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Exposição de Motivos

Ilustríssimo Senhor Secretário de Educação Média e Tecnológica SEMTEC/MEC
Dr. Nagib Leitune Kalil

Senhor Secretário:
Considerando as rápidas transformações cientificas e tecnológicas
que vêm ocorrendo no mundo contemporâneo e suas repercussões nas formas de
produção, nos processos de trabalho e nas próprias relações humanas, indicando
a necessidade de mudança no setor educacional, especificamente no que se refere
à qualificação de mão-de-obra, de modo a contribuir para o domínio de novas
tecnologias e para a melhoria dos padrões de qualidade e produtividade do
trabalho;
Considerando que o modelo de desenvolvimento econômico, em
vigor no Brasil, caracteriza-se pela elevada concentração de renda que acentua as
desigualdades sociais, notadamente nas regiões mais pobres do país, com
reflexos que incidem diretamente sobre os trabalhadores assalariados e os
segmentos sociais excluídos do processo produtivo;
Considerando que o Brasil figura entre os dez países de maior
economia, enquanto apresenta indicadores sociais que o colocam em 63º lugar em
qualidade de vida, uma vez que possui 32 milhões de brasileiros em estado de
extrema pobreza, segundo Relatório de Desenvolvimento Humano da ONU/94,
acarretando sérias preocupações quanto à satisfação das necessidades básicas de
sobrevivência e uma distribuição mais homogênea de renda;
Considerando que o Estado do Rio Grande do Norte, situado na
região Nordeste, apresenta perspectivas de desenvolvimento, tendo em vista suas
riquezas minerais, seu potencial agrícola, turístico e agroindustrial, bem como a
urgência da implantação de pólos dinamizadores da economia que responderão
às expectativas do mercado, na medida em que viabilizam o aumento da
produção, dos níveis de emprego e do consumo, levando o Estado a assumir uma
posição de competitividade na ordem econômica nacional e internacional;
Considerando o fato de que a Escola Técnica Federal do Rio Grande
do Norte assume um papel relevante na formação do técnico de nível médio, e
considerando ser fundamental a redefinição de seu projeto pedagógico, a fim de
que possa enfrentar os desafios advindos das transformações por que passa a
sociedade;
Solicita-se seja submetida à apreciação de V. Sª. a nova proposta
curricular da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte e, uma vez
preenchidos os requisitos necessários, seja aprovada para implantação em caráter
experimental, no ano letivo de 1995, de acordo com o Artigo 104, da Lei 4.024/61.

6

Apresentação

Considerando

as

mudanças

decorrentes

do

avanço

científico

e

tecnológico por que passa a sociedade neste limiar do terceiro milênio, faz-se
necessário repensar as novas tarefas da educação e, em especial, da formação técnicoprofissional, sob pena de ficarmos em desvantagem na corrida pelo desenvolvimento.
No século XXI - que está iminente - tornar-se-á inaceitável insistir na implantação de
projetos educacionais que revalidem a dicotomia educação geral/formação especial. É
fundamental, portanto, oferecer ao homem uma educação que lhe possibilite um
desenvolvimento integral, capaz de prepará-lo para enfrentar os desafios do futuro,
assumindo uma nova performance numa perspectiva de unilateralidade.

Sob o impacto dessas mudanças, a ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO RIO
GRANDE DO NORTE optou pela construção de um novo projeto pedagógico - síntese do
trabalho que vem sendo realizado por todos os segmentos desta Instituição.

O projeto que ora apresentamos assume sua importância na medida em
que nos faz decidir sobre questões que julgamos fundamentais para a melhoria da
qualidade do processo educativo e, particularmente, da formação técnico-profissional.

Trata-se de um projeto pedagógico inovador, passível de críticas, de
sugestões, de reformulações, a ser implementado no ano letivo de 1995.

Francisco das Chagas de Mariz Fernandes
Diretor Geral
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PARTE I
Rumo à proposta curricular da ETFRN
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INTRODUÇÃO
A prioridade conferida pelo Ministério da Educação e do Desporto MEC- à educação tecnológica, na atualidade, decorre da premência de incorporar à
formação técnico-profissional os avanços do conhecimento científico e da tecnologia,
aplicados ao processo de trabalho e às atividades produtivas.
Com as reformas do ensino superior (1968) e do ensino de 1° e 2° graus
(1971), o sistema educacional brasileiro objetivava democratizar o acesso de todos os
segmentos sociais à escolarização e, ao mesmo tempo, propiciar igualdade de
oportunidades no mercado de trabalho.
Apesar disso, na segunda metade da década de 70, tanto a educação
como a política educacional eram alvos de estudos, críticas e debates, destacando-se a
problemática da qualificação para o trabalho e sua relação com a produção industrial e
os serviços.
Autores como Frigotto (1984), Paiva (1985), Salm (1980), entre outros,
têm contribuído com a análise da qualificação profissional. Ao revisarem estudos
realizados em países desenvolvidos, apontaram as necessidades e as tendências neles
dominantes, concluindo a partir dessa revisão que, pela sua natureza internacional,
essas tendências e necessidades correspondem, de alguma forma, àquelas que se
apresentam em países periféricos, entre eles o Brasil.
É preciso reconhecer que transformações profundas vêm ocorrendo na
sociedade brasileira, especialmente no período pós 64, na busca incessante de
responder às demandas do processo de industrialização e urbanização. A partir dos
anos 30, configura-se a intervenção do Estado na economia, exercendo, ao mesmo
tempo, o papel decisivo de promotor e agente da industrialização.
O Regime Militar instaurado em 1964, pela lógica de suas formas de
relações econômicas, políticas e sociais, criou as condições objetivas e subjetivas de
ampliação do intervencionismo do Estado na esfera econômica, com direcionamento
para a acumulação e concentração do capital, em detrimento da expansão do trabalho,
da redistribuição da renda e da melhoria da qualidade de vida da população.
Essas mudanças, mais evidentes na área econômica, perpassam todas
as instâncias da sociedade. Além de refletirem os problemas e os desafios emergentes
na dinâmica social, sofrem as influências das sucessivas crises e transformações
sociais, em escala mundial.
No decorrer da década de 80 e, notadamente, nos anos 90, o modelo de
desenvolvimento adotado no Brasil começa a mostrar sua real face. Entre outros
grandes e graves problemas, o PIB não conseguiu crescer mais que 17,7%, com médias
anuais de 1,5%. Enquanto a expansão demográfica atingiu 20,6%, no mesmo período,
verificou-se o decréscimo da renda per capita.
Comparando-se a média anual de investimento interno bruto da ordem
de 0,7% com os mais de 10% anuais da década de 70, constata-se um aumento nas
taxas de inflação, principalmente na segunda metade dos anos 80, em tomo de 122%.
Já no período compreendido entre 1987 e 1990, essa média é dez vezes mais elevada.
Assim, é possível compreender a urgência de um novo modelo de desenvolvimento,
capaz de produzir uma realidade de novo tipo.
As conseqüências dessa recessão tomam-se evidentes na deterioração
progressiva da qualidade de vida da maioria da população. Segundo dados do IBGE a
renda per capita do brasileiro caiu 5,3% na década de 80. E em 1990, enquanto os 10%
mais ricos detinham 48,7% da riqueza socialmente produzida, os 10% mais pobres
usufruíam apenas de 0,8% dessa riqueza. O IBGE constatou, também, que até 1990
cerca de 24% da população ocupada percebia rendimento que variava entre meio, um e
até dois salários mínimos. Enquanto isso, 8,4% dos trabalhadores nada recebiam pelas
tarefas que executavam. Em síntese: mais da metade dos trabalhadores do Brasil
(52,9%) receberam rendimentos inferiores a dois salários mínimos. Somente um
restrito grupo de trabalhadores (3,0%) teve rendimentos superiores a 20 salários
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mínimos. Significa que todos os segmentos de trabalhadores foram atingidos pelas
perdas e continuam avançando no empobrecimento.
Conforme dados do Banco Mundial, o Brasil projeta-se para o terceiro
milênio ostentando, ainda, o décimo lugar entre as maiores economias do mundo,
mas, contraditoriamente, possui uma das mais iníquas distribuições de renda.
O modelo econômico vigente já não corresponde às exigências mais
amplas da sociedade, e as conseqüências dele advindas agravam-se, sobretudo, no
campo social.
Esse fato torna-se mais evidente na Região Nordeste que, dadas as suas
especificidades e as desigualdades de tratamento por parte do poder central, possui
29% da população brasileira, mas concentra a maior parte da pobreza e da miséria do
país.
Estratégias de toda ordem têm sido pensadas e implementadas para
reverter esse quadro, inclusive no campo da educação. O MEC, através de sua política
educacional, além de priorizar o cumprimento do que preceitua o Art. 214 da
Constituição Federal, está preocupado com a educação tecnológica, seja pela via das
instituições federais, seja pelas instituições profissionalizantes, a exemplo do SENAI e
do SENAC1.
Uma análise sobre a situação atual e as perspectivas da educação no
Brasil, publicada pelo MEC, em 1993, enfatiza que, apesar da manutenção da
seletividade sócio-econômica e do não atendimento pleno à demanda em potencial, o
ensino tecnológico, liderado pelas escolas técnicas federais, vem aprimorando a
eficácia e começa a contribuir efetivamente para o desenvolvimento nacional.
Com o propósito de aprimorar a qualidade da educação oferecida pelas
escolas técnicas federais, no sentido de responder às exigências dessa fase de
desenvolvimento da sociedade, o MEC vem empreendendo esforços visando propiciar
uma formação teórico-prática, ampliar a oferta do ensino tecnológico, integrando-o às
necessidades sociais e do setor produtivo, e conferir flexibilidade institucional, técnica
e pedagógica ao sistema. Essa tendência é batizada pelo vínculo entre homem-cidadão
e o técnico-profissional.
Sem dúvida, as novas condições de produção dos bens e serviços
revolucionam as práticas, ao mesmo tempo em que conduzem a necessidade de
revisão curricular, seja para introduzir mudança na formação técnica a fim de torná-la
mais geral, conforme o princípio de flexibilidade e de uma mentalidade aberta e
abrangente seja para manter a especialização dentro da mesma lógica tradicional, com
aprimoramento dos padrões de qualidade.
Sobre essa questão, Cavalcanti Neto (1993) argumenta que a Escola
Técnica Federal do Rio grande do Norte (ETFRN) continua “empurrando” a sua
produção “especializada” sem atender às necessidades individuais de cada um de seus
clientes.
Depreende-se do exposto que a reformulação curricular, como
estratégia para colocar a formação técnico-profissional em novos rumos, deve
ultrapassar os limites do imediatismo, mecanicismo, para dar lugar à flexibilização,
isto é, à mudança no próprio conteúdo da qualificação.
Indicações teórico-práticas advindas de professores da ETFRN2, assim
como informações colhidas através de entrevistas com os coordenadores dos cursos
de Edificações, Eletrotécnica, Estradas, Geologia, Mecânica, Mineração e Saneamento,
1

A esse respeito consulte-se o Plano Decenal de Educação para Todos, 1993 - 2003, MEC. Brasilia: 1993.

2
ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. Memo. nO 032/92 CORE. Natal, 16 novo 1992.
Trata da reorganização dos cursos técnicos oferecidos pela ETFRN. Mário Tavares O. Cavalcanti Neto, "Experíência para
Formação de Técnicos Industriais na ETFRN: a flexibilidade e os novos paradigmas da produção"; José Ivan Pereira Leite
e Sérgio Luiz Alves de França, "Reflexão sobre o Curso de Mineração no âmbito da ETFRN e algumas contribuições para
melhorar sua qualidade"; Aristófanes Dantas de Medeiros, "Reforma Curricular: Curso de Estradas".
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bem como reuniões com representantes dos vários segmentos da Escola subsidiaram a
análise das contradições e perspectivas da formação técnica profissional e, de modo
particular, a reformulação curricular, objeto desse trabalho.
O projeto de reformulação curricular da ETFRN visa a curto, médio e
longo prazo, aos seguintes resultados:
1. Uma mudança de postura teórico-prática dos segmentos envolvidos
com a formação técnico-profissional, no sentido de superar a dicotomia formação do
homem-cidadão / formação do técnico-profissional;
2. Uma formação técnico-profissional que considere a perspectiva de
vinculação entre cidadania e tecnologia;
3. Um conjunto de estratégias que possibilitem a materialização de
padrões de qualidade da gestão educacional e da ação pedagógica, bem como o
aprimoramento dos recursos humanos, a partir da implementação da nova proposta
curricular.

RECUPERANDO A MEMÓRIA
O projeto de reformulação curricular da ETFRN teve início em 1988,
quando o MEC, através da Secretaria Nacional de Educação Média e Tecnológica SEMTEC, decidiu revisar a parte de formação especial, abrangendo grades curriculares,
conteúdos programáticos, perfis profissionais, metodologia, entre outros, sob a
coordenação do Centro Federal de Educação Tecnológica - CEFET, de Minas Gerais. Em
1993 os cursos de Edificações, Eletrotécnica, Estradas, Informática Industrial e
Mecânica tiveram a sua revisão concluída. A parte do núcleo comum desses cursos e,
ainda, os cursos de Geologia e Mineração tinham a sua revisão prevista para 1994.
Com a intenção de contribuir para a renovação do currículo da Escola e,
de modo específico, para a formação técnica centrada na especialização, alguns
professores, no período de 1992-1993, elaboraram textos, analisando a situação atual
dessa formação e apresentaram propostas, posicionando-se face à necessidade de
mudança, não somente quanto à sua forma, mas, sobretudo, quanto ao conteúdo
dessa formação.
Tendo em vista a morosidade desse projeto do CEFET/MG, a Direção da
ETFRN, em 1993, com a aprovação e o apoio da SEMTEC/MEC, resolveu retomar o
processo de reformulação curricular, com a participação ativa de todos os segmentos
da Escola. Para tanto, foi constituída uma assessoria técnica e sete grupos de trabalho:
o de sistematização, formado por três professores, com a responsabilidade de analisar
todas as informações, textos e sugestões provenientes dos demais grupos, visando à
elaboração da proposta curricular da ETFRN em suas diversas fases; um grupo
composto pela administração geral, coordenadores de cursos e equipe técnicopedagógica; um outro grupo constituído por funcionários que lidam mais diretamente
com os alunos; o grupo dos professores, e o dos alunos (formado pelos representantes
de turmas, dos centros de atividades, do grêmio e alunos do 7º período em 93.2); o de
egressos, e ainda o grupo de representantes de empresas e o dos pais, este último
composto somente pelos pais dos alunos que cursavam o 4º período em 93.2.
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O processo de reformulação curricular tomou por referência alguns
princípios do planejamento participativo e vem se desenvolvendo conforme as etapas
básicas de preparação, decisão, implementação e avaliação.
A etapa de preparação abrangeu dois grandes momentos, constando o
primeiro de estudos e discussões sobre as concepções de homem, sociedade,
educação, escola, currículo, ensino, aprendizagem, trabalho e interdisciplinaridade,
respaldados em teorias que fundamentam a educação; legislação educacional (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB em vigor, pareceres do Conselho Federal
de Educação e Portarias e Resoluções da ETFRN); diretrizes metodológicas, com
destaques para as tendências da formação técnico-profissional. O segundo momento
constou de coleta e sistematização de dados referentes ao campo de ação da ETFRN.
A produção obtida na fase de preparação norteará a segunda etapa que
encerra o momento da PROPOSTA-AÇÃO, a qual implica tomada de decisão no que
concerne a princípios, concepções, função da Escola, objetivos, grades curriculares,
perfis profissionais, conteúdos programáticos, estratégias de ação e sistemática de
avaliação, visando à mudança que se pretende imprimir na ETFRN. Concluídas as
etapas de preparação e de Proposta-Ação, seguir-se-ão as etapas de implementação e
avaliação da nova proposta curricular.
Vale ressaltar que essas etapas do planejamento da reformulação
curricular, pela sua própria lógica, não se desenvolvem de maneira isolada. A despeito
das especificidades inerentes a cada uma delas, a sua concretização só é possível se
todos assumirem uma postura teórico-prática interdisciplinar. Isso implica
aquiescência, participação ativa e, sobretudo, uma mudança de atitude de todos os
segmentos da ETFRN.
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PARTE II
Proposta curricular da ETFRN

JUSTIFICATIVA

As rápidas e constantes inovações científicas e tecnológicas têm
caracterizado o mundo contemporâneo, penetrado principalmente nos grandes centros
urbanos e levado o homem a enfrentar desafios permanentes, forçando-o a se
instrumentalizar para o confronto com essa nova realidade.
Esse estágio de desenvolvimento tem se refletido na busca de uma
produção cientifica e tecnológica de qualidade acarretando, em vez de um uso
universal e cooperativo dessa produção, uma competitividade entre os países, fruto do
próprio modelo de estrutura econômica que os caracteriza.
Em virtude dessa situação encontram-se populações, em maior ou
menor grau de intensidade, desprovidas de conhecimentos científicos, tecnológicos,
"culturais e sociais", o que dificulta a apropriação desse novo saber, a recriação e a
produção de outros conhecimentos.
É importante ressaltar o agravamento de tal quadro nos países da
América Latina, onde há uma previsão para o ano 2.000, de acordo com Quiné (1991),
de aproximadamente 250 milhões de pobres.
O Brasil como país integrante dessa parte do continente americano,
embora tenha suas peculiaridades, não foge a esses indicadores de análise sócioeconômica que se refletem em setores básicos como a educação, a saúde e o trabalho.
Nessa perspectiva, a educação escolar brasileira apresenta-se como um
direito que, ou é negado ou não atende às expectativas e anseios da população
marginalizada socialmente com relação à aquisição do saber.
A escola, como instituição responsável pela transmissão dos
conhecimentos científicos e tecnológicos sistematizados, deve organizar-se de forma a
atender àqueles desafios anteriormente referidos.
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Urge, portanto, o repensar sobre um projeto pedagógico que oriente
suas ações, no sentido de contribuir para uma formação social e crítica do homem, em
busca de uma sociedade democrática cuja base de sustentação seja uma distribuição
mais justa da riqueza socialmente produzida.
Diante de tais evidências, a Escola Técnica Federal do Rio Grande do
Norte não pode postergar a ação de redimensionar a sua proposta curricular,
incorporando ao seu conteúdo as atuais formas de conhecimento científico,
tecnológico e cultural, possibilitando, ainda, a assunção de uma nova atitude
profissional frente aos paradigmas científicos e às exigências do mundo do trabalho.
Esse processo de reorientação do instrumento básico de sua
organização o currículo deve basear-se em princípios norteadores que expressem, na
dimensão filosófica, bio-psicológica, sócio-antropológica cultural e legal, os
fundamentos gerais da ação da Escola.
Tomando-se por base uma concepção histórico-crítica do processo
social - segundo a qual os fatos sociais mantêm entre si uma conexão recíproca, são
determinados e determinantes da sociedade enquanto totalidade, os princípios
norteadores do currículo devem apresentar as características enunciadas a seguir:
a) concepção de educação como instrumento básico de conhecimento,
de capacidade operativa, produtiva e cognoscitiva, possibilitando ao aluno o domínio
rápido de novas formas do conhecimento científico, tecnológico e cultural, para que
não seja somente um consumidor acrítico da ciência, da tecnologia e da produção
cultural modernas;
b) concepção de universalidade da ciência através de uma reorganização
metódica do conhecimento, da ultrapassagem da fragmentação dos conteúdos de
ensino, na busca de atitudes interdisciplinares e da dimensão global do saber;
c) superação da dicotomia teoria/prática através do saber
sistematizado, e utilização de novos instrumentos de produção e comunicação social;
d) formação de atitudes e convicções indispensáveis ao enfrentamento
de problemas e situações da vida real, à ampliação das diversas formas de participação
na sociedade, e ao exercício da liberdade intelectual e política;
e) percepção das relações existentes entre sociedade - trabalho - escola,
explicitando as contradições existentes e as tendências reais do setor produtivo;
f) definição de um projeto pedagógico coletivo que assegure igualmente
o acesso às formas mais elaboradas do saber, bem como possibilite a prática de
decisões assumidas democraticamente;
g) definição de um plano de valorização e capacitação dos educadores
da ETFRN, de forma a contribuir para que suas ações visem ao atendimento das
aspirações dos educandos e sejam realizadas com ética, competência técnica e
política.

RETROSPECTIVA HISTÓRICA
DE AÇÃO DA ESCOLA

DO

CURRÍCULO

COMO

INSTRUMENTO

Ao longo do tempo o currículo assumiu características próprias que
refletem diferentes visões de mundo, pressupostos valorativos diversos, concepções
variadas de educação que indicam o seu comprometimento e a sua filiação com o
modelo de sociedade vigente a cada época histórica.
Tradicionalmente, de acordo com Cols (1975), o currículo, na sua
evolução pode caracterizado pelas seguintes etapas: predomínio na matéria, ênfase na
experiência e ênfase nos conceitos integradores. Isso mostra que, inicialmente, o
currículo centrava-se num plano de estudos em que se enfatizavam os conteúdos da
ação docente. O professor era o principal agente nesse processo, utilizando a
exposição como técnica fundamental para a transmissão dos conteúdos de ensino.
Ainda nessa fase, o aluno assumia um papel passivo, uma vez que lhe cabia a simples
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tarefa de memorizar as informações recebidas. Os objetivos do ensino eram
especialmente voltados para aquisição de conhecimentos e destrezas básicas.
A segunda etapa valorizava a experiência do aluno. Surgiu a partir da
transformação do conceito de currículo e das contribuições oferecidas pelas teorias
psicológicas e sociológicas. Ressalta-se nesse período a difusão das idéias sobre a
escola nova, a escola ativa, os currículos centrados nos interesses e necessidades dos
alunos, em temas geradores de novos conhecimentos, e uma visão funcional da
sociedade. Apesar dessas transformações que entusiasmaram educadores da época,
na realidade houve apenas uma mudança de formas e procedimentos, pois o eixo da
prática docente continuou a ser a matéria, como um conjunto de conteúdos
sistematizados.
É possível destacar como avanços, nessa fase, a formulação de objetivos
que expressavam uma maior valorização do trabalho do aluno, proporcionando-lhe a
oportunidade de realizar atividades variadas para obter uma aprendizagem mais
eficaz. Acrescente-se, ainda, o emprego de materiais audiovisuais, favorecendo o
ensino, atenuando o verbalismo do professor e a importância do livro texto. Em suma,
o currículo, nessa segunda fase, é considerado como o programa global do trabalho
escolar, o que os alunos e professores faziam, incluindo nesse particular os materiais
que empregavam.
A terceira etapa caracteriza-se pela ênfase na realização de um trabalho
educativo voltado para os conceitos integradores do conhecimento e para o conjunto
de experiências programadas pela escola, com o propósito de alcançar os objetivos
pretendidos.
Apesar de o foco de atenção do currículo centrar-se em conceitos
integradores, a prática desenvolvida assume conotações diferentes, continuando a
privilegiar o conhecimento de conceitos, fatos e destrezas básicas sem estimular a
capacidade de raciocínio. Vale salientar, no entanto, que esta etapa apresenta uma
maior riqueza teórica em tomo do currículo, mas a prática permanece privilegiando a
passividade dos alunos, a memorização, os conteúdos desvinculados da realidade, e a
distância entre professores e educandos.
Autores como Frigotto (1984), Garcia (1986), Libâneo (1985), Machado
(1989), Malta (1988), Palma Filho (1992), Pimenta (1985), Saul (1992), Saviani (1982),
Snyders (1976), Soares (1985), entre outros, vêm defendendo a idéia de se rever a
questão do currículo dentro de uma abordagem histórico-crítica da sociedade e da
educação. Para tanto, em seus trabalhos, buscam a superação do paradigma técnicolinear de Ralph Tyler pela adoção de uma reorientação curricular norteada por
categorias que destacam as conexões entre a totalidade social, a produção da ciência e
da cultura, a educação critica e transformadora e o trabalho docente, como
instrumento de ação político-pedagógica, em função da maioria marginalizada da
população.
Segundo Saul (1991, p. 55), a tradição educacional brasileira
em torno do currículo é presidida pela lógica do controle técnico. Currículo tem sido
tratado, inspirado no paradigma técnico linear de Ralph Tyler (1949), como uma
questão estrita de decisão de objetivos a serem atingidos, grades curriculares que
definem as disciplinas, tópicos de conteúdo, carga horária, métodos e técnicas de
ensino e avaliação de objetivos pré-estabelecidos.
Para Palma Filho (1992, p. 50-54), o modelo técnico-linear tem sido o
mais utilizado no Brasil. José Luiz Domingues (apud Palma Filho, 1992), afirma que
esse modelo curricular tem suas origens filosóficas próximas do positivismo e do neopositivismo. Já sob o ponto de vista sociológico, prende-se à interpretação
funcionalista da realidade social. Ainda, de acordo com Domingues, Palma Filho
declara que essa forma de reorientação curricular, nos seus fundamentos
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epistemológicos, assume a primazia do método, usando o rigor científico que sacrifica
a realidade em função da lógica sobre o objeto.
Citando Giraux, Palma Filho (1992, p. 52) afirma:
Na longa trajetória de teorização curricular que se estende desde Bobbitt (1918) e
Chasters (1932), nos primeiros decênios do século XX, até os trabalhos mais recentes
de Ralph Tyler (1949), Popham (!969) e Mager (1978) tem havido em poderoso e
profundo compromisso no sentido de considerar a pedagogia da escola e da sala de
aula em termos nos quais o poder é separado do conhecimento e a cultura é abstraída
da política.
Na década de 70, alguns aperfeiçoamentos foram realizados para
modernizar esse modelo curricular, incorporando-lhe outras contribuições teóricas
como a teoria geral dos sistemas e a do behaviorismo, registrando-se a partir daí a sua
predominância na escola brasileira.
Fundamentado mais uma vez no pensamento de Domingues, Palma
Filho (1992, p. 51) declara que: “a atual anemia dos estudos sobre currículo (...) só
será superada coma presença conflituosa de um pluralismo de paradigmas e não com
o domínio exclusivo e dogmático do paradigma técnico- linear”.
A assertiva do autor traz à tona a necessidade de busca de uma nova
alternativa curricular que represente um movimento de contestação, de ruptura, enfim
de construção de uma nova visão de currículo ancorada numa perspectiva progressiva
e demarcada por um entendimento explícito de homem, sociedade, ciência, educação,
trabalho, cidadania e escola.
Diante de tais considerações, entende-se por currículo o conjunto de
ações baseados em princípios de natureza filosófica, biopsicológica, sócio–
antropológica cultural, e legal, como uma determinada forma de expressão dos valores
que inspiram as propostas de trabalho e todas as atividades educacionais a serem
desenvolvidas na escola. Assim, é fundamental que se caminhe na direção da feitura
de um currículo que seja um elemento de mediação entre a prática social e o
conhecimento científico, tecnológico e cultural, pautado numa concepção históricocrítica de sociedade e educação.

