RMBH. 

A discussão da relação da escola com a indústria será realizada, à luz 

da revisão bibliográfica, através da interseção das entrevistas realizadas com os 

coordenadores do CEFET-MG e das escolas profissionais de Lisboa e os 

representantes das diferentes indústrias da RMBH e AML.  

As perguntas a priori elencadas para os coordenadores e para os 

representantes das indústrias foram agrupadas e divididas em dois grupos de 

discussão. O primeiro questiona o que o CEFET-MG oferece para seus alunos e o 

que a indústria demanda de seus profissionais. O segundo grupo remete à 

relação da escola com o mercado de trabalho.  

A nossa análise centrar-se-á inicialmente na visão dos coordenadores 

entrevistados acerca do que é um curso integrado. O curso integrado é um curso 

no qual “as disciplinas de cultura geral e as disciplinas técnicas são ajuntadas” 

(Sebastião), “onde o aluno faz concomitantemente o ensino médio e o ensino 

técnico” (Pedro), onde “os alunos trabalham com as disciplinas de cultura geral, 

que todo aluno de ensino médio trabalha, e ainda tem as disciplinas específicas 

do técnico, então ele tem uma carga horária muito maior” (Joana). 

Por essas primeiras ponderações dos coordenadores, é possível 

verificar abordagens diferentes do que é um curso integrado e de como os cursos 

do CEFET-MG se apresentam nesse quesito.  
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A modalidade integrada, segundo o Decreto nº 5.154 de 23/07/2004, 

deve ser oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, 

sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional 

técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, contando com matrícula 

única para cada aluno. 

A lei não estabelece como deve ser essa integração, portanto é mais 

um momento de discussão, de conflito, de busca de identidade que as escolas 

precisam perseguir. Não adianta simplesmente utilizar uma única matrícula para 

cada aluno, nem privilegiar um grupo de disciplinas em detrimento de outros. 

Cada disciplina tem sua importância na grade curricular e na formação dos 

alunos, assim devemos pensar um curso integrado com as potencialidades de 

cada disciplina e não com a servidão de uma disciplina para outra, não com a 

supremacia das disciplinas técnicas ou das disciplinas da base comum. 

“Integração não significa desaparecer com as disciplinas ou com as 

diferenças, mas buscar espaços alternativos para trabalhar conjuntamente” 

(Lucas). Ao pensar uma integração, é importante conhecer as potencialidades de 

todas as disciplinas e se despir do corporativismo característico das áreas e 

pensar na formação do aluno como um todo, é pensar na sua formação cidadã. 

Em relação a esse item, todos os coordenadores concordam, o 

CEFET-MG precisa evoluir bastante na discussão sobre integração e isso é uma 

necessidade da Instituição para melhorar a educação ofertada. 

Os coordenadores entrevistados sugeriram que, para um curso ser 

realmente integrado, necessita rever a relação entre as disciplinas e professores 

das áreas técnicas com as disciplinas e professores da área de cultura geral. Os 

coordenadores entrevistados acreditam que deva haver mais troca de 

conhecimentos, que alguns professores devam desvestir-se de vaidade e fazer 

um trabalho conjunto, falaram em trabalhar com projetos, trabalhar com situações 

problemas. Porém uma ressalva foi feita, “o pessoal vai ter que estudar um 

pouquinho mais, repensar sua prática pedagógica, seu conhecimento, vai ter de 

deslocar do seu lugar de conforto” (Lucas). 

Para isso, deve existir diálogo entre os dois grupos de disciplinas, as 

disciplinas técnicas e as da base nacional comum. E isso, no CEFET-MG, 

apresenta-se como problema. Os coordenadores entrevistados concordam que a 
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dificuldade de diálogo é grande e que isso se deve à falta de abertura de diálogo 

que um grupo dá ao outro.  

As entrevistas nas escolas profissionais portuguesas mostram que 

esse diálogo entre as áreas também tem problemas por lá. Segundo o diretor de 

EPAS, “não é muito fácil de articular, nós articulamos melhor em termos de cursos 

com cursos, ou seja, o trabalho entre alunos dos vários cursos, consegue-se fazer 

melhor isso do que propriamente entre as disciplinas do mesmo curso” 

(Francisco).  

Por outro lado, o trabalho por projetos (HERNANDÉZ E VENTURA, 

1998), que as escolas entrevistadas utilizam, ajuda a integrar um pouco mais as 

áreas, segundo os coordenadores entrevistados, pois esse trabalho se caracteriza 

por uma atuação interdisciplinar, na qual todas as áreas envolvidas, sem perder 

suas especificidades, desenvolvem seus conteúdos a partir de um tema que gera 

um projeto interdisciplinar. 

Voltando ao CEFET-MG, esse embate entre os dois grupos é histórico. 

Além disso, a discussão do curso modular versus curso integrado63 reforçou as 

divergências a partir da disputa de espaços nos currículos. Essa batalha campal 

por espaços na chamada grade curricular gerou posturas que, por um lado, 

pregavam a subserviência que as disciplinas técnicas querem das disciplinas da 

base nacional comum, “havia uma comunicação melhor entre a disciplina de 

ensino médio e técnico, o conteúdo era elaborado, montado, planejado para 

atender as disciplinas técnicas” (Pedro) e, por outro, a intransigência das 

disciplinas do núcleo nacional comum, “o professor vem e quer dar aquele 

programa do ensino médio comum e pronto, ele não quer fazer um programa 

diferente para aquela turma do curso específico, na nossa sequência” (Joana). 

É bem verdade que esses posicionamentos não se aplicam a todas as 

coordenações e nem a todas as disciplinas, mas que culturalmente esses 

radicalismos de ambas as partes tem atrapalhado o diálogo e, 

consequentemente, uma melhor integração dos cursos, isso é nítido. 

                                                 
63
 Essa discussão pode ser acompanhada em Guimarães (2014), Moura, Lima Filho e Silva 

(2012), Moura, Garcia e Ramos, (2007), Oliveira (2004), Pacheco (2012), Manfredi, (2002).  
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A discussão do curso modular versus curso integrado se deu a partir da 

reforma que criou os cursos modulares (Decreto 2208 de 17 de abril de 1997) e 

que reformula o ensino técnico profissional, praticamente acabando com o curso 

integrado e criando os cursos modulares. Posteriormente, veio uma nova 

legislação (Decreto n. 5.154 de 23/07/2004), que regulamenta a possibilidade, 

presente na Lei n. 9.394 de 20/12/1996, de oferta dos cursos da educação 

profissional técnica de nível médio na modalidade integrada.  

Apesar da dificuldade de uma maior integração entre as diferentes 

disciplinas dos cursos, o CEFET-MG oferece para o mercado de trabalho 

profissionais diferenciados. Houve relatos dos coordenadores realçando que 

recebem “um retorno bastante positivo da atuação dos egressos e da satisfação 

do mercado de trabalho em relação ao aluno formado pelo CEFET-MG” (Pedro).   

Um depoimento importante, nesse quesito, foi dado pelo Lucas, ele 

relata as vantagens do ambiente do CEFET-MG para a formação do aluno. 

Falando daquele aluno que, ao ingressar na Instituição, espera fazer 

simplesmente um curso técnico, o coordenador aponta que ele encontra um 

ambiente no qual o aluno vai estudar uma série de disciplinas, ter contato com 

professores de áreas muito diferenciadas, ter experiências variadas na sua vida, 

cita “ainda bem que é sexta feira, jogos intercampi, café com ciência, coisas que 

acontecem no CEFET-MG  que vão muito além da formação profissional strictu 

sensu” (Lucas), oferecendo uma visão de mundo mais ampla, na qual o aluno não 

aprende somente uma profissão, ele aprende a pensar, ele aprende a ser crítico, 

ele aprende como se conhecer, como se conhecer como corpo, como pessoa no 

espaço, como é que ele se relaciona com outras pessoas, com isso o aluno  

vivencia um mundo muito mais amplo. 

Esse depoimento do coordenador Lucas corrobora o posicionamento 

de Marques (1998), Harvey (1992), Lazzareschi (2008), Castells (2011), Ferreira 

(2008), Zarifian (2003 e 2012), que apontam que as transformações do mundo do 

trabalho e do modo de produção fazem o mercado requerer profissionais 

diferentes dos exigidos pelo modelo fordista de organização do trabalho. 

Atualmente, segundo esses autores, o trabalhador tem que saber muito mais do 

que apertar parafusos, ele deve ter uma visão de mundo muito mais ampliada. 
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Ainda dentro dessa discussão, o coordenador Sebastião expõe que há 

uma diferença muito grande entre os alunos formados no CEFET-MG e em outras 

instituições. No CEFET-MG, esse mesmo coordenador salienta que a formação 

humana dos cursos é muito melhor, fazendo com que o aluno saia “muito mais 

preparado para a vida e com um poder de crítica muito grande” (Sebastião). 

Afirma, ainda, que isso se deve, principalmente, ao pessoal de cultura geral, coisa 

que não é muito valorizada na maioria das escolas técnicas. 

Segundo os coordenadores entrevistados, o CEFET-MG apresenta 

uma formação humanística muito boa com uma formação técnica muito boa, 

sendo assim, “não dá para concorrer. Nossos alunos são melhores” (Sebastião).  

Outros depoimentos ainda expressam a diferença dos alunos do 

CEFET-MG para os alunos de outras escolas, na visão dos coordenadores 

entrevistados. O coordenador Pedro fala que os alunos se destacam em 

dinâmicas de grupo e processos seletivos de empresas por possuírem maior 

habilidade em trabalhar em equipe.  

Isso também aparece na fala do coordenador Lucas quando cita uma 

conversa com o coordenador do curso de informática. Ele exemplifica a sua 

opinião quanto à importância dessa formação mais ampla dando um exemplo. Ele 

cita que os alunos de informática estão sendo contratados, mas não 

necessariamente por empresas de informática, eles estão sendo contratados para 

assumir funções gerenciais nas mais diferentes empresas porque, “o pessoal 

descobriu que o aluno do curso técnico de informática do CEFET-MG tem uma 

capacidade de processar informação, gerenciar situações de conflito muito maior 

do que qualquer outro técnico em informática” (Lucas). 

Esses exemplos dão a medida da importância da formação geral dos 

alunos do CEFET-MG em sua atuação profissional, ficando claro que o ambiente 

escolar, o núcleo nacional comum e as atividades extracurriculares são o 

diferencial, são o algo a mais que os profissionais oriundos do CEFET-MG 

apresentam na hora de reivindicar uma vaga no mercado de trabalho. 

Ao indagar aos coordenadores sobre como é visto pelo mercado o 

egresso do curso que eles coordenam, as respostas sugerem uma positividade 

muito grande. O coordenador Pedro afirmou que os alunos são bem vistos em 

comparação aos alunos de outras escolas e que, para essa constatação, ele se 
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baseou nas respostas dos alunos aos questionários aplicados pela sua 

coordenação, nos seminários após o estágio obrigatório e nas conversas 

informais com alunos que vêm para o seminário e o procura.  

O coordenador Sebastião afirma que os alunos, não somente do curso 

que ele coordena, mas dos alunos do CEFET-MG no geral são muito bem 

aceitos. Salienta, ainda, que o nome do CEFET-MG é muito forte e que não há 

nenhum curso no CEFET-MG que o mercado subvaloriza. “O CEFET-MG tem 

séculos que é conhecido pela excelência, a nossa responsabilidade é não deixar 

isso acabar” (Sebastião).  

Os alunos do CEFET-MG, segundo o coordenador Lucas deveriam ter 

uma função intermediaria na estrutura industrial, ou seja, ele é “uma pessoa que 

sabe o que o “pé-de-boi”64 está fazendo, muitas vezes faz aquilo, mas também 

tem capacidade de organizar e ajudar esse pé-de-boi a acompanhar as evoluções 

tecnológicas do mundo do trabalho”. Outra característica dos ex-alunos do 

CEFET-MG, ainda segundo o Lucas, é que muitos deles vão para funções 

gerenciais ou seguem para a engenharia. As funções gerenciais são em 

decorrência da capacidade de processar informação e gerenciar situações de 

conflito que segundo esse coordenador, “vem do fato que o cara está vivendo um 

curso integrado, onde ele aprende um monte de outras coisas além da profissão 

específica” (Lucas). 

Há também o relato de que, depois da mudança curricular do CEFET-

MG, quando o ensino médio passou a atender também a preparação para o 

vestibular, os cursos oferecem dois tipos de profissionais para o mercado. O 

aluno que faz o curso técnico e vai realmente engajar no mercado de trabalho vai 

ser técnico, atuar como profissional e o aluno que não vai, faz o estágio, mas não 

permanece no mercado de trabalho, vai fazer um curso superior.  

O coordenador Lucas salientou a formação mais ampla que o CEFET-

MG oferece. Afirmando, por exemplo, que tinha “certeza que esses meninos que 

                                                 
64

 Pé-de-boi, segundo a cultura popular, é a definição daquela pessoa que serve para fazer de 

tudo um pouco. Mais que um quebra-galhos. O coordenador Lucas utilizou o termo para 
caracterizar o trabalhador técnico de chão-de-fábrica, aquele que faz o serviço pesado. 
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atuam nos times65 do CEFET-MG, vão para o ambiente de trabalho com uma 

capacidade de liderança, de organização de pessoas que alguém que ficou só na 

bancada do curso técnico aprendendo lá a sua profissão, por melhor que ele 

tenha aprendido aquilo”. E continuou comentando que as vivências daqueles que 

participam dessas atividades extracurriculares lhes abrem o horizonte. 

Em relação aos alunos que entram na Instituição com a ideia de 

aproveitar somente o curso médio, o coordenador Lucas adverte que esses, 

querendo ou não, quando entram no CEFET-MG, têm que fazer a parte técnica, 

portanto, muitos desses alunos acabam descobrindo um outro universo, um 

mundo com outras perspectivas.  

Muitas dessas descobertas se encontram nas atividades 

extracurriculares oferecidas pela Instituição. O CEFET-MG se caracteriza por 

oferecer uma gama muito grande de atividades extracurriculares. 

Os coordenadores do CEFET-MG entrevistados enfatizaram a 

importância das atividades como fatores de desenvolvimento de competências. 

Em relação a essas atividades, há, no discurso de todos os coordenadores 

entrevistados, uma afirmação na sua importância, com diferenças entre o nível de 

importância dada por cada um de coordenadores, mas todos concordam que 

essas atividades são fundamentais para a formação dos alunos. 

Uma coisa que chamou a atenção foi a impressão que essas atividades 

são externas aos cursos. Não foi possível perceber que os coordenadores 

incluem essas ações extracurriculares como atividades do seu curso. A impressão 

que fica é que, no pensamento dos coordenadores entrevistados, essas 

atividades são da Instituição e não do seu curso.  

Um exemplo disso está na fala de um dos coordenadores entrevistados 

que afirmou que, “para falar a verdade essas atividades são desenvolvidas pelas 

coordenações de áreas, a gente, como coordenador de curso, não deve 

atrapalhar não, deve motivar, dar abertura. Tudo que vocês precisarem, 

requeiram que nós estamos disponíveis, mudar horário de aula, mudar isso ou 

                                                 
65

 O Departamento de Educação Física organiza e treina equipes de várias modalidades 

esportivas, formando assim os times que representam o CEFET-MG em eventos esportivos em 
todo o país. 
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aquilo, porque isso tem que acontecer e fica mais agradável também para o aluno 

estudar num ambiente desse” (Sebastião). 

Há uma clara dicotomia entre o que é realizado pelas coordenações de 

áreas e aquilo que cabe ao coordenador de curso. Os coordenadores de curso 

não internalizam as atividades das áreas como sendo atividades do seu curso. 

Mais uma fala que corrobora essa dicotomia foi proferida pela coordenadora 

Joana, “Essas outras atividades de artes, educação física, só se o aluno se 

interessar, não existe um incentivo, um estímulo a isso não, também não existe: 

Oh, não pode”. 

Essa fala demonstra claramente que as atividades extracurriculares 

promovidas, por exemplo, pela educação física e pela área de artes, não fazem 

parte do curso, são um apêndice que o aluno pode aproveitar ou não se ele 

quiser, não importando ao curso se ele faz ou não. Isso mostra que participar 

dessas atividades não é uma prática interna do curso, apesar de essas disciplinas 

serem obrigatórias nos cursos. 

Os coordenadores acreditam na importância das atividades 

extracurriculares, porém não as contemplam nos planos pedagógicos de seus 

cursos, “a gente não tem muito tempo para isso” (Sebastião), “atividades 

extracurriculares não estão previstas” (Pedro), “a gente não coloca isso no curso 

não” (Joana). 

Mais uma vez, essas frases mostram que as atividades que acontecem 

no ambiente escolar do CEFET-MG ainda, em sua maioria e para uma grande 

parte do grupo de professores, são atitudes isoladas e que não fazem parte do 

curso técnico. “A gente ainda tem muito professor que entende primeiro que o 

conteúdo dele só pode ser transmitido na sala de aula e segundo que a aula dele 

é mais importante do que todas as outras” (Lucas), sendo assim, o que não é aula 

dentro de sala, ainda não tem a importância reconhecida para esses. 

Porém, existem pensamentos diferentes disso, pensamentos que 

acreditam na importância do ambiente escolar como espaço educativo. “Isso é a 

vida da escola, eu acho que é aí que a gente vai encontrar os nossos espaços de 

integração e é isso que faz o CEFET-MG  ser uma escola diferente porque, 

caixote com menino enfileirado olhando para o quadro, qualquer escola dá conta 

de fazer isso, até contêiner dá conta de resolver esse problema” (Lucas). 
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Conforme salientado nas entrevistas e de acordo com as informações 

que foram possíveis de obter, o CEFET-MG  realiza uma série de atividades 

extracurriculares, tais como, semana cultura, Meta, C&T, participação em eventos 

acadêmicos, eventos científicos, inclusive fora do Brasil, jogos intercampi, Jifet`s, 

ainda bem que é sexta-feira, café com ciência, participação em grêmio, coral, 

banda, iniciação científica, bic-junior, atividades culturais , festival de dança, 

festival de música, poesia, dentre outras. O grande problema é a informação. 