FUNDAMENTOS DO CURRÍCULO
Uma concepção histórico-crítica de sociedade pressupõe que ela seja
vista a partir de um processo evolutivo, através do qual os fenômenos sociais
assumem características próprias em cada época e integram a totalidade social.
Subjacente a essa concepção está a idéia de que os fatos, os acontecimentos, as
descobertas científicas, o progresso cultural, os avanços e os recuos sociais, bem
como as transformações da sociedade não são ocasionais, mas sim resultantes da ação
do homem.
Nessa dimensão, na qual se prioriza a intervenção do ser humano como
agente de transformações, a educação destina-se a contribuir no processo de
promoção do homem, no sentido de torná-Io mais capaz de conhecer os elementos de
sua situação concreta de vida, para assim poder intervir e modificá-la.
Desse modo, o homem deve ser visto como um ser historicamente
situado, com capacidade de interferir na sua realidade para aceitá-Ia, rejeitá-Ia ou
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transformá-Ia. A educação, sob esse prisma, tem um papel fundamental no processo
de amadurecimento da ação humana.
Aliás, a esse respeito, afirma Saviani (1982) que a educação
institucionalizada tem funções específicas de conservação, criação, transformação e
transmissão da cultura como forma de expressar a atuação do homem num dado
tempo e espaço.
Historicamente, o homem tem sido objeto de diversas análises de
filósofos que expressaram em seus estudos a visão de mundo de sua época. Assim,
para Aristóteles, o homem é um ser cuja essência é a razão, o que o toma "um animal
naturalmente social e político". Para esse filósofo isso é o que distingue o ser humano
dos demais seres, uma vez que nele se baseia a vida moral e política da pessoa.
Na Idade Média, período em que dominou o pensamento cristão, a
concepção de homem traduzia os valores próprios da sociedade da época. Tal
afirmativa se fortalece com Santo Tomás de Aquino, o maior sistematizador dessas
idéias.
Na hierarquia descendente das criaturas, o homem aparece como um ser dotado de
duplo compromisso. Por sua alma, pertence a (sic) série dos seres materiais, mas não é
uma inteligência pura, como a dos anjos, pois encontro-se essencialmente ligado a um
corpo. L.iame substancial do universo, o homem é menos um elemento do mundo do
que um novo mundo onde se resume a totalidade. “A alma humana é, assim, um
horizonte onde se tocam o mundo dos corpos e o mundo dos espíritos.” (Aquino. et aI.
1985, p. 11)
Da expressão desse pensamento, depreende-se que o homem era
definido como um ser dotado de uma vida espiritual e material. A vida espiritual era o
aspecto mais valorizado da natureza humana, uma vez que o corpo por seu caráter
terreno, material, mortal, transitório tinha uma importância relativa. A finalidade
última do homem era, enfim, a vida eterna.
No iluminismo francês, a presença de Rousseau revela-se significativa
para a compreensão dos desígnios do homem e de uma educação mais liberal, voltada
para os caminhos da natureza. Segundo a visão desse autor,
o homem não deve ser a roda de uma máquina em uma sociedade materialista; a
vontade individual não deve ser prisioneira de uma vontade coletiva; o espírito não
deve ser exterioridade, e sim interioridade. A liberdade não é apenas um direito, mas
um dever imprescindível da natureza humana, que exige também a igualdade dos
homens, em virtude, precisamente, da natureza comum. Tal natureza humana, sem os
males da civilização, produzirá frutos de fraternidade universal. (Rousseau, apud
PADOVANI, 1962, p. 289)
Como se pode apreender da idéia anteriormente exposta, a sociedade
corrompe o homem. Era preciso recorrer ao sentimento, voltar à natureza que era boa.
Rousseau entendia a natureza, inicialmente, como sendo o estado primitivo originário
da humanidade. Também a percebia, no sentido espiritual como espontaneidade,
liberdade, contra todo o vínculo matura! e toda escravidão artificial.
A especulação sobre o homem continuou sendo um desafio constante
que vem se prolongando até a contemporaneidade, evidenciando sempre diferentes
concepções vigentes em cada contexto histórico.
Marx, expressando os valores do seu tempo, define o homem como um
ser histórico, real, distinto da natureza, que deve ser concebido em sua conexão social
dada e em suas condições históricas que fizeram dele o que ele é. Para esse pensador,
"os homens fazem a sua história, mas não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e
sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo
passado. (Marx, [1985?J, p. 203)"
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Ainda, numa outra perspectiva, Marx (1985, p. 10) considera que:
o homem - por mais que seja um indivíduo particular, e justamente é sua
particularidade que faz dele um indivíduo e um ser social individual efetivo é, na
mesma medida, a totalidade ideal o modo de existência subjetivo da sociedade
pensada e sentida para si, do mesmo modo que também na efetividade ele existe tanto
como intuição e gozo efetivo do modo de existência social, quanto como uma totalidade
de exteriorização de vida humana.
O autor ressalta, pois, o duplo aspecto da condição humana, ou seja, o
homem é um ser particular e ao mesmo tempo social cuja concretude traduz a
totalidade da sociedade como forma de exteriorização da sua existência num
determinado tempo e lugar.
Compondo ainda o pensamento contemporâneo mais recente, destacase Gramsci - autor de uma concepção de homem como construtor de sua vida e de sua
própria história. De acordo com suas idéias,
O homem moderno deveria ser uma síntese dos caracteres do engenheiro norteamericano, do filósofo alemão e do político francês, síntese capaz de recriar o tipo
moderno de Leonardo da Vinci convertido em homem-massa, em homem coletivo, sem
deixar de manter sua forte personalidade e sua originalidade individual. (Gramsci,
apud Betti, 1981, p.54)
Na percepção gramsciana o homem atual é concebido como um novo
ser, capaz de pensar, de adquirir os elementos que o instrumentalizem para uma
compreensão mais elaborada da realidade, tornando-se capaz de assumir, no futuro a
gestão social.
Confrontando as concepções apresentadas com a definição de homem
formulada por alguns segmentos da ETFRN, percebe-se uma consonância das idéias
desses segmentos com as tendências mais criticas do pensamento filosófico
contemporâneo. Comprova-se tal afirmação na formulação do seguinte conceito:
O homem é um ser historicamente determinado que estabelece relações sociais de
produção numa sociedade, possui características definidas, e constrói a sua
consciência a partir da produção dos bens materiais de sua existência. (Servidores
docentes e administrativos)
Essa concepção evidencia que é a partir da base material da sociedade
que os homens elaboram suas idéias, imagens, representações, ideologias, valores,
enfim, constroem suas vidas espirituais, caracterizando, desse modo, as relações
sociais nas quais eles estão inseridos.
A abordagem filosófica a respeito do homem, em se tratando do
currículo, não prescinde de uma compreensão bio-psicológica do ser humano. Ambas
se complementam, uma vez que a Biologia e a Psicologia, assim como a Filosofia,
também refletem cada momento histórico do homem. A esse respeito, Heather (1977,
p. 61) assim se expressa:
Cada idade da história humana tem tido uma auto-imagem característica, uma
descrição da natureza humana que reflete o estágio de desenvolvimento histórico em
que ela ocorreu. Assim, antigamente as auto-imagens eram transmitidas com maior
força pelos mitos, e pelas religiões e, hoje, de acordo com o nosso estágio de
desenvolvimento e o culto à tecnologia, as auto-imagens do homem são produto da
ciência e dos cientistas.
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Do pensamento do autor deduz-se, portanto, que o conhecimento
biopsicológico do homem é algo criado por seres humanos, em interação mútua,
devendo ser entendido como fruto das diferentes formas de relações sociais e de
produção em condições históricas determinadas.
A educação institucionalizada, como parte integrante do processo
educativo global, pressupõe, além do desenvolvimento das habilidades cognitivas, a
formação ético-valorativa e a preparação para o mundo do trabalho. Essa formação,
todavia, tem sua base nas determinações que a sociedade, na sua configuração, sofre
num dado momento.
Em se tratando da ETFRN, é imprescindível aprofundar o conhecimento
das características biopsicológicas do aluno nas duas fases de evolução do ser
humano, a adolescência e o adulto jovem.
Para DRAGUNOVA (1985) e KON (1985), a adolescência caracteriza-se
como um período de transição, "difícil", "critico", em que se observa a complexidade
do processo de desenvolvimento que se opera nessa faixa de idade. Nesse sentido, é
também a passagem da infância para a idade adulta marcada por mudanças
específicas nos aspectos físico, mental, moral e social. Assim, operam-se alterações
qualitativamente novas em que aparecem elementos do adulto como resultado da
transformação do organismo, da autoconsciência, do tipo de relações com adultos e
companheiros, dos interesses, da atividade cognoscitiva e de estudo, do conteúdo das
instâncias ético-morais que mediatizam a conduta, a atividade e as relações.
Como características básicas dessa fase, podemos mencionar a intensa
atividade social como um fator de desenvolvimento da personalidade adolescente,
indispensável para a construção de novos valores e padrões de comportamento; as
mudanças radicais no organismo da criança, provocando a maturidade biológica; o
domínio de um sistema de conceitos científicos, de um sistema especial de signos e do
pensamento teórico, formal e reflexivo; a capacidade de raciocínio hipotético-dedutivo,
ou seja, sobre a base de premissas gerais; a consciência de suas próprias operações
intelectuais e capacidade de dirigi-Ias; a preocupação com o seu futuro e a escolha
profissional.
No que se refere ao adulto jovem, esta fase caracteriza-se por diferentes
maneiras. Há teorias que ressaltam mais os aspectos biológicos, supondo que eles
determinam os demais aspectos. Há aquelas que se concentram nas leis da evolução
psíquica e nos traços característicos do mundo interior e da autoconsciência. As
teorias psicanalíticas vêem a juventude como uma determinada etapa do
desenvolvimento psico-sexual. As teorias sociológicas consideram-na como uma etapa
determinada da socialização que culmina com a independência e a responsabilidade
do adulto.
Assim sendo, percebe-se que não existe uma uniformidade de
pensamento sobre a fase do adulto jovem, uma vez que a própria psicologia evolutiva
mostra que essa fase constitui-se um fenômeno complexo. Enfim, essa etapa da vida
humana pode ser entendida como sendo aquela em que há grande sensibilidade
emocional e afirmação pessoal através de uma profissão e do relacionamento afetivo.
Como características gerais dessa fase pode-se destacar o
desenvolvimento da autoconsciência expresso pelo interesse sobre o próprio corpo,
pela autovalorização das qualidades pessoais e definição da auto-estima como uma
visão positiva de si próprio; o desenvolvimento da vida emocional através de um
processo de comunicação; a formação de uma concepção de mundo com base numa
revisão de valores e de aspectos da realidade social e da própria conduta; a definição
de um plano de vida e escolha de uma profissão que considere o conteúdo de uma
vida futura como algo dependente de uma opção profissional adequada.
Por conseguinte, as circunstâncias sociais da existência humana
determinam, em uma escala variável de intensidade, as reações de natureza
emocional, as habilidades intelectuais, a integração ou isolamento social, a assunção
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ou rejeição de novos valores, as atitudes e formas de comportamento, bem como o
delineamento de uma profissão.
A formação do homem nas fases da adolescência e do adulto Jovem,
além das características já mencionadas, prescinde, ainda, do processo de
aprendizagem.
Na percepção de ITELSON (1985, p. 209), a essência da aprendizagem é,
sobretudo "... assimilação pelo homem de determinados conhecimentos e de
determinadas ações e comportamentos condicionados por determinadas situações."
Portanto, a aprendizagem é uma modificação adequada e estável da atividade que
surge graças a uma atividade precedente e não provocada diretamente por reações
fisiológicas inatas do organismo. Isso significa que as mudanças de ações ou de
comportamentos causados pela aprendizagem não têm um caráter efêmero,
pressupõem modificações intrínsecas e extrínsecas que permitem ao homem atingir
determinado fim.
Quando se trata da aprendizagem humana, esse processo é
qualitativamente diferente do de outros animais. No homem, a aprendizagem se
manifesta sob as formas de generalização, abstração, relações causais, finais, de valor,
enfim de pensamento. Nesse aspecto reside uma das particularidades da
aprendizagem humana que evolui, numa escala progressiva, desde o nível reflexo elementar - ao nível cognitivo - superior - como ato consciente, orientado para uma
finalidade, dirigido para as necessidades sociais e regulado pela prática históricocultural.
Considerando as fases evolutivas da adolescência e do adulto jovem próprias dos alunos da ETFRN - faz-se necessário, para efeito do currículo, tecer
algumas considerações acerca do nível cognitivo, destacando-se as suas características
básicas: a descoberta consciente, análise, generalização, fixação das propriedades e
vínculos essenciais da realidade, assim como os modos de ação e utilização
convenientes dessas propriedades e vínculos; o experimento e observação,
compreensão e raciocínio, exercício e autocontrole. Nesse nível, a aprendizagem é
dirigida para fins e tarefas conscientemente planejadas, abrangendo a experiência
sensorial- nível prático - e habilidades intelectuais - nível superior.
A aprendizagem prática consiste no domínio dos conhecimentos fatuais
e das operações para resolver determinados tipos de tarefas. Formam-se, nesse nível,
as representações, os hábitos, e desenvolvem-se as habilidades instrumentais.
Por sua vez, a aprendizagem no nível intelectual ocorre, quando o
homem assimila conhecimentos teóricos generalizados sobre as propriedades
objetivas da realidade e os sistemas de operações mentais, necessários para poder
utilizar essas propriedades da realidade e resolver certos tipos de tarefas. Esse nível
inclui a aprendizagem de conceitos, o desenvolvimento de habilidades do pensamento
e a formação de atitudes teóricas.
Em resumo, os níveis de aprendizagem referidos estão classificados
apenas para efeito de estudo, uma vez que no decorrer do processo de aprendizagem
eles estão interconectados. Apesar disso, cada um deles possui particularidades, pois
são estágios genéticos da própria aprendizagem.
Considerando o exposto, vale salientar que a adolescência e a fase do
adulto jovem são marcadas pelo desempenho dos tipos e formas de aprendizagem de
nível mais elevado, ou seja, a capacidade de operar abstratamente, utilizando,
conforme Vygotsky (1992), “as funções mentais superiores". Os níveis precedentes não
desaparecem, reestruturam-se, subordinam-se à aprendizagem de tipo mais elevado e
começam a integrar a sua estrutura, cujo desenvolvimento é amplamente influenciado
pela formação de conceitos como instrumentos de atividade.
Graças aos conceitos, é possível antecipar no pensamento os resultados
de determinadas ações com novos objetos, transformar as operações, dirigir
convenientemente as ações em uma nova situação, sem provas nem erros práticos.
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Pensar é, portanto, descobrir determinados objetos, propriedades,
relações que não dependem diretamente da percepção, pois muitas vezes são
desconhecidos ou em geral não existem. O ato de pensar está determinado não
unicamente pelas fontes exteriores (tarefas e dados objetivos), mas também pelas
fontes interiores, pessoais, isto é, pelas necessidades que se apresentam sob a forma
de inclinações e de atitudes.
Nesse sentido, o ensino voltado para o desenvolvimento das habilidades
do pensamento deve constituir-se em uma meta fundamental do currículo, destinandose, sobretudo, a formar a objetividade, o espírito crítico, o manejo das categorias, a
lógica, a flexibilidade do pensar e sua correspondência com as propriedades essenciais
das coisas para a resolução dos problemas existentes.
Como se pode perceber, esse desenvolvimento objetiva ultrapassar o
pensamento prático, baseado na experiência pessoal do homem, ou seja, nos
pseudoconceitos que representam os significados ligados às funções habituais dos
objetos. Seu foco de atenção recai no desenvolvimento do pensamento científico,
fundado em conceitos científicos e leis científicas resultantes da experiência
cognoscitiva da humanidade, e apoiada tanto em relações particulares como em
relações universais das coisas e fenômenos que são sistematizados conforme suas
propriedades, formas, magnitudes, funções, causas, denominação e composição. Essa
forma de pensar, substituta da ação com os objetos reais pela operação com
conceitos, segunda as regras da lógica, denomina-as pensamento lógico.
O desenvolvimento desse tipo de pensamento inclui, antes de tudo, a
formação no educando de determinadas estruturas mentais. Podem ser estruturadas
de representações, de experiências, de conceitos, categorias e relações lógicas, com as
quais os educandos operam.
Além do pensamento lógico que reduz todos os fatos aos conceitos
conhecidos e todas as tarefas aos métodos convencionais de resolvê-las, o
pensamento criativo submete os conceitos e métodos assimilados à crítica e ao
julgamento mais implacável. Por seus fins e caráter, esta modalidade de pensamento
não coincide com o ensino do pensar habitual, conceitual, lógico. O pensamento
criativo não é estereotipado; vai além das representações, opiniões e modos de pensar
habituais, subentendidos, consagrados pelo senso comum ou pela autoridade.
Conforme ITELSON (1985, p.276), “não é simplesmente a aplicação de
representações, conceitos e operações conhecidas, mas a criação de imagens,
significados e métodos novos para resolver as tarefas que revelem novas propriedades
da realidade, novos modos de transformá-la.”
O pensamento criativo deve, portanto, acostumar o homem, sempre, em
todas as circunstâncias, a não adaptar os fatos às representações deles mesmos, mas
a verificar estas representações com relação aos fatos; não inventar um mundo
artificial adequado à compreensão, mas a criar uma compreensão capaz de explicar o
mundo real.
Tendo em vista ser o ato de pensar um processo orientado para a
resolução de determinadas tarefas cognoscitivas, a formação dos diversos tipos de
pensamento, anteriormente expostos, deve ser estimulada na escola, e facilitada
mediante alguns fatores, tais como: material com o qual o aluno trabalha natureza do
problema a ser resolvido, idade e nível de desenvolvimento do educando, e o método
de ensino.
Vale acrescentar que a adequação desses fatores contribuirá para a
formação de atitudes como produtos de conhecimentos que cada vez se fazem mais
profundos.
Nesse aspecto, o ensino assume um papel de fundamental importância.
Corroborando essa idéia, os docentes da ETFRN assim se pronunciaram:
"o ensino é a organização de experiências de aprendizagem, priorizando a inteligência
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e a atividade do aluno." Consideram-no, também, "a expressão da forma elaborada do
saber que surge da prática social."
Do ensino depende, pois, a formação de atitudes teórico-práticas, uma
vez que compete ao professor habituar os educandos a ver os vários aspectos de um
objeto, a aplicar-lhes diversos conceitos, e a formular conceitos baseados na
diversidade desse objeto. Ensinar, priorizando a inteligência e o pensamento dos
alunos é, principalmente, transformar através da análise, os objetos da realidade em
uma síntese.
Outra dimensão do currículo é a abordagem sócio-antropológica e
cultural do homem. Ela expressa a própria historicidade do ser humano na
multiplicidade de relações com o mundo que o cerca. Traduz a completude do homem,
em contraposição a uma visão reducionista, histórica, unilateral e estática da
existência humana.
Tal concepção encontra apoio no pensamento de MARCARIAN (1980, p. 104):
a cultura reflete a vida social das pessoas do ponto de vista do modo de vida específico
que lhes é próprio, e que abarca aquele sistema particular de meios e de mecanismos
graças ao qual os indivíduos humanos solucionam os diversos problemas que se lhes
deparam no decurso da sua existência pela cooperação. Destes meios e mecanismos
fazem parte os instrumentos de trabalho, a consciência, (na sua forma individual e
supra-individual) e, conseqüentemente, os diferentes sistemas de sinais, pelos quais a
consciência se objetiva na moral, no direito, na ideologia, na ciência, na filosofia, na
religião e na ampla rede de instituições sociais, no caráter, nos costumes, na
habitação, no vestuário, no transporte, etc. Estes, assim como todos os muitos outros
elementos da vida social, surgiram ao solucionar os diferentes problemas com que as
pessoas se deparam no processo de sua atividade vital e tem um fim determinado.
A essência dessa concepção de cultura, face ao currículo, reside na
especificidade das formas de vida, e no modo pelo qual os homens estabelecem
relações na busca de solução para os problemas com os quais se defrontam no
cotidiano. Consiste, ainda, na construção de uma postura ético-valorativa, de padrões
de comportamento, de um sistema de representação e comunicação, de novos
paradigmas centrados numa dimensão totalizadora e antropocósmica, capaz de
transpor os limites disciplinares e atingir interpretações voltadas para uma integração
das diferentes dimensões do homem, da ciência e do mundo contemporâneo.
Há de se considerar que uma das facetas da função social da escola é a
formação de atitudes de vária natureza e, de modo particular, ético-valorativas.
Considera-se, assim, de fundamental importância, para a construção de uma
identidade pessoal e profissional, que o currículo forneça os elementos básicos
capazes de propiciar aos educandos a internalização de princípios morais e de um
sistema de valores. Em síntese, ao participar ativamente desse processo multiforme, os
alunos são responsáveis pelos resultados que dele advêm, ou seja, pela sua autoeducação.
Daí o interesse especial em relação à ética "como ciência da moral, setor
do conhecimento filosófico que mergulha as suas raízes na mais remota antiguidade,
mas ao mesmo tempo sempre novo em cada etapa da história humana” (TITARÊNKO,
1982, p. 3).
A ética é, pois, a ciência da moralidade, contudo inclui não só toda
riqueza da reflexão filosófica e teórica do desenvolvimento da moral, mas também
abrange as realidades da vida moral das pessoas nos aspectos prático, conceitual e
normativo. Nessa perspectiva, a ética fornece orientações teóricas ao processo de
educação no campo da moralidade.
De acordo com KHÁRCEV (1982, p. 211),
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a essência da educação moral consiste em transformar as exigências externas
apresentadas à conduta 110S seus motivos internos. Nesse sentido, ela é uma ação
que, ao fixar os preceitos e as concepções morais na consciência do indivíduo,
converte-os num grupo particular de exigências morais, em convicções e intenções
reforçadas pelos sentimentos, hábitos e qualidades morais estáveis do próprio
indivíduo.
Esses princípios ético-valorativos sedimentados na cultura ampliam ou
restringem as possibilidades bio-antropológicas do conhecimento. Funcionam, em
dado momento, como elementos facilitadores do saber acumulado, da linguagem, dos
métodos de aprendizagem, investigação e verificação e, ainda, da construção de novos
paradigmas científicos. Em outras circunstâncias, a tradição cultural assume um
caráter conservador, limitando as oportunidades de avanços do conhecimento através
da sacralização de normas, regras, proibições, crenças e tabus.
Do ponto de vista de MORIN (1991, p. 20), "o conhecimento está na
cultura, e a cultura está no conhecimento. Um ato cognitivo individual é, ipso facto, um
fenômeno cultural, e todos os elementos do complexo cultural coletivo se atualizam
num ato cognitivo individual."
Quando se trata da questão do conhecimento no âmbito da educação
institucionalizada, compete à escola a execução concreta da intencionalidade
educativa.
Para isso deverá implementar um projeto político-pedagógico, em que o
currículo seja um instrumento de mediação para o domínio do conhecimento
científico, o desenvolvimento do pensamento lógico, construtivo e criativo, a formação
de atitudes e convicções, e a preparação tecnológica para o mundo do trabalho.
Assim, a instituição escolar, e de modo particular a ETFRN, ao
implementar sua proposta curricular deve considerar os princípios norteadores, as
bases teóricas e a situação concreta dos agentes nela envolvidos. A conversão dessa
proposta em ato pedagógico implica compreender que os alunos pertencem a
diferentes segmentos sociais, possuem características culturais peculiares, as quais
influenciam direta ou indiretamente na qualidade das suas respostas às solicitações e
às exigências próprias do processo de ensino e aprendizagem; os professores
possuem, também, traços culturais diversificados em que os saberes, os referenciais,
os pressupostos e os valores subjacentes à sua prática pedagógica nem sempre
respondem aos fins e objetivos da instituição escolar; a escola é um "mundo social"
que tem características peculiares, ritmos e ritos, linguagem, imaginário cultural,
modos de regulação e transgressão, regime próprio de produção e de gestão.
Tudo isso constitui uma espécie de "cultura da escola". É a essa cultura
que FORQUIN (1993, p. 167) se refere como "o conjunto dos conteúdos cognitivos e
simbólicos que, selecionados, organizados, "normalizados", "rotinizados" sob o efeito
dos imperativos da didatização, constituem habitualmente o objeto de uma
transmissão deliberada no contexto das escolas."
As dimensões do currículo explicitadas neste documento refletem, nas
relações dialéticas homem/mundo, sujeito/objetivo, a intencionalidade de que se
reveste o processo educativo. Significa que as concepções nele contidas, ao mesmo
tempo em que traduzem um ideal de homem e de educação, revelam a sua
complexidade e objetividade, dadas as condições reais de existência do próprio
homem, e de rnaterialidade do processo educacional. Nesse aspecto, o currículo é
regido por uma legislação alicerçada em pressupostos teóricos, com fins e objetivos
deliberados.
Com a promulgação da Nova Carta Constitucional de 1988, novos
desafios estão sendo colocados à educação brasileira e, especificamente, à educação
tecnológica. Em decorrência, surge a necessidade de uma "nova legislação" capaz de
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traçar as bases e diretrizes de uma política educacional que responda às exigências
emergentes do avanço da ciência, da tecnologia e da produção cultural moderna.
Assim sendo, uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
tramita no Congresso Nacional. Em virtude de não haver sido ainda promulgada,
continua em vigor a Lei 5.692/71 que fundamenta a política educacional do país, para
o ensino de 10 e 2° graus, tendo por objetivo a auto-realização individual e
qualificação para o trabalha e o exercício da cidadania.
É necessário relatar que a dissonância existente entre essa legislação, o
cenário mundial e a realidade sócio-econômica e educacional do país tem imposto ao
Ministério da Educação e do Desporto (MEC) uma nova atitude frente ao problema.
Em razão disso, o MEC, integrado aos Estados e Municípios, formulou
um conjunto de diretrizes de política educacional, sintetizado no Plano Decenal de
Educação Para Todos: 1993-2003 e Linhas Programáticas da Educação Brasileira: 19931994.
O conteúdo desses documentos em confronto com as prescrições
contidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nos Pareceres do Conselho
Federal de Educação, bem como nas Portarias do Ministério da Educação e do Desporto
e da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte3 constituem a base legal do
currículo em processo de construção nesta Escola.
Essas determinações legais, às quais se subordina a proposta curricular
que ora se constrói, contraditoriamente, permitem estabelecer conexões entre o
currículo e as inovações do mundo contemporâneo.
As mudanças ocorridas no âmbito mundial e nacional, provocadas pelos
avanços da ciência e da tecnologia, têm impulsionado a reorganização dos processos
de trabalho, a introdução de novas técnicas e materiais, requerendo uma qualificação
profissional pela competência, para se atingir um padrão de qualidade e produtividade
do trabalho.
Mudanças dessa ordem geram impacto nas agências de formação
profissional.
Nesse sentido, o Projeto de Lei n° 1.258-C, de 1988, no Artigo 47,
Incisos li, m e IV, p. 29, enfatiza que o ensino médio objetiva "o aprofundamento e a
consolidação dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental; a preparação do
educando para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar, com
flexibilidade, a novas condições de ocupação. ou aperfeiçoamentos posteriores; o
desenvolvimento da capacidade de pensamento autônomo e criativo; a compreensão
dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a
teoria com a prática, no ensino de cada disciplina."
Já o Artigo 48, Inciso I da citada Lei coloca para o currículo do ensino
médio, entre outras, a seguinte diretriz: "destacará a educação tecnológica básica, a
compreensão do significado da ciência, das letras e das artes; o processo histórico de
transformação da sociedade e da cultura, a língua portuguesa como instrumento de
comunicação; o acesso ao conhecimento e exercício da cidadania."
Merece ainda registro o art. 49 que no seu § 4º assim legisla: "A
modalidade técnica se destina a preparar pessoal técnico de nível intermediário,
3

A esse respeito, veja-se: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 4.024/61 (princípios); Lei n° 5.692/71

(Reforma do ensino do 1 ° e 2° graus); Lei nO 7.044/82 (Altera dispositivos da Lei n° 5.692/71 referentes à
profissiona1ização do ensino de 2° grau); Pareceres do CFE: 853/71 (Refere-se à doutrina e a técnica do currículo na
forma da Lei n° 5.962/71); 45/72 (Fixa os mínimos exigidos em cada habilitação profissional no ensino de 2° grau);
352/72 (Estabelece normas para elaboração do Regimento Escolar); Portarias n° 05/85 MEC/SEPS/SADESE de 14.02.85
(Organização Didática da ETFRN); 012/85 GDIETFRN (Recuperação final da aprendizagem); 144/89 GD/ETFRN (Regime
de dependência); 277/89 GDIETFRN (Avaliação da aprendizagem, de estágio e miem-estágio); Lei nO 8.663/93, D.O.D.
de 15/06/93 (Revoga o Decreto-Lei n° 869 de 12/12/69).
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habilitado para atuar em equipes de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias no
processo produtivo e na prestação de serviços à população, devendo o currículo
abranger, além da formação básica comum, conteúdos tecnológicos específicos,
necessários às especializações técnicas oferecidas, que serão definidas pelos sistemas
de ensino."
Nessa perspectiva situa-se a ETFRN que, embora tenha sua organização
curricular respaldada nas Leis 5.692/71 e 7.044/82, e, principalmente, no Parecer
45/72, já começa a entrar em consonância com as tendências expressas no Projeto de
Lei n° 1.258 - C, de 1988.
Enquanto instituição de ensino de nível médio, a ETFRN tem a dupla
finalidade de propiciar ao aluno conhecimentos gerais que lhe permitam prosseguir os
estudos em nível superior, e habilitá-Io profissionalmente para o ingresso no mundo
produtivo.
Para isso, oferece habilitações com predominância no setor secundário,
tais como: Mecânica, Eletrotécnica, Geologia, Mineração, Estradas, Saneamento,
Edificações, Segurança do Trabalho e Informática Industrial. Atualmente, vem
ampliando o seu leque de ofertas no setor de serviços, com a habilitação em Turismo.
Todos esses cursos, que compõem o quadro de oferta da ETFRN,
representam o seu compromisso com a educação do homem dos tempos atuais,
aquele que irá conviver com os desafios do presente e do futuro. Entendendo esse
momento histórico e assumindo a responsabilidade por esse "homem do futuro", a
ETFRN propõe-se revisar a sua ação educativa, na perspectiva de construção de um
novo projeto pedagógico que integre à formação do cidadão a qualificação pela
competência.
Os desdobramentos desse projeto implicam o reordenamento das
habilitações e dos perfis profissionais, a introdução de inovações tecnológicas, a
atualização dos conhecimentos, a mudança de atitudes dos segmentos envolvidos, a
redefinição de objetivos, conteúdos de ensino, metodologia e procedimentos de
avaliação da aprendizagem; enfim a revisão dos critérios de seleção para ingresso dos
alunos na Escola e do exercício orientado da profissão.
Em resumo, a consecução dessa proposta requer a análise do seu
conteúdo, a criação de estratégias e de condições materiais de operacionalização, bem
como o envolvimento e a participação efetiva dos servidores docentes, técnicoadministrativos e corpo discente, visando articular teoria-prática, educação geralformação especial.

PROCESSO DE GLOBALIZAÇÃO DA SOCIEDADE E SUAS IMPLICAÇÕES NA
FORMAÇÃO PROFISSIONAL
O tempo decorrido entre os anos 40 e o limiar do século XXI tem sido
marcado por rápidas e constantes transformações. Com a queda do muro de Berlim e a
ruptura do socialismo real, começa a se configurar uma nova ordem política,
econômica e social global. A bipolaridade Leste / Oeste, capitalismo / socialismo,
característica da chamada guerra fria, sinaliza para um novo horizonte com tendência
multipolar.
Essa nova fase histórica movimenta-se conforme os conflitos, as
tensões, contradições, transformações e crises peculiares de sua formação, à medida
que traz, em si, a possibilidade de superação dos problemas existentes ou de
construção de uma realidade de novo tipo.
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Trata-se da sociedade global, na qual as várias correntes do
pensamento parecem insuficientes e inadequadas para explicar o momento
contemporâneo. As próprias relações humanas e de produção interagem na dinâmica
social, gerando as condições objetivas e subjetivas para que as formas de pensar,
viver, sentir e agir sejam reelaboradas, recriadas, aparentando algo novo, diferente,
original.
Corroborando essa interpretação, IANNI (1992, p. 77), assim se
pronuncia:
A despeito dos processos avassaladores, que parecem destruir tudo, as formas sociais
passadas permanecem e afirmam-se por dentro da sociedade global. Em alguma
escala todas se transformam, revelando originalidade, dinamismo, congruência
interna, capacidade de intercâmbio.
Delineia-se, assim, uma nova geopolítica mundial. Os eixos do poder,
até então centrados na economia de mercado e na segurança nacional, abrem espaço
para a revolução tecnológica que, embora tenha por base a microeletrônica e a
informática aplicadas aos processos de produção de bens e serviços, se fundamenta,
em essência, nas relações sociais.
Em decorrência, aprofunda-se, de um lado, a dicotomia países ricos/
países pobres e, do outro, a tendência de formação de blocos econômicos para se
fortalecerem e manterem a sua hegemonia. É o caso da Comunidade Econômica
Européia (CEE), consolidada após a unificação da Alemanha, do bloco americano em
processo de viabilização através do NAFTA4 e dos tigres asiáticos.
A iniciativa de formação desses blocos deriva-se da preocupação dos
países ricos com os destinos da economia internacional, uma vez que o alcance de
elevados níveis de produção e de consumo por eles atingidos não diminui o risco de
suas economias chegarem a um estágio de saturação.
Enquanto isso, os países do chamado Terceiro Mundo e em
desenvolvimento, como o Brasil, vivem um grande dilema: ou avançar na modernidade
para integrar-se ao curso da história, ou mergulhar cada vez mais no empobrecimento.
O acordo MERCOSUL constitui-se em uma alternativa desses países para enfrentar os
grandes desafios que se lhes apresentam.
Sem dúvida, as mudanças na ordem política e econômica mundial
inserem-se no movimento de reestruturação do capitalismo, como forma de superação
da crise agravada a partir da década de 70. O aparecimento dos megamercados, das
inovações tecnológicas e a nova organização do trabalho têm-se constituído nas
alternativas para o aumento da produtividade, competitividade e qualidade,
acarretando, em conseqüência, o aumento da exploração do trabalho e do trabalhador.
A questão da "modernidade" ilumina-se no ideário neoliberal em que o
Estado, com o término da Segunda Guerra Mundial, cumpriu o papel de pavimentar a
base do crescimento e do desenvolvimento econômico, passando, agora, sob essa
tendência neoliberalista, à condição de vilão. Denuncia-se o "gigantismo" do EstadoNação, o seu papel intervencionista na economia nacional, em face das forças
externas, de modo a assegurar níveis adequados de emprego e bem-estar social e
anuncia-se sua redefinição e o seu declínio.
A marcha do processo de globalização da sociedade, além de revelar
traços marcantes de internacionalização da produção e do consumo, revela, também,
que os Estados estão sendo internacionalizados em suas estruturas internas e em suas
funções.
Nesse horizonte, no qual as bases de um novo padrão de
desenvolvimento político, econômico e sócio-cultural estão colocadas, e as mudanças
4

Nome do acordo entre os EUA, Canadá e México, sob o comando do primeiro.
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tecnológicas e da divisão internacional do trabalho vieram para ficar, mais do que
nunca se aprofundam as desigualdades sociais, as tensões e os antagonismos em
escala mundial. Tais reflexões encontram apoio no pensamento de IANNI (1992, p.
51):
Quando o Estado-Nação se debilita, devido ao alcance e à intensidade do processo de
globalização das sociedades nacionais, emerge outra realidade, uma sociedade global,
com suas relações, processos e estruturas. Trata-se de uma totalidade histórico-social
diversa, abrangente, complexa, heterogênea e contraditória, em escala desconhecida.
A lógica das formas de relações humanas e de organização do trabalho,
predominante no pós 2ª Grande Guerra, tendo por base o Fordismo, atualmente dá
mostras de esgotamento e aponta na direção da flexibilização no trabalho o que
implica maior capacidade mental, tomada de decisões e participação dos trabalhadores
em todo o processo de produção.
Essa busca de superação da crise atual do capitalismo leva os governos
da Alemanha, Japão, China e Coréia do Sul a traçarem uma política industrial e a
adotarem planejamento estratégico em longo prazo. Neles predomina a mentalidade
coletivista, articulada à cultura tecnológica e ao investimento em educação, inclusive
no ensino básico, e em ciência e tecnologia, ao contrário do que ocorre no Brasil que,
embora já possua um parque industrial e um mercado interno, apresenta uma
concentração de renda que funciona como variável negativa. para a ampliação desse
mercado. Em conseqüência, acentuam-se os desequilíbrios sociais e regionais,
destacando-se, no cenário Nacional, a região Nordeste pela reprodução da pobreza e
da miséria.
Considerando que hoje tudo está internacionalizado, o Brasil tem que
avançar no desenvolvimento tecnológico, na redistribuição da renda, na formação /
qualificação da mão-de-obra e no aumento da capacidade produtiva.

PERSPECTIVA DA FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL NA ETFRN
O direcionamento da formação técnico-profissional e a crítica pertinente
têm ensejado debates, pesquisas, formulação de políticas educacionais e
implementação de reformas curriculares com o propósito de gerar novos
conhecimentos e, sobretudo, uma nova atitude para enfrentar os desafios emergentes
do movimento histórico-social.
No Brasil, entre outras instituições públicas e privadas, de caráter
profissionalizante, as escolas técnicas federais, pela sua própria função, buscam
responder às demandas de padronização do mercado de trabalho e das organizações
empresariais, postura adequada até o momento em que a satisfação do consumidor
restringia-se, apenas, à aquisição de um produto universal.
O revolucionamento do processo de trabalho e da produção, cujo
impacto vem se fazendo sentir com a micro-eletrônica, robotização, informática, entre
outras inovações tecnológicas, impõe mudanças no foco de preocupação. De um lado,
concretiza-se a possibilidade histórica da dispensa do trabalho manual, nos setores
industriais de ponta; e do outro, centra-se o processo no controle de sua base
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tecnológica objetivando alcançar a excelência na qualidade e produtividade do
sistema.
Sobre essas novas bases do processo produtivo, FRIGOTIO (1984, p. 71)
admite que elas levam " ... à potencialização da alternância e da polivalência dos
trabalhadores". Anuncia-se uma nova fase histórica marcada por tendências
extremamente contraditórias e globais.
O imperativo da flexibilização faz com que os setores da economia se
reagrupem em tarefas diversificadas, e o universo diferenciado do trabalhador
desloque-se do trabalho produtivo para as funções de serviço, da manufatura para a
produção em série, da manutenção improvisada para a manutenção planejada, enfim,
cria as condições objetivas para maior mobilidade horizontal, promovendo a melhoria
contínua dos padrões de qualidade.
PAlVA (1991), analisando o tema produção e qualificação para o
trabalho, revisa as teses em tomo das quais tem girado toda uma discussão que
comporta níveis e aspectos do processo de trabalho no capitalismo contemporâneo.
A autora destaca quatro teses mais em voga nas últimas décadas: a de
desqualificação, caracterizada pela transição do artesanato à manufatura; a de
requalificação, defendida pelos adeptos do capitalismo monopolista de Estado e por
aqueles que consideram que o avanço tecnológico tem efeitos sobre o trabalho e a
vida dos homens; a de polarização das qualificações, caracterizada pela necessidade
de um pequeno número de profissionais altamente qualificados em detrimento de uma
grande massa desqualificada; a de qualificação absoluta e de desqualificação relativa,
que se define pela necessidade de um segmento social mais qualificado e de outros
com determinado nível de qualificação, face à evolução dos conhecimentos adquiridos
pela humanidade.
Atualmente, diante do nível de modernização atingido pela sociedade,
surgem exigências não somente quanto à definição do lugar de trabalho para a
maioria dos trabalhadores, mas, sobretudo no que diz respeito ao conteúdo da
educação, o qual deverá, no processo de formação técnico-profissional, refletir um
conceito amplo de qualificação e a valorização do compromisso dos trabalhadores, em
função de um desempenho profissional de qualidade.
Dada a heterogeneidade existente entre os vários ramos da economia,
os trabalhadores poderiam ser classificados em diversos grupos quanto à permanência
no emprego. Há uns trabalhadores dos setores de ponta que ganham com a
racionalização; outros, dos setores em crise, que perdem com a racionalização; há
aqueles que suportam ou sofrem as conseqüências da racionalização; existem, ainda,
aqueles que procuram trabalho com alto risco no mercado; e também os
desempregados.
A resposta a essa demanda, sob o direcionamento do trabalho
integrado que supõe reaglutinação de funções, implica competência técnica,
capacidade de comunicação, internalização de novas atitudes, e principalmente, uma
nova postura teórica e prática frente às novas formas de relações econômicas,
tecnológicas e sócio-culturais que se processam na sociedade contemporânea.
Para tanto, é preciso introduzir, na qualificação, conhecimentos
relativos à dinâmica de grupo, valoração de critérios profissionais, qualificação para o
exercício de profissões integradas e sistemáticas de educação continuada.
Se levar em consideração as exigências emergentes do próprio local de
trabalho, constata-se que elas são cada vez mais amplas. Daí decorre o reordenamento
do processo de trabalho e a contínua reaglutinação de tarefas, de onde se deriva a
visão de que está ocorrendo uma degradação da qualificação e do próprio trabalho.
Em contraposição a essa idéia, coloca-se na ordem do dia a
flexibilização, que abre espaço para o uso mais amplo das competências dos
trabalhadores, com demandas de transformações qualitativas no campo educacional.
Significa mudanças desde a concepção da formação técnica, passando pelos perfis
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profissionais pela estrutura e funcionamento dos cursos, atingindo os conteúdos
curriculares e a inserção da demanda qualificada no mundo do trabalho.
O conhecimento sobre o vínculo entre educação e trabalho, a
heterogeneidade das relações humanas e da produção, e ainda, o papel que a ETFRN,
como agência formadora do técnico-profissional, assume na sociedade, nos dias
atuais, provocam questionamentos, e criam novas exigências, particularmente, no que
se refere à qualidade e às respostas aos desafios do futuro.
A perspectiva da formação técnico-profissional tende a romper com os
cursos e as disciplinas estanques, com os conteúdos fragmentados, particularizados,
enfim, com a especialização linear, mecanicista, instrumental, produtivista, em função
de uma resposta unidimensional às demandas do processo produtivo capitalista,
conforme os princípios neoliberais.
Urge, portanto, apreender as múltiplas facetas da formação técnica face
aos desafios que estão colocados pela ciência e tecnologia e, acima de tudo, pelo novo
paradigma em processo de construção. Cabe à ETFRN, no momento em que busca um
PROJETO EDUCACIONAL renovado, ultrapassar os limites institucionais, pessoais,
profissionais e do próprio mercado de trabalho, como regulador das relações
humanas, para dar lugar à formação técnica e tecnológica dentro de princípios teóricopráticos voltados para a formação omnilateral5.

A DINÂMICA SÓCIO-ECONÔMICA DO RIO GRANDE DO NORTE: indicadores
gerais
A análise dos indicadores econômicos e sociais do Rio Grande do Norte,
no contexto da região Nordeste, revela traços marcantes do modelo de
desenvolvimento capitalista brasileiro que ampliou, de modo acelerado, a
concentração da produção e da terra, em detrimento da igualdade social e da melhoria
da qualidade de vida da população, principalmente dos segmentos subalternos e dos
trabalhadores urbanos e rurais.
É um modelo de desenvolvimento que aprofunda os desequilíbrios
regionais e sociais, de tal modo que subsídios, programas e projetos vultosos têm se
convertido em instrumentos de enriquecimento de grupos minoritários privilegiados,
permitindo que a parte industrializada e rica do país – assim definida tanto social
como geograficamente - usufrua as benesses desse processo discriminatório,
enquanto se amplia, de forma acentuada, a pobreza e a miséria em outras regiões, a
exemplo do que ocorre no Nordeste.
Os condicionantes contextuais que interatuam no desenvolvimento da
educação média e tecnológica no Rio Grande do Norte e, de modo particular, na
formação e qualificação da força de trabalho, assim como a sua inserção no sistema
produtivo, indicaram a extrema necessidade de uma sistematização de informações
acerca do quadro atual e das perspectivas econômicas e sociais do Estado. O
conhecimento dessa realidade orientará a tomada de decisão no que concerne à
formação do técnico de nível médio na ETFRN.
Traçando o mapa geopolítico, econômico e social do Estado do Rio
Grande do Norte, em que se acha situada a Escola Técnica, obtém-se a seguinte
descrição: é uma unidade da federação com pequenas dimensões territoriais 53.167Km2. Dessa área, 48.129Km2 correspondem ao Semi-Árido. Está encravado na
Região Nordeste do Brasil, considerada subdesenvolvida, dependente e pobre em
5

Ver a esse respeito MANACORDA. M. A. (1975, p.89); a omnilateralidade significa "chegar histórico do
homem a uma totalidade de capacidades e, ao mesmo tempo, a uma totalidade de capacidades de
consumo e gozo, em que, se deve considerar, sobretudo o usufruir dos bens espirituais, ou seja, bens
intelectuais e culturais, além dos materiais de que o trabalhador tem estado excluído em conseqüência da
divisão do trabalho".
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relação a outras regiões, não somente pelas diferenças que lhe são peculiares, mas,
sobretudo, pelas inversões engendradas no cerne do modelo de desenvolvimento
regional vigente.
Conforme dados do IBGE6, a população estimada para o Rio Grande do
Norte em 1994 é de 2.556.244 habitantes, correspondendo a 5,7% da região Nordeste
e 1,6% do Brasil.
Convém destacar que dessa população 1.847.000 habitantes estão,
hoje, situados no meio urbano, enquanto em 1991, 1.372.000 estavam concentrados
no Semi-Árido.
Um aspecto a ser considerado na análise da dinâmica populacional do
Rio Grande do Norte é a distribuição da população nas zonas urbana e rural. Na
segunda metade deste século, notadamente, nos anos 70, verificou-se um relativo
decréscimo do contingente rural na totalidade da população. Por volta dos anos 60
registrava-se uma concentração de habitantes na zona rural, porém em 1991
constatou-se uma queda significativa, correspondendo a 30%. Enquanto isso se
observa um aumento considerável da população urbana, atingindo o patamar
de 69,1 %, em 1991.
Essa mobilidade populacional na direção campo / cidade permite
ensaiar algumas indicações. Em princípio, deve-se considerar que cerca de 90% do
território do Rio Grande do Norte integram o Semi-Árido, constituindo-se, pela
freqüência com que ocorre o fenômeno climático da seca, um problema crônico e de
grandes proporções que provoca três efeitos correlatos: o colapso da produção do
setor primário, o risco para o sistema de abastecimento de água e o desemprego
generalizado, que faz aumentar a fome, e o quadro de miséria da população.
Em segundo lugar, constata-se na região Nordeste uma crescente
proletarização do trabalhador rural. Podem-se citar, a título de ilustração, as pequenas
unidades produtoras familiares na Zona da Mata que foram destruídas para dar lugar a
produções de natureza comercial, como a cana-de-açúcar.
Além disso, outros fatores igualmente significativos têm contribuído
para a expulsão da força de trabalho do campo ou diminuição do volume de emprego.
A esse respeito, cabe pontuar que o Agreste semi-árido, antes ocupado pelas lavouras,
cedeu espaço para a pecuária. Também, a modernização da agroindústria introduziu
novas tecnologias, aperfeiçoou as técnicas de produção, implicando em menos
trabalho intensivo.
Há de se considerar que os movimentos migratórios do campo para os
grandes centros urbanos acarretaram mudança estrutural na composição setorial da
população economicamente ativa (PEA) da região Nordeste e do Rio Grande do Norte
em particular. Entre os anos 60 e 90, verificou-se uma queda brutal (39,5%) da
participação da PEA nas atividades do setor primário e crescimento acelerado da força
de trabalho nas atividades dos setores secundário e de serviços, 22,7% e 16,8%
respectivamente, conforme se registra na configuração a seguir:7

6

População estimada com base na taxa geométrica de crescimento médio anual entre 1980 e 2000.

7
Recomenda-se consulta ao Anuário Estatístico do Rio Grande do Norte. Natal IDEC, 1974. v.l; 1981. v. 8 e
1992. v. 19. Inclua-se a Análise da dinâmica macroeconômica do Rio Grande do Norte: 1970-1990. de
Márcia Maria Coutinho da Silveira. Natal: 1994, p. 29 a32 (Monografia).
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Esses dados, à medida que mostram a tendência de recomposição na
estrutura da PEA no Rio Grande do Norte, com indicadores de melhoria de repartição
do
contingente
de
trabalhadores
pelos
setores
produtivos,
revelam,
contraditoriamente, a acentuada mobilidade da população rural para as principais
periferias urbanas, a deterioração da qualidade de vida dos trabalhadores e de suas
famílias e a liquidação progressiva do trabalho no campo. O que aparentemente pode
ser indicador de desenvolvimento da economia do Estado é, na realidade, um
problema econômico-social decorrente dos desequilíbrios regionais que estão no bojo
do modelo de desenvolvimento, injusto e desigual, ainda em vigor no Brasil.
Dirigindo a análise para os principais setores da atividade econômica,
tomamos como referência a situação em que se encontram a agropecuária, a indústria
e os serviços.
A agropecuária exerce uma importância fundamental na economia do
Estado, basicamente no que se refere ao suprimento de alimentos e matéria-prima,
assim como à absorção de força de trabalho, garantindo, até a década de 70, a
sobrevivência de parcela significativa da população.
Nas décadas subseqüentes, têm-se verificado crises sucessivas no setor
agrário, levando-o a uma situação de decadência. Isso fica bem evidente a partir da
análise de dados fornecidos pelo IBGE, constantes do quadro a seguir.
Taxas de crescimento da produção de produtos alimentícios, produtos
energéticos e produtos exportáveis nos Estados do Nordeste na década 1970/80.

Estados

Década 1970/80
Produtos Alimentícios Produtos Energéticos

Produtos Exportáveis
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Maranhão
Piauí
Ceará
Rio G. do Norte
Paraíba
Pernambuco
Alagoas
Sergipe
Bahia

2,09
-15,83
-1,27
0,07
-6,44
-0,95
-4,70
-2,81
-3,08

10,68
-4,11
-0,41
16,49
7,87
4,91
9,31
8,37
-3,08

-14,49
2,44
1,96
-16,00
-25,25
-20,96
3,79
-21,69
-14,52

FONTE: Valores estimados a partir dos dados publicados pelos Censos Demográficos
dos anos de 1970 e 1980.
As informações abstraídas permitem compreender vários fatores que
contribuíram para o agravamento da crise neste setor. Entre outros, destacam-se o
elevado grau de concentração da terra; a alta concentração de renda; as políticas
agrícolas de crédito rural direcionadas para produtos energéticos e exportáveis,
diminuindo assim a produção voltada para o abastecimento interno; além da
manutenção de um modelo tradicional de exploração agrícola, sem o uso adequado de
técnicas e tecnologias, tendo como conseqüência negativa o esgotamento da terra e a
queda da produtividade.
Sendo a agropecuária uma das bases da economia nordestina, em
particular, do Rio Grande do Norte, o seu comp01iamento instável tem raízes mais
profundas, extrapolando os limites da própria atividade econômica agrária, uma vez
que as crises por ela atravessadas são geradas pela própria produção capitalista que
prioriza a concentração de renda e a produção de produtos voltados para a balança de
pagamento. Isso tudo acarreta beneficias substantivos a grupos econômicos
dominantes e agravam os níveis de desenvolvimento e bem-estar da população, em
especial, os trabalhadores rurais.
Os indicadores do setor secundário, caracterizado pelas atividades
industriais, evidenciam que esse campo da economia exerce um papel relevante no
desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Contribuem com uma parcela significativa
de sua produção e renda, com o incremento da geração de empregos e tributos e a
dinamização do comércio nacional e internacional.
O Rio Grande do Norte é, pois, um Estado brasileiro que, pelas suas
próprias características econômicas, políticas e sócio-culturais, enfrenta uma situação
paradoxal: apesar de potencialmente rico, não consegue atingir padrões de
desenvolvimento capazes de superar os níveis de dependência e de pobreza em que se
encontra.
Tal fato torna-se cada vez mais evidente ao se constatar que o primeiro
empreendimento de vulto no Estado data de 1971, com a implantação do parque têxtil
integrado, formado por unidades industriais de beneficiamento de algodão, óleo,
fiação e tecelagem, acabamento e confecções. Como atividade industrial de apoio a
esse parque têxtil, surgiram as fábricas de etiquetas, botões, linhas, zíperes e
embalagens. Vale ressaltar que esse desenvolvimento industrial concentrou-se
basicamente em Natal e Mossoró.
Na década de 80, a indústria de transformação foi afetada fortemente
pela crise econômica em âmbito nacional, de modo que a indústria têxtil sofreu um
decréscimo da ordem de 14,9%, implicando uma redução de 20,0% da força de
trabalho ocupada nesse ramo de atividade. Nesse mesmo período, das áreas do setor
industrial que apresentaram crescimento destacam-se a extrativa mineral,
especificamente a de petróleo, e a agroindústria de sucos e açúcar, conforme dados
obtidos do perfil do Estado RN/IDEC, 1991.
A agroindústria apresenta-se como um empreendimento promissor e
vital para a economia do Estado, tendo em vista a execução de projetos de agricultura
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irrigada e colonização rural que possibilitarão a oferta maciça de matéria-prima
agrícola para a indústria, particularmente para o setor industrial de alimentos.
Sendo o Rio Grande do Norte produtor de mais de 150 milhões de litros
de álcool ao ano, essa produção assegura o abastecimento do mercado consumidor
local e torna o Estado um importante exportador desse produto.
Entre as atividades do setor industrial destaca-se a construção civil. Na
década de 70, cresceu tão consideravelmente que chegou a ser a segunda maior
participação no produto interno bruto (PIB) total do Estado, atingindo em média
percentual, 6,32%. Na década de 80, apesar dessa atividade econômica ter alcançado
um percentual de 7,75%, perdeu a segunda posição no PIB a qual passou a ser ocupada
pela indústria extrativa mineral com 11,55%. Essa queda na produção reflete o impacto
da retração de recursos para investimentos em obras públicas e programas
habitacionais nesse período, segundo dados extraídos do Perfil do Estado do RN/IDEC,
1991.
Em síntese, o Rio Grande do Norte vem atingindo, a partir dos anos 80,
um crescimento no setor industrial, liderado, principalmente, pela produção mineral e,
mais especificamente, pela extração do petróleo e gás natural na Bacia Potiguar,
chegando a firmar-se como primeiro produtor nacional em terra e o segundo no mar.
Esse potencial mineral concentra-se basicamente em cerca - de oito
bens. Ocupando a primeira posição encontram-se o petróleo, o gás natural e o sal
marinho, seguidos da chelita, cujas reservas brasileiras estão concentradas no Estado,
onde a extração desse minério atingiu em 1992 uma produção de 9.402 toneladas. O
caulim e a diatomita colocam o Rio Grande do Norte como primeiro produtor nacional,
sendo também o depositário das maiores reservas de calcário. E por último, a
columbita e a tantalita dos quais o Estado é o terceiro produtor do país.8
Cabe explicitar que essa atividade econômica sofre flutuações,
conforme os impactos dos momentos de crise econômica brasileira e mundial,
acarretando, em conseqüência, a queda da produção, de nível de emprego e da renda
da população.
Deslocando a análise para o setor dos serviços, as informações
disponíveis revelam o crescimento e a representatividade desse ramo da economia na
formação do PIB do Rio Grande do Norte, atingindo uma participação média de 62%,
segundo dados extraídos do Perfil do Estado do RN/IDEC, 1991.
As atividades financeiras e os bens imóveis sobressaem-se na
composição desse ramo da economia, alcançando 39,7% em 1987, seguido dos
serviços comunitários e sociais que atingiram 29,9%, do comércio, incluindo-se os
serviços de restaurantes e hospedagem que obtiveram 24,8% e os serviços de
transportes, armazenamento e comunicação com 5,6%, conforme dados contidos no
Perfil do Estado do RN/ IDEC, 1991.
Segundo dados obtidos junto à Secretaria de Indústria, Comércio e
Turismo do Rio Grande do Norte, o turismo representa, hoje, a principal fonte de renda
e fator de desenvolvimento econômico e social, tendo o Estado recebido 250 mil
turistas no ano de 1993, o que gerou uma receita no valor de 30 milhões de dólares.
Credita-se ao crescimento ascendente do setor dos serviços, apesar das
flutuações da economia, os recursos de investimentos aplicados tanto pelo poder
público como pela iniciativa privada, visando criar as condições favoráveis a novos
empreendimentos nesse setor.
No traçado desse perfil do Rio Grande do Norte, a situação da força de
trabalho coloca-se como um problema que não é específico do Estado, mas do país e
do mundo, dada a sua complexidade e dimensão social.
8