Nem todas as atividades realizadas são devidamente divulgadas, segundo Lucas. 

Além disso, a distância entre a coordenação de curso e as coordenações de 

áreas leva à falta do diálogo e, por consequência, à defasagem de informação 

das atividades realizadas. 

Por fim, apesar dos problemas citados, as atividades extracurriculares 

podem influenciar na formação geral do aluno, segundo os entrevistados, 

conforme resume O coordenador Sebastião, quando questionado sobre se as 

atividades influenciariam ou não a formação dos alunos, ele salientou, “em minha 

opinião sim, são atividades que vão constituir a experiências de vida da pessoa, 

experiência de vida é extremamente importante, é necessária. Você não forma o 

indivíduo, meio indivíduo, você tem que juntar um monte de coisas” (Sebastião). 

Os coordenadores entrevistados do CEFET-MG também discutiram o 

percentual de egressos que estão trabalhando dentro da área de formação. 

Percebe-se que há uma dificuldade grande de informação sobre isso, pois, 

oficialmente, não há um estudo empírico sobre esse assunto. O que existe são 

observações dos coordenadores e suposições de acordo com conversas e 

contatos com ex-alunos e com empresas. O coordenador Pedro supõe que esse 

número varia conforme períodos, anos, conjunturas e outras situações e 

que,entre 40 e 60% dos alunos permanecem na indústria, somando aqueles que 

entram como técnicos na indústria e fazem um curso superior à noite. Já o 

coordenador Sebastião afirma que o percentual é de cerca de cinquenta por cento 

atualmente. A coordenadora Joana estima que o aluno do diurno do seu curso, ou 

seja, aluno do curso integrado não vai para a indústria no geral. Ela sugere que 

“uns dez, quinze, vinte por cento estourando” permanecem trabalhando na área. 

A coordenadora afirma que esse aluno vai para a universidade.  
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Em relação ao curso como um todo, contando o curso integrado, o 

subsequente e o curso de concomitância externa, o percentual se altera 

substancialmente, pois os alunos do noturno, ou seja, alunos do subsequente e 

concomitância externa vão, em sua grande maioria, para o mercado de trabalho, 

excetuando-se um ou outro que vai para a graduação.  

Portanto, se unirmos os percentuais sugeridos pelos coordenadores, 

temos um percentual de egressos que estão trabalhando dentro da área de 

formação que gira em torno de quarenta a cinquenta por cento dos alunos que 

ingressaram nos cursos técnicos selecionados para essa pesquisa. 

Já em Portugal, o percentual de alunos formados que estão 

trabalhando na área do curso ultimamente tem diminuído. Breno da EPEAC 

afirmou que isso se dá por causa da crise econômica. Segundo ele, “até 2010, os 

egressos tinham boas taxas de empregabilidade, mas tudo isso mudou 

radicalmente. Vem a crise econômica, […] muitas dessas empresas fecharam ou 

diminuíram a sua atividade e, neste momento, temos alguma dificuldade em 

garantir, conseguir colocação para os alunos diplomados” (Breno).  

Apesar dessa situação, o coordenador acredita que isso passará em 

breve e, mesmo com a diminuição do número de empresas na região, a escola 

não perdeu sua boa fama, continuando a gozar de prestígio junto às indústrias e à 

comunidade em geral.   

No Brasil, os alunos do CEFET-MG encontram maiores condições de 

prosseguir na área industrial, principalmente pelo fato de a escola se encontrar 

em uma região bastante industrial. Lembrando que a RMBH é a terceira maior 

aglomeração urbana do Brasil, a sétima maior da América Latina e a 

quadragésima oitava maior do mundo. A RMBH é o centro político, financeiro, 

comercial, educacional e cultural de Minas Gerais, representando em torno de 

40% da economia e 25% da população do estado. 

O produto metropolitano bruto somava em 2010 cerca de 132,9 bilhões 

de reais, sendo que, no ramo industrial, o foco fica por conta 

das indústrias metalúrgica, automobilística, petroquímica e alimentícia. A 

presença do quadrilátero ferrífero na RMBH garante uma participação importante 

da indústria extrativista mineral no PIB metropolitano. A RMBH é ainda um centro 

de excelência nas áreas de software e biotecnologia. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%25C3%25A7%25C3%25A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_(subdivis%25C3%25A3o)
http://pt.wikipedia.org/wiki/2010
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%25C3%25BAstria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quadril%25C3%25A1tero_ferr%25C3%25ADfero
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Apesar da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED-

RMBH) referente ao mês de setembro de 2013 apontar que a taxa de 

desemprego na RMBH apresentou ligeiro aumento ao passar para 7,2% da 

População Economicamente Ativa, a taxa de desemprego da RMBH fechou o ano 

de 2014 em 3,7%, a menor taxa registrada desde 2002, quando do início da 

Pesquisa Mensal de Emprego (PME) do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Segundo dados do IBGE, em março de 2015, a taxa de 

desocupação na região foi de 4,7%66. Esses dados somados aos relatos dos 

coordenadores sinalizam que o campo de trabalho para os egressos do CEFET-

MG permanece aberto e com grande perspectiva de empregabilidade. 

O problema, nesse caso, é outro. Conforme salienta a Elisa da Beta 

Nobreaks, “a gente começou a perder muito esses profissionais em função da 

própria questão de carreira deles, do interesse deles em relação à formação”, ou 

seja, um bom número de alunos formados pelo CEFET-MG opta pela 

continuidade de ensino e não vai trabalhar como técnicos nas indústrias.  

É importante voltar a salientar que não existem estudos empíricos que 

atestem o quanto é esse bom número. A afirmativa que um bom número de 

alunos opta pela continuidade de ensino está baseada na impressão dos 

coordenadores entrevistados que afirmaram que somente cerca de 40 a 50% de 

egressos permanecem na indústria. 

Outro aspecto relevante que nos ajuda a compreender a oferta de 

educação de uma instituição se refere ao planejamento educacional, ou seja,  aos 

projetos político-pedagógicos, que, no caso do CEFET-MG, são elaborados para 

cada curso. 

O Projeto Político Pedagógico é um instrumento que reflete a proposta 

educacional da escola ou de um curso específico. É através dele que a 

comunidade escolar pode desenvolver um trabalho coletivo, cujas 

responsabilidades pessoais e coletivas são assumidas para execução dos 

objetivos estabelecidos. Por ser uma construção coletiva, apresenta-se como um 

importante desafio em razão da necessidade de melhoria na qualidade dos 
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 Dados retirados em ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Mensal_de_ 

Emprego/fasciculo_indicadores_ibge/2015/pme_201503pubCompleta.pdf. Acesso em 21/05/2015. 

http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/analise-economica/-ped-pesquisa-de-emprego-e-desemprego-na-regiao-metropolitana-de-belo-horizonte
http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/analise-economica/-ped-pesquisa-de-emprego-e-desemprego-na-regiao-metropolitana-de-belo-horizonte
http://www.infoescola.com/educacao/projeto-politico-pedagogico/
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serviços educacionais. Serviços que, segundo Bussmann (2008, p.48), “devem 

gerar capacitação técnica, produção intelectual e indivíduos educados com 

autonomia necessária para contribuírem com a melhoria da qualidade de vida das 

populações e com a construção da cidadania”. 

Nessa perspectiva, o projeto político pedagógico vai além de um 

simples agrupamento de planos de ensino e de atividades diversas. O projeto é 

construído e vivenciado em todos os momentos, por todos os envolvidos com o 

processo educativo. 

O projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com 

um sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, 

segundo Veiga (2008, p.13), 

 todo projeto pedagógico da escola é, também, um projeto político por 
estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico com os 
interesses reais e coletivos da população majoritária. É político no 
sentido de compromisso com a formação do cidadão para um tipo de 
sociedade. Na dimensão pedagógica reside a possibilidade da 
efetivação da intencionalidade da escola, que é a formação do cidadão 
participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo. Pedagógico, 
no sentido de definir as ações educativas e as características 
necessárias às escolas de cumprirem seus propósitos e sua 
intencionalidade. 

Portanto, político e pedagógico têm um significado indissociável. Neste 

sentido, o projeto político-pedagógico é um processo permanente de reflexão e 

discussão dos problemas da escola, na busca de alternativas viáveis a efetivação 

de sua intencionalidade. 

No CEFET-MG, existe um projeto político-pedagógico para cada curso, 

porém, em sua maioria, esses projetos estão precisando de reformulações, ou por 

estarem defasados, ou por necessidade de acréscimo de situações e demandas 

novas dos cursos ou para colocar no papel as alterações que já foram feitas nos 

cursos e ainda não constam no documento. Em suma, para as matrizes 

pedagógicas dos cursos, passarem “por modificações, alterações para se 

adequar melhor as exigências, a operacionalização e atualização do curso técnico 

em relação às demandas de mercado de trabalho” (Pedro). 

Os coordenadores Sebastião e Joana salientam que os projetos 

político-pedagógicos dos seus respectivos cursos foram elaborados bem 

posteriormente ao início do curso, além disso, no caso da Joana, houve uma 

pesquisa de mercado para saber qual tendência de curso a região necessitava. 
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Isso representa que essa defasagem existe, que a atualização dos projetos se faz 

necessária, mas não está radicalmente diferente, o que se encontra no papel 

daquilo que se apresenta no dia-a-dia. 

Por outro lado, a falta de hábito de registrar as mudanças e de 

submetê-las aos conselhos superiores causa problemas para a gestão do 

CEFET-MG, interferindo inclusive no Qualidata, sistema acadêmico do CEFET-

MG, que é estruturado a partir do projeto político pedagógico de curso e que é 

responsável pelos lançamentos da escola, tais como, quantidade de aulas dos 

professores, disciplinas que os alunos cursaram, carga horária etc. A falta de 

informação e reflexão de como o curso está funcionando pode gerar problemas 

de toda ordem. O coordenador Lucas contou, por exemplo, que, como as normas 

acadêmicas exigem que todas as disciplinas teóricas tenham avaliação somativa 

(A.S.)67 , os cursos tiveram que olhar suas disciplinas e um deles chegou à 

conclusão que 65% do seu curso técnico é teórico, ou seja, conforme a fala do 

coordenador, “isso é uma pequena graduação”. 

Todos os coordenadores entrevistados alegaram que os Projetos 

Político-Pedagógicos dos cursos estavam com fácil acesso a quem quisesse 

acessá-los. Na prática, a realidade não é essa. No site do CEFET-MG não foi 

possível obter nenhum dos Projetos Político-Pedagógicos dos cursos analisados 

e nem na página específica dos cursos.  

Em Portugal, Francisco relatou que existem os projetos políticos 

pedagógicos nas escolas e que ele, à época da entrevista, estava atualizando o 

da EPAS. Esses projetos são chamados de projetos educativos da escola e neles 

são encontrados os princípios básicos de funcionamento das escolas.  

Todas as escolas profissionais de Portugal têm que ter, é obrigatório. O 

projeto educativo, segundo o coordenador de EPEAC, é um plano estratégico 

médio/longo prazo que se presta a definir “o que é que somos, o que é que 
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 Avaliação Somativa (A.S.): apresenta caráter quantitativo e qualitativo e visa verificar o 

resultado do processo de ensino-aprendizagem em sua totalidade. É uma avaliação obrigatória 
para todas as disciplinas de formação geral, exceto Artes, Educação Física, Redação, Inglês e 
Espanhol. As Avaliações Somativas devem ser realizadas ao final de cada semestre letivo e serão 
realizadas por meio de diversos instrumentos e de atividades. Fonte: Normas acadêmicas dos 
cursos da educação profissional técnica de Nível Médio. Retirada em http://www.dept.cefet-
mg.br/galerias/arquivos_download/FORMULARIOS/NAEPTNM_2011.pdf. Acesso em 12/09/2014. 
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queremos e quais são as nossas metas, qual é a nossa visão, o que é que nós 

pretendemos, isto em termos muito genéricos” (Breno). Esse projeto educativo é 

público e, portanto, é disponibilizado pelas escolas e nos sítios das escolas na 

internet. 

O coordenador afirma que o projeto educativo parte de uma 

determinada realidade e as perspectivas de evolução daquela área, daqueles 

setores, na região onde a escola está inserida. Com base nisso, define-se uma 

estratégia, um caminho. Por ser um exercício de previsão, o coordenador afirma 

que ”estamos sujeitos a que durante o percurso as coisas se alterem” (Breno). 

Sendo assim, e, para que o projeto anda no mesmo compasso do dia-a-dia da 

escola, esse plano tem uma duração de 3 anos e deverá ser revisto sempre ao 

final desse período. 

Sobre a relação do projeto pedagógico com o mercado de trabalho, 

Breno afirmou que não existe uma avaliação, uma mediação e leitura sistemática 

e organizada daquilo que são as necessidades do mercado de trabalho, mas 

existe um conhecimento empírico muito forte e muito próximo que acaba por ter 

reflexos na forma como a escola trabalha e na forma como os cursos são dados.  

Essas necessidades do mercado de trabalho foram levantadas através 

de entrevistas com representantes das indústrias da RMBH e da AML. A pergunta 

inicial questionava sobre o que a indústria quer do seu trabalhador, qual o perfil 

que a indústria quer de um trabalhador oriundo de curso técnico de nível médio.  

As respostas invariavelmente iniciavam com a importância de uma boa 

formação técnica, um conhecimento sólido, saber buscar o conhecimento, em 

resumo, o técnico deve “ter um raciocínio básico teórico para identificar e 

solucionar um problema” (João da Alfa Arames). 

Portanto, a competência cognitiva e a competência produtiva se 

apresentam como componentes essenciais para as indústrias pesquisadas. 

Houve uma afirmação recorrente entre os representantes das 

indústrias acerca da diminuição de conhecimentos básicos com os quais os 

alunos no geral chegam ao mercado de trabalho e do imediatismo e falta de 

paciência para galgar melhores espaços no organograma da indústria. 

Em relação ao imediatismo e à falta de paciência dos técnicos que 

chegam às indústrias, a maioria dos entrevistados aponta isso como um problema 
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da geração atual. Os representantes da Delta Transmissões Elétricas afirmam 

que o comprometimento dessa geração vem se depreciando, aponta, ainda, que 

essa geração não tem uma postura adequada para uma entrevista de emprego ou 

estágio, não tem calma para esperar o momento certo de agir, não possui 

necessidade de busca por conhecimento contínuo, não assume 

responsabilidades e que o imediatismo dos estagiários está muito grande.  Os 

representantes da Alfa Arames citam a questão comportamental inerente a essa 

geração e afirmam que, atualmente, o comportamento dessa geração deixa a 

desejar. A coordenadora da Beta Nobreaks acredita que o comportamento do 

recém-formado “está um caos” (Elisa). Afirma também que, em relação ao 

compromisso, a geração atual é mais descompromissada e que as pessoas 

dessa geração são extremamente apressadas. 

Apesar de haver falas de representantes da Alfa Arames apontando os 

egressos do CEFET-MG com um desenvolvimento cognitivo maior, há também 

citações que salientam que os ex-alunos do CEFET-MG também estão chegando 

à indústria com diminuição de conhecimentos básicos. Segundo o João da Alfa 

Arames, de forma geral, “a formação técnica, teórica está ruim, aí não é uma 

questão de escola A ou B acho que é uma questão geral de ensino de Brasil que 

de algum tempo para ca deixou de ser importante que a pessoa tenha a formação 

técnica realmente técnica. Hoje, a gente está recebendo um pessoal com a 

formação prática ruim e uma formação teórica também ruim” (João).  

Os coordenadores do CEFET-MG opinaram sobre o desenvolvimento 

de competências produtivas e cognitivas em seus cursos. Essas competências, 

conforme relatado pelo Pedro, tiveram um incremento em seu desenvolvimento a 

partir do momento em que se passou a investir em programa de iniciação 

científica, Bic-Junior, no qual o aluno passa a desenvolver trabalhos 

acompanhado por orientadores, o aprender a buscar a informação e o 

desenvolvimento dessas competências melhorou muito.  

Pelas falas dos coordenadores, há trabalho para desenvolver essas 

competências. O que acontece é que não se trabalha deliberadamente esses 

conteúdos, não se trabalha dando esses nomes, não se trabalha no sentido de 

que em determinado momento é a vez das competências produtivas, em outro as 

competências cognitivas. O que acontece é que desenvolver competências 
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produtivas e cognitivas permeia a lógica dos currículos. Segundo o Pedro, os 

alunos “tem uma série de conteúdos, série de informações que ele tem que 

absorver, mas ele tem que saber também fazer com que essas informações 

interajam entre si”.  

Segundo os coordenadores, uns cursos tendem mais para o 

desenvolvimento de competências cognitivas, por exemplo, a eletrônica, e outros 

mais para o desenvolvimento de competências produtivas (mecânica e química).  

Para o coordenador Lucas, as competências cognitivas são 

desenvolvidas não só na base nacional comum, mas nas próprias disciplinas 

técnicas, embora, na parte técnica, segundo ele, haja muita resistência à 

conversa sobre pedagogia. E as competências produtivas são trabalhadas nas 

disciplinas técnicas, principalmente nas disciplinas de laboratório e no estágio. 

Segundo o Lucas, “tem todo um discurso ligado a isso de que você tem que 

aprender as técnicas, você tem que saber fazer as coisas, você tem que estar 

ligado no que está acontecendo no mundo”. Portanto, as duas categorias de 

competências são mais marcadamente estruturadas dentro das disciplinas do 

currículo de cada curso. 

Em Portugal, o responsável pela Port Automação afirma que os alunos 

egressos do ensino profissional também vêm com uma defasagem em termos de 

competências cognitiva e produtiva. Ele salienta que os egressos vêm com um 

déficit de conhecimento até mesmo nas ferramentas básicas. Afirma que eles “já 

as utilizaram mas vêm com déficit, porque os exercícios que fazem naturalmente 

são exercícios muito mais pequenos, menos complexos” (Edson). Acredita que os 

alunos têm tantas outras matérias, outros conhecimentos a aprender que ficam 

prejudicados no aspecto técnico. 