A esse respeito, consulte-se DINIZ, RF. Principais recursos minerais do Rio Grande do Norte. Natal: CDM
1993'
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Apesar de sua riqueza potencial o Rio Grande do Norte é
reconhecidamente pobre e atrasado em termos de industrialização e desenvolvimento
tecnológico. Os níveis de produção, renda e emprego variam conforme as crises
cíclicas da economia que repercutem sobre as economias locais e regionais.
Constata-se que o desemprego continua sendo um problema que requer
alternativas estratégicas de solução. Em média, o setor de serviços é o que mais
contribui para a manutenção do nível de emprego no Rio Grande do Norte. Enquanto
isso, o setor industrial exerce forte pressão no sentido descendente, como também o
setor agropecuário, em menor escala. Pelas características próprias desse último setor
a absorção da força de trabalho se dá mediante uma diversidade de formas de
relações, de vez que absorve grande contingente de trabalhadores sem os direitos
trabalhistas assegurados.
Dados extraídos da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios
(PNAD), fornecidos pelo IBGE em 1988, mostram que as pessoas ocupadas que
ganhavam até um salário mínimo representavam 5,4% da população da região
Nordeste; ganhando mais de 1 e até 3 salários mínimos, 5,6%; percebendo mais de 3 e
até 5 salários, 5,4%; percebendo mais de 5 salários 6,6%; e sem declaração de
rendimentos, 2,9%.
A identificação dos problemas e necessidades relativos ao
desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Norte implica a formulação de
políticas econômicas e sociais capazes de imprimir mudanças significativas no quadro
atual.
Da diversidade e complexidade de problemas básicos sobressaem-se o
abastecimento de água, a produção de alimentos, a extensão de energia e o trato das
questões ambientais como prioridades para colocar o Estado em condições de
ultrapassar os limites do atraso e subdesenvolvimento próprios da Região.
Depreende-se, portanto, que as perspectivas de desenvolvimento
econômico-social para, o Nordeste passam pela mudança de mentalidade das elites
políticas e econômico-financeiras, assim como do segmento de trabalhadores e de
outros segmentos organizados da sociedade, no sentido de compreenderem que a
democracia e o mercado podem e devem assumir formas institucionais peculiares,
buscando superar a questão da dependência em relação às regiões mais
industrializadas do país e atingir os níveis de qualidade de vida resultantes de estágios
avançados do desenvolvimento.
Partindo dessa premissa, deve-se considerar que o investimento maciço
nos recursos humanos é condição fundamental para o desenvolvimento de
capacidades conceituais e práticas, tendo por base o pensamento critico e criativo.
Acrescente-se a esses aspectos o domínio de novas tecnologias capazes
de produzir os insumos e as máquinas que as médias e pequenas empresas da
periferia econômica do país necessitam para assegurar o seu crescimento; a integração
da economia do país e da região à economia mundial, respeitando-se os princípios
defendidos no projeto de desenvolvimento e democratização nacional; a eliminação
dos desequilíbrios regionais e sociais, através de medidas estruturais a longo prazo
como incentivos, subsídios e redirecionamento da ação dos órgãos de apoio regional,
a fim de evitar o clientelismo, o corporativismo e a perpetuação das desigualdades
sociais.
O Estado do Rio Grande do Norte, como parte integrante de uma
sociedade cujo modo de produção material é capitalista, tem o seu espaço utilizado
muito mais em função dos interesses de grupos econômicos locais, regionais,
nacionais e internacionais do que dos seus habitantes em geral. Assim, a maior parte
dos bens e valores produzidos pelos trabalhadores, no Estado, são, na maioria das
vezes, transferidos para mercados internos e externos mais ricos que permitem a
ampliação do capital em ritmo mais rápido em que uma minoria se beneficia e controla
não só os bens materiais, mas também a cultura e as várias formas de interpretação da
sociedade.
34

A perspectiva de recomposição da estrutura econômica e social do Rio
Grande do Norte impõe a formulação de políticas e o encaminhamento de soluções
que visem superar a integração econômica, a defasagem tecnológica e elevar os
padrões de produtividade e competitividade dentro do contexto nacional e mundial.
Em se tratando da realidade econômica do Rio Grande do Norte,
bem como dos desafios impostos pela industrialização e tecnologia, Gomes
(l994)9sugere a realização de um planejamento integrado através de parcerias entre o
poder público e as instituições educacionais de ciência e tecnologia, no sentido de
potencializar a riqueza natural do Estado. Para concretização desse planejamento, o
referido autor propõe a criação de "pólos de desenvolvimento", tendo como sede as
principais cidades das microrregiões do Estado, contribuindo para irradiar os
empreendimentos e benefícios às regiões mais atrasadas.
A definição desses pólos implica considerar as características próprias
de cada região e, sobretudo, a sua vocação industrial. Segundo Gomes (1994), é
possível implantar no Rio Grande do Norte diversos pólos de desenvolvimento. O pólo
de alta tecnologia de Natal que se caracterizaria por uma forte tendência à produção
de matéria-prima, formação e qualificação de recursos humanos. Centralizado em
Currais Novos, o pólo metalúrgico do Seridó destinar-se-ia à produção de matéria-prima
e exploração de recursos minerais. O pólo petroquímico de Mossoró que se distinguiria
pela produção de matéria-prima, petróleo, gás natural, fertilizantes e agroindústria. Em
Macau, situar-se-ia o pólo químico metalúrgico destinado à produção de barrilha, gás
natural, sal marinho, extração de calcário e aproveitamento das águas mães. Já o pólo
cerâmico seria localizado no Vale do Açu, no Seridó e em Natal e teria como prioridade
a produção de matéria-prima, argila e caulim.
Além dos pólos anteriormente citados, destaca-se o pólo turístico que
vem sendo cada vez mais explorado. Com uma extensão de 500 quilômetros de litoral
o Rio Grande do Norte dispõe de um potencial de riquezas naturais e de cultura
popular favoráveis ao desenvolvimento dessa atividade econômica não somente na
capital, mas também no interior do Estado.
Existem ainda outros micropólos nas regiões do Mato Grande, do
Cabugi, do Agreste e do Trairi. Neles vem sendo desenvolvida a indústria de rochas
ornamentais, mármore, granito e gemas.
A despeito de todo esse potencial de riqueza e desenvolvimento, o Rio
Grande do Norte continua socialmente atrasado e pobre. As formas de relações
capitalistas exprimem, pois, uma determinada lógica que se traduz pela concentração
de renda e, conseqüentemente, pela acentuação das desigualdades sociais.
Desse quadro situacional, pode-se compreender que não existem
soluções fáceis para problemas extremamente complexos e em situações tão adversas.
As tendências atuais indicam que um novo paradigma de desenvolvimento encontra-se
em gestação. Suas bases assentam-se na melhoria da qualidade de vida e de consumo
e em patamares elevados de educação do conjunto da população.
Acreditando, portanto, que a educação é um dos elementos básicos
para o desenvolvimento, capaz de contribuir para o processo de formação de
profissionais situados historicamente, a ETFRN propôs-se construir um novo modelo
pedagógico, considerando o potencial do Estado e as exigências atuais da sociedade.

9
Idéias abstraídas de palestra proferida pelo professor Dr. Uílame Umbelino Gomes sobre
Desenvolvimento Tecnológico e Industrialização, durante a I Semana de Estudos da Economia Potiguar,
promovida pelo Departamento de Economia d.a UFRN, 1994.
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PARTE III
A realidade da ETFRN
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VISÃO GLOBAL DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA
A ETFRN constitui-se uma Autarquia Federal- criada pela Lei
n°
3.552/59, posteriormente alterada pelo Decreto-Lei n° 796/59 - cuja finalidade é
ministrar o ensino técnico em consonância com os ideais e fins da Educação Nacional
previstos na Constituição da República Federativa do Brasil e na Legislação que fixa as
diretrizes e bases da educação.
Respaldada na sua Organização Didática, e de acordo com a Lei
n° 5.692/71, esta Instituição tem por objetivo desenvolver as potencialidades do
educando com vistas à sua auto-realização, preparação para o trabalho e exercício
consciente da cidadania; proporcionar estudos de aperfeiçoamento e/ou atualização
de programas de educação continuada; promover a realização de cursos especiais de
formação de mão-de-obra, em atendimento às necessidades do mercado de trabalho
local e regional; realizar o intercâmbio com outras Instituições da comunidade, visando
ao pleno aproveitamento de sua capacidade e à absorção dos técnicos pelo mercado
de trabalho.
Situada em uma área de 90.000m2, a ETFRN possui 57. 895m2 de área
construída em diversos blocos, compreendendo salas de aula, laboratórios, biblioteca,
auditório, salas de projeção, parque poliesportivo completo, salas de recursos
audiovisuais, salas para administração geral, centro de convivência e outros, conforme
discriminação da estrutura física, apresentada no anexo 01.
Sua manutenção depende de recursos provenientes do Tesouro
Nacional, de taxas de matrículas e de serviços prestados à comunidade.
No que se refere à estrutura organizacional, atualizada pela Portaria
n° 354 de 05/11/93, a Escola conta com órgãos colegiados, organismos de
assessoramento, órgãos de assistência à direção geral e órgãos de direção superior,
quais sejam: Departamento de Desenvolvimento do Ensino, Apoio e Extensão,
Recursos Humanos e Administração Geral (ver estrutura organizacional no anexo 02).
A estrutura de ensino, regulamentada pela sua Organização Didática,
prevê a manutenção de dez cursos regulares, funcionando em três turnos (matutino,
vespertino e noturno) sob os regimes seriado anual e semestral com dependência em
disciplinas. Todos esses cursos têm por objetivo formar técnicos para desempenhar
atividades nos setores secundário e terciário da economia.
Os cursos de Estradas, Edificações, Saneamento, Mecânica,
Eletrotécnica, Mineração e Geologia têm a duração de oito períodos letivos,
obedecendo a carga horária estabelecida pelo Art. 22, da Lei n° 5.692/71. Os dois
primeiros períodos são destinados a fornecer ao aluno uma base comum de educação
geral e formação profissional. Nos demais períodos há a predominância da formação
especial, sendo que o oitavo e último período do curso destina-se ao estágio
curricu1ar, com duração de 850 (oitocentas e cinqüenta) horas, desenvolvido junto a
instituições públicas ou privadas, como requisito legal para a obtenção do diploma de
técnico de nível médio. Os demais cursos - Segurança do Trabalho, Informática
Industrial e Turismo - têm uma duração de dois anos letivos, dedicados
exclusivamente à formação especial, além de 360 (trezentas e sessenta) horas
utilizadas para a realização do estágio curricular.
A ETFRN mantém, ainda, o curso Pró-Técnico, destinado à preparação
de candidatos ao ingresso nos seus cursos regulares, excluindo-se os de regime anual.
O curso Pró-Técnico é ministrado via televisão e suas aulas são
organizadas com base em conteúdos específicos de Língua Portuguesa e Matemática
em nível de 10 grau.
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Sua clientela é composta de alunos que estejam cursando a 80 série do
primeiro grau em escolas públicas e particulares, da capital e do interior.
Poderão também ter acesso a esse curso os alunos residentes em
algumas cidades do interior, cujas prefeituras firmaram convênio com a ETFRN,
optando por um programa de educação técnica.
O ingresso para os cursos regulares da Escola faz-se através de dois
tipos de exames de seleção. Para aqueles que funcionam sob o regime seriado
semestral são adotadas provas objetivas das disciplinas de Língua Portuguesa e
Matemática. Os cursos "pós 2° grau", estruturados sob o regime seriado anual, exigem
o conhecimento de outras disciplinas (além das já mencionadas), conforme a natureza
do próprio curso. Assim, o curso de Segurança do Trabalho conta com as provas de
Literatura Brasileira e Ciências Físicas e Biológicas. No caso de Informática Industrial, a
exigência amplia-se às disciplinas Física e Língua Inglesa. Para o curso de Turismo
inscrevem-se, além da Língua Inglesa, as disciplinas História do Brasil e Geografia
Geral.
O processo de preenchimento das vagas oferecidas aos alunos obedece
à ordem decrescente de aproveitamento dos candidatos nos resultados finais do
exame realizado.
Aos alunos matriculados no Pró-Técnico reservam-se 50% das vagas dos
cursos regulares (com exceção de Informática Industrial, Turismo e Segurança do
Trabalho), as quais são preenchidas, obedecendo-se aos critérios já estabelecidos e
considerando-se as opções dos candidatos para os diferentes cursos.
Vale salientar que no primeiro semestre letivo do ano de 1994, a ETFRN
contabilizou 4.931 (quatro mil, novecentos e trinta e um) alunos matriculados, sendo
3.197 (três mil, cento e noventa e sete) o total de matrícula nos diversos cursos
técnicos e 1.868 (hum mil, oitocentos e sessenta e oito) correspondente à matrícula
dos alunos do curso Pró-Técnico, conforme anexo 03.
Desse total matriculado, a Escola seleciona os alunos ingressos no 1º
nível e caracteriza-os quanto aos aspectos sócio-econômico e educacional, visando à
composição de um quadro que retrate, do modo mais real possível, as condições de
vida e de escolaridade dos alunos.
No primeiro semestre letivo de 1994, Divisão de Serviço Social,
utilizando esse universo pesquisado (alunos do 10 nível), obteve dados que comprovam
ser, a maioria dos alunos ingressos, do sexo masculino (60,86%), estarem incluídos em
uma faixa etária que varia de 15 (quinze) a 16 (dezesseis) anos (47,71 %), serem
predominantemente solteiros (98,86%), e professarem a religião católica (73,43%).
Quanto à procedência escolar, os dados mostram que os alunos provêm, em maior
número, de escolas particulares (51,43 %).
A amostragem revelou também que o maior percentual desses alunos é
proveniente de famílias cujos pais são casados (77,43%) e apresentam níveis de
escolaridade diversos, registrando-se, em média, um maior índice entre aqueles que
não chegaram a concluir o 10 grau (19,86%), concluíram o 20 grau (18,00%) ou
possuem curso superior (18,85%).
Mesmo considerando que 44,29% dos entrevistados não forneceram
qualquer informação relativa à renda familiar dos seus genitores, observa-se (conforme
anexo 04) que a maioria dos pais desses alunos percebe de 01 (um) a 04 (quatro)
salários mínimos mensais.
No que se refere ao prosseguimento dos estudos nos diversos cursos
oferecidos pela Escola, estará habilitado o aluno que, ao final de cada período letivo,
obtiver, no mínimo, média final 6,0 (seis) e 75% de freqüência, ou média final acima de
8,0 (oito) e 60% de freqüência em cada disciplina.
A média final a que se refere o parágrafo anterior é obtida através da
média aritmética das 03 (três) etapas do processo de avaliação da aprendizagem.
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No caso de o aluno não alcançar a média e freqüência mínimas exigidas
para a aprovação em todas as disciplinas, submeter-se-á aos estudos de recuperação
da aprendizagem desenvolvidos durante duas semanas, ao final de cada período letivo.
Será considerado aprovado, após os estudos de recuperação, o aluno
que obtiver média final igualou superior a 6,0 (seis), Essa média final é o resultado da
média aritmética das três etapas, mais a nota alcançada nos estudos de recuperação,
dividindo-se a soma por dois.
Após os estudos de recuperação, não obtendo aprovação em até duas
disciplinas do nível de estudo que está cursando, graças ao regime de dependência, o
aluno prosseguirá os estudos no nível subseqüente. Nessa circunstância, terá de
cursar, paralelamente, as disciplinas objeto da reprovação, no turno inverso àquele em
que está regularmente matriculado.
Complementando a formação profissional do aluno, a ETFRN oferece, no
sexto e sétimo períodos, a oportunidade de realização de microestágios que podem
ser desenvolvidos nos seus próprios laboratórios, em organizações empresariais e
outras instituições da comunidade. Dessa experiência, o aluno pode deduzir trezentas
horas da carga horária destinada ao estágio obrigatório que se efetiva após o sétimo
período como condição indispensável à conclusão de qualquer um dos cursos técnicos
existentes na Escola.
Durante a permanência dos alunos na Instituição, são desenvolvidas
atividades de natureza assistencial sob a responsabilidade da Coordenação de Apoio
ao Estudante através de seus diversos órgãos: a Divisão do Serviço Social que realiza a
caracterização da clientela, o atendimento individual ao aluno e aos seus familiares,
coordena o Programa de Bolsa de Trabalho e distribui passe escolar para alunos de
baixo poder aquisitivo; o Serviço de Saúde destinado a prestar atendimento de
natureza curativa e preventiva na área médica-odontológica, fisioterápica e de
enfermagem; e o Serviço de Alimentação Escolar que oferece uma alimentação
balanceada sob as formas de merenda e almoço.
Além dessas atividades de caráter assistencial, a Coordenação de Apoio
ao Estudante, junto à Coordenadoria de Atividades Sócio-culturais, oferece cursos de
pintura, desenho, serigrafia, música, canto, teatro, dança e ginástica, contribuindo,
assim, para a formação do aluno quanto ao aspecto artístico-cultural.
Na perspectiva de ampliar a formação do aluno no campo da pesquisa
aplicada e desenvolver um intercâmbio com empresas e outras instituições da
comunidade, a Escola mantém a Coordenação de Relações Empresariais, que tem sob
sua responsabilidade as Coordenadorias de Pesquisa, Produção e Extensão, Cursos
Extraordinários e Integração Escola-Empresa. À Coordenadoria de Pesquisa e Produção
cabe principalmente a tarefa de avaliar a viabilidade de projetos de pesquisa propostos
por discentes, docentes e empresas. É também uma de suas funções a prestação de
serviços, tais como: vistorias e laudos técnicos, consultoria, testes, ensaios e
patenteamento. O trabalho de extensão é caracterizado por serviços prestados pela
ETFRN à comunidade, a exemplo dos cursos extraordinários.
Cabe à Coordenadoria de Integração Escola-Empresa manter contatos
permanentes com organizações de âmbito local, regional e nacional, no sentido de
obter informações indispensáveis à realização do estágio curricular do aluno da ETFRN.
Para assegurar a consecução dos objetivos que se propõe, a ETFRN
dispõe ainda de um corpo docente constituído de 05 (cinco) professores com o curso
de 2° grau e 272 (duzentos e setenta e dois) professores qualificados de nível superior,
dos quais 92 (noventa e dois) são graduados, 180 (cento e oitenta) pós-graduados,
sendo 21 (vinte e um) com curso de aperfeiçoamento, 130 (cento e trinta) com curso
de especialização, 27 (vinte e sete) com curso de mestrado e 02 (dois) com curso de
doutorado.
O corpo técnico-administrativo compõe-se de 223 (duzentos e vinte e
três) servidores. Desse total, 37 (trinta e sete) são alfabetizados, 28 (vinte e oito) têm
primeiro grau completo), 93 (noventa e três) possuem o 2° grau completo, e os demais
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possuem formação de nível superior, sendo que desses, 42 (quarenta e dois) portam o
título de graduação e 23 (vinte e três) de pós-graduação; entre estes estão incluídos 15
(quinze) com curso de aperfeiçoamento e 08 (oito) com curso de especialização.
(anexo 05)
Compondo o corpo técnico-pedagógico há 07 (sete) professores e 06
(seis) servidores técnico-administrativos com diferentes níveis de qualificação, que
variam da graduação à pós-graduação stricto-sensu, assumindo as funções de
supervisor escolar (08), orientador educacional (03) e psicólogo (02).
Vale ainda acrescentar que do corpo técnico-administrativo da
Instituição 14 (quatorze) servidores, com diversos níveis de qualificação e já
quantificados, exercem os cargos de médico (02), cirurgião-dentista (04), enfermeira
(O1), nutricionista (02), fisioterapeuta (O1), auxiliar de enfermagem (03) e atendente
de consultório dentário (01).
Tendo em vista o aperfeiçoamento de seus servidores, a ETFRN mantém
um Programa de Capacitação de Recursos Humanos, objetivando o desenvolvimento
de atividades voltadas para a capacitação do corpo docente, por meio da aquisição e
atualização contínua de conhecimentos, no sentido de compatibilizar os programas de
ensino com as necessidades do desenvolvimento tecnológico, bem como o
aperfeiçoamento profissional do quadro de servidores técnico-administrativos, tendo
em vista um melhor desempenho nas funções de apoio ao ensino.

NECESSIDADES, POTENCIALIDADES E PRIORIDADES DA ETFRN
A descrição do quadro situacional do Rio Grande do Norte, da estrutura
e do funcionamento da Escola, a leitura de documentos e a consulta a representantes
de diversos órgãos possibilitaram a sistematização de elementos que servem de
subsídios para a realização de uma análise mais aprofundada da situação concreta
desta Instituição.
Esse processo analítico, à medida que permite a constatação de
determinadas dificuldades revela, também, possibilidades no campo da educação
tecnológica.
Uma revisão criteriosa dos fatores internos e externos que interferem na
dinâmica da Escola requer como condição básica o redimensionamento de sua própria
função social.
Dessa forma, se a finalidade da ETFRN é ministrar o ensino técnico de
acordo com os ideais e fins da educação nacional, as inovações científicas e
tecnológicas do mundo contemporâneo, bem como as perspectivas econômico-sociais
do Estado estão a exigir a ampliação dessa função.
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Assim, a Escola, hoje, deve se propor não apenas a ministrar o ensino
técnico, mas, sobretudo, a gerar conhecimentos científicos e tecnológicos, tendo em
vista o desenvolvimento de competências técnico-profissionais que ensejem ao
indivíduo a compreensão do processo produtivo e do meio em que ele vive. O
entendimento da forma como funcionam as forças produtivas no contexto social é
indispensável para uma ação de interferência na sociedade, com vistas a transformá-la
em função dos interesses coletivos.
Os objetivos definidos pela Instituição, respaldados na legislação
vigente, se entendidos em uma concepção restrita de desenvolvimento humano,
preparação para o trabalho e exercício consciente da cidadania, podem constituir-se
em obstáculos à efetivação de um projeto educacional que leve em consideração uma
dimensão mais ampla desses mesmos aspectos.
Pretende-se, pois, ir à busca da formação omnilateral do homem,
entendida como desenvolvimento da totalidade das capacidades humanas, sem perder
de vista seus determinantes históricos e a possibilidade de uma ação mais efetiva no
meio social.
Nesse sentido, a tomada de decisões requer condições objetivas de
trabalho que exigem, em um primeiro momento, a superação de dificuldades oriundas
da própria estrutura física da ETFRN, especificamente a ambiência inadequada de
algumas salas de aula e de determinados setores administrativos.
A organização hierárquica, o parcelamento de tarefas, a divisão de
funções e atribuições de ordem administrativa são, também, fatores restritivos à
dimensão que se pretende imprimir ao processo educativo, e complicadores das novas
formas e níveis de organização do trabalho, fundamentados em uma ação mais
coletiva e integradora.
A esse respeito, vale à pena acrescentar a existência de diversos
laboratórios isolados, destinados às atividades próprias de cada curso, ocasionando a
utilização de vários espaços físicos com a mesma finalidade, a superposição de
equipamentos e a realização de uma prática especializada como expressão de
conhecimentos científicos fragmentados e estanques.
Nesse contexto, pode-se admitir que uma observação superficial da
estrutura física da Escola, pelo seu porte, sugere a inexistência de limites ao trabalho
educativo.
Apesar disso, é preciso perceber que a grande complexidade e o
esfacelamento de sua organização, bem como a suposta crença de que a conservação
do espaço físico é condição básica para garantia de uma ação pedagógica de
qualidade, constituem-se obstáculos impostos por essa mesma estrutura.
Uma avaliação, mais profunda, dessa questão permite afirmar que a
estrutura organizacional da Instituição reforça as distorções e os entraves
anteriormente referidos, fortalecendo, entre outros aspectos, o excesso de burocracia
com diversidade de instrumentos de controle, em diferentes níveis hierárquicos, sem
condições de funcionalidade; os ruídos na comunicação; a existência de órgãos
colegiados pouco atuantes e com funções não claramente definidas; um excessivo
número de cargos de chefia, cujas atribuições não estão plenamente estabelecidas; e,
ainda, o gerenciamento de problemas baseado no corporativismo ou em princípios
estritamente legais.
Esses obstáculos com os quais se defronta a ETFRN, no seu cotidiano,
não devem, pois, ser analisados em si mesmos, mas como resultantes de um
determinado processo de relações sócio-culturais e educacionais derivadas das formas
de organização e funcionamento da nossa sociedade.
A própria dinamicidade desse processo, as inovações características do
mundo atual, e as potencialidades do Estado abrem possibilidades de experienciar, no
interior da Escola, alternativas de mudanças de toda ordem
Por essa razão, impõe-se, nesse aspecto, um conjunto de prioridades
tais como: reordenamento e racionalização do espaço físico e da estrutura
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organizacional, diante da necessidade de redimensionamento da função social e dos
objetivos da Escola, e de uma concepção universalista de ciência; definição de padrões
de qualidade que norteiem o funcionamento da Instituição; criação de mecanismos que
garantam a clareza, rapidez, eficiência e socialização das informações; recomposição
dos diversos órgãos, revisão das competências e reaglutinação de processos e ações
administrativas e pedagógicas. Enfim, a concretização dessas prioridades implica a
adoção de novas formas de gerenciamento, embasadas em padrões de qualidade e em
uma filosofia participativa.
Outro elemento a ser considerado refere-se à manutenção da própria
ETFRN, haja vista os cortes na dotação orçamentária e a não liberação, em tempo hábil,
dos recursos financeiros pelo Ministério da Educação e do Desporto.
Acrescente-se a isso a aprovação de projetos especiais para a reforma,
ampliação, equipamento e reequipamento dos laboratórios, estar na dependência das
prioridades do MEC e os custos de manutenção excederem à previsão orçamentária.
Face ao exposto, torna-se imprescindível que os projetos especiais
sejam avaliados e aprovados pelo MEC, com base nas reais necessidades da Escola, e
os recursos financeiros liberados correspondam à previsão orçamentária com o
propósito de assegurar a consecução das metas previstas no plano de ação da própria
Instituição.
Deve, também, ser considerada, na Escola, a experiência de longos anos
com uma estrutura didática que possibilitou aos servidores administrativos e docentes
a identificação de dificuldades de vários tipos, como a existência de cursos isolados,
rígidos, sem flexibilidade pedagógica e administrativa, organizados à luz de uma
concepção restrita de especialização; a transmissão de conteúdos de ensino
fragmentados, superpostos e, muitas vezes, desatualizados; a aplicação de
metodologias de ensino tradicionais, repetitivas, rotineiras; o uso infreqüente de
recursos didáticos ou a sua utilização desvinculada dos conteúdos de ensino; a
bibliografia de apoio ao aluno e ao professor, indicada na programação, expressando
uma visão de ciência, cujas contribuições teóricas reducionistas são um fator que
limita o desenvolvimento do conteúdo programático previsto; e a adoção de regime
didático seriado semestral reforçador da fragmentação do conhecimento, da
superposição de conteúdos e da superficialidade do saber, com destinação de carga
horária bastante reduzida para algumas disciplinas, comprometendo, portanto, a
qualidade do ensino-aprendizagem.
A esse elenco de dificuldades somam-se outras relativas às formas de
ingresso na ETFRN. Convém mencionar, principalmente, a incompatibilidade dos
critérios definidos no convênio entre a Escola e prefeituras municipais, para o acesso
aos cursos técnicos, via Pró-Técnico, e o que dispõe o Artigo 15, das Normas para
Funcionamento do Curso Pró-Técnico, aprovadas pela Portaria n° l69/93-GD/ETFRN
(anexo 06); a concorrência desigual entre candidatos (uma vez que se submetem ao
exame de seleção alunos que estão cursando a 8a série do 1º grau, portadores do 1º
grau completo, do 2° grau propedêutico e ex-alunos da Escola, o que pode resultar em
uma maior probabilidade de sucesso. para os alunos do 2º grau e ex-alunos, embora
acarrete novos problemas, que vão desde o aproveitamento de estudos já realizados, à
redução de novas vagas, até a superlotação dos níveis de ensino ,subseqüentes, em
virtude da reserva de vaga por questões de ordem legal e pedagógica); a insuficiência
e ou falta de acesso às informações relativas aos cursos oferecidos pela ETFRN, bem
como a inexperiência de grande parte dos candidatos no que se refere à definição de
um curso de sua preferência; a inadequação na forma de organizar o processo de
inscrição ao exame para ingresso na Escola; o número reduzido de profissionais
envolvidos na aplicação das provas do exame de seleção; a correção de provas
realizada pelos professores, sem a utilização de todos os recursos da informática.
A caracterização da clientela, por sua vez, apresenta limitações, no
sentido de não traduzir a realidade dos alunos nos diversos níveis de ensino, visto que
toma por amostra apenas estudantes do 1º nível. Além disso, a análise dos dados
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obtidos não subsidia o planejamento pedagógico, bem como a divulgação dos
resultados da própria caracterização não se faz em tempo hábil.
Outro problema a se ressaltar é a rigidez do calendário estabelecido
para realização da avaliação da aprendizagem do aluno, em virtude da inobservância
da especificidade das diversas disciplinas, metodologias de ensino adotadas e do ritmo
de aprendizagem próprio de cada turma. Somem-se a isso, outros pontos que
evidenciam as deficiências da prática da avaliação, conforme o registro do documento
que analisa o regime de dependência em disciplinas na ETFRN: ''procedimentos de
avaliação falhos (questões que não correspondem aos conteúdos ministrados em sala
de aula, provas longas, questões complexas e tempo reduzido, falta de clareza na
elaboração das questões, má distribuição da pontuação)"10; recuperação da
aprendizagem não efetivada durante o desenvolvimento do processo de ensino e não
assegurada no exíguo período, oficialmente destinado para esse fim; aprovação do
aluno concretizada, muitas vezes, com deficiência de aprendizagem e limitada à
simples atribuição de notas que garantam a sua promoção do nível de ensino anterior
ao subseqüente.
Tratar das dificuldades inerentes à avaliação da aprendizagem também
implica relacionar os fatores negativos da dependência em disciplinas.
Os resultados da pesquisa realizada na ETFRN, sobre essa questão,
apontam entraves causados pela dependência, enunciados a seguir: instrumento legal
e pedagógico provocador de acomodação ou de sobrecarga do aluno; desconsiderando
na prática, da integração vertical dos conteúdos de ensino; produção de alterações no
fluxo da entrada e saída do aluno na Instituição, transformando-se, na forma como
vem se efetivando, em um bloqueio a democratização do ensino, ocasionando uma
inversão do papel que a Escola deve assumir na sociedade.11
Outro ponto a ser abordado diz respeito ao estágio curricular. Dentre os
inúmeros problemas identificados, destacam-se a desatualização do manual do
estagiário; carga-horária correspondente a 850 horas e utilizada, em algumas
circunstâncias, na execução de atividades desvinculadas da formação específica do
aluno; sobrecarga de trabalho dos professores orientadores dificultando a devolução
em tempo hábil, do resumo de atividade diárias do estagiário; utilização de critérios de
pré-seleção de candidatos ao estágio definidos apenas pela Coordenação de Integração
Escola-Empresa (CIEE) e não amplamente divulgados na Instituição; falta de critérios
claros e objetivos, tanto do ponto de vista técnico quanto de redação, para avaliação e
elaboração do relatório final de estágio; processo lento de avaliação do relatório;
orientação insuficiente ao aluno, no que se refere à assunção de uma postura
profissional durante o estágio; desarticulação entre a CIEE, coordenadorias de cursos e
professores orientados.
Além desses aspectos, cabe ressaltar as dificuldades enfrentadas, pela
ETFRN e pelo estagiário, na supervisão do estágio, quando de sua realização em outros
Estados, notadamente, no tocante ao deslocamento do professor orientador e aos
limites da orientação técnica à distância.
Um fato preocupante relaciona-se ao cancelamento do estágio, por
motivos que variam desde o desestímulo do aluno estagiário, por encontrar-se em
disfunção, à remuneração simbólica, opção por cursos universitários e aos problemas
de ordem pessoal.
Mais preocupante, ainda, é a colocação do aluno no campo de estágio,
considerando as especificidades dos diversos cursos e as flutuações do setor produtivo
local e regional.
10
SILY A, Maria das Graças Baracho e WETSCH, Maria do Livramento Cavalcanti. Uma análise do regime de
dependência em disciplinas na ETFRN. 1993. p. 40.
11
Para maior aprofundamento dessa questão ver documento citado, p.9-20
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Em se tratando dos Cursos de Mineração e Geologia são mais evidentes
as limitações do mercado de trabalho, vez que as empresas restringem a oferta de
vagas para o sexo feminino.
Já os estagiários provenientes dos cursos de Eletrotécnica e Mecânica
têm facilidade de ingressar no campo de estágio; entretanto, dos 100% interessados e
encaminhados, a maioria não exerce, nas empresas, atividades essencialmente ligadas
à sua especialização. Convém acrescentar que, no caso de Mecânica, o mercado de
trabalho local continua apresentando restrições à aceitação de estagiárias.
No curso de Saneamento não se registram grandes dificuldades quanto
à oferta de estágios, à exceção daqueles relacionados com o Saneamento Básico.
Situação inversa observa-se no campo da Tecnologia de Alimentos, considerando que a
estrutura atual do referido curso não possibilita a formação de técnicos para atender a
demanda do mercado de trabalho.
Já o Curso de Edificações caracteriza-se por ter o maior número de
alunos, cujas aspirações não estão voltadas para o estágio, mas para os cursos
superiores de engenharia e arquitetura. Apesar disso, esse curso dispõe de um campo
de estágio local relativamente amplo. Não obstante, grande parte dos estágios é
realizada no exercício de funções burocráticas que não contribuem para uma formação
profissional de qualidade.
O Curso de Estradas não tem apresentado problemas relativos à oferta
de estágio devido ao convênio firmado entre a ETFRN e a Secretaria de Educação e
Cultura/RN (SEC) para o desenvolvimento de atividades concernentes à formação do
técnico de nível médio, na área da construção civil. Prevê, o referido convênio, além do
levantamento topográfico e arquitetônico, a identificação das condições físicas e dos
espaços utilizados em todas as escolas do interior do Estado, a reconstrução e/ou
ampliação dessas escolas com as etapas de montagem e execução das obras. Em
decorrência disso, durante o primeiro semestre letivo de 1994, não se registrou
qualquer caso de evasão, cancelamento ou abandono de estágio. Contudo, é
necessário ter clareza do caráter de transitoriedade das condições vinculadas à
existência desse convênio, tendo em vista tratar-se de uma medida de natureza
político-administrativa do governo do Estado.
Dado o desinteresse demonstrado pelos alunos concluintes do Curso de
Edificações, para estagiar no campo específico de sua formação, criaram-se, por isso
mesmo, nova possibilidades de estágio para os alunos do Curso de Estradas.
Em relação ao curso de Segurança do Trabalho a situação caracteriza-se
pela existência de campo de trabalho, mas não há interesse dos conc1uintes desse
curso em realizar o estágio. Para exemplificar a situação descrita, no semestre letivo
94.1, apenas 09 (nove) alunos foram matriculados para o estágio, sendo que destes,
04 (quatro) estagiaram sem supervisão técnica da Escola, enquanto 05 (cinco)
colocaram em primeiro plano o curso universitário e, em segundo, a realização do
estágio, desde que respeitado o horário do seu curso superior.
As mudanças que se pretende implementar na ETFRN, no que diz
respeito à sua estrutura didática, apontam algumas prioridades emergentes da
identificação das suas próprias deficiências.
Um primeiro aspecto a considerar liga-se à necessidade urgente de
romper com a estrutura rígida dos seus cursos, de modo a possibilitar uma maior
flexibilização e dinamicidade organizacional e pedagógica. Esse rompimento, por si só,
não garante a qualidade do ensino que a Escola se propõe oferecer. É preciso, pois,
transformar os conteúdos programáticos sem instrumentos atualizados do saber, e
buscar a socialização do conhecimento na direção de uma atitude interdisciplinar, a
ser assumida no processo de ensino-aprendizagem, em todos os cursos da Escola. Isso
implica o redirecionamento da prática pedagógica com base nos princípios
norteadores da nova proposta curricular da ETFRN.
Um outro elemento a ser destacado refere-se ao regime seriado anual
que será implantado, no início de 1995, como uma das estratégias de superação do
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esfacelamento do saber sistematizado e de suas conseqüências negativas para o
processo educativo. Uma mudança dessa ordem provoca modificação na estrutura das
atuais grades curriculares, na medida em que evita a superposição e a superficialidade
dos conteúdos de ensino e contribui para o aprofundamento dos conhecimentos a
serem ministrados e para o desenvolvimento de atitudes interdisciplinares.
Ainda merece ressaltar que, diante das atuais formas de ingresso nos
cursos da Escola, faz-se necessária uma mudança no processo de inscrição ao exame
de seleção. Urge, portanto, avaliar o convênio celebrado entre a ETFRN e as prefeituras
municipais, visando a adequa-Io aos princípios do novo currículo.
Um outro ponto a ser revisto diz respeito aos critérios de seleção para
os cursos técnicos da Escola, tendo em vista o estabelecimento de padrões básicos de
competência a serem apresentados pelos candidatos.
Acrescente-se a isso a necessidade de utilização do potencial da
informática, em todo o processo de seleção, como meio de ultrapassar os limites da
correção manual dos instrumentos de avaliação e agilizar a divulgação dos resultados
finais do exame realizado.
Retomando o enfoque da caracterização da clientela, merecem registro
algumas considerações.
A investigação relativa ao nível sócio-econômico e educacional dos
alunos apóia-se em uma amostra pouco significativa, em termos numéricos, e de
reduzida expressividade quanto à diversidade do universo pesquisado. Diante desse
fato, toma-se imprescindível envolver os estudantes de todos os níveis e cursos na
tentativa de captar informações que subsidiem a construção de um perfil, o mais
fidedigno possível, do alunado da ETFRN.
O perfil definido deve, pois, constituir-se em um referencial para o
professor na elaboração dos objetivos de ensino, seleção de conteúdos, metodologias
e procedimentos de avaliação da aprendizagem, no sentido de adequar a prática
pedagógica ao aluno, na sua dimensão real, com vistas à formação omnilateral do
homem.
Estabelece-se, portanto, a necessidade de divulgação da pesquisa a cada
ano letivo, no devido tempo, para que os seus resultados sirvam de subsídios ao
planejamento pedagógico.
No que concerne à avaliação da aprendizagem escolar, os problemas
apontados indicam a urgência de uma revisão criteriosa da Portaria n° 277/89GD/ETFRN, que a regulamenta, com base nos fundamentos teóricos da nova proposta
curricular. O mesmo pode ser afirmado com relação à portaria da dependência em
disciplinas, cuja análise dos seus aspectos positivos e negativos já foi amplamente
divulgada na Instituição.
A redefinição dos documentos mencionados não exclui um reexame da
prática docente e a realização de estudos sistemáticos voltados para a atualização e
aperfeiçoamento permanentes, visando à superação das lacunas existentes.
Das colocações feitas com relação ao estágio curricular depreende-se
que, frente aos impactos tecnológicos e às tendências atuais do setor produtivo local,
regional e nacional, se impõem mudanças na atual estrutura dos cursos da Escola, de
modo a estabelecer uma maior sintonia entre a formação tecnológica do aluno e as
necessidades reais do mercado de trabalho.
Atente-se, ainda, para a necessidade de atualização de todos os
documentos pertinentes à complementação profissional do aluno, elaborados pela
Escola, desde as Normas para a Realização do Estágio (anexo à Portaria 485/91-GD),
Normas para a Realização do Microestágio (anexo à Portaria 0145/87-GD), Sistema de
Orientação de Estágio (anexo à Portaria 383/91) ao Manual do Estagiário.
Cabe à ETFRN oferecer uma maior infra-estrutura com relação a
transporte, pessoal de apoio e especialistas em treinamento e seleção de pessoal para
o desenvolvimento do trabalho da Coordenação de Integração Escola-Empresa,
responsável pelo encaminhamento do aluno para estágio e pelo acompanhamento e a
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avaliação das atividades relativas ao exercício orientado da profissão. Disso decorre,
em virtude da natureza da ação desse setor, a exigência de uma maior articulação
entre as coordenadorias de cursos e a própria ClEE.
No âmbito da Coordenação de Apoio ao Estudante evidenciam-se
algumas dificuldades localizadas, especialmente, na Coordenadoria de Atividades
Sócio-Culturais, na Divisão de Serviço Social e no Serviço de Saúde. Em se tratando da
primeira, registram-se o excesso de burocracia que obstaculiza a realização das
atividades artístico-culturais e a primazia do atendimento às solicitações dos demais
laboratórios, em detrimento do laboratório de artes. No caso da segunda, o baixo valor
estabelecido para o pagamento da bolsa de trabalho e a inexistência de critérios para a
definição do valor correspondente à referida bolsa constituem-se os dois maiores
problemas enfrentados pela Divisão do Serviço Social. Em relação ao Serviço de Saúde,
a realização do tratamento odontológico completo, atingindo apenas os alunos dos
níveis I e II é, por assim dizer, uma limitação dessa modalidade de atendimento na
ETFRN.
Diante de tal situação, faz-se “mister” a definição de mecanismos que
viabilizem a solução dos problemas com maior rapidez e eficiência, conforme já foi
mencionado nas prioridades referentes à estrutura organizacional desta Instituição.
Toma-se imperativa, frente aos pressupostos teóricos da nova proposta curricular, a
igualdade no tratamento das dificuldades constatadas quanto à dicotomia existente no
processo de educação geral / formação especial.
No que diz respeito à Divisão de Serviço Social, aponta-se como
condição primordial para a superação da problemática vivenciada, a definição de
critérios para a fixação do valor correspondente à bolsa de trabalho, de modo a
permitir uma retribuição financeira condigna, ensejando ao aluno, participante desse
Programa, condições para o desenvolvimento de atitudes e habilidades essenciais à
sua formação profissional.
Considera-se, também, uma prioridade do Serviço de Saúde a ampliação
do tratamento odontológico completo, no sentido de beneficiar a todos os alunos da
Escola. Convém, ainda, intensificar as campanhas de educação para a saúde tão
necessárias à obtenção de informações que ajudem na prevenção e tratamento de
doenças.
Outro aspecto a se ressaltar são os problemas constatados na
Coordenação de Relações Empresariais, entre os quais se incluem o reduzido número
de professores para ministrar aulas em cursos extraordinários promovidos pela ETFRN;
a escassez de pessoal de apoio; a resistência à mudança, por parte de profissionais da
Escola; a falta de acompanhamento do Departamento de Desenvolvimento do Ensino
às pesquisas financiadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPQ), através dos Programas de Recursos Humanos em Áreas
Estratégicas (RHAE), de Capacitação e Difusão Tecnológica (PCDT) e do Fundo Nacional
de Desenvolvimento do Ensino (FNDE); o excesso de burocracia já registrado
anteriormente em diversos momentos da análise, ora realizada.
Na busca de alternativas que resultem em melhorias concretas para
efetivação das atividades dessa Coordenação, toma-se indispensável a disponibilidade
de um maior número de professores para assumirem aulas nos cursos extraordinários;
admissão ou remanejamento de servidores administrativos aptos para o exercício de
funções de apoio; promoção de seminários, treinamentos em serviço e/ou cursos de
atualização que contribuam para a aquisição de uma nova visão do papel da Escola na
formação profissional do aluno, em resposta às exigências advindas da sociedade
contemporânea em permanente mutação; e definição de critérios de acompanhamento,
pelo DDE, às pesquisas, em desenvolvimento na Escola, pela entidade já citada.
O último ponto a acrescentar refere-se à realização de pesquisas e
produções tecnológicas capazes de contribuir para ampliar a função social da Escola
por meio da geração e produção de conhecimentos científicos e tecnológicos.
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Enfim o Departamento de Recursos Humanos, mais especificamente, a
Divisão de Seleção e Desenvolvimento de Pessoal, depara-se com inúmeros problemas,
que dificultam a qualificação dos servidores da ETFRN. O maior obstáculo enfrentado
por este setor centraliza-se na imprevisibilidade do orçamento da União, o que, muitas
vezes, compromete a operacionalização das metas previstas, anualmente, para a
capacitação de pessoal docente e administrativo.
Daí decorrem os entraves na contratação de professores substitutos
para assumirem as aulas dos docentes que solicitam afastamento, a fim de
participarem de cursos de pós-graduação.
Ainda, insere-se neste quadro a existência de uma política de
capacitação de pessoal que se apóia em critérios subjetivos.
Buscando superar essas distorções, convêm considerar, do ponto de
vista da ordem legal e administrativa, duas condições básicas. Em primeiro lugar, a
necessidade do cumprimento da Lei 8.460, Artigo 23 que assim prescreve: "O Poder
Executivo dará prioridade, dentre os programas de trabalho a cargo do Ministério do
Trabalho e da Administração, ao Programa Nacional de Treinamento, Qualificação e
Desenvolvimento do Servidor Público, para implantação do qual serão destinados a
partir do exercício de 1993, nos termos da Lei orçamentária, recursos específicos
correspondentes a 1 % do valor da folha de pagamento". Em segundo lugar, o
empreendimento de gestões junto à Secretaria da Administração Federal (SAF) para
que os recursos do Fundo Especial de Formação, Qualificação, Treinamento e
Desenvolvimento do servidor público, de que trata a Resolução n° 1, de 29 de junho de
1994, sejam administrados pelos próprios órgãos / entidades públicas.
Uma maior disponibilidade de recursos financeiros e a definição de uma
política de capacitação dos servidores, inspirada na nova proposta curricular,
regulamentada por critérios objetivos e amplamente divulgada na Instituição, sem
dúvida, concorrerão para a melhoria da qualidade das ações da Escola, sobretudo para
uma maior competência pedagógica e administrativa, com repercussões positivas na
formação profissional do aluno.
Essas constatações servirão de ponto de partida para a concretização de
outras prioridades, tais como: cursos de informática, objetivando a implantação de
uma rede de informatização dos diversos setores da ETFRN; participação dos
servidores, com apresentação de trabalhos, em eventos promovidos pelo Conselho de
Diretores das Escolas Técnicas Federais e Industriais (CONDITEC) e outros de caráter
científico e tecnológico; redução de carga horária de servidores docentes e
administrativos para realização de cursos de pós-graduação; e intercâmbio dessa
Divisão com a Coordenação de Relações Empresarias, no sentido de evitar a
fragmentação de ações comuns, somando iniciativas e esforços que resultem na
melhoria do programa de capacitação dos servidores da ETFRN.
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PARTE IV
A proposta Curricular em ação
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O MODELO PEDAGÓGICO DA ETFRN: uma proposta de mudança.
Da análise das dificuldades enfrentadas pela Escola, muitos pontos
positivos emergiram, indicando a possibilidade de mudanças e de novos caminhos.
A perspectiva inovadora que se abre para esta Instituição resulta, não
apenas da tentativa de solucionar os seus próprios problemas, à luz de novas bases
teórico-metodológicas, mas também da análise dos indicadores sócio-econômicos do
Rio Grande do Norte, bem como das exigências provocadas pela dinâmica da
sociedade contemporânea.
Abstraindo dados dessa realidade, a ETFRN elaborou uma nova proposta
curricular que, desde a sua origem, se apresenta como um processo de construção
coletiva, de mudança, de recuos e de avanços, possibilitando-lhe o enfrentamento das
questões atuais e instrumentalizando-a para os desafios futuros.
Trata-se, portanto, de uma estrutura curricular concebida como pólo
dinamizador de todas as ações da Escola e elemento de renovação profunda da prática
educativa, no sentido de buscar a competência necessária à formação técnicoprofissional, considerando a vincu1ação entre cidadania e tecnologia.
Inspirado em princípios norteadores que ressalta a educação como
instrumento fundamental do conhecimento, e inserido em seu contexto específico e
em sua historicidade, o novo currículo da ETFRN enfatiza o domínio do saber nos
campos da ciência, tecnologia e cultura, sem que isso signifique o armazenamento de
informações estáticas e acríticas; a compreensão universalista de ciência, utilizando-se
uma nova metodologia no processo de conhecimento, o que implica a assunção de
uma postura interdisciplinar; a unidade teoria-prática, manifestada nas ações dos
sujeitos envolvidos e na forma como eles produzem; o desenvolvimento de novos
padrões de comportamento necessários ao convívio social; a competência para
resolver os problemas e as situações da realidade de modo responsável e consciente; o
entendimento da educação e do trabalho como práticas sociais, permeadas de
contradições, possibilitando a visão critica das tendências e evoluções do processo
produtivo; a construção de um projeto pedagógico coletivo que garanta a todos o
acesso ao saber sistematizado, e que viabilize a tomada de decisões respaldadas em
princípios democráticos; e a elaboração de um plano de capacitação de recursos
humanos, dentro de princípios éticos, viabilizando a educação continuada e a
valorização dos servidores da Escola, bem como o atendimento às expectativas dos
educandos.
Em decorrência dessas novas diretrizes curriculares, a, ETFRN, hoje,
assume uma nova função social. Destina-se, portanto, a transmitir e gerar
conhecimentos científicos e tecnológicos, que possibilitem ao aluno um padrão de
competência técnico-profissional para atuar no campo da pesquisa; desenvolver
tecnologias no processo produtivo e na prestação de serviços à população, assim
como ampliar a compreensão do meio social, como condição para interferir na
sociedade e transformá-Ia em função dos interesses coletivos.
Em consonância com o novo papel que a Escola desempenha na
sociedade, redefinem-se os seus objetivos em função dos quais serão desenvolvidas as
suas ações, voltadas, sobretudo para: transmitir e gerar conhecimentos científicos e
tecnológicos, que permitam ao aluno atingir um padrão de competência técnicoprofissional para o exercício de atividades no campo da pesquisa, desenvolvimento de
tecnologias no processo produtivo e a prestação de serviços à população; desenvolver
habilidades instrumentais básicas das formas diferenciadas de linguagem, próprias das
diferentes atividades sociais e produtivas; desenvolver categorias de análise que
propiciem a compreensão do processo histórico - critico da sociedade e das formas de
atuação do homem, enquanto cidadão e trabalhador, sujeito e objeto da história;
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contribuir para a formação de hábitos e de atitudes, baseados em princípios éticovalorativos e em uma concepção de sociedade, na qual prevaleçam a solidariedade
humana, os interesses coletivos e o compromisso com a melhoria da qualidade de vida
da maioria da população.
A partir dessa nova função social da Escola e dos seus novos objetivos,
foi possível construir um modelo pedagógico para a ETFRN que refletisse não só as
exigências do momento histórico pelo qual passa a sociedade contemporânea, mas
também as variáveis internas externas que influenciam na dinâmica da própria
Instituição.
Nesse contexto, consideraram-se as transformações que ocorrem na
ordem política e econômica mundial, desde a redefinição do papel do Estado, aos
impactos provocados pela revolução tecnológica, traduzidos por novas formas de
organização social do trabalho.
Subjacente ao modelo proposto e servindo-lhe de base de sustentação
teórica estão os princípios norteadores do próprio currículo, já explicitados
anteriormente.
Apoiado, também., em fundamentos de natureza filosófica,
biopsicológica, sócio-antropológica, cultural e legal, o novo modelo pedagógico
sintetiza uma determinada visão de mundo, de sociedade, de ciência, de educação, de
trabalho, de teoria-prática e de formação omnilateral do homem Tomando por base
tais considerações, faz-se mister apresentar a principal inovação introduzida por esse
modelo na Instituição. Trata-se, especificamente, das áreas de conhecimentos de
Construção Civil, Eletromecânica, Geologia e Mineração, Informática, Serviços,
Tecnologia Ambienta, de suas respectivas habilitações e da habilitação especial de
Segurança do Trabalho (ver anexo 07).
Essas áreas, substitutas dos cursos técnicos existentes, são entendidas
como um conjunto de matérias afins, organizado de modo a assegurar um saber
sistematizado e uma base tecnológica comum, capaz de possibilitar maior diversidade
de habilitações profissionais que permitam ao aluno a escolha de uma ocupação
técnica adequada aos seus reais interesses e às exigências do mundo produtivo.
Essa modificação cria, entre outros aspectos, maiores possibilidades de
atendimento às necessidades e interesses do aluno, permite à Escola responder mais
rapidamente às demandas do mercado de trabalho e favorece a assunção de atitudes
interdisciplinares, assim como a atualização e a educação continuada.
De princípio, estão previstas quatro formas de admissão nessas áreas
de conhecimentos, conforme cada situação especificada a seguir: alunos que estão
cursando a 8ª série do 1º grau e com o 1º grau completo que, através de processo
classificatório, ingressem em uma dessas áreas nas quais poderão permanecer os
quatro anos previstos no modelo pedagógico; alunos com o 2° grau completo, que
submetidos a exame classificatório diferenciado e adaptação curricular, são admitidos
no 2° ano em uma das áreas de conhecimentos; alunos com o 2° grau completo que,
através de vestibular diferenciado, terão acesso aos cursos de graduação; concluintes
das habilitações nas diversas áreas de conhecimentos que retomem do mercado de
trabalho para uma nova habilitação, incluindo o estágio, permanecerão na Escola por
mais um ano.
O modelo admite duas possibilidades ele saída das áreas de
conhecimentos ao final do 4° ano, após o estágio, quando o aluno estará apto para o
exercício de uma profissão no mercado de trabalho ou para prosseguir os estudos em
nível de 3º grau, seja na ETFRN, seja em outra instituição de ensino superior.
A estruturação do modelo compreende três fases intimamente
relacionadas: na primeira, com duração de três anos, o aluno receberá informações
científicas e tecnológicas comuns. A base tecnológica será adquirida,
progressivamente, à medida que o aluno for cursando disciplinas específicas da área
de conhecimentos que correspondam à sua opção; na segunda fase, com duração de
um ano, o aluno fará o aprofundamento em uma habilitação de sua escolha, e após o
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exercício orientado da profissão, poderá ingressar no mercado de trabalho, ou
prosseguir seus estudos no ensino superior; na terceira e última fase, o aluno realizará
estudos de graduação tecnológica.
O estágio, iniciado no 4° ano, e compreendido como um momento de
complementação da formação profissional, da aplicação de conhecimentos teóricopráticos e da assunção de atitudes próprias do cidadão, apresenta-se, nesse modelo
pedagógico, sob formas diferenciadas, de acordo com as especificidades das diversas
áreas de conhecimentos, a natureza das habilitações e as exigências do mercado de
trabalho. Essa atividade curricular será desenvolvida em um mínimo de 360 (trezentas
e sessenta) horas.
O modelo, ora explicitado, contém em cada área, reservadas as suas
especificidades, uma base científica e uma base tecnológica, essencialmente
interligadas. A base científica privilegia os conhecimentos originários de teorias que
favorecem discussões inteligentes, estimulam o desenvolvimento do pensamento
critico e criativo, bem como facilitam a compreensão da relatividade do saber e de sua
construção como um processo indissociável da atividade prática. Tais conhecimentos
tornam-se, pois, indispensáveis à assimilação dos conteúdos de ensino próprios da
base tecnológica. Esta, por sua vez, destina-se à integração desses conhecimentos às
inovações advindas do mundo produtivo, das novas formas de organização do
trabalho, enfim, da indústria e dos serviços.
Nesse sentido, enquanto a base científica caracteriza-se pela amplitude
do saber, sem que isso signifique uma superficialidade do conhecimento, a base
tecnológica propicia a aplicação desse saber em função de sua utilidade e eficácia
prática.
Não se trata, porém, de uma distinção reducionista dessas bases, mas
sim do estabelecimento de funções que se complementam, uma vez que a intersecção
nelas existente é a via formal por que se busca a unidade teoria-prática.
No tocante à habilitação profissional o Parecer n° 45172-CFE a define
como uma condição que resulta "de um processo por meio do qual uma pessoa se
capacita para o exercício de uma profissão ou de uma ocupação técnica, cujo
desempenho exija além de outros requisitos, escolaridade completa em nível de 2°
grau ou superior". Visa, sobretudo, ao aprofundamento da qualificação profissional do
aluno, levando-se em consideração o seu desempenho e as suas preferências,
oferecendo-lhe maiores possibilidades de formação técnico-profissional diante da
diversidade de habilitações que se lhe apresentam nas diversas áreas.
Atente-se, nesse aspecto, para o princípio da flexibilidade expresso no
modelo, e materializado na construção das áreas, com desdobramentos mais
abrangentes na fase das habilitações.
Na linha de verticalização do ensino tecnológico, defendida pelo MEC, o
novo modelo pedagógico oportuniza, conforme se mencionou a adaptação curricular,
o vestibular diferenciado e a graduação tecnológica.
A adaptação curricular, prescrita na Lei 5.692/71, Artigo 12,
regulamentada na Organização Didática da ETFRN, Capítulo III, Artigos 19 e 2912,
tratam do prosseguimento de estudos dos alunos com o 2° grau completo, nas
diversas áreas de conhecimentos da Escola.
Um outro mecanismo facilitador da verticalização do ensino diz respeito
ao vestibular diferenciado, destinado ao ingresso nos cursos de graduação
tecnológica. Poderão participar desse concurso vestibular candidatos que hajam
concluído a formação técnica de nível médio ou propedêutica.
Ainda, na busca do aprofundamento do saber, a Escola oferecerá, na
graduação tecnológica, cursos de 3° grau nas diversas áreas existentes, após
12