Francisco da EPAS concorda e ainda complementa que, em relação às 

competências cognitivas, os alunos quando acabam o curso estão ao nível do 

ensino secundário, mas não o ensino secundário do prosseguimento dos estudos, 

eles aprendem as matérias do secundário com um grau de exigência menor do 

que a exigida para o prosseguimento de estudos.  

Em relação às competências produtivas, Francisco salientou que os 

alunos saem da escola preparados “para estar sempre a aprender”, pois sabem 
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que as áreas que vão trabalhar passam sempre por muitas mudanças, então, 

“eles sabem que todos os dias tem que aprender qualquer coisa nova”.   

Portanto, faz-se necessário, no Brasil e em Portugal, que as escolas 

encontrem o melhor termo para equilibrar o desenvolvimento dos conhecimentos 

técnicos e os conhecimentos gerais, incluindo no primeiro grupo o 

desenvolvimento das competências cognitivas e produtivas e ,no segundo grupo, 

o desenvolvimento de competências pessoais e sociais. 

Nesse sentido, há uma grande diferença nos dois países. Enquanto o 

CEFET-MG tem a certificação de ensino médio reconhecidamente de qualidade, o 

mesmo não acontece com os cursos profissionais de Portugal, nos quais a 

certificação do ensino secundário, que é o equivalente ao ensino médio no Brasil, 

é de uma qualidade inferior a aqueles cursos secundários que visam a 

continuidade de estudos.  

Tanto a afirmação da qualidade da componente de ensino médio do 

CEFET-MG quanto a afirmação da qualidade inferior das escolas profissionais 

portuguesas são confirmadas pelos discursos de seus representantes.  

Segundo o coordenador Lucas, “hoje, diferentemente da tradição que o 

CEFET-MG tem, o CEFET-MG vem atraindo muitos alunos por conta da 

excelência da educação da base nacional comum. Segundo ele, tem muita gente 

vendo o CEFET-MG como um caminho para uma boa formação continuada, para 

continuidade de estudos, para uma boa formação acadêmica, para entrar em uma 

boa faculdade”.  

Já o diretor Francisco informa que há uma diminuição do nível de 

exigência para os cursos profissionais. As matérias da formação básica são 

dadas na lógica do curso, ou seja, “elas têm um programa do ministério, mas o 

programa é tão lato e tão fácil de adaptar, que nós colocámos isso na realidade 

de cada um dos cursos, portanto, tentamos sempre adaptar” (Francisco). 

Em relação às competências pessoais e sociais, elas serão 

trabalhadas associadas. Essas competências, atualmente, assumem um papel 

fundamental para o trabalhador, a ponto de os representantes das indústrias da 

RMBH afirmarem que os valores éticos e comportamentais são ,hoje, motivo de 

demissão. Demite-se por questões comportamentais, de atitude, de postura. 

Atualmente, “não adianta ser só bom técnico. Foi o tempo que você era um 
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excelente técnico e você podia ter comportamentos horrorosos e você 

permanecia na empresa. Hoje não, isto só, não te sustenta” (Elisa da Beta 

Nobreaks).  

A Elisa ainda afirma que desenvolver competências tem se fortalecido 

muito e crescido muito no mercado e nas empresas como um todo. Segundo ela, 

“tem mudado muito até porque virou até que meio moda, né? Você desenvolver 

competência”. Antes não se falava nisso, falava-se em contratar uma pessoa 

pronta. A ênfase muito grande que se dava em uma competência técnica hoje tem 

mudado a atitude passa a ser importante também, tem-se um olhar mais atento 

às competências comportamentais e sociais.  

Os representantes da Gama Eletroeletrônicos elencaram alguns itens 

que eles consideram fundamentais para desenvolver nos funcionários. O José 

focou na questão da comunicação, em extrair o pessoal do relacionamento 

profissional, focar na entrega do produto e assumir as responsabilidades que 

precisam ser exercidas.  

A Catarina lembrou da importância de focar no trabalho com grupo, de 

saber lidar com o outro, sabe respeitar o trabalho do outro, ter flexibilidade para 

saber lidar com as constantes mudanças do mercado sabendo agregar o que é 

importante para ela. Ela cita a questão da postura com que o estagiário vem para 

a empresa e as mudanças que a organização exige nessa postura.  

E a Mônica afirmou que a empresa hoje busca pelo menos pessoas 

que tenham uma pró-atividade mais aguçada, pessoa que vai em busca da 

informação, que consiga ter noção de que ela precisa se movimentar para 

conseguir o resultado esperado.  

Em relação às escolas, as competências sociais têm o um alicerce, 

segundo o Lucas, “além das disciplinas da base nacional comum, principalmente 

das ciências humanas e da linguagem, que a gente trabalha isso 

deliberadamente, tem o grêmio, os grupos de pesquisa, as atividades outras que 

estão acontecendo, a coordenação de cultura, o festival de arte e cultura”. Quer 

dizer, todos esses fatores acabam criando “um espaço para você discutir as 

competências sociais da pessoa dentro da sociedade” (Lucas). 

Ao entrarmos na discussão do desenvolvimento de competências 

sociais, vale ressaltar a fala do coordenador Pedro que afirma que o aluno 
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“vivencia essas competências através de trabalhos realizados com os professores 

em algumas disciplinas, por exemplo, gerenciamento humano, que é uma 

disciplina do conteúdo do curso técnico, na qual ele aprende a interagir com os 

colegas, que propicia o desenvolvimento do trabalho em equipe, facilita a 

comunicação” (Pedro).  

Ainda segundo esse coordenador, o aluno também aprende a expor 

em público, fazer apresentação, dialogar em público, o que segundo o 

coordenador é “uma deficiência das outras escolas, que não desenvolvem isso 

nos seus alunos” (Pedro).  

Além dessa disciplina supracitada, gerenciamento humano, o 

coordenador citou também que se trabalham essas competências nas disciplinas 

de filosofia, sociologia, a educação física. Para o coordenador, essas disciplinas 

são disciplinas que, no somatório, vêm fazer com que o aluno desenvolva a sua 

socialização.  

O coordenador Sebastião afirma que o seu curso tem disciplinas que 

tratam de relacionamento, preparam o aluno para conviver no mercado de 

trabalho, conviver com pessoas do mercado de trabalho, conviver melhor com os 

próprios colegas. Trabalham noções de como portar ergonomicamente no 

mercado de trabalho, relacionamento com chefia. Segundo esse coordenador, o 

curso tem disciplinas para isso, dadas geralmente por administradores. 

A Joana, além dos pontos já citados pelos outros coordenadores, 

acrescenta as visitas técnicas como fator de desenvolvimento de competências 

sociais nos cursos.  

Baseado nessas primícias situadas nas discussões acima expostas, o 

coordenador Lucas salienta “que o desenvolvimento de competências produtivas, 

o desenvolvimento de competências sociais e o desenvolvimento de 

competências cognitivas, bem ou mal a gente tem políticas claras e deliberadas 

para tentar atingir objetivos, se atinge ou não aí é um problema a discutir”. Agora 

em relação ao desenvolvimento de competências pessoais, ele afirma que um 

acompanhamento individual aos alunos, a Instituição “ainda não deu conta de 

fazer” (Lucas). 
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Ele explica que o CEFET-MG não tem um programa, um setor que se 

proponha especificamente a avaliar o desenvolvimento de competências 

pessoais. 

O coordenador Pedro expõe que o curso tem várias disciplinas e, não 

só as disciplinas, mas também atividades realizadas dentro do CEFET-MG,  

fazem com que o aluno tenha um desenvolvimento pessoal, segundo ele, “acima 

da média”. Disciplina de línguas, disciplina de formação cultural, as próprias 

atividades extracurriculares, a META, o Bic-Junior, onde o aluno tem que 

apresentar os trabalhos desenvolvidos durante um ano todo em auditório, a 

Semana de Ciência e Tecnologia (semana C&T), são eventos que segundo ele 

vem a contribuir para o desenvolvimento pessoal do aluno promovendo 

amadurecimento frente a situações nas quais ele tem que passar. 

Em relação ao desenvolvimento de competências sociais, um 

importante contraponto exposto pelo coordenador Sebastião foi que em sua 

opinião pessoal, “como que você prepara uma pessoa para a vida ou para o 

mercado de trabalho se você não passou por isso” (Sebastião). Ele afirma que os 

professores só conviveram em sala de aula, então o professor é um aluno mais 

experiente. Segundo o coordenador, “o ideal é o CEFET-MG se preocupar com 

isso e arranjar um jeito de por o professor para trabalhar aí fora uns tempos, o 

professor que trabalha um tempo em uma empresa aí, volta diferente” 

(Sebastião). 

Percebe-se, nos discursos, que os coordenadores acreditam na 

importância de algumas disciplinas do núcleo comum para o desenvolvimento 

pessoal do aluno. Porém, fica nítido que os coordenadores conhecem 

superficialmente essas disciplinas e que elas são tidas como disciplinas 

agregadas e não como disciplinas genuínas do curso. Os coordenadores não têm 

nenhuma influência sobre elas e, com isso, fica evidenciada a dicotomia entre as 

disciplinas técnicas e as disciplinas do núcleo comum, apesar de já haver falas 

que apontam para a importância do bom desenvolvimento das duas correntes de 

disciplinas para o bem do aluno. 

Os representantes da Alfa Arames, Maria e João, afirmaram também 

que não adianta para a empresa uma pessoa muito boa, muito bom tecnicamente, 

mas que não conversa com ninguém, que não interaja com o colega. Hoje, um 
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bom profissional tem que ter outras competências que são tão importantes quanto 

a parte teórica e a parte prática. 

Apesar do Edson da Port Automação afirmar que Portugal ainda está 

muito atrasado em relação à importância dada as competências sociais e 

pessoais, Breno da EPEAC afirmou que “as competências pessoais, já neste 

momento e cada vez mais, são fundamentais. Custa-me um bocado dizer isto, 

mas, para mim, quase que atribuo neste momento e prevejo para o futuro, que as 

competências pessoais serão talvez mais importantes, tendem a ser mais 

importantes que as competências técnicas” (Edson). 

Realmente, foi possível verificar, nas falas dos representantes das 

indústrias da RMBH, a importância dada por suas indústrias para a questão das 

competências pessoais e sociais. Dentro desse enfoque, foi indagado que pré-

requisitos os trabalhadores devem trazer para ocupar um cargo de técnico de 

nível médio. 

Em relação aos componentes comportamentais que fazem parte das 

competências pessoais e sociais, os representantes das indústrias elencaram que 

o profissional deve ter pontualidade, assiduidade, compromisso,  honestidade, 

respeito, boa interação em termos de comunicação, capacidade de performance, 

melhoria contínua, ter comprometimento, conhecer e ter o desejo de atuar em 

áreas produtivas, conseguir buscar uma maior eficiência dentro do ambiente 

produtivo, ter responsabilidade, dedicação, prontidão, idoneidade, pró-atividade, 

disponibilidade, ter atenção concentrada, atenção difusa, atenção seletiva, 

adaptação a regras e normas, flexibilidade, organização, ter boa comunicação, 

buscar trabalhar com segurança, ter iniciativa, organização do tempo, 

planejamento, entender o objetivo da organização, procurar ter o conhecimento 

dos valores da empresa na qual quer se inserir, saber buscar o conhecimento, ter 

uma organização de trabalho, compromisso com a empresa, comunicações 

claras, ter um bom relacionamento, trabalhar em equipe e ter valor de família.  

A Carla relatou três competências com que a Ômega Aços trabalha em 

relação aos pré-requisitos necessários aos trabalhadores para assumir um cargo 

de Técnico de Nível Médio, que são: Orientação para Realização, Pessoas e 

Time e Foco no Cliente. Segundo a Carla, são verificados alguns comportamentos 

dentro de cada uma dessas competências.  
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No Foco no Cliente, são observadas a capacidade de escuta, a 

capacidade de analisar o problema do cliente e a capacidade de sugerir, dar 

soluções para o cliente.  

A competência Pessoas e Time nada mais é do que os 

relacionamentos interpessoais. Ela ressalta que essa competência é mais 

cobrada de quem tem cargo de gestão, porque trata de desenvolvimento, trata de 

acompanhamento, trata de dar feedback, além da capacidade da pessoa de 

interagir com outro, trabalhar em grupo, ser capaz de entender o outro, a tratativa 

e a cordialidade com o outro.  

A Orientação para Realização é uma competência que trata do 

interesse de melhorar o que a pessoa está fazendo, é, segundo a coordenadora, 

a melhoria contínua, é o entregar o que é preciso entregar no tempo adequado, 

da melhor forma, ou seja, é ser eficiente e ser eficaz. Então, a orientação para a 

realização está ligada à melhoria de performance, à preocupação com o 

autodesenvolvimento, ao melhorar o que está fazendo e à capacidade de gerir 

inovações. 

O segundo grupo de discussão remete à relação da escola com o 

mercado de trabalho. Essa discussão visa relacionar em que medida a escola e o 

mercado de trabalho estão alinhados na preparação de um profissional técnico de 

nível médio.  

Para Maria e João da Alfa Arames, a escola está muito distante da 

indústria, sempre foi muito distante. Segundo João, o curso técnico realmente 

tinha que ser um curso técnico voltado para a indústria, porque o objetivo da 

escola técnica é formar um técnico, e o objetivo da indústria é aproveitar esse 

técnico dentro das funções, das necessidades da empresa.  

Em relação à escola, a Célia da Delta transmissões Elétricas acredita 

que a escola não tem desenvolvido competências em seus alunos e que a escola 

deveria ter uma parte de gestão na grade dos cursos, uma matéria de recursos 

humanos para falar de comportamentos e posturas, pois não basta ser 

tecnicamente bom. Deveria ter curso de cultura organizacional, no qual se 

discutissem as diferenças entre indústrias japonesas, francesas, americanas, etc.  

Finalizou sugerindo que as escolas deveriam trabalhar a vocação do 

técnico, pois acreditam que hoje os técnicos estão formando para fazer 



235 

 

engenharia e que as empresas estão precisando de técnicos, o que está escasso 

nos dias de hoje. 

Em relação a se os alunos encontram grandes diferenças com o 

maquinário utilizado no CEFET-MG e no mercado de trabalho, os coordenadores 

entrevistados acreditam que existem diferenças entre os maquinários dos 

laboratórios e os da indústria, porém afirmam que há uma variação maior ou 

menor de acordo com cada área específica. O que todos concordam é que os 

equipamentos utilizados nos laboratórios do CEFET-MG têm como princípio de 

funcionamento o mesmo princípio dos equipamentos utilizados na indústria. 

Porém, em termos de América Latina, segundo o coordenador Pedro “o Brasil 

ainda pode ser considerado um país que está bem avançado em termos de 

formação técnica tanto em termos teóricos quanto práticos, utilizando 

equipamentos que, se não são iguais em termos de tecnologia aos da indústria, 

permitem ao aluno obter uma noção bastante significativa de funcionamento e 

operação dos equipamentos utilizados na indústria”. 

Essa defasagem tecnológica dos equipamentos utilizados na indústria 

e na escola também se justifica, segundo relato dos coordenadores, pelo alto 

custo dos equipamentos e por falta de espaço para abrigar alguns equipamentos 

muito grandes.  

Por outro lado, o CEFET-MG também apresenta laboratórios de última 

geração segundo o coordenador Lucas. Ele afirma que os alunos do curso 

técnico, em algumas áreas, utilizam laboratórios que são utilizados para as 

pesquisas do doutorado, o que é uma grande vantagem em relação a outras 

escolas de EPTNM. 

Apesar das afirmações dos problemas para o acompanhamento das 

evoluções tecnológicas que as indústrias apresentam, os coordenadores 

expressaram como os seus cursos fazem para enfrentar esse problema e quais 

medidas são utilizadas para minimizar a diferença entre os equipamentos 

utilizados na escola e os da indústria.  

Em relação à aquisição de equipamentos, o coordenador Lucas aponta 

duas linhas de trabalho em que a escola está trabalhando. A primeira é o 

incentivo aos programas de pesquisa, esses programas produzem recursos que 
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vêm  para a escola através de dotação orçamentária específica para aquisição de 

determinados equipamentos.  

A segunda linha de trabalho da escola é a tentativa de obter parcerias 

com empresas, lembrando, conforme salienta Lucas, que a escola deve ter 

acesso ao laboratório da indústria ou a indústria financiar um laboratório na 

escola, porém, “sem que isso comprometa nossa autonomia pedagógica 

educacional” (Lucas).  

Os coordenadores afirmam que, para sanar o problema das diferenças 

tecnológicas, os cursos preparam os alunos para trabalhar no conhecimento da 

base de funcionamento dos equipamentos, o que possibilita trabalhar com 

equipamentos que, apesar de mais avançados tecnologicamente, apresentam 

bases de funcionamento semelhantes. O coordenador Sebastião clareia essa 

afirmação salientando que “quando a gente trabalha no alicerce pode-se construir 

casas por cima sem risco de cair, mesmo a casa não sendo aquela bonitona” 

(Sebastião).  

Em Portugal, as diferenças tecnológicas entre o maquinário das 

escolas e o utilizado nas indústrias também se faz presente. Segundo o Breno de 

EPEAC, “esse também é um dos nossos problemas. Que eu não sei bem se é 

problema. Porque tem a ver com a forma como nós encaramos a finalidade 

destes cursos profissionais”. A perspectiva dominante em Portugal até agora dos 

sucessivos governos é que, sendo estes cursos chamados profissionais, estando 

dirigidos para uma faixa etária de jovens no final do seu percurso de escolaridade, 

não devem ter um papel exclusivamente de formação profissional.  

Para uma formação especificamente profissional existem outras 

ofertas, principalmente aquelas oferecidas pelas próprias empresas, que formam 

os alunos para as suas necessidades. Já nas escolas profissionais, segundo o 

coordenador da EPEAC, “o ensino deve proporcionar uma formação abrangente 

que não se preocupe, exclusivamente, em formar o jovem para uma profissão, 

mas em forma-lo para a sociedade”. Sendo assim, as diferenças de maquinário 

passam a não ser um problema muito relevante, visto que na opinião desse 

coordenador, o desafio maior é preparar a capacidade de adaptação dos alunos, 

pois “o que eles têm que aprender, é perceber que aquilo que eles aprenderam 

hoje já não é assim amanhã e eles têm que ter a capacidade de agir de forma a 
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se atualizarem, a estudarem e, assim deste modo, se adaptarem a esta evolução 

que é cada vez maior” (Breno). 

Para o Edson da Port Automação, os softwares, a parte de eletricidade 

e eletrônica, que é o material necessário para o trabalho dele nas indústrias, tem 

se aproximado muito. O que é utilizado no mercado e o que é utilizado na 

indústria estão cada vez mais próximos. Segundo o engenheiro, têm acontecido 

melhorias significativas em relação a isso, porém o grande problema é que “os 

alunos quando chegam ao mercado tem talvez somente 10% daquilo que 

efetivamente deviam ter de conhecimento” (Edson). 

Em relação à aproximação da escola com a indústria, foi questionado 

aos coordenadores sobre a importância e como poderia se dar. Os 

coordenadores acreditam na importância de uma relação mais próxima com a 

indústria. Citam que as indústrias podem trazer feedbacks que ajudariam a 

discutir currículo, as indústrias deveriam conhecer, investir e utilizar os 

laboratórios para pesquisas e desenvolvimento de tecnologias.  

O coordenador Lucas sintetiza esse tema afirmando que “não é que o 

mercado vai mandar na gente, mas a gente tem que dialogar com o mundo. Se eu 

estou preparando técnicos para atuar na sociedade brasileira, eu preciso saber, 

até de um ponto de vista mais à esquerda, quais são os problemas que a 

sociedade brasileira tem para a gente solucionar, é a ideia da tecnologia social ou 

para ficar em um termo muito próprio da área de educação, é o projeto de 

intervenção” (Lucas).  

Um outro ponto na relação escola / indústria diz respeito ao estágio 

obrigatório. Todas as indústrias pesquisadas oferecem estágios para alunos do 

CEFET-MG. Além disso, foi verificado que é alto o índice de contratação do 

estagiário ao término do curso, tendo uma indústria estimado que 90% dos 

estagiários são contratados, “o estagiário só sai se quiser ou se não tiver vaga 

para a efetivação ao final do estágio” (Célia da Delta Transmissões Elétricas). 

O estágio curricular é uma obrigatoriedade dos cursos para ter direito 

ao diploma de técnico, sendo assim, percebe-se, nas entrevistas, que há um 

movimento para melhorar essa parte importante dos cursos.  
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Uma das ações que aponta para isso foi dita pelo coordenador Lucas 

ao afirmar que ele e a professora responsável pelo SRI68 estariam fechando o 

projeto de internacionalização do nível médio do CEFET-MG. No primeiro 

momento, a escola vai receber intercambistas, para depois poder enviar. Porém, 

o coordenador Lucas afirmou que o CEFET-MG já tem dois alunos fazendo 

estágio na Europa, portanto “a ideia é poder amarrar essa possibilidade de fazer o 

estágio fora” (Lucas). 

Outras melhorias que estão sendo pensadas para o estágio curricular 

são, em primeiro lugar, a transformação do estágio em disciplina curricular, que 

passará a se chamar ECO (Estágio Curricular Obrigatório). O aluno passará a ter 

a obrigatoriedade de se matricular na escola até a finalização do estágio 69 . 

Aumentar o envolvimento dos professores com o estágio, aumentar o número de 

alunos que fazem o ECO, dentre outros.  

Em relação ao número de alunos que fazem estágio, os coordenadores 

pesquisados apontaram um baixo número de alunos dos cursos integrados que 

fazem esse estágio, ou seja, que formam e pegam o diploma do curso técnico. Se 

juntarmos os alunos das outras modalidades de cursos que o CEFET-MG 

oferece, subsequente e concomitância externa, esse número sobe bastante.  

A coordenadora Joana foi uma exceção, ela afirmou que grande parte 

dos alunos do curso integrado faz estágio em seu curso. Esse percentual é alto 

para essa coordenadora, porém ela ainda afirmou que o percentual que é 

“baixíssimo” é o percentual de alunos que vão para o mercado de trabalho. 

O coordenador Pedro salientou que a percentagem de alunos que 

fazem o curso técnico e vão ingressando no mercado de trabalho e permanecem 

como técnico é uma percentagem bem baixa, não devendo passar, segundo ele, 

de vinte por cento.  

                                                 
68

 Secretaria de Relações Internacionais. 
69

 “Hoje nós não temos isso, os alunos completam os seus créditos, vamos chamar assim, 

terminam suas disciplinas do terceiro ano e não necessariamente entram no estágio no semestre 
seguinte por vários motivos, as vezes porque eles não querem, as vezes porque eles não 
conseguem, as vezes eles terminam o terceiro ano em março e só consegue o estágio em agosto 
porque o nosso calendário é desencontrado com o calendário civil. Então o que a gente  está 
estabelecendo agora e isso vai entrar no regulamento, nós vamos criar uma matrícula entre o fim 
dos créditos e o início do estágio propriamente para não perder o contato com o aluno” 
(Coordenador Lucas).   
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O coordenador Sebastião apontou que cerca de 50%, em média, é o 

percentual de alunos do seu curso que fazem estágio obrigatório, sendo o 

coordenador a indicar o maior percentual entre todos os coordenadores 

entrevistados. 

Já o coordenador Lucas salientou que não tem como afirmar com 

precisão, pois os registros da Instituição ainda são falhos, mas que acredita que 

“quase na metade dos alunos cumprem estágio obrigatório”. Ele concorda que 

esse é um número pequeno para o que a Instituição poderia estar fazendo, mas 

acredita que é um número que tem potencial para se elevar. 

Nas escolas profissionais de Portugal, a componente da formação em 

contexto de trabalho é, na prática, o estágio obrigatório realizado em empresas. 

Esse estágio tem uma duração aproximada de 600 horas, distribuídas ao longo de 

dois (EPAS) ou três anos de curso (EPEAC). Portanto, não é um estágio 

intensivo, é uma experiência de trabalho em empresa, que representa um 

primeiro contato destes jovens com o mundo do trabalho. 

Segundo o diretor Francisco, no estágio em Portugal, os alunos 

realmente fazem as atividades e não ficam apenas observando os profissionais 

das indústrias fazerem.  

Já o coordenador Breno salienta, em relação ao estágio, que, para o 

aluno obter diploma nos cursos profissionais, tem que ter todas as componentes 

de formação feitas, inclusive a formação em contexto de trabalho.  

Diferente da legislação brasileira, que permite certificar o aluno do 

curso integrado com diploma de ensino médio para aqueles que não fazem o 

estágio, em Portugal, segundo informa o coordenador Breno, enquanto o aluno 

não fizer as horas que estão definidas para a formação em contexto de trabalho, 

não tem qualquer tipo de certificação, nem técnica profissional e nem acadêmica. 

Foi feita a pergunta aos coordenadores se a forma de recrutamento de 

estágio utilizada pelo CEFET-MG é a ideal. O coordenador Lucas entende que 

seja ideal mas acredita que tem uma possibilidade de melhora. Afirma, também, 

que isso está na agenda da Instituição. Salienta que o que falta é uma maior 

interface com o mundo externo, capaz de captar vagas, abrir espaços, ter o 

retorno do que está acontecendo no mundo do trabalho. A ideia é que a Diretoria 

de Extensão monte um cadastro de empresas parceiras e uma rede de 
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localização de contatos, de forma a localizar ex-alunos em cargos estratégicos em 

empresas que ajudem a aproximar escola e empresa no sentido de trazer 

feedback para a escola e de aumentar o leque de opções de estágio que o 

CEFET-MG apresenta para seus alunos. 

Para a coordenadora Joana, não há um recrutamento de estágio, a 

escola não indica um caminho para o aluno, o que existe é um setor de estágio 

que tem uma página no facebook e que divulga as empresas que estão pedindo 

estagiários, sendo assim, “a escola não recruta, ela só divulga” (Joana). 

O assistente de coordenação, que se juntou à coordenadora Joana 

para responder sobre estágio, afirmou que é importante o aluno procurar o 

estágio, isso é uma forma de crescimento, e concluiu que a escola não 

encaminha, mas os alunos “não ficam às cegas não, têm um suporte” (Inês). E 

encerra sua contribuição afirmando que essa questão de estágio ainda pode 

melhorar. 

Em relação ao estágio, o coordenador Sebastião salienta que é o aluno 

quem procura, e que isso é o correto. Segundo ele, alguns alunos e até 

professores sustentam que o estágio é uma disciplina e como tal a escola tem a 

obrigação de fornecer, mas para ele não é.  

Em Portugal, a captação de vagas para o estágio obrigatório, conforme 

salientou o coordenador Breno, 90 ou mais de 90% dos estágios é a escola que 

angaria. Pontualmente, um ou outro aluno ou os pais propõem um outro local que 

a escola aceita após analisar as condições que essa empresa tem e de 

estabelecer um plano de estágio com ela. 

Aqui há de se refletir sobre as possibilidades de captar vagas de 

estágio de uma instituição como o CEFET-MG e as escolas profissionais de 

Portugal. O CEFET-MG tem, segundo relatório de gestão de 201470 , 11.418 

alunos enquanto as escolas profissionais portuguesas têm em torno de 200 a 300 

alunos por escola, conforme relato do diretor de EPAS. Portanto, somente pela 

diferença no número de alunos das escolas já é possível entender porque a 

                                                 
70

Retirado em http://cefetmg.br/galeria/indicadores/cefet_em_numeros /CEFETMG _EM _ 

NUMEROS _2013_V1_1.pdf. Acesso em 27/05/2015. 

http://cefetmg.br/galeria/indicadores/cefet_em_numeros%20/CEFETMG%20_EM%20_%20NUMEROS%20_2013_V1_1.pdf.%20Acesso%20em%2027/05/2015
http://cefetmg.br/galeria/indicadores/cefet_em_numeros%20/CEFETMG%20_EM%20_%20NUMEROS%20_2013_V1_1.pdf.%20Acesso%20em%2027/05/2015
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EPEAC consegue captar 90% das vagas de estágio de seus alunos enquanto o 

CEFET-MG prioriza a captação das vagas pelos próprios alunos. 

Ainda em relação a vagas de estágio, o coordenador Breno afirmou 

que, apesar da diminuição do número de empresas na região, a escola continua 

“a conseguir arranjar todos os anos os 200 estágios necessários para os seus 

alunos”.  

Já para o conjunto das indústrias pesquisadas na RMBH, segundo 

seus representantes, as indústrias oferecem um número elevado de vagas para 

estágio, além de um percentual muito grande de efetivação desses estagiários.  

A Maria da Alfa Arames afirmou que sua empresa tem um percentual 

interessante de contratação dos estagiários, principalmente nas áreas técnicas, 

mesmo com as dificuldades que a legislação impõe, como por exemplo, o 

estagiário não pode executar algumas tarefas a não ser que esteja acompanhado 

de perto por um supervisor. O que é diferente em Portugal, segundo o diretor 

Francisco, é que“temos sempre o estágio no sentido do aluno fazer, não apenas 

de observar”. 

Todos os representantes salientaram que há um percentual grande de 

efetivação dos estagiários. Uns não souberam precisar um percentual, os que se 

arriscaram a fornecer um percentual o fizeram relatando que aproveitam entre 

15% a 100% dos estagiários, ressaltando que são efetivados se tiverem interesse 

e se estiverem bem. 

A Célia da Delta Transmissões Elétricas salientou que a efetivação é 

grande porque, dentre outros fatores, o estagiário é importante para a empresa, 

“pois renova o quadro, tem outro entendimento da parte técnica, está atualizado e 

vem com outra mentalidade” (Célia). 

Além da importância do estagiário, vale a pena entendermos o 

posicionamento das indústrias a respeito do estágio. A ideia do estágio, para os 

representantes da Alfa Arames, é aproximar a vivência de uma pessoa que tem a 

formação teórica de uma formação pratica. É conhecer o que será a realidade 

profissional dela. 

Outros pontos citados pelos representantes da Alfa Arames como 

importantes contribuições do estágio são o trabalho em equipe, a pessoa 
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aprender como se toma decisão, compartilhar informação, ter visão sistêmica, 

lidar com resolução dos problemas.  

Para a representante da Beta Nobreaks, o estagiário é fundamental. 

Segundo ela, “isso vem, da diretoria, já é uma estratégia de formação da 

empresa. É uma mão-de-obra que a empresa faz questão de ter para formar” 

(Elisa). 

Para os representantes da Gama Eletroeletrônicos, o estágio é um bom 

caminho para a indústria, porque assim a empresa consegue formar seus 

funcionários “dentro de casa”, com a cultura da empresa.  

Os representantes da Delta Transmissões Elétricas salientaram que o 

estágio é importante, porém, segundo eles, está ficando muito caro para as 

indústrias, que têm que pagar muitos encargos trabalhistas, o que dificulta a 

abertura de muitas vagas de estágio.  

A Norma, representante da Ômega Aços, afirmou que “o estágio dentro 

da organização é visto como uma questão de atualização porque o estagiário está 

dentro da escola e, portanto, acaba trazendo atualização importantes para a 

organização”. 

As indústrias Beta Nobreaks, Gama Eletroeletrônicos e Delta 

Transmissões Elétricas enfatizaram que alguns dos engenheiros responsáveis por 

diferentes setores são exemplos de aproveitamento de estagiários. O José da 

Gama Eletroeletrônicos afirmou que, para a empresa, isso é um bom caminho, 

pois assim se consegue formar o trabalhador com a cultura da empresa. 

Em relação à cultura da empresa, conforme foi visto, a cultura 

organizacional pode ser entendida como um padrão de pressupostos básicos 

inventados, descobertos ou desenvolvidos por um determinado grupo, à medida 

que ele aprende a lidar com seus problemas de adaptação externa e integração 

interna, e que funcionou bem o suficiente para ser considerado válido e ser 

ensinado a novos membros, como uma forma correta de perceber, pensar e sentir 

em relação àqueles problemas. 

Esse determinado grupo, que pode ser o proprietário da organização, 

um dirigente influente ou grupo de dirigentes, com a colaboração do 

departamento de recursos humanos, conforme relatam Bertero (1996) e Freitas 

(1991), tem a função de escolher nos processos de recrutamento e seleção, 
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pessoas com características semelhantes e/ou adaptáveis às visões de mundo e 

de negócios e valores pessoais do fundador da organização e dos mantenedores 

da cultura da organização.  

Esse posicionamento fica claro em algumas falas dos representantes 

das indústrias da RMBH, quando afirmam que aproveitar os estagiários formados 

dentro da organização produz um ganho. Isso é sintetizado no relato do José da 

Gama Eletroeletrônicos, ao salientar que quando a indústria “pega uma pessoa da 

escola, pode-se moldar essa pessoa dentro da cultura da empresa e assim, 

continua com a cultura da empresa” (José). Ele afirma ainda que isso é uma 

grande vantagem, pois “é diferente quando você vai no mercado e busca um 

profissional que já foi formado em uma outra cultura, as vezes é um choque para 

o profissional e para a empresa, e muitas vezes essa ação não é bem-sucedida” 

(José). 

Ainda dentro da relação escola empresa, questionamos aos 

representantes das indústrias se as indústrias procuram as escolas de EPTNM 

para discutir algum assunto em relação ao profissional que deseja? Como as 

escolas recebem as demandas das indústrias? Se as escolas costumam procurar 

as indústrias pedindo sugestões de formatação de cursos, de perfil de 

profissionais, etc.? Se os entrevistados têm notícia de alguma mudança na 

formatação de cursos em alguma escola devido a demandas apresentadas pela 

indústria? E, por fim, o que pode acrescentar, a ambos, o diálogo indústria e 

escola. 

A Maria da Alfa Arames, afirmou que tem uma relação boa, uma 

parceria de divulgação de estágios com as centrais de estágio das escolas, porém  

salientou que já há muito tempo não participa de eventos, feiras etc. Quando 

questionada sobre convite e participações na META, a coordenadora afirmou que 

nunca foi convidada. 

Em relação à sugestão de formatação de curso, a coordenadora 

afirmou que já fez algumas parcerias com o sistema S, em um processo de 

aprendizagem em sistema dual, no qual, “eles desenvolveram uma capacitação 

dos profissionais para atender nossa demanda, mas nunca tivemos esta abertura 

com o CEFET-MG e com outras instituições também não” (Maria). 
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Em relação aos currículos dos cursos técnicos, um representante da 

Alfa Arames afirmou que falta nos currículos um maior desenvolvimento do 

raciocínio lógico, do cálculo, leitura e interpretação do desenho mecânico, “esse 

tipo de matérias ligadas ao raciocínio lógico, talvez seja uma grande oportunidade 

para a escola estar explorando, justamente para compensar essa necessidade da 

indústria” (João).  

Maria da Alfa Arames percebe que o CEFET-MG já teve um diferencial 

muito maior que hoje tem, em relação ao nível de seus egressos. Segundo ela, 

analisando a amostra que ela recebe, o CEFET-MG ainda apresenta níveis 

melhores do que outras instituições, mas hoje já existem outras instituições que 

tem um nível técnico “quase” equiparado com o CEFET-MG.  

Diante desse quadro e mediante constatação de grande queda de 

qualidade dos candidatos as suas vagas, os representantes afirmaram que 

algumas empresas, incluindo a deles, estão dispostas a formar seus funcionários, 

a buscar um profissional com experiência, porém sem a formação técnica 

adequada, ou seja, a pessoa passa por um curso mais fraco, mas a empresa se 

dispõe a investir nessa pessoa.  