Organização Didática da ETFRN (a ser aprovada pelo Ministério de Educação e do Desporto).
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aprovação do projeto de sua transformação em Centro Federal de Educação
Tecnológica.
A graduação - condição necessária à qualificação profissional, face ao
avanço tecnológico e à realidade do mundo contemporâneo - apresenta-se como outra
inovação desse modelo curricular, devendo ser implantada com base na legislação
específica e considerando as perspectivas de desenvolvimento local e regional.
Vale acrescentar que o modelo pedagógico descrito, traçando o esboço
do novo currículo, não se constitui um projeto definitivo, mas passível de
reformulação, sempre voltado para as exigências dos momentos históricos,
determinados pelo contexto sócio-econômico, político e cultural.
As barreiras institucionais, pessoais e profissionais que dificultam o
desenvolvimento de uma educação tecnológica de qualidade, e a impossibilidade de se
expressar, graficamente, toda a dinâmica do currículo são limites, porém não
inviabilizam as perspectivas de mudança e de novas experiências no âmbito da
formação técnico-profissional na ETFRN.
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DO MODELO PEDAGÓGICO À PEDAGOGIA E À PRÁTICA DOCENTE
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Os limites impostos ao modelo proposto, pela impossibilidade de
traduzir no real as concepções que o sustentam - expressando o ideário da Instituição
em torno de homem, sociedade, educação, cultura, ciência, currículo, teoria e prática
entre outros -, serão superados por uma pedagogia cuja dinâmica seja capaz de
atribuir-lhe verdadeiro significado, bem como de nortear a ação educativa a ser
desenvolvida na Escola.
Há um reconhecimento generalizado de que esta ação educativa, por
objetivar a produção do homem, em homem, pelo homem, necessita de uma diretriz
teórica que lhe é fornecida peja Pedagogia como teoria e prática do processo
educativo. Enquanto teoria, a Pedagogia representa um corpo de conhecimento que
trata da natureza e dos fins da educação em uma sociedade determinada e, ainda, dos
meios indispensáveis à formação do homem para exercer as atividades da vida social.
Enquanto prática, ela necessita do conhecimento racional da ação educativa e de
mediações que a efetivem. Tais mediações nada mais são do que a própria ação do
homem inspirada pelas teorias formuladas. Assim sendo, a Pedagogia não se pode
restringir a interpretações teóricas, por si mesmas, pois torna-se inócua, isto é, não se
concretiza como prática educativa em geral e, em particular, como prática pedagógica
que se realiza dentro da Escola.
Em se tratando da ETFRN, a Pedagogia, sob o ponto de vista teórico,
insere-se nos fundamentos filosóficos, biopsicológicos, sócio-antropológicos e
culturais do currículo, já explicitados anteriormente.
A partir daí, a Pedagogia, apoiada também nos dados da realidade,
analisados, poderá dirigir e orientar o processo educativo em suas finalidades e meios
de ação.
Vista na sua dimensão prática, a Pedagogia exige a iniciativa e a direção
dos professores da Instituição que, naturalmente, serão capazes de realizar a
articulação da sua prática pedagógica com os pressupostos teóricos da proposta
curricular adotada pela Escola.
As novas perspectivas que se abrem para o exercício das tarefas
educativas na ETFRN exigem a superação de uma Pedagogia cujas tendências ora se
manifestam no autoritarismo do professor, na transmissão de um saber enciclopédico
e a-histórico, na subserviência do aluno, no cultivo do intelecto, na aprendizagem
mecânica e no diretivismo das atividades pedagógicas, ora elegem o aluno como
núcleo da atividade da questão educativa, o conhecimento como uma verdade absoluta
e dissociada das realidades sociais, a valorização do processo de aquisição do saber e
não do saber propriamente dito, o não-diretivismo do processo ensino-aprendizagem,
a espontaneidade do educando e as necessidades e interesses tanto individuais quanto
do grupo.
Note-se, ainda, que outra forma de expressão dessa Pedagogia centrase na modificação do desempenho do aluno em face de objetivos preestabelecidos, no
controle do ensino, na aplicação das técnicas do planejamento sistêmico e na
preocupação da Escola de produzir técnicos competentes para o mercado de trabalho,
preparados, "eficientemente", através de informações precisas, objetivas e rápidas.
À luz dessa Pedagogia, sintetizada nas suas diversas tendências, o
papel da escola consiste basicamente na transmissão de conhecimento; contribuindo
para o progresso da humanidade e a eqüidade social, mantendo-se, entretanto,
inalterada a estrutura da sociedade.
Ir além das tendências pedagógicas que se observam na Instituição não
significa destruí-Ias, nem dar-lhes uma unidade de caráter puramente eclética. Nesse
sentido, o que se pretende realçar é a necessidade de submetê-Ias a um exame crítico,
frente aos fundamentos da proposta curricular, para resgatar o que podem oferecer de
contribuição ao processo educativo e delas expurgar o que encerram de acriticidade e
falta de perspectiva histórica.
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Importa, pois, compreender que desse trabalho analítico surgirá outra
Pedagogia que, partindo de uma visão histórico-crítica do processo social, atribui à
Escola o papel de transformar o conhecimento elaborado pela humanidade em saber
escolar, como condição imprescindível para que o aluno possa ampliar sua visão de
mundo e interferir na sociedade em função dos interesses coletivos.
Esse saber escolar é o conhecimento científico transmitido em sala de
aula, que se manifesta de um lado, como conhecimento propriamente dito - um corpo
de informações sistematizadas - de outro, como o seu significado, ou seja, o trajeto
percorrido pelo pensamento para a apropriação da realidade.
O conhecimento, tal como é percebido nessa nova tendência
pedagógica, constitui-se uma questão complexa que, na concepção de Leite (1993.
p.23), entre outras características, apresenta-se sob a forma de produto e processo.
Como produto, o conhecimento aparenta ser estático, pronto, evolutivo
e acumulativo, reduzindo-se a um conjunto de informações sistematizadas no trabalho
de investigação da realidade. Mesmo quando fruto de determinada pesquisa que lhe
garante a aparência de terminalidade, esse conhecimento ainda é alvo de discordância
no âmbito da própria ciência.
Visto como processo, o conhecimento é dinâmico, síntese de múltiplas
determinações. É a própria vivência incompleta, transitória, desordenada. Traz
subjacente uma série de interesses e alternativas que contestam a sua condição de
universalidade, de produto indiscutível, não sujeito a embates. A divergência de
interesses e alternativas subjacentes ao processo de produção do conhecimento tem
marcado o debate entre as diferentes posições teóricas que defendem modos
diferentes de aproximação do real.
Do ponto de vista de LEITE (1993, p.23):
Todo produto tem por trás um processo e, apesar de o produto ser o resultado de um
determinado processo, ele nunca retrata o processo. O produto aparece acabado,
pronto e arrumado. O processo, por sua vez, é provisório, inacabado, desarrumado. É
no momento dialético do processo que as decisões são tomadas, tendo por base toda
dinâmica social na qual está envolvida a possibilidade construtiva do homem. É no
momento dialético do processo de produção do conhecimento que o saber contribui
para a construção de determinado mundo, de uma determinada sociedade, de uma
determinada condição de humanidade e opta por ela.
Embora se hajam destacado as duas facetas do conhecimento - produto
e processo _ elas não se constituem em momentos excludentes. Se o processo é
definido como o instante no qual ocorre o embate ideológico, a luta política, as
experiências históricas, e o produto é o resultado provisoriamente estático e
particularizado do real, um não pode acontecer sem o outro. Há, evidentemente, uma
relação dinâmica e estreita entre ambos.
O dinamismo processo-produto é marcado pela questão da
historicidade do conhecimento e traz incorporada a ideologia, uma vez que esta é
inerente à ação humana. Todavia, no processo de apropriação do real, a ideologia
manifesta-se claramente, pois o homem, ao produzir o conhecimento, ao buscar a
verdade, traz consigo valores, sentimentos e experiências que marcaram sua trajetória
de vida e fazem parte de sua ação. Enquanto o conhecimento é produto, ou seja, um
corpo de informações sobre o mundo, resultante da ação humana, a ideologia
desaparece nos meandros da "objetividade científica", encobrindo a realidade
conflituosa na qual se deu o aparecimento das idéias e a constituição do saber
científico.
Essa nova abordagem acerca do conhecimento se contrapõe ao saber
como uma verdade absoluta dissociada da realidade social, tal como aparece na
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pedagogia tradicional e nas tendências dela decorrentes, cujos resquícios ainda se
observam, em grau acentuado, na prática docente desta Instituição.
A Pedagogia que ora se defende para esta Escola, coerente com os
pressupostos da proposta curricular, nega essa forma ingênua e acrítica de perceber o
conhecimento, por considerá-lo como um produto transitório e passível de
transformação.
Trabalhar o conhecimento sobre esse enfoque requer uma nova
competência do professor na sua dimensão técnica e política.
Sob o ponto de vista técnico, a competência do professor materializa-se,
entre outros aspectos, através do domínio do saber historicamente acumulado, da
habilidade de selecionar, adequar convenientemente e transmitir esse saber, como
também da utilização das "formas mais eficazes para a sua apropriação pelos alunos,
levando-os à descoberta e à invenção. Constitui-se, portanto, o saber-fazer que
caracteriza a prática pedagógica.
Analisar a competência técnica por esse ângulo não é somente atribuir
ao professor a função de trabalhar o conhecimento como produto, na perspectiva já
abordada. O ato de transformar esse saber em conteúdos de ensino e a seleção de
formas e técnicas de transmiti-lo caracteriza o momento do conhecimento como
processo em que se insere a dimensão política da competência do professor.
Posta essa afirmativa, cabe avançar na dimensão política da prática
docente, salientando que entre as várias acepções do termo política, o sentido que se
lhe empresta agora inclui a intencionalidade do ato educativo, na medida em que o
professor pretende influenciar o comportamento do aluno, transmitindo-lhe o saber
necessário para direcionar sua inserção na sociedade.
Considerando que a escola é por excelência, o lugar onde a prática
educativa se desenvolve, afirma Rodrigues (1985, p.47):
a escola vai cumprir sua missão política, não quando elabora no seu interior um
discurso sobre a política, mas quando, através de sua prática educativa, puder
preparar o cidadão para a vida da polis, para a vida política, isto é, para a
compreensão da totalidade social onde ele está inserido.
De certo, tal colocação refere-se à instituição escolar de uma forma
genérica, entretanto, a transposição das idéias do autor para o âmbito da ETFRN é
bastante pertinente pela sua consonância com os objetivos desta Escola que, por meio
da transmissão e geração do saber, do desenvolvimento de determinadas habilidades
indispensáveis às diversas formas de linguagem e da compreensão do processo
histórico-crítico da sociedade, visa à formação do técnico-cidadão.
Vale acrescentar que a operacionalização desses objetivos, tal como se
definem na proposta curricular, reforça a necessidade de uma prática docente que se
coadune com a perspectiva da dimensão técnica e política anteriormente abordada.
Tais dimensões, essencialmente indissociáveis, não se colocam como
pólos opostos dessa prática docente, nem a competência técnica deve ser considerada
um momento prévio do compromisso político.
Para corroborar essa idéia, vale-se do pensamento de Paolo (1983, p.
96), transcrito a seguir:
Esse saber-fazer não pode ser um momento que precede o horizonte político, pelo
contrário, ele é já uma concretização de determinada linha política. Todo saber-fazer
contém certa visão de mundo e é um ato político no qual se concretizam certas
intenções sociais gerais.
Anote-se que o autor, mesmo ressaltando o caráter de
indissociabilidade dessas duas dimensões, não lhes confere uma unidade. Na verdade,
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ainda que sejam estas categorias distintas, com especificidade própria,
complementam-se, imbricam-se.
Aprofundando essa questão acerca da competência do professor, um
aspecto relevante, embora, de acordo com Rios (1995, p.51), ainda pouco explorado
sistematicamente, é a presença da ética embutida na dimensão técnica e política da
prática do educador.
O destaque concedido à ética deve-se ao seu papel de vincular mútua e
dialeticamente o saber-fazer e a intencionalidade do ato educativo que caracteriza a
própria dimensão política. Essa intencionalidade revela o caráter subjetivo de
determinada opção política, da manifestação de interesses e preferências, da vontade
e do querer presentes na ação dos educadores. Subjacente a essas representações que
se materializam na prática docente, está um conjunto de valores, sedimentados na
cultura, cujo conteúdo é essencialmente ético.
A ética, portanto, propicia, através de uma ampla e profunda
investigação filosófica, o questionamento, a problematização e a busca da consistência
desses valores.
Pensar a ética articulada à política não significa, pois manter a técnica
como uma entidade autônoma. A dimensão técnica também está impregnada de ética.
É o que afirma Rios (1995, p.67), ao abordar essa temática:
A ética é mediação, mas também síntese da técnica e da política. Ela está expressa na
escolha técnica e política dos conteúdos, dos métodos, do sistema de avaliação, etc., ou
ela tem de desvendá-los. O educador enquanto profissional é portador de valoração em
sua prática.
Técnica, ética, política não são apenas referência de caráter conceitual – podemos
descobri-las em nossa vivência concreta real, em nossa prática.
Em suma, a competência do educador objetiva-se, no plano técnicoético-político, por meio do exercício de sua ação.
A explicitação dos elementos presentes na competência e na prática dos
educadores constitui, além dos fundamentos do currículo e da Pedagogia que deles se
origina, pontos de referência para a revisão do desempenho docente, ou seja, do
trabalho educativo que os profissionais do ensino desenvolvem na Instituição.
Faz-se mister acrescentar que essa revisão implicar construir uma outra
competência capaz de superar a existente e, em conseqüência, construir um novo
saber-fazer comprometido com o novo projeto da Escola.
Decerto, essa é uma tarefa complexa, impossível de ser realizada
isoladamente; também não se deve constituir a réplica de modelos preestabelecidos. A
sua concretização depende, sobretudo, das circunstâncias mediatas e imediatas que
determinam a prática docente, de um conjunto de estratégias que favoreçam a
educação continuada dos servidores da ETFRN, da assunção de atitudes
interdisciplinares e do comprometimento de todos em função dos objetivos
pretendidos.
Face ao exposto, estão colocadas algumas condições para a nova
competência dos professores da Escola, devendo-se, no entanto, ressaltar que além de
ser construída na prática çotidiana cada educador, ela também terá de ser
compartilhada.
A relevância conferida à atuação dos educadores, sob esse enfoque,
decorre diretamente de seu papel de mediador entre o aluno e a realidade da natureza
e das relações sociais.
Ao exercer essa ação mediadora, o professor utiliza-se de vários
elementos de mediação, no sentido de possibilitar ao aluno, pela sua participação
ativa, a ultrapassagem de uma visão inicialmente acrítica da prática social para uma
compreensão histórico-crítica da realidade e de suas possibilidades de transformação.
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Assim, o professor, no seu trabalho docente, na própria especificidade
do saber que caracteriza a sua disciplina e em um exercício interdisciplinar contribui,
por um processo mediador, para a formação do homem competente, crítico,
consciente e preocupado com o bem-estar social.
Dessa forma, o professor e aluno são sujeitos do conhecimento; seus
papéis, entretanto, são efetivamente diferentes.
Snyders, ao abordar essa questão, em diversas passagens de sua obra,
considera que os professores e os alunos não estão no mesmo plano de igualdade com
relação ao saber e as atividades. O aluno tem uma experiência que não se pode
ignorar e uma multiplicidade de informações e conhecimentos. Todavia, devido à
forma como vivenciou essa experiência, como recebe as variadas mensagens das
pessoas com quem convive e dos meios de comunicação, os seus conhecimentos são
lacunares, dispersos, fragmentados, imprecisos.
Por essa razão, o professor deve conduzir o processo de aquisição do
conhecimento, de formação de hábitos, atitudes e habilidades do aluno.
Discorrendo ainda sobre o assunto o autor assevera:
O professor que renuncia a tomar direta e abertamente as iniciativas e a
responsabilidade não se toma por isso mesmo um liberal, um democrata. Com efeito
condena os alunos a permanecerem no nível das mil e uma idéias confusas e atitudes
informes, tais como são colhidas no ambiente ... (SNYDERS, 1974, p. 196)
Oportunamente, acrescenta: "A participação do aluno constitui o eixo do
ensino, mas não' pode significar que a iniciativa lhe pertença nem que a ele pertence
descobrir os princípios do pensamento e da ação (SNYDERS, 1974, p. 214)."
Para assumir o papel que lhe é atribuído o professor deve, portanto,
dispor de uma base metodológica capaz de possibilitar a articulação dos fundamentos
do currículo e da pedagogia, deles derivada, com a prática pedagógica que se realiza
na Escola. Nessa ótica, a articulação ora referida não se poderá efetivar por um método
de natureza metafísica.
A partir de tal premissa, deduz-se que o método dialético apresenta-se,
nesse contexto, como o mais fecundo, uma vez que propicia uma análise científica da
realidade, uma compreensão dessa realidade como um todo essencialmente
contraditório e em permanente transformação, um conhecimento fundado na essência
dos fenômenos, uma distinção entre as possibilidades reais e abstratas e, por fim,
modos de agir de acordo com as leis objetivas do desenvolvimento social.
Como se percebe, o método dialético, por sua própria natureza,
favorece a critica e o questionamento dessa realidade, demonstra a inevitabilidade da
vitória do novo pelo progresso da sociedade e aponta, entre outros aspectos, para uma
nova concepção de mundo, de educação e de escola.
Dentro desse quadro de referência, infere-se que as contradições,
historicamente construídas no seio da sociedade, permeiam, por um longo processo
de mediação, a educação e, conseqüentemente, a instituição escolar, provocando o
confronto de determinadas visões de mundo, de idéias e atitudes. Desse embate,
decorre a oposição e a luta por novas finalidades para a educação e por novas
alternativas para a sociedade.
Por essa via, os conflitos e antagonismos já caracterizados, geram uma
força que cresce e se aprofunda na medida em que se apóiam no conhecimento e na
compreensão da realidade, subsidiados por um currículo escolar, cujo embasamento
teórico forneça as diretrizes para a formação de um homem comprometido com uma
nova ordem social.
Deve-se ter presente que a ETFRN, à maneira como ocorre na instituição
escolar em gera também convive com esses fatos e contradições cuja compreensão e
negação tomam-se necessários, idealmente, diante das finalidades definidas na
proposta curricular por ela adotada. Da clareza do significado dessas finalidades
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dependerá a ação concreta de todos os educadores, empenhados na formação do
técnico-cidadão, na construção de um novo projeto de escola e de sociedade.
A esse respeito, V ASQUEZ (1990, p.l89 - 191) declara:
Toda ação verdadeiramente humana requer certa consciência de uma finalidade,
finalidade que se sujeita ao curso da própria atividade. (...) O fim prefigura idealmente
o que ainda não se conseguiu alcançar. Pelo fato de proporem-se objetivos, o homem
nega uma realidade efetiva, e afirma outra que ainda não existe. (...) enquanto
antecipação ideal de um resultado real que se pretende alcançar, o objetivo é também
expressão de uma necessidade humana que só se satisfaz atingindo-se o resultado que
aquele prefigura ou antecipa. Por isso, não se trata, apenas de antecipação ideal do
que está por vir, mas sim de algo que, além disso, queremos que venha. E, nesse
sentido, é causa de ação e determina _ como futuro _ nossos atos presentes.
A partir desse excerto da obra do autor, retoma-se a função social e os
objetivos da ETFRN, já redefinidos nesta proposta curricular, como a expressão de
suas necessidades mais gerais e a negação do que existe. Eles são formulações
abstratas, ideais, acerca de um resultado educacional não alcançado, de urna realidade
ainda inexistente.
Todavia, os objetivos da Escola, embora idealmente antecipem os fins a
alcançar, trazem implícita uma exigência de realização que pressupõe, entre outras
condições, o compromisso de todos os educadores e uma alternativa cognoscitiva,
sem o que esses objetivos nunca poderiam realizar-se.
Em última instância, os objetivos gerais da Escola funcionam como um
pólo organizador de objetivos que os explicitam em níveis de menos generalidade.
Assim desses objetivos derivam os objetivos gerais, comuns às diversas áreas de
conhecimentos, os quais prefiguram que a educação tecnológica deve propiciar ao
aluno condições de:
- assimilar, integrar e produzir conhecimentos científicos e tecnológicos nas diversas
áreas que compõem o currículo;
- analisar criticamente a dinâmica da sociedade brasileira e as diferentes formas de
participação do técnico-cidadão nesse contexto;
- desenvolver as capacidades necessárias ao desempenho das atividades profissionais;
- aprofundar e aplicar os conhecimentos teórico-práticos específicos das habilitações
correspondentes a cada área.
Considerando que as áreas de conhecimentos são constituídas de uma
base científica e tecnológica indispensáveis ao processo de formação omnilateral do
homem, essa base deverá oportunizar ao aluno o desenvolvimento de competências
gerais.
Tais competências, definidas a seguir, representam objetivos a serem
atingidos, ou em outros termos, o que o aluno, ao final de sua formação profissional,
deverá ser capaz de demonstrar:
- dominar conhecimentos científicos e tecnológicos em uma área específica de
sua/formação;
- utilizar adequadamente a linguagem oral e escrita como instrumento de comunicação
e interação social necessário ao desempenho de uma profissão;
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- realizar investigação científica e pesquisa aplicada como forma de contribuição para
o processo de produção do conhecimento;
- resolver situações-problema que exijam raciocínio abstrato, percepção espacial,
memória auditiva, memória visual, atenção concentrada, operações numéricas,
criatividade e manuseio de materiais, ferramentas e equipamentos;
- ter iniciativa, e exercer liderança;
- cumprir normas de segurança do trabalho;
- aplicar normas técnicas nas atividades específicas das diversas áreas de
conhecimentos;
-utilizar a informática como recurso auxiliar no desenvolvimento das atividades
profissionais.
A aquisição dessas competências requer a formação de atitudes, tais
como: pontualidade, assiduidade, responsabilidade, respeito à individualidade e à
coletividade e cooperação.
Além dessas competências gerais, cada área de conhecimentos, pela
sua própria característica, deverá favorecer o desenvolvimento de competências
específicas que representam o desdobramento, em um nível de menor abrangência,
das competências anteriormente definidas.
Conforme o modelo pedagógico descrito, essas áreas dão origem a um
conjunto de habilitações específicas que visa, sobretudo, ao aprofundamento da
qualificação profissional do aluno e em conseqüência, a elevação de seu nível de
desempenho teórico-prático, tendo como parâmetro as competências definidas para
cada habilitação.
Como se pode depreender há uma estreita vinculação entre as
competências gerais e específicas da cada área de conhecimento e das habilitações
que lhes são correspondentes, o que assegura uma convergência dessas competências
com os objetivos gerais da Escola, anteriormente propostos.
O entendimento d.a questão, sob esse ângulo, norteou a definição das
competências específicas das diversas áreas de conhecimentos e respectivas
habilitações que integram o currículo, mencionadas a seguir:

ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL
-

aplicar os conceitos básicos referentes à construção civil;
elaborar desenhos arquitetônicos;
realizar levantamentos e estudos topográficos;
representar graficamente levantamentos topográficos;
caracterizar os materiais usados na construção civil;
classificar os materiais usados na construção civil;
elaborar relatórios parciais de natureza geotécnica e geométrica;
utilizar os instrumentos específicos da construção civil, com técnica e correção;
calcular quantitativos de orçamentos para projetos de engenharia civil;
aplicar, dentro dos limites estabelecidos, os conhecimentos referentes aos esforços
atuantes nos materiais utilizados na construção civil;
- resolver problemas técnicos referentes à área de Construção Civil, de forma criativa.

HABILITAÇÕES
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DESENHO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO PREDIAL
- desenvolver e desenhar projetos arquitetônicos, de instalações hidro-sanitárias e
elétricas;
- desenvolver e detalhar projetos estruturais;
-manusear, com técnica e correção, equipamentos e instrumentos utilizados no
desenho de projeto de construção predial.

TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO PESADA
- acompanhar tecnicamente a execução de terraplanagem e pavimentação;
-auxiliar no controle tecnológico dos serviços executados no campo da construção
pesada;
- auxiliar o engenheiro na supervisão técnica da execução de obras de arte correntes e
especiais;
- desenvolver projetos geométricos de estradas e barragens;
-aplicar os conhecimentos tecnológicos na operação e manutenção de equipamentos e
instrumentos utilizados na construção pesada.

TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO PREDIAL
-projetar e executar edificações até 80m² de área construída que não envolvam
estruturas de concreto armado e metálica;
- controlar a execução de serviços da construção predial;
- executar planos de trabalho em canteiros de obras;
- controlar a qualidade dos serviços e materiais na construção predial;
-manusear com técnica e correção, equipamentos e instrumentos da construção
predial.

TECNOLOGJA DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SOLOS
-aplicar os conhecimentos tecnológicos na execução de ensaios, de caracterização de
solos, de materiais betuminosos e de materiais para uso na construção predial;
- executar controle de qualidade dos materiais no campo da construção predial;
- executar controle tecnológico de terraplanagem e pavimentação;
- emitir pareceres técnicos a partir de ensaios realizados com materiais e solos;
-manusear, com técnica e correção, equipamentos e instrumentos nos ensaios com
materiais e solos.

TECNOLOGIA DOS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO
-efetuar levantamentos topográficos de áreas e representá-Ias graficamente através de
curvas de níveis;
- desenhar projetos de sistemas de irrigação e drenagem;
- acompanhar a implantação de sistemas de irrigação e drenagem;
- acompanhar a operação dos sistemas de irrigação e drenagem;
- supervisionar, dentro dos limites estabelecidos, a manutenção dos equipamentos
agrícolas;
-manusear, com técnica e correção, equipamentos e instrumentos específicos do
campo da tecnologia da irrigação e drenagem.

TOPOGRAFIA
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-realizar levantamento topográfico de áreas urbanísticas e de áreas destinadas a
atividades agrícolas, à extração mineral, construção de estradas, pontes, barragens,
portos, aeroportos e obras de saneamento;
- fazer o acompanhamento topográfico na construção de estradas, barragens, portos,
aeroportos, obras de saneamento e nas construções prediais, bem como nas
atividades de extração mineral;
- manusear os equipamentos e instrumentos topográficos, com técnica e correção;
- resolver problemas técnicos de natureza topográfica, de forma criativa.

ÁREA DE ELETROMECÂNICA
- resolver circuitos elétricos de corrente contínua e corrente alternada;
- resolver problemas teórico-práticos sobre condições de funcionamento dos circuitos
eletrônicos lineares;
- projetar e executar circuitos digitais básicos e instalações elétricas de baixa tensão;
-executar e dimensionar circuitos básicos de acionamentos elétricos, hidráulicos e
pneumáticos;
- projetar e analisar peças mecânicas;
- aplicar os princípios da termodinâmica nos ciclos produtores de força;
- realizar exames metalográficos e ensaios mecânicos dos materiais metálicos;
- utilizar, de modo adequado, ferramentas e instrumentos de medidas, específicos da
área de eletromecânica;
- executar, com precisão, soldagem em peças metálicas;
- resolver problemas técnicos referentes à área de Eletromecânica, de forma criativa.

HABILITAÇÕES

ELETROTÉCNICA
-

projetar, ensaiar e especificar transformadores e máquinas elétricas rotativas;
auxiliar na elaboração de projetos de instalações elétricas industriais;
executar instalações elétricas industriais e circuitos eletrônicos industriais básicos;
projetar e executar circuitos de comandos para o acionamento de máquinas, através
de dispositivos e equipamentos elétricos, eletrônicos, hidráulicos e pneumáticos;
- auxiliar o engenheiro no projeto de sistemas de distribuição de energia elétrica;
- dimensionar proteções para sistemas de energia elétrica;
-fazer manutenção de equipamentos eletrônicos industriais básicos, com técnica e
correção.

MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA
- auxiliar o engenheiro no planejamento de manutenção eletromecânica industrial;
- executar planos de manutenção em máquinas, instalações e equipamentos elétricos e
mecânicos industriais;
- efetuar manutenção em instrumentos elétricos e mecânicos, utilizados em sistemas
de controle de processos.

PRODUÇÃO INDUSTRIAL
-

auxiliar na execução do planejamento dos setores produtivos da empresa;
otimizar e controlar a produção industrial;
controlar estoques;
auxiliar na montagem e funcionamento de instalações industriais.
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USINAGEM MECÂNICA
- fabricar peças mecânicas em máquinas operatrizes;
- efetuar, com precisão, soldagem elétrica e oxi-acetilênica;
- utilizar programas de CAD/CAM em projetos eletromecânicos;
-realizar a manutenção básica necessária para o funcionamento adequado das
máquinas operatrizes.

ÁREA DE GEOLOGIA E MINERAÇÃO
- classificar minerais e rochas com base nas suas propriedades físicas e químicas;
-fazer a leitura de mapas e cartas relativos a levantamentos topográficos e geológicos;
-aplicar os princípios da hidropneumática e da eletro-eletrônica na área de geologia e
mineração;
- aplicar técnicas de prospecção mineral de extração e de processamento de minérios;
- aplicar técnicas prevenção e correção ambientais;
- resolver problemas referentes à área de Geologia e Mineração de forma criativa.

HABILITAÇÕES
CERÂMICA
- criar "designs" de produtos cerâmicas acabados e "lay-out" de indústria cerâmica;
-controlar a qualidade e a conformidade da matéria-prima e do produto acabado
relativas à indústria cerâmica;
- gerenciar o processo de fabricação cerâmica;
- fazer a manutenção de equipamentos máquinas e instalações elétricas em indústria
de cerâmica vermelha.

GEMOLOGIA, LAPIDAÇÃO E JOALHERIA
- identificar gemas;
- avaliar e comercializar gemas;
- criar designs de jóias;
- confeccionar jóias com técnica e correção;
- executar lapidação, de modo tecnicamente correto;
-projetar laboratórios, de pequeno porte, de gemologia, oficinas de lapidação e
joalheria;
- pesquisar novos materiais gemológicos.

GEOTECNOLOGIA
- identificar os processos associados aos riscos geológicos;
- aplicar os métodos diretos e indiretos da geotecnia no controle e monitoramento de
riscos geológicos no solo e subsolo;
-utilizar os conhecimentos da hidrologia e hidrogeologia no uso de técnicas de
perfuração e complementação de poços;
- auxiliar, no âmbito de suas atribuições, na elaboração e execução de projetos geoambientais;
- identificar impactos geo-ambientais em áreas degradadas;
-aplicar, adequadamente, técnicas para recuperação e monitoramento de áreas
degradadas;
- usar técnicas digitais na geotecnologia.

PESQUISA MINERAL
- coletar informações geológicas a partir de sensoriamento remoto e da informática
aplicada à Geologia;
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- realizar mapeamento geológico e amostragem em superfície e sub-superfície;
- efetuar levantamentos de geoquímica e geofísica de exploração;
-executar, dentro dos limites estabelecidos, projetos de identificação, qualificação e
quantificação de jazimentos minerais;
- participar de campanhas de sondagem direcionadas à Pesquisa Mineral.

PLANEJAMENTO E LAVRA DE MINAS
-

controlar ai estabilidade em minas subterrâneas e a céu aberto;
executar levantamento e confeccionar mapas topográficos em Mineração;
operar equipamentos de sondagem, perfuração, amostragem e transporte;
manusear e armazenar explosivos e seus acessórios;
efetuar um plano de fogo;
supervisionar atividades específicas de Planejamento e Lavra de Minas.

PROCESSAMENTO MINERAL
- aplicar métodos de análise química, mineralógica e fragmentação, classificação, bem
como de separação física e físico-química ao Processamento Mineral;
-operar equipamentos de análise química, mineralógica, granulo métrica, de
fragmentação e de separação;
- caracterizar minérios sob os aspectos físicos e físico-químicos, mineralógicos e
granulométricos;
- dimensionar o balanço energético de equipamentos utilizados no Processamento
Mineral;
- elaborar fluxograma de Processamento Mineral;
-demonstrar criatividade na solução dos problemas técnicos relacionados com o
Processamento Mineral.

ÁREA DE INFORMÁTICA
- aplicar os princípios básicos da eletrotécnica, máquinas elétricas, noções mecânicas,
eletrônica e telecomunicações, no campo da informática;
- dominar os princípios de funcionamento e as características do computador e seus
periféricos;
- usar adequadamente sistemas operacionais e aplicativos para computadores;
- dominar os princípios de funcionamento da arquitetura de microprocessadores e
saber usar, adequadamente, os seus recursos;
- elaborar programas para microcomputadores;
- manusear, com técnica e correção, instrumentos e equipamentos da área de
informática;
- resolver problemas técnicos referentes à área de informática, de forma criativa;
-posicionar-se criticamente frente às inovações tecnológicas no campo da informática.

HABILITAÇÕES

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
- usar, adequadamente, os circuitos eletrônicos de controles industriais, na automação
industrial;
- resolver problemas de instalações elétricas industriais;
- projetar, dentro de limites estabelecidos, instalações elétricas industriais;
- elaborar comandos industriais em processos de controle e automação industriais.
64

COMPUTAÇÃO GRÁFICA
- usar, de modo adequado, os recursos e dispositivos da computação gráfica, incluindo
os diversos aplicativos multimídia, e redes de computadores.

ELETRÔNICA
- usar, adequadamente, os circuitos eletrônicos de controles industriais;
-fazer manutenção em equipamentos eletrônicos computacionais e redes de
computadores;
- aplicar novas tecnologias da eletrônica.

PROCESSAMENTO DE DADOS
- elaborar programas de computadores, em nível de sistemas, no processamento de
dados;
- fazer análises de sistemas de computação;
- usar, adequadamente, redes de computadores no processamento de dados.

ÁREA DE SERVIÇOS
- comunicar-se em língua estrangeira, para facilitar o intercâmbio com pessoas de
outras nacionalidades;
-realizar tarefas específicas das atividades ligadas às áreas de transportes,
alojamentos, alimentação e serviços de apoio, públicos e privados;
- aplicar técnicas de salvamento em situações de emergência;
- estabelecer diretrizes para o planejamento turístico de pequeno porte;
- resolver problemas referentes à área de serviços, de forma criativa.

HABILITAÇÕES

HOTELARIA
- planejar as atividades dos setores de administração, hospedagem, alimentação e
bebidas (A&B);
- administrar as atividades referentes ao setor de alojamento;
- agenciar eventos turísticos.

TURISMO
- resolver questões relativas à documentação específica para viagens nacionais e
internacionais da demanda turística;
- calcular câmbio e tarifas específicas do setor turístico;
- emitir bilhetes aéreos nacionais e internacionais;
- executar projetos turísticos;
- realizar pesquisas científicas para subsidiar atividades do setor turístico;
- exercer atividades profissionais específicas do guia de turismo.

ÁREA DE TECNOLOGIA AMBIENTAL
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- aplicar os conceitos básicos das ciências do ambiente na área de Tecnologia
Ambiental;
- utilizar a interpretação e a representação gráfica de desenhos topográficos e prediais
como recurso auxiliar na solução de problemas ambientais;
- aplicar os fundamentos da Hidráulica à Tecnologia Ambiental;
- aplicar a tecnologia dos materiais na elaboração de projetos ambientais;
- executar instalações hidro-sanitárias como forma de contribuição para a qualidade
ambiental;
- elaborar ações básicas de saúde pública para conservação do meio ambiente e
preservação da qualidade de vida do homem;
- resolver problemas técnicos referentes à área de Tecnologia Ambiental, de forma
criativa.

HABILITAÇÕES

CONTROLE AMBIENTAL
- planejar sistemas urbanos de limpeza pública;
- supervisionar a execução de serviços de limpeza urbana e de tratamento de resíduos
sólidos;
- realizar ações de controle da qualidade ambiental;
- realizar estudos de impacto ambiental.

CONTROLE SANITÁRIO
- planejar ações preventivas e curativas em saúde pública, para preservação do meio
ambiente;
- executar e supervisionar ações de vigilância sanitária e epidemiológica no controle
ambiental;
- fazer o controle sanitário em estabelecimentos alimentares.

CONTROLE DA QUALIDADE DE ÁGUAS
- planejar o controle das análises de água, visando assegurar a qualidade das fontes de
abastecimento;
- projetar e instalar laboratórios de análise de água;
- fazer a caracterização física, química e biológica da água potável, industrial e
residuária, para preservação do meio ambiente.
-manusear, com técnica e correção, instrumentos e equipamentos específicos de
laboratório de análise de águas.
Além das habilitações especificadas, o currículo oportuniza ao aluno ingresso em qualquer das áreas de conhecimentos - a opção pela Habilitação Especial
de Segurança do Trabalho.
Trata-se de uma inovação que, entre outros aspectos, se justifica, não
só pelo princípio da flexibilidade previsto nesta proposta curricular, mas, sobretudo,
por ser uma habilitação que tem a mesma base científica e tecnológica das diversas
áreas e propicia a qualificação do aluno para o exercício de atividades próprias de
segurança do trabalho em todas as áreas de conhecimentos.
Nesse sentido, ao final dessa habilitação, o aluno deverá apresentar as
seguintes competências:
- participar da elaboração e execução de programas prevencionista, relacionados com
segurança e higiene do trabalho;
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- estabelecer, no campo de suas atribuições, estratégicas coletivas, de natureza
prevencionista, para casos típicos de infortúnios laborais.
As competências mencionadas, embora resultem de um trabalho
criterioso dos professores desta Escola, não são prescrições rígidas nem se
apresentam como uma questão fechada. Ao elaborá-Ias, eles tinham plena consciência
da impossibilidade de prever todos os resultados desejados, uma vez que o aluno
pode ser capaz de apresentar níveis de desempenho não esperados e heterogêneos e
ultrapassar-se a si mesmo.
Elas são, pois, parâmetros tanto para o professor, na condução do
processo ensino aprendizagem, como para o aluno no alcance de níveis mais elevados
de desempenho. Funcionam, ainda, como elementos para auto-avaliação do professor
e do aluno na busca do aperfeiçoamento do ensino e da eficiência da aprendizagem.
Por fim, mesmo, reiteradamente, tendo sido afirmado que há uma
estreita vinculação entre as competências gerais e específicas de cada área e das
habilitações que lhes são correspondentes, essa vincu1ação não se faz em uma única
direção. Se por um lado, ela garante, no planejamento do currículo, a passagem de um
níveI de maior generalidade para um de maior especificidade, ou seja, dos objetivos
gerais da Escola para os objetivos do ensino - alvos mais imediatos da prática docente
- por outro lado, essa vinculação assegura a mesma passagem no sentido inverso.

O PROCESSO-DE ENSINO NA ETFRN SOB O ENFOQUE DA NOVA PEDAGOGIA
Abordar o processo de ensino à luz do referencial teórico dessa
proposta curricular implica colocá-Io sob a ótica da nova pedagogia defendida para a
ETFRN. Nessa perspectiva, esse processo visa o desenvolvimento e à transformação
progressiva das capacidades intelectuais do aluno, em direção ao domínio dos
conhecimentos e à aquisição de habilidades, hábitos e atitudes indispensáveis à
formação do técnico-cidadão. Pressupõe, por essa razão, o direcionamento para os
objetivos já conscientemente definidos, e o desenvolvimento gradativo, de acordo com
a faixa etária e o nível de experiência do aluno. Esse processo deve, portanto, ser
intencional, sistemático e interativo, advindo daí a necessidade do trabalho docente,
no tocante ao planejamento, direção e avaliação das atividades de ensino e
aprendizagem.
Acrescente-se, ainda, que a compreensão e a construção do ensino na
Escola, em consonância com a nova pedagogia, implicam discuti-Ia como uma prática
social no cotidiano da ETFRN, em suas múltiplas determinações, procurando-se
desvendar o seu relacionamento em correspondência, e ao mesmo tempo em
contradição, com a prática social global. Implica, pois, descobrir as relações e
conexões que lhe são intrínsecas e os mecanismos que lhe são próprios como um
veículo de disseminação da ideologia dominante. Implica, ainda, submetê-Io a um
exame critico permanente para desvelar a especificidade de suas contradições internas
em tomo de seus elementos básicos, quais sejam, conteúdo-método, professor-aluno,
planejamento-execução, fins e controle. Implica, finalmente, tentar reconstruí-lo,
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libertando-o dos limites que lhe impõem determinadas abordagens teóricometodológicas pelas quais o ensino, quase sempre, é tratado de forma fragmentada e
eminentemente tecnicista.
Do ponto de vista teórico, essas considerações acerca do ensino
apresentam de certa forma, um nível de maior abrangência e complexidade, se
comparadas às concepções a respeito desse processo formulados pelos docentes desta
Escola e registrados, nessa proposta, no momento da elaboração dos fundamentos do
currículo. Na ocasião, alguns professores afirmaram: "o ensino é a organização de
experiências de aprendizagem, priorizando a inteligência e a atividade do aluno".
Outros o definiram como "expressão da forma elaborada do saber que surge da prática
social".
Como se pode observar, a primeira definição a respeito do ensino,
embora priorize o aspecto técnico desse processo, traz subjacente um componente
político não claramente definido, uma vez que não explícita se, ao organizar as
experiências de aprendizagem para o aluno, o professor contribui para a formação de
uma consciência critica ou alienada. Já a segunda definição ultrapassa o aspecto
meramente técnico e aponta, dentro de certos limites, na direção da nova pedagogia
que se tem em vista para a ETFRN.
Isso posto, faz-se necessário que os professores submetam essas
concepções a uma apreciação critica para redimensioná-las, esclarecer e aprofundar o
seu conteúdo, explicitando o verdadeiro significado da prática social e a importância
de sua compreensão no desenvolvimento das atividades do ensino.
Assim procedendo, tais concepções serão superadas, na medida em que
se ultrapassam suas limitações, conservando, porém, as contribuições que podem
oferecer como resposta às exigências da nova pedagogia.
O resgate dessas concepções na dimensão apontada justifica-se como
condição precípua para a busca dos fins pretendidos pela Instituição, já amplamente
explicitados desde que se redimensionou a função social e os objetivos gerais da
Escola, definiu-se as competências gerais e específicas das diversas áreas de
conhecimentos e de suas respectivas habilitações até atingir os objetivos do ensino.
Esses objetivos constituem os alvos mais próximos a serem atingidos
pelo trabalho docente que se realiza em sala de aula. Representam, pois, a última
instância daquele "continuum", já anteriormente mencionado, ou seja, dos objetivos
gerais da Escola prossegue-se até os objetivos específicos das disciplinas e,
dialeticamente, percorre-se o caminho inverso.
O entendimento dessa questão é de fundamental importância para o
professor na definição dos objetivos gerais e específicos de sua disciplina.
Nessa fase, deve-se ressaltar que um processo de ensino
redimensionado não poderá deixar de considerar em meio a diversidade dos
elementos constituintes desse processo - objetivos, conteúdo, método e avaliação - a
unidade desse todo. Enfatize-se, ainda, que os objetivos de ensino contribuem
essencialmente para garantir essa unidade, uma vez que mantêm a ligação interna dos
elementos desse processo, ao mesmo tempo em que estabelecem sua interligação com
os fins educacionais propostos em seus diversos níveis de abrangência. Acrescente-se,
afinal, que os objetivos de ensino, tal como vêm sendo abordados, são propósitos
explicitamente definidos do que o professor pretende alcançar, em sala de aula, com
os seus alunos, no que se refere ao desenvolvimento de habilidades cognitivas,
afetivas e psicomotoras, voltadas para a formação do técnico competente, crítico e
comprometido com o bem-estar social.
O desenvolvimento das habilidades cognitivas indica que o pensamento
realiza-se através de ações mentais e operações intelectuais no próprio ato de
conhecimento tal como se expressa na pedagogia que se defende para a ETFRN, isto é,
como produto e como processo. Subjacente a essa afirmação está posto o grande
desafio aos professores da ETFRN, na medida em que serão chamados a transformar
esse conhecimento em saber escolar, particularizando-o em sala de aula, como um
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conjunto dinâmico de elementos de informação propriamente dita, desenvolvimento
de habilidades cognitivas e psicomotoras bem como a formação de atitudes éticovalorativas.
Com vistas a uma maior classificação de como se efetivar o
desenvolvimento dessas habilidades, opta-se por uma fragmentação desse processo
para, através dos seus aspectos singulares - o domínio cognitivo, afetivo e
psicomotor13- evidenciar o percurso que o pensamento do aluno faz para atingir, a
partir do nível mais elementar do conhecimento o domínio do saber escolar
e, conseqüentemente, atingir os níveis mais profundos do conhecimento humano.
Assim, no domínio cognitivo, o conhecimento é, inicialmente, concebido
em apenas uma de suas dimensões, ou seja, a de acesso a informação sistematizada.
Implica, portanto, um processo no qual se destaca a memória ou evocação de idéias,
materiais e fenômenos. Representa, ainda, a situação inicial de aprendizagem, não
obstante inclua níveis diferentes de assimilação da informação: a evocação de
informações isoladas, de símbolos específicos, verbais e não verbais, dos fatos específi
cos e modos de organizar, estudar, julgar e criticar, bem como a evocação de
princípios e generalizações, teorias e estruturas.
A compreensão, outro nível do domínio cognitivo, expressa o
entendimento da mensagem contida em qualquer forma de comunicação. Inclui os
comportamentos de translação, interpretação e extrapolação que enfatizam tanto o
significado como a finalidade do material apreendido.
Obedecendo a um continuum a aplicação vem a seguir como uma fase
mais complexa do processo de conhecimento, correspondendo ao uso correto da
abstração em situações nas quais não esteja determinada. Esse momento é precedido
pela compreensão dos métodos, teorias, princípios ou abstrações pertinentes, o que
revela as conexões existentes entre os diversos níveis do processo do conhecimento.
Um nível mais elevado que o anterior diz respeito à análise - definida
como a apreensão de um objeto de estudo, detalhamento de suas partes constitutivas,
percepção de suas inter-relações e do modo como este se organiza. Sob o aspecto
educacional, a análise pode ser considerada como um recurso para ampliar a
compreensão e uma fase anterior na apreciação de qualquer material de estudo. É
essencial em qualquer área de conhecimento, sobretudo quando a distinção entre
fatos e hipóteses e o estabelecimento de relações entre as idéias tomam-se
imprescindíveis ao aprofundamento de determinados temas de estudo.
As partes examinadas no· processo de análise podem ser recombinadas
e reorganizadas, formando um conjunto novo e bem integrado através da síntese uma outra categoria do domínio cognitivo. Sua característica básica é a possibilidade
de, respeitando-se os limites impostos pela especificidade de certos problemas,
materiais e estruturas teóricas e metodológicas, desenvolver comportamentos
singulares e originais.
Enfim, os comportamentos mencionados anteriormente, tais como,
acesso à informação, compreensão, aplicação, análise e síntese mantêm entre si certo
nível de relações e de combinações que se expressem na avaliação - estágio superior
do processo do conhecimento.
O comportamento avaliador se expressa pela capacidade de julgar o
valor de idéias, trabalhos, materiais, métodos e soluções com uma finalidade
determinada. Esse julgamento pode ser de natureza qualitativa e quantitativa, e
obedecer a critérios internos e externos intrinsecamente associados ao
estabelecimento e à criação dos valores.
13

Para um maior aprofundamento das questões referentes ao domínio cognitivo e afetivo, ver: BLOOM,
Bejamin S. Taxionomia de objetivos educacionais. Porto Alegre: Globo, 1979. v. 1 e 2
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Embora avaliação represente o estágio superior do domínio cognitivo
não é, necessariamente, a última fase do pensamento ou solução de problemas. Muitas
vezes, ela é um exercício prévio para a aquisição de novas informações, de novas
tentativas de compreensão, de aplicação ou de uma nova síntese.
Por meio de avaliação também se estabelece a vinculação fundamental
dos comportamentos cognitivos com os comportamentos afetivos que se caracterizam
mais pela predominância dos valores, atitudes e preferências, ou ainda pela ausência
dessas manifestações ou de seus opostos.
As habilidades do domínio sócio-afetivo caracterizaram-se pela
manifestação de comportamentos que se desenvolvem, obedecendo a uma progressão
qualitativamente diferente, tendo por base o processo de internalização, através do
qual ocorre a aceitação, pelo indivíduo, de um padrão de valores considerado válido a
partir de suas experiências concretas de vida.
Os comportamentos que constituem esse domínio apresentam-se em
níveis de complexidade crescente. Têm início através da percepção da existência de
determinado fenômeno ou estímulo, atingindo, nesse mesmo nível, a disposição para
aceitá-Io e concentrar sobre ele a atenção.
A percepção é, pois, o nível mais elementar do domínio sócio-afetivo,
tem um forte componente cognitivo e varia desde a simples visualização de um objeto
ou fenômeno até a identificação e seus detalhes.
O processo perceptivo inclui, ainda, a disposição para aceitar um dado
estímulo e não para evitá-Io, seguindo-se da atenção concentrada ou seletiva que se
define por uma percepção mais clara e consciente do fenômeno.
Um outro nível desse domínio é a reação ou resposta que se define pela
ultrapassagem da mera atenção ao estimulo; implica uma interação do aluno com o
objeto ou fenômeno e não somente a disposição para recebê-Io.
A reação ou resposta evolui desde a manifestação de comportamento
definido como de submissão a um comportamento voluntário, acompanhado ou não
de satisfação pessoal.
Nessa seqüência, encontra-se a valorização que se traduz pela
internalização de um conjunto de valores, admitido como ideal e dominante em
determinados momentos históricos.
Tal como a reação ou resposta, o nível de valorização também
apresenta uma graduação crescente. Começa pela aceitação e preferência do aluno por
um valor, culminando com a adoção de um valor considerado ideal, para si, levando-o
à defesa de seu ponto de vista, à conversão de adeptos à sua causa o que,
conseqüentemente, lhe proporcionará realização pessoal.
À medida que o aluno internaliza uma diversidade de valores atinge um
outro nível do domínio sócio-afetivo - a organização que abrange a conceituação de
uma valor e a adoção de um sistema de valores. No primeiro momento, o aluno
estabelece a relação entre os valores universais e os dominantes na sociedade, em
uma dada época histórica, e, ainda, confronta esses valores com aqueles que
internalizaram, ou com novos que concorda em aceitar. No segundo momento, o aluno
procede a uma hierarquização de valores, que pode resultar em um novo valor, ou em
um complexo de valores de ordem superior.
Por fim, a caracterização constitui-se o nível mais elevado do domínio
sócio-afetivo, no qual se acentua a relação entre os processos cognitivos e afetivos.
Esse nível compreende a generalização e a construção de uma filosofia de vida.
A generalização "... é a orientação básica, que capacita o indivíduo a
reduzir e ordenar o complexo mundo ao seu redor, e nele agir, de forma consistente e
eficiente. Esta orientação básica relaciona uma série total de atitudes, valores e
crenças.”14
14

BLOOM, p. 167, v.2
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O ponto culminante do nível de caracterização e do processo de
internalização de valores é a elaboração de uma concepção de mundo, enfim de uma
filosofia de vida que o homem se capacita para construir.
Essa reconstrução delineia-se ao final da adolescência e na fase do
adulto jovem e é determinada pelas circunstâncias sociais da existência humana que,
em uma escala variável de intensidade, condicionam às reações de natureza
emocional, as habilidades intelectuais, a integração ou isolamento, a assunção ou
rejeição de novos valores, as atitudes e formas de comportamento, bem como o
delineamento de uma profissão.
O processo de construção do conhecimento e de formação técnicoprofissional é por natureza integrativo, alcançando, através da formação de atitudes e
da aquisição de habilidades cognitivas e psicomotoras, a sua completude.
No domínio psicomotor, em se tratando da educação tecnológica, os
resultados da aprendizagem são amplamente observáveis. Esse domínio, tal quais os
anteriores, caracteriza-se pela busca de níveis mais elevados de aprendizagem, através
do desenvolvimento de habilidades mais elementares como a de imitação, até a mais
complexa como a da criação, permitindo ao aluno atingir um maior grau de autonomia
e de participação.
O primeiro nível desse domínio é a imitação que consiste na observação
de um determinado modelo apresentado ao aluno pelo professor; na recepção de
orientações e na internalização da habilidade erigida para a execução de determinada
tarefa. Nessa fase inicial, as habilidades próprias da imitação estão sob controle
voluntário, os erros são freqüentes, a velocidade e a coordenação motora são
insuficientes, e as respostas são instáveis.
A repetição, segundo nível desse domínio, possibilita a aquisição da
destreza, rapidez e precisão de movimentos. Centrada, sobretudo, no treinamento, é
uma estratégia importante para a fixação e reprodução de uma tarefa, ou seja, para a
emissão de respostas mais coordenadas e gradativamente estáveis.
O terceiro nível é atingido pelo domínio que o aluno apresenta ao
executar uma determinada tarefa, e pode ser definido como uma fase intermediária ou
organizadora na qual as (habilidades requeridas no desempenho de uma tarefa
tomam-se automatizadas. Nessa fase, as habilidades motoras se sobrepõem às
cognitivas, isto é, as respostas são regidas por um controle involuntário, a
coordenação dos movimentos se aperfeiçoa e a habilidade toma-se cada vez mais
estável.
Nessa ordem, situa-se o quarto nivelou aplicação que consiste no
desenvolvimento de habilidades altamente complexas, desempenhadas de forma
automática e estável. A estabilidade e o automatismo das respostas exigidas na
aplicação resultam do encadeamento das habilidades motoras, cognitivas e afetivas
que possibilitam ao aluno atingir a proficiência no desempenho de tarefas específicas.
O último nível do domínio psicomotor é a criação, que implica a
ultrapassagem dos limites das habilidades anteriores, o aprimoramento da prática, o
excelente desempenho em diversas tarefas e em situações até adversas, enfim uma
produção divergente e inovadora.
Convém esclarecer que na definição dos objetivos do ensino o professor
deve prever o desenvolvimento das habilidades cognitivas, afetivas e psicomotoras.
Entretanto, o aluno apresenta comportamentos inexauríveis, ou seja, impossíveis de
serem previstos na sua completude. Portanto, o que é possível prever em termos
comportamentais não abarca toda a riqueza do que ocorre no processo de ensino.
Gusdorf (apud CASTANHO, 1995, p. 58), sobre essa questão, afirma que
"o ensino é sempre mais que o ensino. O ato pedagógico, em cada situação particular
ultrapassa os limites dessa situação para pôr em causa a existência pessoal no seu
conjunto."
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Com efeito, o aluno na sua existência pessoal, na sua cotidianidade
enfrenta uma diversidade de situações que o levam a desenvolver formas de
comportamento muito além do esperado em sala de aula, mas nem por isso fora do
alcance do ato pedagógico. Portanto, torna-se impossível limitar o que em si é
ilimitado.
Conclui-se, por conseguinte, que, na definição dos objetivos do ensino,
o professor deve ter clareza de que se trata de uma tarefa bastante flexível. As
considerações anteriores são o suporte científico que, do ponto de vista técnico, ele
necessita para subsidiar a sua prática, sem, no entanto, ter a pretensão de tolher a sua
criatividade. Todavia, não se pode negligenciar o sentido político que se deve imprimir
a esses objetivos na direção apontada pela proposta curricular.
É importante frisar que uma das condições para o alcance dos objetivos
do ensino é a competência técnica e política do professor no trato com os conteúdos e
os métodos de ensino.
Em termos dos conteúdos de ensino é oportuno reafirmar que eles são
constituídos pelo patrimônio cultural da humanidade - conhecimentos, habilidades,
valores, bens - na sua versão elaborada, complexa, coerente e orgânica. Necessitam,
por essa razão, do trabalho do professor para sistematizá-Ios intencionalmente e
torná-los assimiláveis pelos alunos.
Todavia, se a cultura elaborada representa o núcleo básico dos
conteúdos de ensino, a Escola não deve desconsiderar a cultura própria do aluno,
construída a partir de suas experiências de vida, no cotidiano de sua existência e por
isso mesmo prático-utilitária,·espontânea e fragmentada. Não significa dizer que o
aluno deva permanecer nessa forma simples e limitada de perceber o mundo. O
professor, através do método didático e dos conteúdos de ensino, conduz o aluno na
reformulação de sua cultura primeira, usando a expressão de Snyders, para
reorganizá-Ia com a apropriação da cultura elaborada.
Dessa forma, o aluno é um sujeito capaz de construir-se a si mesmo,
necessitando, no entanto, da mediação do professor para a aquisição da cultura
elaborada que o fará romper com a forma de entendimento acrítico e espontâneo da
realidade, substituindo-a por um nível mais universal de compreensão do mundo e,
conseqüentemente, com maiores possibilidades de intervenção na sociedade.
Reforça-se essa linha de pensamento, com a posição de Saviani (1985,
p. 73-75) que define ser a prática social o ponto de partida e o ponto de chegada do
processo de ensino.
Esse percurso, na sala de aula, será feito pelo professor e pelo aluno
através dos conteúdos e dos métodos de ensino.
Isso será feito sob determinadas condições entre as quais se incluem o
processo de pensar, expressar idéias, refletir, discutir, registrar, sistematizar, fazer e
refazer, utilizando-se a contribuição interativa das diversas disciplinas, através da
articulação do pensamento e da linguagem, para superar os conceitos espontâneos e o
senso comum e atingir o pensamento lógico, critico e criativo pelo qual se dá a
elaboração de conhecimentos significativos.
Por essa via, do ponto de vista de Gonçalves (1994, p. 480):
cria-se (sic) condições para o aluno entender as relações entre: homem-natureza,
espaço-tempo, trabalho-relações sociais, cultura-sociedade, pensadas a partir da
prática social, em uma dimensão interativa e dialética, viabilizada com o auxílio de
noções} conceitos, que se constituem em referência, em categorias básicas para
análise das questões, dos problemas e contradições da prática social.
Para isso, é necessário que o professor trabalhe com os conteúdos de
ensino atualizados, significativos e existenciais. Esses conteúdos assumirão tais
características se evidenciarem o avanço científico-tecnológico, a produção cultural e
as questões político-econômico-sociais que, historicamente, determinam a prática
social e, se forme assimilados pelos alunos, para que os utilizem de forma crítica e
criativa.
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Essas considerações remetem a Saviani, quando ele, assim, se expressa:
a compreensão da prática social passa por uma alteração qualitativa.
Conseqüentemente, a prática social referida no ponto de partida (...) e no ponto de
chegada (...) é e não a mesma. É a mesma, uma vez que é ela própria que constitui ao
mesmo tempo o suporte e o contexto, o pressuposto e o alvo, o fundamento e a
finalidade da prática pedagógica. E não é a mesma, se considerarmos que o modo de
nos situarmos em seu interior se alterou qualitativamente pela mediação da ação
pedagógica; e já que somos, enquanto agentes sociais, elementos objetivamente
constitutivos da prática social, é lícito' concluir que a própria prática se alterou
qualitativamente.
Da interpretação das idéias do autor, pode-se deduzir que o ensino
como um processo dialético é contraditório. Muitas vezes, em sala de aula, o professor
parte da experiência fragmentada e espontânea do aluno para elevá-Ia a um estágio
mais crítico e profundo do entendimento. Outras vezes, tem de partir dos
conhecimentos já sistematizados pela humanidade, transformados em conteúdos de
ensino - e liberá-Ios de certas representações ideológicas -, para analisar, em
profundidade, a prática social.
Põe-se, dessa forma, a questão do método didático na sua estreita
ligação com os conteúdos de ensino. Nessa relação, o conteúdo é considerado o pólo
determinante, porém não exerce sobre o método uma determinação absoluta. O
método mantém, em função dos conteúdos de ensino, uma autonomia relativa, na
medida em que esses conteúdos são abordados em uma perspectiva história, reflexiva,
critica Entretanto, quando essa autonomia não é percebida, o conteúdo passa a ser
desenvolvido como algo estático e já acabado.
O método didático, tal como se apresenta, fundamenta-se na lógica
dialética. Por essa razão, o que lhe importa é o caminho que o aluno percorre com seu
pensamento sobre os conteúdos de ensino. Esse caminho é essencialmente
pedagógico, uma vez que caracteriza o trabalho do professor na condução do
processo de ensino, no sentido de levar o aluno a adquirir os conhecimentos já
existentes, reelaborá-los e aplicá-Ios, de forma critica, nas múltiplas situações de sua
vida individual e social.
Convém esclarecer que o método didático, decorrentes da lógica
dialética, não obedece a modelos rígidos. Entretanto, sua utilização, em quaisquer que
sejamos conteúdos de ensino, implica o conhecimento de algumas regras práticas do
método dialético aplicadas ao processo de ensino.15
Isso significa que na abordagem dos conteúdos de ensino o professor
deve: evitar digressões e analogias inúteis, substituindo-as por uma análise objetiva do
tema de estudo; aprender o conjunto das conexões internas do conteúdo de ensino de
cada disciplina, sua progressão horizontal e vertical; perceber as contradições internas
do próprio conteúdo - o que é essencial e o que é secundário _; ter sempre presente
que tudo está ligado a tudo, e que nada pode ser negligenciado, porquanto uma
relação não essencial em certo momento poderá vir a sê-lo em outro; captar sempre as
transições dos aspectos e contradições do próprio conteúdo, as passagens de um
assunto a outro, evitando antecipá-Io ou retardá-Ios, o que poderá ocasionar o não
alcance dos fins pretendidos; perceber que o processo de aprofundamento do
conhecimento é infinito vai da aparência à essência e da essência menos profunda à
mais profunda; penetrar sempre de forma mais efetiva e intensa na riqueza do
15