Isso, no entendimento deles, não é treinamento, é formação básica 

mesmo, que os egressos de cursos técnicos deveriam ter e simplesmente não 

têm. “Nós estamos dispostos a ensinar a pessoa a ler o paquímetro71, a ler o 

micrômetro72. O cara saber o que é folga, interferência, um ajuste deslizante, um 

ajuste, ou seja, a pessoa ter noção para quando ela pegar um circuito pneumático 

de uma máquina ela saber que aquele símbolo significa um determinado tipo de 

comando, um tipo de válvula. A pessoa tem que abrir o desenho, isso é o bê-á-bá, 

é o básico” (João). 

Na opinião da Elisa da Beta Nobreaks, a distância entre a escola e a 

indústria é muito grande, porém pode acrescentar muito tanto para a indústria 

quanto para a escola se as duas partes conseguissem ter um diálogo maior, 

                                                 
71

 O paquímetro e um instrumento empregado para medir pequenos comprimentos (até décimos 

de milímetros), e também conhecido como compasso de espessura. Retirado em: 
http://www.dicio.com.br/paquimetro. Acesso em 14/11/2014. 
72

 O micrômetro é um instrumento metrológico capaz de aferir as dimensões lineares de 

um objeto (tais como espessura, altura, largura, profundidade, diâmetro etc.) com precisão da 
ordem de micrometros, que são a milionésima parte do metro. Retirado em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_(instrumento). Acesso em14/11/2014.  

http://www.dicio.com.br/paquimetro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metrologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dimens%25C3%25A3o_(f%25C3%25ADsica)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Objeto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Precis%25C3%25A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Micr%25C3%25B3metro_(unidade_de_medida)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metro
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segundo ela, o CEFET-MG, por exemplo, poderia fazer um encontro com os 

gerentes de RH das indústrias, para conversar sobre máquinas, para ouvir o que 

poderia ser melhorado, o que poderia ser acrescentado ao currículo, dentre outros 

assuntos.  

A Elisa não tem nenhuma notícia de alguma vez uma empresa ter 

procurado uma escola e ter tido alguma mudança no currículo, alguma mudança 

estrutural de um curso. A experiência que ela relatou foi ter sido professora em 

uma escola particular de administração, o que, para ela, é uma estratégia 

interessante, pois a escola passa a levar para dentro de seus muros profissionais 

para lecionar que tenham a experiência nas indústrias, para que eles passem 

para os alunos o que as empresas querem. 

Em relação à META, a Elisa não tem notícias sobre convites feito pelo 

CEFET-MG, o que ela tem conhecimento é a participação do seu diretor em 

algumas formaturas nas quais a empresa recebe alguma homenagem.   

Em vistas a indústria procurar as escolas para discutir algum assunto 

em relação ao profissional que deseja, a Mônica da Gama Eletroeletrônicos 

afirma que, no tempo em que ela trabalha nessa empresa, ela nunca viu. Mas 

salientou que, quando indústria e escola estão alinhados, quando entendem o que 

cada um precisa e tem, a captação de estagiários fica muito mais fácil.   

O José da Gama Eletroeletrônicos afirmou ter algumas iniciativas, mas 

que são bem pontuais. Por exemplo, citou ter contato com alguns professores, 

buscar indicação de estagiários, participar de feiras, dentre outras. Mas afirma 

que tem muito a melhorar. Em relação à META, afirmou que já foi convidado duas 

vezes, mas que não pôde participar. 

Quanto a como as escolas recebem as demandas das indústrias, a 

Mônica acredita que hoje  isso está mais ampliado. Ela afirma que antigamente 

eram pouquíssimas faculdades e escolas que davam abertura para a empresa 

entrar em suas instalações, mas hoje isso se expandiu, há feiras e eventos 

acontecendo em várias universidades, “hoje as escolas estão mais abertas para 

isso” (Mônica). 

Já o José levanta um questionamento, ele pauta a questão dos 

objetivos como elemento dificultador na relação indústria escola. A escola tem um 

objetivo didático e o da empresa é eficiência, produzir mais com menos, o que 
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muitas vezes faz com que o tempo das ações seja diferente e isso, segundo ele, 

dificulta a relação, pois “os prazos nossos são muito mais apertados do que os 

prazos de uma escola” (José).  

Apesar das dificuldades, ele acredita que “os objetivos são diferentes 

um é formação mesmo o outro é produzir, mas com o dialogo a gente conseguiria 

aproximar e talvez diminuir a rampa de aprendizado dentro de uma empresa, 

receber pessoas mais preparadas mais próxima do que a gente precisa” (José). 

Em sua opinião, o quanto pode acrescentar tanto à escola quanto à 

indústria, o diálogo entre as duas partes é formatar a busca do conhecimento 

numa dimensão mais alinhada com o que vai ser cobrado na prática. Ele cita, 

como exemplos, as atualizações do mundo do trabalho e a questão da língua 

estrangeira.   

Para a Delta Transmissões Elétricas, uma relação mais próxima pode 

render muitos frutos, inclusive, segundo os engenheiros que participaram da 

entrevista, com doação de materiais. O que é usado nas pesquisas das indústrias 

pode ser doado às escolas. 

Já a Célia dessa mesma indústria afirma que a empresa não procura a 

escola, porém o contrário acontece, algumas escolas estão procurando a 

empresa para discutir estágios e visitas técnicas, sem discussão de currículo ou 

de sugestões de alterações curriculares. Segundo essa coordenadora, “seria 

importante a escola procurar a indústria para discutir grade curricular com o intuito 

de adequação de currículo ao mercado de trabalho” (Célia).  

Por fim, a Carla da Ômega Aços, sobre a relação indústria escola, 

relatou que essa empresa tem dois programas relacionados com educação e, por 

conseguinte, tem boas relações com escolas. Existe o programa de volta à escola 

e existe o programa curso técnico em parceria com o SESI. No programa de 

estágio, a coordenadora afirma que a empresa tem uma aproximação maior com 

o CEFET-MG. Relatando que o CEFET-MG identifica as empresas que apoiam 

determinados cursos e, ao final do ano, faz um evento com essas empresas, por 

isso, tem sempre contato com o pessoal do CEFET-MG. 

Quanto à área de estagio, a relação com as escolas se resume em 

conversar sobre os planos de estágio, sobre a questão de carga horária, sobre a 

divulgação do programa de estágio. Para ela, “poderia ser melhor essa relação, 
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no sentido de não ser só nesse momento. Ter uma aproximação maior, até 

mesmo para discutir, dar um retorno talvez para a escola, até assim, olha, como 

os meninos estão chegando aqui. Eu acredito que tem campo para ter uma 

aproximação, para dar esse feedback também para a escola” (Norma).  

A coordenadora afirma que, nas outras escolas, não tem contato como 

tem com o CEFET-MG. Afirmou que “mais recentemente tem uma escola 

particular que ela está mantendo um contato, mais para divulgar alguns processos 

dela do que uma aproximação nossa lá na escola” (Norma). 

O dialogo indústria escola, tanto para a escola quanto para a indústria, 

pode acrescentar muito, segundo essa coordenadora. Norma salienta que a 

empresa poderia passar uma realidade para a escola de como os meninos 

chegam, como eles se apresentam na indústria, se os estagiários, no geral, estão 

tendo uma boa performance. Com esse feedback, ela acredita que “a escola 

ganharia muito em saber onde focar mais, onde trabalhar mais com esses 

meninos dentro de sala de aula, não o conteúdo técnico mas agregar uma coisa 

mais comportamental no currículo deles” (Norma). 

Ao ser questionada sobre o que a escola poderia melhorar a 

preparação dos alunos, ela afirmou que “não por ser a entrevista com o CEFET-

MG, mas nós percebemos um diferencial, os meninos que normalmente vem do 

CEFET-MG para nós, você percebe que existe uma capacidade diferente, até 

cognitiva” (Norma).  

Após esse comentário, informou, ainda, que seria importante, em sua 

visão, que a escola introduzisse a discussão sobre o trabalho, sobre qual a 

percepção dos alunos acerca do trabalho, sobre o que os alunos querem do 

futuro e o que eles precisam desenvolver hoje para ir alcançando as etapas 

programadas para a vida deles. Trabalhar nos alunos questões comportamentais, 

dar alguns imputs, jogar cases organizacionais, jogar simulações de como lidar 

com determinadas situação se eles estivessem na indústria.  

A coordenadora entende que seriam formas de induzi-los a um 

pensamento que será exigido deles lá na frente, que é “o tipo de postura que é 

preciso no mundo do trabalho atual para alcançar uma performance boa lá na 

frente” (Norma).  
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Nesse mesmo contexto, a Célia da Delta Transmissões Elétricas 

afirmou que as escolas deveriam levar para dentro de seus muros profissionais de 

mercado para fazer palestras para os alunos com diversos temas referentes às 

indústrias, o mercado de trabalho, posturas organizacionais, posturas pessoais 

nas indústrias etc. Ainda reforçou a importância da participação das indústrias nas 

feiras, METAS e demais atividades escolares ligadas à indústria. 

Os representantes da Gama Eletroeletrônicos finalizaram sugerindo às 

escolas focar um pouco mais no desenvolvimento da questão de o aluno aprender 

a planejar, de os alunos buscarem um pouco mais de conhecimento de 

informática, de incluir ao currículo a questão de liderança, ter matérias mais 

voltadas para o lado comportamental, trabalhar empatia, saber escutar as 

pessoas, saber ter interação, e preparar os alunos para recebimento de 

feedbacks.  

O José da Gama Eletroeletrônicos finalizou elogiando os alunos 

advindos das escolas técnicas federais, afirmando que, em via de regra, esses 

alunos são os profissionais diferenciados da empresa, são pessoas que têm  

maior aproveitamento e que se destacam.  

Ao ser questionada se a escola tem conseguindo trabalhar 

competências comportamentais nos estagiários que eles têm recebido, a Elisa da 

Beta Nobreaks afirmou acreditar que o comportamento do recém-formado “está 

um caos”, e em relação ao compromisso, a coordenadora cita que os meninos de 

hoje são, “mais descompromissados mesmo”.  

Em relação à sugestão que a indústria poderia dar para as escolas na 

preparação dos alunos, a coordenadora cita a necessidade de a escola e a 

indústria terem uma proximidade maior, ter troca de experiência, ter encontros.  

Em relação às sugestões da Alfa Arames para a escola na preparação 

dos alunos, os representantes afirmaram que gostariam de reforçar a carência do 

conhecimento sobre indústria e a questão comportamental. 

Voltando à questão do estágio, solicitamos que as empresas nos 

informassem sobre o treinamento que elas realizam com seus funcionários e se 

os estagiários estariam incluídos nesses treinamentos, por entender que um 

treinamento em uma empresa junto ao estágio enriquece o estágio e, 

consequentemente a formação dos alunos do curso técnico. 
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A Ômega Aços, segundo sua coordenadora Carla, realiza processos de 

treinamento para seus trabalhadores e estagiários. O estagiário tem um programa 

específico de desenvolvimento, o qual é o treinamento de desenvolvimento 

comportamental, em que se trabalham as competências Foco no Cliente, Pessoas 

e Times e Orientação para Realização.  

Além disso, as áreas realizam alguns treinamentos específicos, nos 

quais a participação do estagiário depende do tema. Não é uma norma da 

empresa o estagiário participar de todos os treinamentos, a política da empresa 

não contempla que o estagiário participe de todos, mas contempla que ele tem 

que participar do programa de desenvolvimento.  

Célia da Delta Transmissões Elétricas, afirmou que os estagiários 

fazem treinamento para os procedimentos específicos para a sua área de atuação 

e que o gestor das diferentes áreas tem liberdade de fazer os treinamentos dos 

seus setores. 

Quanto à relação mais próxima com a escola, para a coordenadora, 

isso poderia ajudar nos treinamentos, pois “uma visão melhor da grade curricular 

dos cursos ajudaria a montar os treinamentos necessários” (Carla da Ômega 

Aços). 

A Gama Eletroeletrônicos, segundo o José, realiza muitos treinamentos 

com seus trabalhadores. Ele afirma que a base de conhecimento dentro dessa 

empresa é muito grande e, portanto, deve haver uma maior circulação de 

informação. Ele salienta que a indústria que ele trabalha tem “um esquema de 

universidade na web, são 60 sites ao redor do mundo então você tem uma gama 

de informação muito disponível” (José). 

Quando questionado se a escola poderia participar, ajudar de alguma 

forma nessa questão de treinamento, o engenheiro salientou que poderia, sim, 

principalmente na área de engenharia, que tem conhecimentos específicos os 

quais demandam pesquisa.  

“Talvez se tivesse uma conexão com a escola, poderíamos formatar 

aulas, minicursos ou alguma coisa assim com a participação de professores da 

própria escola e não funcionários da empresa para treinamentos muito 

específicos. Assim não tiraria alguém de sua função na empresa para pesquisar, 
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para estudar, para passar conhecimento. Acho que nesse ponto a escola poderia 

ajudar” (José).  

A Beta Nobreaks também realiza treinamentos com os trabalhadores. 

Segundo a Elisa, a empresa tem alguns treinamentos que são chamados de 

treinamento all the job, que é o treinamento no local de trabalho. Esses são os 

treinamentos básicos por que todos têm que passar. É um treinamento de 

inserção, para aprender o trabalho do dia-a-dia. Há, também, os treinamentos do 

dia-a-dia da empresa, que são para técnico, engenheiro, todos juntos. 

Dependendo de cada caso, os estagiários participam ou não desses 

treinamentos.  

No plano de treinamento anual da empresa, cada supervisor da área, 

cada líder de área especifica os treinamentos quer ele gostaria de ter. Ele levanta 

as necessidades de treinamento no ano e realiza aqueles possíveis.  

Para a coordenadora, a proximidade com a escola também poderia 

auxiliar as firmas nos processos de treinamento.  

A Alfa Arames realiza treinamentos com o estagiário, o técnico e o 

engenheiro juntos e também treinamentos separados. Segundo o João, há uns 

treinamentos em que a supervisão está junto, que os engenheiros estão juntos, 

que a coordenação está junto. E há aqueles que são específicos para os 

operacionais, portanto, a empresa realiza os dois tipos. 

Quanto ao questionamento se a importância de se ter uma relação 

escola indústria mais próxima poderia ajudar em termos de treinamento, o 

engenheiro afirmou que sim. Ele citou que poderiam acontecer cursos sugeridos 

pelas necessidades da indústria e ministrados pelas escolas.  

Um ponto de grande relação da escola com a indústria são as 

chamadas visitas técnicas ou visitas de estudo, como são chamadas em Portugal.  

A visita técnica pode ser considerada uma prática regular que o 

CEFET-MG  oferece aos seus alunos e “serve para o cara sair do ambiente 

acadêmico e sentir o mercado de trabalho” (Sebastião), “é a oportunidade de sair 

da escola e ver um ambiente de trabalho, onde as coisas acontecem de uma 

forma sistematizada diferente da escola” (Pedro), “é para eles verem o que a 

gente não tem aqui” (Ana), “possibilita a visão do espaço de trabalho real, amplia 

os horizontes, é outra coisa você ver que algumas daquelas coisas que você 
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aprendeu, na prática elas funcionam de outro jeito, que muitas das apropriações 

que o mundo do trabalho faz da teoria, na prática a coisa funciona um pouco 

diferente.” (Lucas).  

Em suma, “a visita técnica tem a sua importância no sentido que ela 

coloca o aluno em contato com a realidade da indústria, com a dinâmica da 

indústria. Ele vai conhecer o processo fabril, é uma visão que ele não tem dentro 

da escola, muitas vezes acontece que o aluno passa três anos dentro da escola, 

se forma bem, em termos de conteúdos técnicos e tudo, ele vai para a indústria 

fazer estágio e lá ele se assusta, assusta com a cobrança, com o ritmo da 

indústria. Por mais que a escola seja apertada, o ritmo da indústria é muito mais 

acelerado, é tudo para ontem, tudo tem prazo, existem riscos de acidentes e tudo 

mais. Então a diferença é muito grande, aí está a importância da visita técnica, 

preparar o aluno para o que ele vai encontrar lá fora” (Pedro). 

Apesar de toda importância dada pelos coordenadores entrevistados 

na questão das visitas técnicas, alguns problemas são recorrentes em todos os 

cursos pesquisados e no CEFET-MG como um todo. A maior reclamação foi em 

relação à questão de transporte, o CEFET-MG tem três ônibus para a Instituição 

inteira (são dez campi em oito cidades diferentes e distantes), o que não 

consegue atender a toda a demanda. 

Outros pontos relatados foram a dificuldade de conciliar datas com as 

indústrias e com o setor de transportes, o fato de as indústrias atualmente 

priorizarem muito a segurança, e levar trinta e cinco, quarenta alunos para uma 

visita não ser considerado seguro, então tem que haver uma divisão da turma, 

porque as indústrias aceitam, em média vinte alunos por visita e as turmas têm  

em torno de trinta e seis alunos, o que piora a já precária situação do transporte. 

Foi citado, também, que o mercado não está deixando, não está facilitando a 

visita técnica, somente permitindo visitas que não são interessantes para a 

aprendizagem dos alunos. 

Apesar de todos esses problemas, os cursos tentam diferentes 

soluções para realizar as visitas. Um exemplo é a procura por locais mais 

próximos ao campus para diminuir tempo necessário de transporte, outra é a 

visita de professores às indústrias para fazer contatos políticos para “trazer a 
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tecnologia que ele vai observar lá para poder atualizar o curso e também para 

convencer a empresa a abrir as portas para a gente” (Sebastião). 

Porém, mesmo com essas tentativas, o número de visitas técnicas 

realizadas pelos cursos pesquisados tem diminuindo muito e, apesar de toda 

importância, não tem indicação de melhoria em curto prazo. Hoje os cursos 

pesquisados relatam que já não estão fazendo visitas ou, na melhor das 

hipóteses, os alunos vão às indústrias uma ou duas vezes durante todo o curso. 

Em relação às visitas de estudo em Portugal, o coordenador Breno 

afirma que é uma ação muito importante e que os alunos fazem visitas em 

empresas todos os anos, inclusive no 1º ano, com o objetivo de terem a 

oportunidade de ver e perceber melhor qual é a área em que eles estão inseridos. 

Portanto, “para começarem a ganhar o gosto por aquilo”, conforme salienta o 

Breno da EPEAC. 

Fica claro pelas exposições dos coordenadores que a visita técnica tem 

uma importância muito grande para a formação dos alunos, principalmente para 

aqueles que vão permanecer trabalhando na indústria. Portanto, em relação à 

visita técnica, os cursos devem rever seus posicionamentos e não deixarem que a 

redução de visitas chegue a um ponto extremo, no qual os cursos deixem de 

realizar visitas às indústrias.  
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5 – Considerações Finais 
 

 

Mais do que um ponto de chegada, estas considerações finais são uma 

parada importante para avaliar a trajetória percorrida, reorganizar os 

conhecimentos adquiridos nos caminhos e descaminhos da pesquisa e preparar 

novas buscas pelo saber. 

O nosso problema de estudo situa-se na relação entre as demandas do 

mercado de trabalho e a oferta da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 

apresentando a percepção dos coordenadores de cursos de uma instituição 

pública federal e de representantes de indústrias acerca do tema. Essa relação 

buscava articular a formação técnica e cidadã, verificando, com isso, se a 

educação profissional técnica de nível médio forma cidadãos éticos e socialmente 

comprometidos com as exigências atuais em relação à convivência social e 

laboral. 

Conforme os procedimentos metodológicos do estudo, foram utilizados 

roteiros para as entrevistas com as indústrias e coordenadores de cursos. Em 

relação à EPTNM, as perguntas orientadoras referiram-se a em qual perspectiva 

a escola atua, se permanece no modelo fordista de formação do trabalhador, se 

oferece currículos que privilegiam as competências sociais e se consegue 

equilibrar competência técnica e competência comportamental nos currículos dos 

cursos. Já em relação à indústria, as perguntas orientadoras foram referentes à 

demanda da indústria para os profissionais técnicos de nível médio, ou seja, que 

profissional as indústrias demandam atualmente, que características pessoais são 

importantes, que competências técnicas e comportamentais são necessárias a 

esses profissionais. 

Com base nas questões postas e no problema do estudo, foram 

propostas duas hipóteses para investigação. A primeira é que o CEFET-MG não 

trabalha, nas disciplinas curriculares, conteúdos para o desenvolvimento de 

competências pessoais e sociais; e a segunda é que o desenvolvimento de 

competências pessoais e sociais são fatores demandados pelas indústrias em 

seus profissionais. 
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Ao questionarmos em qual perspectiva a escola profissional técnica de 

nível médio trabalha, utilizando o CEFET-MG como referência, foi possível 

observar que, apesar de ser uma escola renomada e tida como uma escola de 

qualidade e de egressos com uma capacidade diferente, até cognitiva, conforme 

relatado em uma entrevista, ainda há um longo caminho a percorrer, 

principalmente em relação às competências pessoais e sociais.   

A relação dos cursos ofertados pelo CEFET-MG e o mercado de 

trabalho estabelecida neste estudo não tem a pretensão de entender essa como 

uma relação direta. Os egressos de cursos de EPTNM apresentam múltiplas 

perspectivas profissionais que não nos permitem traçar uma linha direta que liga 

os formandos dos cursos profissionais ao trabalho nas indústrias.   Aqui fizemos 

uma análise tomando como referência cursos da área industrial que, em teoria, 

deveriam mandar seus egressos para trabalhar nas indústrias.  

As entrevistas dos coordenadores mostraram que os egressos não têm 

como opção majoritária o trabalhar nas indústrias. Ao analisarmos, conforme a 

proposta desse trabalho, somente os alunos dos cursos integrados, a média de 

alunos que vão trabalhar na indústria diminui em relação aos alunos do CEFET-

MG no geral. Ao citarmos os alunos do CEFET-MG no geral, estamos incluindo os 

turnos diurno e noturno e as modalidades Educação Profissional Técnica 

Integrada de Nível Médio, Cursos de Educação Profissional Técnica Integrada de 

Nível Médio para Jovens e Adultos – EJA, Cursos de Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio com Concomitância Externa e os cursos de Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio Subsequente. Essa média cai em grande 

medida em função dos egressos do curso de química, que, segundo informações 

da coordenação, de seus alunos do curso integrado, apenas entre 10% e 20% 

vão trabalhar na área industrial. 

Segundo informações dos coordenadores, apenas 40 a 50% dos 

alunos dos cursos integrados analisados permanecem na indústria. Mesmo esse 

percentual não sendo baseado em pesquisas empíricas, isso demonstra não 

haver uma relação direta entre os egressos dos cursos técnicos profissionais 

direcionados à indústria e o trabalho nas indústrias.  

Uma conclusão que pode ser tirada dessa relação é que o fato de a 

instituição ofertar um ensino médio de qualidade integradamente a um ensino 
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técnico também de qualidade, proporciona egressos com mais competências 

desenvolvidas, o que é importante para a indústria, mas que também oferece 

diferentes perspectivas para os formandos, incluindo a continuidade de estudos e 

assumir funções gerenciais em diferentes empresas. 

A modalidade integrada dos cursos profissionais técnicos de nível 

médio carece de uma discussão mais voltada para a educação integral do 

cidadão, para o desenvolvimento humano e não para o corporativismo das 

disciplinas curriculares que, conforme relatado nas entrevistas, se apresenta 

fortemente dentro da escola.  

A educação na escola, na perspectiva do desenvolvimento humano, 

propõe a ampliação de opções e oportunidades através do desenvolvimento das 

capacidades cognitiva, produtiva, pessoal e social das pessoas. Sendo assim, os 

cursos de EPTNM na modalidade integrado devem reforçar não somente uma 

formação técnica muito boa, devem desenvolver, também, uma formação geral 

forte, com uma educação de nível médio voltada para o desenvolvimento humano 

e que ofereça diferentes visões de mundo e um maior leque de oportunidades de 

desenvolvimento pessoal.  

A EPTNM na modalidade integrada apresenta diferentes possibilidades 

aos seus egressos. Existem alunos interessados somente no ensino médio 

ofertado, outros interessados em se formar como técnicos, ter uma profissão. 

Existem alunos dos cursos do eixo Controle e Processos Industriais que não irão 

trabalhar nas indústrias, outros vão para a indústria, uns fazem prosseguimento 

de estudos com cursos superiores na área de tecnologia, outros em áreas que 

não mantêm relação com os cursos técnicos realizados. Há um arcabouço de 

possibilidades e de escolhas que os egressos fazem ao final do curso, o 

fundamental é oferecer tanto o ensino médio quanto o técnico com a maior 

qualidade possível e com a medida certa da divisão entre atividades teóricas e 

práticas. 

A partir da afirmação dos representantes das indústrias que os 

postulantes a um cargo de técnico de nível médio estão chegando com 

defasagem na formação e baseado na importância dada à educação pelos 

autores anteriormente citados, como por exemplo Costa (2000), Delors (2001), 

Lazzareschi (2008), Cordão, (2005 e 2011), Pacheco, 2012, Zarifian (2003), 
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dentre outros, é prudente rever se a parte prática está tendo a devida importância 

nos cursos do CEFET-MG. Um alerta foi dado  quando um coordenador afirmou 

que, em determinado momento, quando os cursos se viram obrigados a olhar 

para as suas disciplinas, alguns verificaram que em um curso técnico a parte 

prática ocupa somente 35% da carga horária do aluno. Talvez a explicação para 

essa defasagem apontada pela indústria passe também por isso. 

Relativamente ao questionamento se a escola permanece no modelo 

fordista de formação do trabalhador, foi possível observar que o CEFET-MG não 

apresenta essa característica de formação. A escola oferece conforme salientado 

nas entrevistas e de acordo com as informações que foram possíveis de obter 

uma série de atividades extracurriculares, tais como, semana cultura, Meta, C&T, 

participação em eventos acadêmicos, eventos científicos, inclusive fora do Brasil, 

jogos intercampi, Jifet`s, ainda bem que é sexta-feira, café com ciência, 

participação em grêmio, coral, banda, iniciação científica, bic-junior, atividades 

culturais , festival de dança, festival de música, poesia, dentre outras. O grande 

problema é a informação. As atividades realizadas não são devidamente 

divulgadas. Além disso, a distância entre a coordenação de curso e as 

coordenações de áreas leva à falta do diálogo e, por consequência, à defasagem 

de informação. Com isso, nem todos os alunos têm a condição de participar de 

atividades que influenciam na formação geral do aluno e que constituem a 

experiências de vida do indivíduo. 

Existem possibilidades de desenvolvimento de competências que não 

sejam somente as cognitivas e produtivas, porém os cursos ainda não 

internalizaram totalmente, diferentemente do discurso, a importância de abrir cada 

vez mais perspectivas para os alunos de desenvolvimento de competência 

pessoais e sociais. 

Relativamente ao desenvolvimento de competências pessoais e 

sociais, existem algumas ações deliberadas e outras não deliberadas que ajudam 

a desenvolvê-las. Uma dessas ações deliberadas são as atividades esportivas 

que são componentes de atividades extracurriculares e de aulas de educação 

física.  

Essas atividades esportivas escolares se organizam na perpectiva do 

desenvolvimento humano, quer sejam nas aulas de educação física ou nas 
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atividades extracurriculares. Esse processo contido nas atividades esportivas 

escolares merece ser desenvolvido na escola como um todo com o intuito de 

possibilitar a promoção dos valores e, consequentemente, o desenvolvimento das 

competências, no contexto da dimensão da cultura dos envolvidos. 

Peguemos a educação física executada nas escolas de EPTNM, 

disciplina essa obrigatória no ensino médio, conforme lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996.  De acordo com o que foi relatado anteriormente, essa 

disciplina auxilia na formação dos princípios éticos, contribui na formação dos 

laços e na utilização do esporte no tempo livre e incentiva o protagonismo. Auxilia 

ainda na habilidade oral, na capacidade de resolver problemas, na habilidade 

para trabalhar em grupo, na autogestão, desenvolvendo a criatividade, iniciativa, 

coeducação, cooperação, sociabilidade, flexibilidade, consciência de direitos e 

deveres, autocontrole, autonomia, autoconfiança e autodeterminação. 

A educação física se propõe, ainda, a preparar o aluno para o 

enfrentamento do cotidiano, objetivando a convivência e o enfrentamento das 

adversidades, da violência,  a adquirir aptidão para trabalhar em equipe, aptidão 

para decidir em grupo, aprendendo a gerir e resolver conflitos e problemas.   

Dispõe-se, ainda, a trabalhar o aprender a aproximar-se do outro, aprender a 

ouvir o outro, aprender a propor sem impor, aprender a lidar com as diferenças, 

aprender a ceder sem se sentir perdedor, aprender a administrar conflitos, 

aprender a buscar a unidade na diversidade, desenvolvendo, assim, solidariedade 

e cooperação.  

Para ilustrar a importância da educação física, vale ressaltar as 

relações apresentados no capítulo III que apontam que o esporte, o clima 

institucional e a infraestrutura da escola são fundamentais para uma atitude 

positiva dos alunos. Atitude essa que tende a aguçar a criatividade, o espirito de 

busca de aprendizagem, de empreendedorismo, a liberação de uma postura 

pessoal na qual as capacidades e valores são aflorados. 

A escola promove algumas atividades que privilegiam o 

desenvolvimento de competências pessoais e sociais, porém os currículos e os 

planejamentos políticos pedagógicos dos cursos não abordam como elementos 

essenciais ao curso essas atividades. Quanto ao equilíbrio de competência 

técnica e competência comportamental nos cursos, a escola precisa encontrar o 
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melhor termo para equilibrar o desenvolvimento dos conhecimentos técnicos e 

dos conhecimentos gerais, incluindo no grupo dos conhecimentos gerais o 

desenvolvimento de competências pessoais e sociais e, no grupo dos 

conhecimentos técnicos, o desenvolvimento das competências cognitivas e 

produtivas. 

Relativamente ao desenvolvimento de competências cognitivas e 

produtivas, essas competências podem ser melhor desenvolvidas com uma 

proximidade maior da escola com as indústrias. Essa relação mais estreita pode 

proporcionar, conforme relatos dos representantes das indústrias e os 

coordenadores dos cursos, ganhos importantes para o desenvolvimento do aluno, 

tais como a convivência com os setores produtivos, a contribuição para a atuação 

prática, aproximar a vivência de uma pessoa que tem a formação teórica de uma 

formação pratica, além de aprender a tomar decisão, compartilhar informação, ter 

visão sistêmica, lidar com resolução dos problemas, trabalhar em grupo.  

Para isso, surgiram contribuições que vão desde o aproveitamento de 

laboratórios, utilização de laboratórios e desenvolvimento de pesquisa juntos, a 

vivência do dia-a-dia de uma indústria, a participação em eventos nos quais 

escola e indústria trabalhem juntas, tais como feiras e exposições científicas e 

tecnológicas, discussão de bases curriculares dos cursos, passando pela redução 

da defasagem tecnológica dos equipamentos, parcerias para estágios, melhoria e 

facilitação das visitas técnicas, dentre outros. 

Em relação à visita técnica, foi recorrente a indicação da sua 

importância para a formação dos alunos e que estão ocorrendo diversos 

problemas que as estão inviabilizando, portanto, os cursos devem rever seus 

posicionamentos e não deixarem que a redução de visitas chegue a um ponto 

extremo, no qual os cursos deixem de realizar visitas às indústrias. 

Há, ainda, uma opinião recorrente tanto por parte de coordenadores 

quanto por representantes da indústria em relação à importância de os 

professores das escolas de EPTNM vivenciarem o ambiente industrial, fabril. Essa 

sugestão também aparece como possibilidade de ganho de desenvolvimento de 

competências cognitivas e produtivas nos alunos. 

Fica claro, nos relatos dos representantes das indústrias pesquisadas, 

que o desenvolvimento das competências cognitivas, produtivas, sociais e 



259 

 

pessoais fazem parte do perfil desejável dos trabalhadores. As competências 

cognitivas e produtivas são elementos essenciais na contratação dos funcionários 

e as competências sociais e pessoais são fundamentais para a permanência e, 

quando não bem desenvolvidas, motivação de demissões. Sendo assim, a escola 

precisa desenvolver todas as competências, pois não basta entrar no mercado de 

trabalho, é preciso permanecer no emprego e crescer enquanto profissional. 

Relativamente ao profissional demandado pelas indústrias, ao longo 

dos capítulos II e III, os quais tratam do referencial teórico, apresentamos uma 

perspectiva de educação profissional que leva em conta as novas qualificações 

necessárias aos trabalhadores atuais da área industrial. 

As inovações tecnológicas, a microeletrônica, a tecnologia da 

informação, a reestruturação produtiva e a globalização da economia 

transformaram as estruturas industriais e a organização do modo de produção. 

Essas transformações aceleraram o processo de redefinição do perfil dos 

trabalhadores no ambiente fabril. 

Atualmente, os pré-requisitos necessários para o trabalhador ser 

inserido no mercado de trabalho e, no nosso caso, no emprego em indústrias,  

apresentam-se diferentes daqueles demandados em outros momentos da história 

da organização do trabalho. Hoje, o trabalhador deve ter boa interação em termos 

de comunicação, capacidade de performance, ter comprometimento, conseguir 

buscar uma maior eficiência dentro do ambiente produtivo, ter prontidão, pró-

atividade, disponibilidade, ter atenção concentrada, atenção difusa, atenção 

seletiva, adaptação a regras e normas, ter boa comunicação, buscar trabalhar 

com segurança, buscar eficiência e eficácia, ter iniciativa, saber buscar o 

conhecimento, ter comunicações claras, ter um bom relacionamento e trabalhar 

em equipe.  

Essas características nos mostram que muito além de apertar um 

parafuso, o trabalhador fabril deve ser capaz de contribuir para o crescimento da 

organização na qual está inserido, deve saber buscar e trabalhar com as 

informações que estão em constantes evoluções, deve trabalhar coletivamente, 

deve ter presteza de intervenção, deve ter capacidade de efetivar conhecimento, 

ou seja, de solucionar problemas a partir da utilização da sua bagagem de 
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conhecimentos em prol da aplicação em situações práticas que as 

transformações do mundo do trabalho e do modo de produção exigem. 

Esse rol de pré-requisitos passa a exigir uma educação também 

diferenciada daquela exigida anteriormente, na qual a concepção de homem e de 

sociedade deve ser a pergunta orientadora das escolas que preparam 

profissionais para as indústrias. Muito mais do que preparar profissionais, a 

exigência atual é preparar cidadãos éticos e socialmente comprometidos com as 

exigências atuais em relação à convivência social e laboral. 

Outros pontos importantes para a preparação de alunos de cursos de 

EPTNM são o clima institucional e a infraestrutura da escola. O ir e vir dos 

estudantes da rotina escolar para a cultura escolar faz com que a escola se torne 

um ambiente modificado, gerador de competências que vão além da base técnica 

ensinada pelos currículos.  

Quando nos remetemos a clima institucional e infraestrutura da escola, 

estamos falando de prédio escolar, dos outros ambientes disponíveis, das 

quadras esportivas. Falamos de ampliação cultural, de vivências múltiplas, de 

convivência com diferentes, de ambientes onde se desenvolvem relações sociais, 

do desenvolvimento pessoal enquanto ser pertencente àquela cultura. Estamos 

falando do provimento de socialização, do controle racional do tempo, do espaço, 

do corpo, das relações sociais e do saber. Sendo assim, estamos falando de 

habitus escolar, conforme já visto, estamos falando de um sistema flexível de 

disposição, um sistema de esquemas em construção, em constante adaptação 

aos estímulos do mundo moderno, estamos falando do produto de relações 

dialéticas entre uma exterioridade e uma interioridade e entre indivíduo e 

sociedade. 

Ainda sobre habitus escolar, ou seja, sobre às relações dialéticas e 

culturais que se estabelecem no interior de uma escola, a partir das conexões que 

são formadas e das ações vivenciadas pelo grupo educativo, os depoimentos 

apresentados aqui enaltecem que essas relações transformam a escola e 

possibilitam que os estudantes, ao egressarem, possam vivenciar as 

competências que ora foram desenvolvidas, além de terem constituído 

coletivamente novos saberes, que se farão sempre presentes nos seus tempos de 

vida, trabalho, família, estudo e lazer, contribuindo assim para que a educação 
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vislumbre um melhor caminho, pautado pela dimensão cultural e social de modo a 

constituir redes de conhecimentos cognitivos, produtivos, pessoais e sociais. 