Sobre as regras práticas do método dia/ético, consulte-se: LEFEBVRE, Henri, Lógica Formal/Lógica
dialética, 1983, p. 240-241.
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conteúdo; deixar que o pensamento supere-se, transforme-se, e, por mediações,
aperfeiçoe o próprio método didático e redimensione os conteúdos de ensino.
O processo de ensino, enfim, completa-se e retoma ao seu ponto inicial
com a avaliação da aprendizagem. É através dela que o professor, refletindo em
conjunto com o aluno, acompanha e constata os níveis de assimilação do
conhecimento, de formação de atitudes e de desenvolvimento de habilidades que se
expressam através das competências requeri das para a qualificação profissional nas
diversas áreas de conhecimentos e habilitações correspondentes.
Dessa forma, avaliação deve ser considerada como um processo
contínuo e sistemático. É parte integrante de um sistema amplo e complexo que é o
ensino-aprendizagem e se realiza em função de objetivos claramente definidos para o
alcance de competências preestabelecidas. Nesse sentido, a avaliação deve favorecer
os elementos necessários à análise e ao julgamento de todas as dimensões do
comportamento do aluno, incidindo sobre as habilidades cognitivas, psicomotoras e o
domínio sócio-afetivo.
Para tanto, a avaliação assume, basicamente, as funções diagnóstica,
formativa e somativa que, reservadas as suas peculiaridades, compõem um todo
integrado, dinâmico e contraditório.
A avaliação diagnóstica consiste em um inventário do conhecimento
prévio do aluno sobre os conteúdos de ensino a serem estudados, das dificuldades de
aprendizagem e de suas possíveis causas. Auxilia, ainda, o professor na identificação
das habilidades e dos conhecimentos não aprendidos pelo aluno como uma condição
básica para superar essas deficiências e definir os componentes do seu plano de
ensino.
Em se tratando da avaliação formativa, o seu propósito fundamental é,
sobretudo, comprovar o nível de desempenho do aluno face objetivos previstos,
expressos sob a forma de conhecimentos, habilidades e atitudes.
Ao assumir essa função, o processo avaliativo contribui para o
aprimoramento da ação pedagógica, permitindo ao professor direcionar o ensino para
a construção do conhecimento, adequar os procedimentos metodológicos às
necessidades do aluno, coletar informações sobre o sucesso ou fracasso da
aprendizagem e orientar o estudo continuo e sistemático do aluno, no sentido de fazêIo avançar em direção aos objetivos pretendidos.
Por último, a avaliação somativa consiste em classificar os resultados
obtidos no processo de aprendizagem do aluno. Isso ocorre sempre que ele apresentar
um nível de desempenho correspondente aos objetivos dos domínios cognitivo, sócioafetivo e psicomotor e aos padrões de competências exigidos ao final de um ano letivo
em determinada área de conhecimentos. Sua função é, portanto, classificatório, uma
vez que é utilizada para atribuir ao aluno um conceito ou urna nota, para fins de
promoção, em cumprimento às prescrições legais.
Vale ressaltar que na busca de padrões sempre mais elevados de
conhecimento, uma das facetas da avaliação é a recuperação paralela. Ela é uma
estratégia para reorientar o aluno no processo de construção do conhecimento,
especificamente, quanto ao domínio dos conteúdos não assimilados, respeitando as
diferenças sócio-culturais e o seu ritmo de aprendizagem.
A utilização de estratégia dessa natureza deve também priorizar a
valorização das outras dimensões que constituem a totalidade humana como a
formação de atitudes e a internalização de valores, propiciando ao aluno condições
para superar suas dificuldades, reinterpretar e construir um novo conhecimento,
mediante novas formas de pensamento e ação.
Nessa perspectiva, a mensuração dos resultados da aprendizagem
justifica-se como um dos elementos necessários ao processo de avaliação, o que
pressupõe a seleção, a organização e a utilização adequada de várias técnicas e
instrumentos que possam contribuir para a consecução dos objetivos previamente
definidos nos planos de ensino.
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Em razão disso, quanto maior for o número de dados coletados sobre o
desempenho do aluno, através do diálogo, da participação., .da observação, da autoavaliação, da aplicação de testes e provas, entre outros, tanto mais serão as
informações disponíveis para o replanejamento da ação docente e a reorientação da
aprendizagem desse aluno.
Os resultados alcançados serão submetidos a uma análise sistemática,
tendo por parâmetros os objetivos cognitivos, sócio-afetivos e psicomotores e as
competências estabelecidas em cada área de conhecimentos e habilitações
correspondentes.
Em suma, a avaliação do ensino-aprendizagem prioriza: os fins da
educação tecnológica; o equilíbrio entre os aspectos quantitativos e qualitativos do
desempenho escolar do aluno; o diálogo permanente com o aluno; o ordenamento de
aprendizagens significativas; os referenciais de competências definidas na proposta
curricular; enfim, o acompanhamento contínuo da progressão dos níveis de
desempenho do aluno, no sentido de direcionar a ação educativa para promover o
sucesso escolar e assegurar a qualidade da formação do técnico-cidadão em sua
trajetória histórico-cultural.
Para
avançar
na
direção
da
pedagogia
anunciada,
do
redimensionamento da prática docente e da nova concepção do processo de ensino é
de fundamental importância, para os professores, a busca de atitudes
interdisciplinares - um dos princípios norteadores dessa proposta curricular.
Essa alusão justifica-se pelo fato de a interdisciplinaridade pressupor a
discussão da unidade teoria-prática; dos diferentes projetos de trabalho; das
preocupações e dificuldades que se apresenta, no cotidiano escolar; do que é
essencial, a fim de definir objetivos e selecionar estratégias comuns para alcança-Ias;
da forma de abordagem dos conteúdos de ensino; do aperfeiçoamento da sistemática
de avaliação do ensino-aprendizagem e de modos compartilhados de ação.
Enfim, a interdisciplinaridade pressupõe, ainda, a descoberta de formas
de aprofundamento e de interação entre as diferentes disciplinas escolares, em um
processo unitário, contribuindo decisivamente para a formação do aluno na
perspectiva de omnilateralidade.
Esses são os pontos em que repousa o desafio ora lançado aos
professores desta Escola. Urge enfrentá-Io ...
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ANEXO I
Estrutura Física da ETFRN

DISCRIMINAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ETFRN
Bloco Principal- Pavimento Térreo
Gabinete
-Sala do Diretor Geral Sala do Vice-Diretor
-Sala da Chefia de Gabinete Sala da Secretaria
-Sala de Reuniões
-Sala de Estudo dos Professores Coordenação de Comunicação Social
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Coordenação de Planejamento (COPLAN)
-Sala do Coordenador/Assistente
-Sala da Coordenação Técnica de Engenharia/Setor de Obras Setor de Arquitetura
-Sala da Coordenadoria de Unidade de Processamento de Dados
Departamento de Recursos Humanos (DRH)
-Sala do Diretor
-Sala do Assistente
-Sala de Divisão de Legislação e Normas, de Registro de Pessoal de Seleção e
Desenvolvimento, Seção de Pagamento e de Cadastro.
Departamento de Administração Geral (DAG)
-Sala do Diretor
-Sala do Assistente
-Divisão de Administração Financeira e Contabilidade e Seções de Contabilidade e de
Execução Financeira e orçamentária
-Sala do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE) e Sistema
Integrado de Administração Financeira (SIAFI)
-Seção de Compras
-Divisão de Material e Patrimônio Divisão de Patrimônio
-Divisão de Manutenção e Conservação / Seção de Construção Civil
-Sala de exposição
-Seção de Comunicação e Arquivo
-Portaria / Telefonia
Departamento de Apoio e Extensão (DAE)
- Sala do Diretor
-Sala do Assistente
-Sala da Coordenação de Relações Empresariais
-Sala de Reuniões
Sala da Coordenadoria de Integração Escola-Empresa/Secretaria
-Sala de Recepção
Sala da Secretaria
Caixa Econômica Federal( CEF)
Bloco principal- 1º pavimento
Salas de Aula
Sala da Coordenação de Turno Banheiro Masculino
Banheiro Feminino
Banheiro para Funcionários
Sala de Professores
Sala da Coordenadoria de Supervisão Escolar
Sala da Coordenadoria de Orientação Educacional
Sala de Psicologia
Divisão de Registros Escolares (DIRES)
- Sala do Arquivo
-Sala da Central de Processamento de Dados
Sala
Sala
Sala
Sala

da
da
da
da

Coordenadoria
Coordenadoria
Coordenadoria
Coordenadoria

do Pró-técnico e Exame de Seleção
de Educação Física
de Informática Industrial
de Turismo
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Laboratório de Saneamento
Divisão de Produção Gráfica

Coordenadoria de Segurança do Trabalho
-Sala da Coordenação
-Recepção
-Laboratório
Sala de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
Departamento de Desenvolvimento do Ensino (DDE)
-Sala do Diretor
-Sala da Coordenação de Ensino
-Sala do Assistente e Secretaria
-Sala do Centro de Processamento de Dados
-Sala de Reuniões
-Sala de Recepção
-Sala de Recursos Audiovisuais
-Sala de Projeções II
Bloco Principal – 2º pavimento
Salas de Aula
Sala de Reforço de Matemática
Banheiro Masculino
Banheiro Feminino
Sala de Projeções I
Coordenadoria de Química e Biologia
Banheiro para Servidores
Coordenadoria de Física
Coordenadoria de Língua Estrangeira
Sala de Judô
Sala de Xadrez
Laboratório de Geociências
Pavimento Térreo
-Museu
-Sala da Coordenação
-Sala de Estudo e Biblioteca
-Sala de Sedimentologia
-Sala de Laminação e Lapidação
-Sala de Prática de Mineração
-Sala de Projeções
-Sala de Petrografia metamórfica
-Sala de Petrografia Ígnea
-Sala de Mineralogia
1º Pavimento
-Sala de Geofísica e Microscopia
-Sala de Geoquímica
-Sala de Professores
-Salas de Aula
-Sala de Fotogeologia
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Laboratório de Estradas
Pavimento Térreo
-Sala de Desenho
-Sala de Topografia
-Laboratório de Solos
-Laboratório de Asfalto e Materiais de Construção
-Sala de Instrumentação e Topografia
-Banheiro Masculino
-Banheiro Feminino
-Sala da Coordenadoria
-Sala do Centro de Atividades
Pavimento Superior
-Sala de Projeções
-Sala de Reforço
-Sala da Maquete
Laboratório de Saneamento
-Sala de Recepção
-Sala de Processamento de Dados
-Sala dos Professores
-Banheiro
-Laboratório de Análise de Água Potável/Industrial e Residuária
-Laboratório de Instalações Hidráulicas
-Laboratório de Ciências do Ambiente
-Sala de Desenho
-Sala de Aula/Projeções
-Sala de Aula
-Centro de Atividades de Saneamento (CASAN)
Laboratório de Eletrotécnica
-Laboratório de Eletrônica Digital
-Laboratório de Máquinas Elétricas
-Laboratório de Projetos de Instalações Elétricas de Baixa Tensão
-Sala de Manutenção
-Laboratório de Comandos
-Laboratório de Eletrônica
-Laboratório de Enrolamentos de Máquinas
-Laboratório de Medidas
-Sala de Desenho
-Salas de Aula
-Sala dos Professores
-Sala da Coordenação
-Sala de Depósito
-Sala de Processamento de Dados
-Sala do Centro de Atividades de Eletrotécnica (CAEL)
-Sala de Projeções
Laboratório de Edificações
-Sala do Centro de Atividades de Edificações (CAED)
-Laboratório de Materiais de Construção
-Laboratório de Mecânica dos Solos
-Laboratório de Construção Civil
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-Laboratório de Instalações Elétricas
-Sala de Aula
-Sala de Projeções
-Salas de Reforço
-Casa Didática
-Laboratório de Instalações Hidro-Sanitárias
-Salas de Desenho
Laboratório de Mecânica
-Sala de Ensaios de Materiais
-Laboratório de Usinagem Pesada e Ajustagem
- Laboratório de Solda Oxi-Acetilênica
-Laboratório de Solda Elétrica
-Laboratório de Motores de Combustão Interna
-Sala de Manutenção
-Sala de Depósito
-Laboratório de Retifica
-Laboratório de Tornearia e Fresagem
-Sala de Processamento de Dados
-Sala de Depósito
-Banheiro para Servidores
-Banheiro Masculino
-Banheiro Feminino
-Sala de Desenho
-Sala dos Professores
-Laboratório de Metrologia
-Laboratório de Hidráulica e Pneumática
-Sala do Centro de Atividades de Mecânica (CAMEC)

Outros setores
-Centro de Lazer
-Refeitório Discente
-Quadras Polivalentes
-Ginásio Coberto
-Biblioteca
-Auditório
-Sala da Banda Marcial e do Coral Marcenaria
-Laboratórios de Tratamento de Minérios Subestação
-Parque Aquático
-Sala do Centro de Astronomia
-Sala do Setor de Pesquisas e Experimentos
-Reservatórios Elevados
-Setor de Pintura, Manutenção de Ar Condicionados e Depósito
-Reservatório de Superfície
-Campo de Futebol
-Almoxarifado
-Banheiro
-Sala da Associação dos Servidores da ETFRN (ASETFRN)
-Ambiente para Alojamento
-Setor de vigilância
-Setor de Pessola de Apoio
-Copa
-Banheiros Masculinos
- Banheiro Feminino
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-Sala de Jazz
-Arquivo
-Sala de Treinamento e Seleção

ANEXO II
Estrutura Organizacional da ETFRN
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ANEXO III
Quadro de Matrícula

ESCOLA TÉCNICA FEDERAL RIO GRANDE DO NORTE
Departamento de Desenvolvimento
Divisão de registros Escolares
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Matrículas dos alunos dos cursos técnicos no período de 1994.1

Obs: Além dos alunos matriculados nos cursos técnicos de segundo grau, a ETFRN
efetivou, nesse período, a matrícula de 1968 alunos do curso Pró-técnico.
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ANEXO IV
Caracterização da Clientela
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ANEXO V
Níveis de Qualificação dos Servidores
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ANEXO VI
Normas para o funcionamento
do Curso Pró-técnico
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NORMAS PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO PRÓ-TÉCNICO
(Aprovadas pela Porto n° 169/93-DGIETFRN)

APRESENTACÃO

A Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, além dos sete cursos
regulares nas habilitações de Estradas, Edificações, Saneamento, Mecânica,
Eletrotécnica, Mineração, Geologia e do Curso Técnico (Pós- 2º Grau) de Segurança do
Trabalho, mantém o PRÓ-TÉCNICO, cujo objetivo é trabalhar o aluno de 8 a série,
oferecendo-lhe uma base sólida nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática e
organizando um esquema de apoio ao jovem, na área profissionalizante a ingressar,
mostrando-lhe os diversos aspectos de cada curso, qualidades exigidas, atividades do
profissional, mercado de trabalho etc.
O educando é orientado no sentido de se identificar nos aspectos de
aptidões e interesses, pois acreditamos que o jovem, conhecendo bem sua capacidade
e a situação de cada curso, irá optar por aquele que melhor se identifique com suas
expectativas, tomando-se conseqüentemente, um profissional capaz de produzir na
sociedade.
Art. 1º - O recrutamento dos candidatos à seleção do PRÓ- TÉCNICO é
da responsabilidade do Departamento de Desenvolvimento do Ensino, através da
Coordenadoria do Pró-Técnico e Exames de Seleção que deverá, em tempo hábil,
proceder a uma ampla divulgação, junto às escolas de 1° grau, visando informar à
clientela, apta a ingressar no referido Curso, os seus objetivos, os critérios de seleção,
período de inscrição e outras informações que se fizerem necessárias.
§ 1° - os alunos conveniados serão selecionados pelas secretarias
municipais de educação, obedecendo a critérios de rendimento da aprendizagem na
forma classificatória até completar o número de inscritos, sendo no mínimo uma turma
e, no máximo, duas turmas, perfazendo um total de 40 (quarenta) ou 80 (oitenta)
alunos, respectivamente, para cada município.
§ 2º - Em face das peculiaridades dos municípios, o número previsto no
parágrafo 1º poderá ser modificado.
Art. 2º - A Escola, anualmente, fixará o número de vagas para os alunos
da capital e os conveniados, com entrada no 1° semestre.
Art. 3° - Poderão ingressar no PRÓ-TÉCNICO os alunos que estejam
cursando a 8 a série do 1º grau.
Parágrafo único - Caso o número de candidatos exceda ao número de
vagas, será realizado exame de seleção de caráter classificatório.
Art. 4° - O Exame seletivo de que trata o parágrafo único do artigo
anterior, constará de testes de Língua Portuguesa e Matemática, que abranjam
conteúdos programáticos de 5ª à 8ª séries do 1º grau.
§ 1º - O preenchimento das vagas estabelecidas pela Escola obedecerá
rigorosamente à ordem de aproveitamento.
§ 2° - Observar-se-ão, em caso de empate, os seguintes critérios, por
ordem de prioridade:
a) Maior nota em língua Portuguesa;
b) Procedência de escola pública;
c) Maior idade.
§ 3° Para submeter-se ao exame seletivo, o aluno deverá apresentar:
a) Comprovante da taxa de inscrição;
b) Duas fotografias 3x4;
c) Certidão de registro de nascimento ou casamento.
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Art. 5° - Após a seleção será efetuada a matricula dos candidatos em
data estabelecida pela Escola.
§ 1 ° - A matricula será feita pelo próprio aluno, se maior (ié idade, ou
pelo seu representante legal ou responsável, se menor, mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
a) Certidão de registro de nascimento ou casamento;
b) Quitação com as obrigações militares ê/ou eleitorais de acordo com a legislação
vigente;
c) declaração de conclusão da 7ª série;
d) Duas fotografias 3x4, recentes e iguais.
§ 2° - Perderá o direito à matrícula, aquele que deixar de efetuá-Ia na
data estabelecida pela Escola.
§ 3° - Caso as matrículas efetuadas não preencham o número de vagas,
serão chamados os candidatos submetidos ao teste seletivo, por ordem de
aproveitamento.
Art. 6° - A duração do curso será fixada anualmente e constará do
calendário escolar, elaborado pela Coordenadoria do Pró-Técnico e Exames de Seleção,
aprovado pelo Departamento de Desenvolvimento do Ensino.
Art. 7° - O curso constará de desenvolvimento de atividades nas áreas de
Língua Portuguesa e Matemática, abrangendo conteúdos programáticos de 5 a 8ª
séries do lº grau:
Parágrafo Único - Além da programação específica de Língua Portuguesa
e Matemática, serão desenvolvidas atividades dos diversos cursos oferecidos pela
Escola.
Art. 8° - As aulas serão levadas aos alunos por sistemas de transmissão
à distância, via sinal de TV, satélite, ou fitas de vídeo, em horários previamente
divulgados pela coordenação.
Art. 9° - O corpo docente do Pró-Técnico atenderá aos alunos para
esclarecer dúvidas, individualmente ou em grupo, em dias e horários definidos pela
coordenação.
Parágrafo Único - Haverá horários reservados durante a semana para
atender, via telefone, aos alunos, residentes nos municípios, incluídos no Programa,
que apresentem dúvidas referentes ao conteúdo das aulas ministradas.
Art. 10 - Os módulos para acompanhamento do Curso Pró-Técnico via
TV, serão adquiridos pelos alunos na lojinha do estudante da Caixa Escolar dos alunos
da ETFRN.
Art. 11 - A verificação do rendimento escolar constará de provas
objetivas de Língua Portuguesa e Matemática.
Art. 12 - As avaliações da aprendizagem realizar-se-ão em datas
previamente estabelecidas pela Coordenação do Curso, e fixadas no Calendário
Escolar, tanto para os alunos da capital quanto para os alunos residentes nos
municípios integrantes do Programa.
Parágrafo Único - No caso de ausência à avaliação, não haverá
possibilidade de sua reposição.
Art. 13 - O aluno que faltar a qualquer uma das avaliações terá a sua
matrícula cancelada.
Art. 14 - As avaliações da aprendizagem serão cumulativas, realizadas
bimestralmente e os seus resultados, expressos em notas, que variarão de zero a 10
(dez), levando-se em conta os décimos.
Art. 15 - O aluno que obtiver média final igualou superior a 6,0 (seis),
desde que tenha no mínimo média 5,0 (cinco) em uma das duas disciplinas, será
absorvido pela Escola, observando-se o processo classificatório no curso que optou até
preencher as vagas destinadas ao Pró-Técnico, pela Escola, para cada curso.
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§ 1° - Caso o número de alunos com média geral igual ou superior a 6,0
(seis) exceda ao número de vagas e existam vários candidatos com a mesma média, o
desempate acontecerá mediante os seguintes critérios, em ordem de prioridade:
a) Melhor nota em Língua Portuguesa;
b) Procedência de escola pública;
c) Maior idade.
§ 2º - Para efeito de classificação, considerar-se-á a média geral (soma
das duas médias finais de Língua Portuguesa e Matemática dividida por dois).
Art. 16 - Antes das últimas provas parciais, em época determinada pela
Coordenadoria do Pró-Técnico, o aluno fará sua opção por um dos cursos oferecidos
pela ETFRN.
§ 1º - Serão classificados os alunos que, por ordem decrescente de
aproveitamento, ocuparem o número de vagas oferecidas pela Escola para aquele
curso.
§ 2º - Se, no processo classificatório, houver mais de um candidato com
a mesma média, o desempate será feito de acordo com os critérios estabelecidos
na § Iº do art. 15.
Art. 17 - O Curso Pró-Técnico deverá ser sistematicamente avaliado,
com o objetivo de aprimoramento e correção de possíveis distorções que venham
ocorrer.
§ 1º - A avaliação deverá ser realizada semestralmente e dela
participarão o Coordenador do Curso, os professores, os supervisares pedagógicos e
os receptores do Município.
§ 2º - Na avaliação serão considerados entre outros aspectos:
a) Programação desenvolvida com os alunos; nível de dificuldades encontradas; troca
de experiências de docentes e estratégias a serem utilizadas;
b) Organização administrativa do curso; entrosamento da Coordenação como corpo
docente, assiduidade e pontualidade nas atividades docentes e administrativas.
Art. 18 - A avaliação do curso será também efetuada pelos alunos,
através de questionários, com vistas a detectar informações que venham a subsidiar os
trabalhos subseqüentes.
Art. 19 - Os casos omissos nas presentes normas serão resolvidos pela
Coordenação do Curso Pró-Técnico ou encaminhados a uma instância superior,
notadamente, à Direção Geral da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, para
as providências que se fizerem necessárias.
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ANEXO VII
Áreas de Conhecimentos
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ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ÁREAS DE CONHECIMENTO E HABILITAÇÕES: CODIFICAÇÃO
ÁREA

CÓDIGO

Construção Civil

1

Eletromecânica

Geologia e Mineração

Informática

Serviços

Tecnologia Ambiental

Habilitação Especial

2

3

4

5

6

HABILITAÇÃO
Tecnologia da Construção Predial
Desenho de Projetos e Construção Predial
Tecnologia da Construção Pesada
Tecnologia dos Materiais de Construção e
Solos
Topografia
Tecnologia dos Sistemas de Irrigação

CÓDIGO
1
2
3
4
5
6

Manutenção Eletromecânica
Usinagem Mecânica
Produção Industrial
Eletrotécnica

1
2
3
4

Pesquisa Mineral
Processamento Mineral
Planejamento e Lavra de Minas
Gemologia, Lapidação e Joalheria
Geotecnologia
Cerâmica

1
2
3
4
5
6

Eletrônica
Automação Industrial
Processamento de Dados
Computação Gráfica

1
2
3
4

Turismo
Hotelaria

1
2

Controle Ambiental
Controle Sanitário
Controle de Qualidade

1
2
3

Segurança do Trabalho
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