A construção dessas redes passa também pela elaboração e execução 

de planejamentos para os cursos. Esses planejamentos são os projetos políticos 

pedagógicos dos cursos. O Projeto Político Pedagógico é um instrumento que 

reflete a proposta educacional da escola ou de um curso específico. Esse projeto 

deve estar alinhado com o dia-a-dia do curso. A elaboração e atualização dos 

projetos deve ser um exercício constante de replanejamento. Os cursos em 

Portugal nos apresentam uma contribuição importante, que é a obrigatoriedade 

que as escolas têm de, a cada 3 anos, a comunidade escolar se reunir para 

realizar atualizações e ajustes nos respectivos projetos pedagógicos. 

Essa adequação dos projetos tem por objetivo acompanhar as 

mudanças das demandas externas ao curso e as características sociais e 

pessoais dos alunos. As características sociais e pessoais dos alunos sobre, em 

grande medida, influências da geração desses alunos. 

Em relação à geração atual desses alunos, conforme foi relatado por 

todos os representantes das indústrias entrevistados, ela se mostra 

descompromissada. Foi salientado que as pessoas dessa geração são 

extremamente apressadas, não têm uma postura adequada para uma entrevista 

de emprego ou estágio, não têm calma para esperar o momento certo de agir, 

não possuem necessidade de busca por conhecimento contínuo, não assumem 

responsabilidades e que o imediatismo está muito grande.  

Tomando esses depoimentos como verdade, as escolas precisam 

discutir junto à comunidade acadêmica como se posicionar frente à preparação de 

uma geração com essas características. O resultado dessa discussão deve ser 

relatado no projeto político pedagógico e, por consequência, ser aplicado no dia-

a-dia do curso. 

Relativamente ao dia-a-dia do curso, o trabalho de campo realizado em 

Portugal, introduziu a contribuição do trabalho por projetos, que é largamente 

utilizado nas escolas portuguesas. O trabalho por projetos, além de dar 

direcionamento a diferentes temas, possibilitar trabalhar por problemas, ainda 

auxilia em grande medida a integração das disciplinas técnicas e das disciplinas 

gerais. 

http://www.infoescola.com/educacao/projeto-politico-pedagogico/
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Outro componente dos cursos profissionais técnico de nível médio é o 

estágio obrigatório. Em relação a esse item, foi constatado, através das falas dos 

coordenadores, que é um ponto muito importante para a formação dos alunos, a 

ponto que em Portugal, diferente da legislação brasileira, o aluno não recebe 

nenhum tipo de certificação se não concluir o estágio. No Brasil, o aluno recebe o 

certificado de ensino médio, mesmo se não fizer o estágio, mas finalizar todas as 

outras disciplinas. 

O estágio obrigatório, em uma proporção maior do que a visita técnica, 

possibilita a vivência do aluno com o ambiente fabril, possibilita o manejo com 

equipamentos tecnologicamente mais modernos do que aqueles que a escola 

consegue adquirir e permite ao aluno conhecer e ter o desejo ou não de atuar na 

área produtiva.  

A visita técnica é sim importante, pois apresenta o ambiente, a cultura 

de uma organização e o modo de se produzir determinados bens. Já o estágio 

obrigatório introduz o aluno no chão de fábrica, possibilitando o conhecimento real 

do como é trabalhar dentro da área de formação. Portanto, o conhecimento do 

chão de fábrica da área produtiva abre mais uma possibilidade aos egressos, a 

permanência na área industrial. 

A permanência dos egressos na área de formação e,neste caso, no 

ambiente industrial, mostrou-se um ponto de preocupação para as indústrias. 

Houve relatos de representantes das indústrias apontando um déficit cada vez 

maior do número de técnicos atuando nas indústrias. O incremento do estágio 

obrigatório como realmente obrigatório e condição para qualquer tipo de 

certificação para os alunos dos cursos de educação profissional técnica de nível 

médio talvez possibilite uma maior permanência dos egressos na área industrial. 

Esse déficit apontado pela indústria, associado ao relato de percentuais 

pequenos de egressos que trabalham nas indústrias feito por coordenadores de 

cursos, aponta-nos para a necessidade de realização de um estudo sobre a 

ocupação dos egressos dos diferentes cursos de EPTNM. Isso daria uma visão 

mais clara de em que medida os alunos concluintes estão atuando como técnicos 

nas suas áreas de formação, quantos optaram pela continuidade de estudos e 

quantos foram para áreas diferentes daquelas de seus cursos técnicos, além de 
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provocar inquietação e discussões sobre a função social das escolas de 

educação profissional técnica de nível médio. 

Relativamente às duas hipóteses propostas para investigação, a saber, 

o CEFET-MG não trabalha, nas disciplinas curriculares, conteúdos para o 

desenvolvimento de competências pessoais e sociais e que o desenvolvimento de 

competências pessoais e sociais são fatores demandados pelas indústrias em 

seus profissionais, apresentaram-se com resultados diferentes. A primeira 

hipótese, conforme relatamos acima, apresenta algumas disciplinas, como, por 

exemplo, a educação física, as disciplinas de línguas e disciplinas de formação 

cultural que, deliberadamente, trabalham algumas ações em suas ementas, 

visando o desenvolvimento de competências pessoais e sociais. Essas disciplinas 

não nos permitem afirmar que o CEFET-MG não trabalha, nas disciplinas 

curriculares, conteúdos para o desenvolvimento de competências pessoais e 

sociais, apesar desse trabalho não ser representado pela maioria das disciplinas 

do curso. 

A segunda hipótese, aquela que afirma que o desenvolvimento de 

competências pessoais e sociais são fatores demandados pelas indústrias em 

seus profissionais, mostrou-se verdadeira na revisão bibliográfica e em todas as 

entrevistas realizadas. Nesse ponto, uma entrevista realizada em Portugal 

apontou em tom de previsão que hoje e cada vez mais as competências pessoais 

e sociais serão mais importantes para a indústria do que as competências 

técnicas. Já as indústrias brasileiras pesquisadas apontaram que a permanência 

no emprego fabril do profissional atual está em grande medida condicionada ao 

trabalhador ter essas competências bem desenvolvidas. 

Retomando o período de estudo em Portugal, este revelou-se muito 

produtivo do ponto de vista de contribuições para a discussão da oferta de 

educação profissional técnica de nível médio do CEFET-MG e o perfil do 

trabalhador exigido pelo mercado de trabalho. As escolas pesquisadas têm um 

número de alunos muito menor daquele do CEFET-MG, o que possibilita uma 

relação mais próxima entre toda a comunidade escolar. Essa proximidade permite 

uma interação maior dos alunos nas discussões acadêmicas, de estágio, de carga 

horária e de flexibilização de conteúdos. Essa experiência, apesar de mais difícil 

em escolas com um número elevado de alunos, professores e funcionários, é 
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possível e contribui com o engrandecimento e adequação dos cursos às 

realidades regionais. 

As atividades extracurriculares, o trabalho por projetos e o 

replanejamento periódico dos projetos políticos pedagógicos são alguns exemplos 

de contribuições que essas escolas podem oferecer para as escolas do Brasil. As 

atividades extracurriculares são utilizadas com o objetivo de criar nos alunos a 

sensação de pertencimento da escola, para os dirigentes, o pertencimento e 

orgulho de representar a escola oferece um desejo maior de fazer da melhor 

maneira possível o curso que estão matriculados.  

O trabalho por projetos, conforme já foi salientado, aproxima as 

disciplinas e faz com que o curso consiga interligar as diferentes disciplinas e as 

diferentes áreas, minimizando os problemas das vaidades corporativas das áreas 

e dos professores. Por falar em professores, eles são profissionais que já 

vivenciaram ou ainda vivenciam o ambiente profissional em que os alunos serão 

introduzidos. 

O replanejamento trienal dos projetos políticos pedagógicos além de 

manter o planejamento mais próximo da realidade, possibilita o exercício 

constante de discussão e comunicação das alterações necessárias ao projeto. O 

replanejamento é orientador para gerar informações que influenciem o processo 

de ação-reflexão-ação, objetivando, assim, uma formação mais próxima daquela 

demandada pelo momento em que a ação está sendo realizada. 

Essas contribuições enriquecem a discussão que se encontra em pauta 

no ambiente das escolas de educação profissional técnica de nível médio, que se 

refere à avaliação em que medida essa escola está preparando cidadãos éticos e 

socialmente comprometidos com as exigências atuais em relação à convivência 

social e laboral. 

Diante de todas essas considerações tendo o cenário brasileiro e 

português como pano de fundo, esta pesquisa, que teve por objetivo geral 

analisar a relação da oferta de educação profissional técnica de nível médio do 

CEFET-MG e o perfil do trabalhador exigido pelo mercado de trabalho, na região 

metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), Minas Gerais, cumpre um papel de 

subsidiar essa pauta. Essa relação precisa ser mais estreita para que tanto 

escolas quanto mercado de trabalho consigam oferecer e receber profissionais 
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com competência técnica desenvolvida, porém, mais que isso, tendo também 

desenvolvidas as competências sociais e pessoais que lhes permitam utilizar o 

potencial e as capacidades intrínsecas com que todas as pessoas nascem.  

A pesquisa mostrou que a relação oferta de educação profissional 

técnica de nível médio e demanda do mercado de trabalho em relação aos 

profissionais técnicos ainda necessita de ajustes. Se essa relação busca articular 

a formação técnica e cidadã e com isso formar cidadãos éticos e socialmente 

comprometidos com as exigências atuais em relação à convivência social e 

laboral, os ajustes devem se dar com as escolas de EPTNM efetivando atitudes 

intencionalmente mais claras para o desenvolvimento de competências pessoais 

e sociais. 

Relativamente a futuras perspectivas de continuidade de estudo nesse 

tema, parece-me importante, além da realização de pesquisas sobre a ocupação 

dos egressos dos diferentes cursos de EPTNM, a realização de um estudo sobre 

a importância dada pela escola ao desenvolvimento de competências pessoais e 

sociais. Não somente importância dada, mas principalmente discutir como as 

escolas podem criar ações deliberadas para o desenvolvimento dessas 

competências, que, conforme nos mostrou este trabalho, são propagadas como 

fundamentais pelo conjunto de indústrias pesquisadas, pelos coordenadores de 

cursos e pela literatura analisada.  
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ANEXOS 
 

ANEXO A – CORREIO ELETRÔNICO 
 
Conforme conversa por telefone, venho solicitar uma entrevista com vocês para 

discutirmos a respeito do perfil do trabalhador que o mercado de trabalho atual 

exige. 

Em minha tese de doutorado, “OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO: O 

CASO DO CEFET-MG”, discuto o que o mercado de trabalho demanda dos 

profissionais egressos de cursos profissionais técnicos de nível médio e o que a 

escola, especificamente o CEFET-MG, oferece a seus alunos. 

De um lado a demanda do mercado de trabalho e de outro os currículos das 

escolas profissionalizantes. A relação das duas realidades é uma exigência social 

e profissional, que gira em busca de alinhamento. O mercado, por si só, não 

dispõe de competências para orientar os currículos das escolas, porém é inegável 

que influencie os rumos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

(EPTNM) no país, uma vez que é para este contexto que os estudantes estão em 

fase de formação. 

Gostaria de contar com sua colaboração no sentido de expor o pensamento da 

sua indústria em relação a essa discussão. Deixando claro que as informações 

serão analisadas e haverá total sigilo da fonte e do nome da empresa. 

Nesse sentido, gostaria de realizar uma entrevista que terá duração de 

aproximadamente 60 minutos. Proponho que o local e a hora da entrevista devam 

ser marcados por vocês, conforme a disponibilidade de vocês.   

Aguardo a confirmação de nossa entrevista e desde já agradeço a receptividade. 

Atenciosamente, 
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ANEXO B – GUIA DE ENTREVISTA: 
 
Diretoria de Educação Profissional e Tecnológica: 

1. Linhas gerais dos cursos. 

 O que os cursos oferecem para os seus alunos? 

 Como você entende que deva ser um curso integrado? 

 Em relação à modalidade integrada, os cursos do CEFET-MG são 

realmente integrado? 

 Quantas horas de disciplinas técnicas em média nos cursos 

 Quantas horas de disciplinas de formação geral em média nos cursos 

 Quais as possibilidades de diálogo entre os dois grupos de disciplinas 

 Que tipo de profissional os cursos oferecem para o mercado 

 

2. Relação do curso com o mercado de trabalho. 

 Tecnologicamente, os alunos encontram grandes diferenças com o 

maquinário utilizado aqui e o maquinário do mercado atual? 

 Caso sim, como esse problema é solucionado? 

 Em média, qual o percentual de egressos que estão trabalhando dentro da 

área de formação? 

 Como é visto pelo mercado o egresso do curso que você coordena? 

 Quantas visitas técnicas, em média, os alunos realizam durante os três 

anos de curso? 

 Em sua opinião, esse número é satisfatório? 

 Para que servem as visitas técnicas? 

 

3. Projeto pedagógico. 

 Existe um projeto pedagógico dos diferentes cursos? 

 Esses projetos têm em algum instrumento que pode ser acessado por 

qualquer cidadão? 
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 O que esses projetos preconizam. 

 Se você pegar o projeto pedagógico e o desenvolvimento do curso no dia-

a-dia, você acredita que eles estão alinhados? 

 Em sua opinião esses projetos estão atuais ou necessitam se adequar às 

necessidades do mercado? 

 O projeto pedagógico se preocupa em dialogar com o mercado de 

trabalho? 

 

4. Desenvolvimento de competências produtivas. 

 Os cursos se preocupam em desenvolver competências produtivas nos 

seus alunos? 

 Quais competências são desenvolvidas? 

 Em sua opinião, essas competências desenvolvidas são as que o mercado 

necessita? 

 Existe alguma competência que você percebe que o mercado necessita, 

porém o curso ainda não conseguiu desenvolver nos alunos? 

 Como essas competências são trabalhadas nos cursos. 

 

5. Desenvolvimento de competências sociais. 

 Os cursos se preocupam em desenvolver competências produtivas nos 

seus alunos? 

 Quais competências são desenvolvidas? 

 Em sua opinião, essas competências desenvolvidas são as que o mercado 

necessita? 

 Existe alguma competência que você percebe que o mercado necessita, 

porém o curso ainda não conseguiu desenvolver nos alunos? 

 Como essas competências são trabalhadas nos cursos. 
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6. Desenvolvimento de competências pessoais. 

 Os cursos se preocupam em desenvolver competências produtivas nos 

seus alunos? 

 Quais competências são desenvolvidas? 

 Em sua opinião, essas competências desenvolvidas são as que o mercado 

necessita? 

 Existe alguma competência que você percebe que o mercado necessita, 

porém o curso ainda não conseguiu desenvolver nos alunos? 

 Como essas competências são trabalhadas nos cursos. 

 

7. Desenvolvimento de competências cognitivas. 

 Os cursos se preocupam em desenvolver competências produtivas nos 

seus alunos? 

 Quais competências são desenvolvidas? 

 Em sua opinião, essas competências desenvolvidas são as que o mercado 

necessita? 

 Existe alguma competência que você percebe que o mercado necessita, 

porém o curso ainda não conseguiu desenvolver nos alunos? 

 Como essas competências são trabalhadas nos cursos. 

 
8. Atividades extracurriculares. 

 Esse tipo de atividade é tratado nos Projetos Pedagógicos? 

 Você acredita que essas atividades tem importância na formação dos 

alunos? Caso sim, por quê? 

 Quais atividades são desenvolvidas durante os três anos de duração do 

curso? 

 As disciplinas de Educação Física e Artes, disciplinas que compõem a 

grade dos cursos, oferecem muitas atividades extracurriculares. Isso é do 

conhecimento dessa diretoria? Essas atividades podem influenciar na 

formação dos alunos? 



286 

 

 Caso sim, os cursos incentiva seus alunos a participar de alguma 

atividade? 

 

9. Estágio curricular. 

 Em média, qual o percentual de formandos que fazem o estágio 

obrigatório? 

 Como são os feedbacks recebidos dos estagiários que os cursos colocam 

no mercado? 

 O aluno dessa Instituição é bem recebido nos locais que oferecem 

possibilidade de emprego? 

 Como funciona esse estágio. A Instituição oferece estágio para todos os 

alunos ou é o aluno quem procura o estágio?  

 Como é feita a supervisão desse estágio? E a validação? 

 Em sua opinião, a forma de recrutamento de estágio obrigatório utilizada 

por essa Instituição é a ideal?  
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ANEXO C – GUIA DE ENTREVISTA: 
Coordenadores de cursos: 

1. Linhas gerais do curso. 

 O que o curso oferece para os seus alunos? 

 O curso é integrado? 

 Como você entende que deva ser um curso integrado? 

 Em relação a modalidade integrada, o curso que você coordena é 

realmente integrado? 

 Quantas horas de disciplinas técnicas 

 Quantas horas de disciplinas de formação geral 

 Quais as possibilidades de diálogo entre os dois grupos de disciplinas 

 Que tipo de profissional esse curso oferece para o mercado 

 

2. Relação do curso com o mercado de trabalho. 

 Tecnologicamente, os alunos encontram grandes diferenças com o 

maquinário utilizado aqui e o maquinário do mercado atual? 

 Caso sim, como esse problema é solucionado? 

 Em média, qual o percentual de egressos que estão trabalhando dentro da 

área de formação? 

 Como é visto pelo mercado o egresso do curso que você coordena? 

 Quantas visitas técnicas, em média, os alunos realizam durante os três 

anos de curso? 

 Em sua opinião, esse número é satisfatório? 

 Para que servem as visitas técnicas? 

 

3. Projeto pedagógico. 

 Existe um projeto pedagógico desse curso? 

 Esse projeto tem em algum instrumento que pode ser acessado por 

qualquer cidadão? 
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 O que esse projeto preconiza. 

 Se você pegar o projeto pedagógico e o desenvolvimento do curso no dia-

a-dia, você acredita que eles estão alinhados? 

 Em sua opinião esse projeto está atual ou necessita se adequar às 

necessidades do mercado? 

 O projeto pedagógico se preocupa em dialogar com o mercado de 

trabalho? 

 

4. Desenvolvimento de competências produtivas. 

 O curso se preocupa em desenvolver competências nos seus alunos? 

 Quais competências são desenvolvidas? 

 Em sua opinião, essas competências desenvolvidas são as que o mercado 

necessita? 

 Existe alguma competência que você percebe que o mercado necessita, 

porém o curso ainda não conseguiu desenvolver nos alunos? 

 Em quais disciplinas do curso essas competências são trabalhadas 

 Como essas competências são trabalhadas nas diferentes disciplinas 

 

5. Desenvolvimento de competências sociais. 

 O curso se preocupa em desenvolver competências nos seus alunos? 

 Quais competências são desenvolvidas? 

 Em sua opinião, essas competências desenvolvidas são as que o    

mercado necessita? 

 Existe alguma competência que você percebe que o mercado necessita, 

porém o curso ainda não conseguiu desenvolver nos alunos? 

 Em quais disciplinas do curso essas competências são trabalhadas 

 Como essas competências são trabalhadas nas diferentes disciplinas 
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6. Desenvolvimento de competências pessoais. 

 O curso se preocupa em desenvolver competências nos seus alunos? 

 Quais competências são desenvolvidas? 

 Em sua opinião, essas competências desenvolvidas são as que o mercado 

necessita? 

 Existe alguma competência que você percebe que o mercado necessita, 

porém o curso ainda não conseguiu desenvolver nos alunos? 

 Em quais disciplinas do curso essas competências são trabalhadas 

 Como essas competências são trabalhadas nas diferentes disciplinas 

 

7. Desenvolvimento de competências cognitivas. 

 O curso se preocupa em desenvolver competências nos seus alunos? 

 Quais competências são desenvolvidas? 

 Em sua opinião, essas competências desenvolvidas são as que o mercado 

necessita? 

 Existe alguma competência que você percebe que o mercado necessita, 

porém o curso ainda não conseguiu desenvolver nos alunos? 

 Em quais disciplinas do curso essas competências são trabalhadas 

 Como essas competências são trabalhadas nas diferentes disciplinas 

 
8. Atividades extracurriculares. 

 Esse tipo de atividade é tratado no Projeto Pedagógico? 

 Você acredita que essas atividades tem importância na formação dos 

alunos? Caso sim, porquê? 

 Quais atividades são desenvolvidas durante os três anos de duração do 

curso? 

 As disciplinas de Educação Física e Artes, disciplinas que compõem a 

grade do curso, oferecem muitas atividades extracurriculares. Isso é do 

conhecimento do curso? Essas atividades podem influenciar na formação 

dos alunos? 
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 Caso sim, o curso incentiva seus alunos a participar de alguma atividade? 

 

9. Estágio curricular. 

 Em média, qual o percentual de formandos que fazem o estágio 

obrigatório? 

 Como são os feedbacks recebidos dos estagiários que o curso coloca no 

mercado? 

 O aluno dessa Instituição é bem recebido nos locais que oferecem 

possibilidade de emprego? 

 Como funciona esse estágio. A Instituição oferece estágio para todos os 

alunos ou é o aluno quem procura o estágio?  

 Como é feita a supervisão desse estágio? E a validação? 

 Em sua opinião, a forma de recrutamento de estágio obrigatório utilizada 

por essa Instituição é a ideal?  
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ANEXO D – GUIA DE ENTREVISTA: 
 

Recursos Humanos: 

1. O que a indústria quer do seu trabalhador. 

 Qual o perfil que essa indústria quer do seu trabalhador? 

 Qual o perfil que essa indústria quer do seu trabalhador Técnico de nível 

médio? 

 A indústria oferece, em média, quantas vagas de estágio nessa área por 

ano? 

 Em média, quantos estagiários são efetivados. 

 Qual a importância do estágio para essa indústria? 

 

2. Quais os pré-requisitos necessários aos trabalhadores. 

 O que o trabalhador deve trazem de pré-requisitos para assumir um cargo 

de Técnico de Nível Médio? 

 Valores e atitudes são importantes? 

 Quais valores e atitudes são prioridades? 

 

3. Relação da Gama Eletroeletrônicos om as escolas de EPTNM. 

 Essa indústria procura as escolas de EPTNM para discutir algum assunto 

em relação ao profissional que deseja? 

 Como as escolas recebem as demandas? 

 Você tem alguma notícia de alguma mudança na formatação de algum 

curso de alguma escola devido a demandas apresentadas pela indústria? 

 As escolas costumam procurar vocês pedindo sugestões de formatação de 

cursos, de perfil de profissionais, etc?  

 Em sua opinião, o que pode acrescentar, a ambos, o diálogo indústria e 

escola. 
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4. Processos de treinamento de trabalhadores (formados na EPTNM). 

 Essa indústria realiza processos de treinamento com seus trabalhadores? 

 Os treinamentos são realizados separadamente pelo nível de formação dos 

trabalhadores? 

 Como são os treinamentos oferecidos aos trabalhadores formados na 

EPTNM? 

 Qual a periodicidade desses treinamentos? 

 Em sua opinião uma relação mais próxima com as escolas poderia ajudar 

no processo de treinamento? 

 

5. Importância das competências pessoais, cognitivas, produtivas e sociais 

para os trabalhadores da indústria. 

 Quais competências o mercado necessita? 

 A empresa se preocupa em desenvolver competências nos seus 

funcionários? Quais competências são desenvolvidas? 

 Existe alguma competência que você percebe que o mercado necessita, 

porém a escola ainda não conseguiu desenvolver nos alunos? 

 

6. O que a indústria sugere para as escolas na preparação dos alunos. 

 Sugestões da indústria. 

 Comentário final. 
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ANEXO E – DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA - INDÚSTRIA 
 

A _________________________, com sede na Rua 
_________________________, CNPJ_____________________, doravante 
representada por ________________________, portador do documento de 
identidade _________, e CPF _______________, manifesta e declara anuência à 
realização de entrevistas com os funcionários de RH necessários para o 
desenvolvimento da pesquisa intitulada “Oferta de Educação Profissional Técnica 
de Nível Médio: o caso do CEFET-MG”, desenvolvida pelo professor Maurício de 
Azevedo Couto, portador de documento de identidade MG 3 537115, e CPF: 
67459269620, servidor efetivo do CEFETMG, e aluno de doutorado do Programa 
de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo.  
A condução das entrevistas ficará a cargo do próprio professor e será realizada 
em local e hora previamente agendados pelos interessados. 
 

_____________________, ___ de ______ de 2014. 

(Belo Horizonte / Lisboa) 

 

__________________________________ 

(Nome do representante da indústria ) 

 

 

______________________________________________ 

Pesquisador Maurício de Azevedo Couto 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais 

Av. Amazonas 5253 – Bairro Nova Suíça 

30.480-000 - Belo Horizonte - MG 

Tel: (55) 31- 3319-7000 
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ANEXO F – DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA – ESCOLAS 
 

 

Eu, _________________________, diretor da escola de Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio ______________________, com sede na Rua 

______________________, cidade de ___________, ____________. 

CNPJ___________, manifesto minha anuência à realização de entrevista com 

professores e coordenadores dessa Instituição. Manifesto também anuência ao 

acesso à documentação do curso, tais como, o programa pedagógico, os 

processos avaliativos, e demais documentos necessários para o desenvolvimento 

da pesquisa intitulada “Oferta de Educação Profissional Técnica de Nível Médio: o 

caso do CEFET-MG”, desenvolvida pelo professor Maurício de Azevedo Couto, 

portador de documento de identidade MG 3 537115, e CPF: 67459269620, aluno 

de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. 

 

Lisboa, ___ de ________ de 2014. 

 

__________________________________ 

(Nome do diretor da escola) 

 

______________________________________________ 

Pesquisador Maurício de Azevedo Couto 
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ANEXO G – TCLE – COORDENADORES DE CURSO   
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pesquisa: OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL 
MÉDIO E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO: O CASO DO CEFET-
MG. 
 

PESQUISADOR: Maurício de Azevedo Couto 

 

A pesquisa visa analisar em que medida o CEFET-MG oferta educação 

profissional técnica de nível médio preparando seus alunos em conformidade com o 
perfil do trabalhador exigido pelo mercado de trabalho no momento atual. A 

pesquisa será desenvolvida utilizando um guia de entrevista semi-estruturada. 

 

Você é convidado a participar voluntariamente desta pesquisa, realizada pelo 

pesquisador Maurício de Azevedo Couto e orientado pela Profa. Dra. Lúcia Maria 
Machado Bógus da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC SP - visando 

investigar junto a coordenadores e responsáveis pedagógicos dos cursos do Centro Federal 

de Educação Tecnológica de Minas Gerais em que medida o CEFET-MG oferta 
educação profissional técnica de nível médio preparando seus alunos em 
conformidade com o perfil do trabalhador exigido pelo mercado de trabalho no 
momento atual. 
Você será convidado a se encontrar com o pesquisador conforme sua disponibilidade e 

agendamento prévio para que possa responder à entrevista que será gravada ou filmada, 

conforme disponibilidade de equipamento.  

A partir da leitura deste termo, da sua compreensão e do seu esclarecimento de todos os 

procedimentos que envolvem esta pesquisa, ficou claro que não há riscos. Foi-me 

informado que posso me recusar a participar deste estudo ou que posso abandoná-lo a 

qualquer momento, sem precisar me justificar e sem qualquer constrangimento. Quanto a 

sua participação será garantido o anonimato e os dados obtidos serão utilizados 

exclusivamente para fins de pesquisa pelos pesquisadores. Por meio deste também é 

consentido que ao final do estudo os resultados sejam publicados em forma de uma tese e 

também artigos acadêmicos, sem que o entrevistado (a) seja identificado (a). Foi-me 

informado que não está prevista qualquer forma de remuneração e que todas as despesas 

relacionadas com o estudo são de responsabilidade do pesquisador. Todas as dúvidas 

foram previamente esclarecidas, mas se durante o andamento da pesquisa, novas dúvidas 

surgirem, tenho total liberdade para esclarecê-las com a equipe responsável.  

Portanto, concordo com o que foi exposto acima e confirmo minha participação. 

 

Belo Horizonte, _____ de____________________________20     . 

 

Assinatura do (a) voluntário (a): _____________________________________ 

 

Assinatura do (a) pesquisador (a): ___________________________________ 
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ANEXO H – TCLE – RESPONSÁVEL PEDAGÓGICO DO CURSO  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pesquisa: OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL 
MÉDIO E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO: O CASO DO CEFET-
MG. 
 

PESQUISADOR: Maurício de Azevedo Couto 

 

A pesquisa visa analisar em que medida o CEFET-MG oferta educação 

profissional técnica de nível médio preparando seus alunos em conformidade com o 
perfil do trabalhador exigido pelo mercado de trabalho no momento atual. A 

pesquisa será desenvolvida utilizando um guia de entrevista semi-estruturada. 

 

Você é convidado a participar voluntariamente desta pesquisa, realizada pelo 

pesquisador Maurício de Azevedo Couto e orientado pela Profa. Dra. Lúcia Maria 
Machado Bógus da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC SP - visando 

investigar junto a coordenadores e responsáveis pedagógicos dos cursos do Centro Federal 

de Educação Tecnológica de Minas Gerais em que medida o CEFET-MG oferta 
educação profissional técnica de nível médio preparando seus alunos em 
conformidade com o perfil do trabalhador exigido pelo mercado de trabalho no 
momento atual. 
Você será convidado a se encontrar com o pesquisador conforme sua disponibilidade e 

agendamento prévio para que possa responder à entrevista que será gravada ou filmada, 

conforme disponibilidade de equipamento.  

A partir da leitura deste termo, da sua compreensão e do seu esclarecimento de todos os 

procedimentos que envolvem esta pesquisa, ficou claro que não há riscos. Foi-me 

informado que posso me recusar a participar deste estudo ou que posso abandoná-lo a 

qualquer momento, sem precisar me justificar e sem qualquer constrangimento. Quanto a 

sua participação será garantido o anonimato e os dados obtidos serão utilizados 

exclusivamente para fins de pesquisa pelos pesquisadores. Por meio deste também é 

consentido que ao final do estudo os resultados sejam publicados em forma de uma tese e 

também artigos acadêmicos, sem que o entrevistado (a) seja identificado (a). Foi-me 

informado que não está prevista qualquer forma de remuneração e que todas as despesas 

relacionadas com o estudo são de responsabilidade do pesquisador. Todas as dúvidas 

foram previamente esclarecidas, mas se durante o andamento da pesquisa, novas dúvidas 

surgirem, tenho total liberdade para esclarecê-las com a equipe responsável.  

Portanto, concordo com o que foi exposto acima e confirmo minha participação. 

 

Belo Horizonte, _____ de____________________________20     . 

 

Assinatura do (a) voluntário (a): _____________________________________ 

 

Assinatura do (a) pesquisador (a): ___________________________________ 
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ANEXO I – TCLE – RESPONSÁVEL PEDAGÓGICO DO CURSO – ESCOLAS 
EM PORTUGAL 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pesquisa: OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL 
MÉDIO E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO: O CASO DO CEFET-
MG. 
 

PESQUISADOR: Maurício de Azevedo Couto 

 

A pesquisa visa analisar em que medida o CEFET-MG oferta educação 

profissional técnica de nível médio preparando seus alunos em conformidade com o 
perfil do trabalhador exigido pelo mercado de trabalho no momento atual. A 

pesquisa será desenvolvida utilizando um guia de entrevista semi-estruturada. 

 

Você é convidado a participar voluntariamente desta pesquisa, realizada pelo 

pesquisador Maurício de Azevedo Couto e orientado pela Profa. Dra. Lúcia Maria 
Machado Bógus da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC SP - visando 

investigar junto a coordenadores e responsáveis pedagógicos de cursos de Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio, a oferta de educação profissional técnica de nível 

médio e a demanda do mercado de trabalho. 

Você será convidado a se encontrar com o pesquisador conforme sua disponibilidade e 

agendamento prévio para que possa responder à entrevista que será gravada ou filmada, 

conforme disponibilidade de equipamento.  

A partir da leitura deste termo, da sua compreensão e do seu esclarecimento de todos os 

procedimentos que envolvem esta pesquisa, ficou claro que não há riscos. Foi-me 

informado que posso me recusar a participar deste estudo ou que posso abandoná-lo a 

qualquer momento, sem precisar me justificar e sem qualquer constrangimento. Quanto a 

sua participação será garantido o anonimato e os dados obtidos serão utilizados 

exclusivamente para fins de pesquisa pelos pesquisadores. Por meio deste também é 

consentido que ao final do estudo os resultados sejam publicados em forma de uma tese e 

também artigos acadêmicos, sem que o entrevistado (a) seja identificado (a). Foi-me 

informado que não está prevista qualquer forma de remuneração e que todas as despesas 

relacionadas com o estudo são de responsabilidade do pesquisador. Todas as dúvidas 

foram previamente esclarecidas, mas se durante o andamento da pesquisa, novas dúvidas 

surgirem, tenho total liberdade para esclarecê-las com a equipe responsável.  

Portanto, concordo com o que foi exposto acima e confirmo minha participação. 

 

Belo Horizonte, _____ de____________________________20 . 

 

Assinatura do (a) voluntário (a): _____________________________________ 

 

Assinatura do (a) pesquisador (a): ___________________________________ 
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ANEXO J – TCLE – EMPRESA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pesquisa: OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL 
MÉDIO E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO: O CASO DO CEFET-
MG. 
 

PESQUISADOR: Maurício de Azevedo Couto 

 

A pesquisa visa analisar em que medida o CEFET-MG oferta educação 

profissional técnica de nível médio preparando seus alunos em conformidade com o 
perfil do trabalhador exigido pelo mercado de trabalho no momento atual. A 

pesquisa será desenvolvida utilizando um guia de entrevista semi-estruturada. 

 

Você é convidado a participar voluntariamente desta pesquisa, realizada pelo pesquisador 

Maurício de Azevedo Couto e orientado pela Profa. Dra. Lúcia Maria Machado Bógus da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC SP - visando investigar junto aos 

responsáveis pelo departamento de recursos humanos das indústrias qual o perfil do 

trabalhador exigido pelo mercado de trabalho no momento atual, na visão da indústria que 

pertence. 

Você será convidado a se encontrar com o pesquisador conforme sua disponibilidade e 

agendamento prévio para que possa responder à entrevista que será gravada ou filmada, 

conforme disponibilidade de equipamento.  

A partir da leitura deste termo, da sua compreensão e do seu esclarecimento de todos os 

procedimentos que envolvem esta pesquisa, ficou claro que não há riscos. Foi-me 

informado que posso me recusar a participar deste estudo ou que posso abandoná-lo a 

qualquer momento, sem precisar me justificar e sem qualquer constrangimento. Quanto a 

sua participação será garantido o seu anonimato bem como o anonimato da indústria, e os 

dados obtidos serão utilizados exclusivamente para fins de pesquisa pelos pesquisadores. 

Por meio deste também é consentido que ao final do estudo os resultados sejam publicados 

em forma de uma tese e também artigos acadêmicos, sem que o entrevistado (a) seja 

identificado (a).  

Foi-me informado que não está prevista qualquer forma de remuneração e que todas as 

despesas relacionadas com o estudo são de responsabilidade do pesquisador. Todas as 

dúvidas foram previamente esclarecidas, mas se durante o andamento da pesquisa, novas 

dúvidas surgirem, tenho total liberdade para esclarecê-las com a equipe responsável.  

Portanto, concordo com o que foi exposto acima e confirmo minha participação. 

 

Belo Horizonte, _____ de____________________________20     . 

 

Assinatura do (a) voluntário (a): _____________________________________ 

 

Assinatura do (a) pesquisador (a): ___________________________________ 

 
 


