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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi pesquisar a representação social de educação tecnológica dos 
docentes da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (RFEPT). A pesquisa foi 
desenvolvida de (2007) a (2010), da qual participaram 275 docentes, sendo 135 do Centro 
Federal de Educação Tecnológica (CEFET) do estado do Amazonas, unidade sede em 
Manaus e 140 do CEFET do estado do Rio Grande do Norte, unidade sede em Natal. 
Adotamos a concepção de educação tecnológica como sendo o nível superior da modalidade 
Educação Profissional, ou seja, os cursos superiores de curta duração denominados 
tecnológicos ou cursos de Tecnologia. A RFEPT congrega centenas de instituições 
vinculadas, coordenadas e supervisionadas pela Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica (SETEC) do Ministério da Educação (MEC). Apesar de muitas destas 
instituições ministrarem cursos de educação tecnológica não encontramos nenhuma pesquisa 
que abordasse tal objeto sob a ótica da Teoria das Representações Sociais (TRS). Buscamos 
desvendar a representação social de educação tecnológica dos docentes adotando a abordagem 
processual da TRS. Tal abordagem se caracteriza por um enfoque qualitativo, centrado nos 
aspectos significantes da atividade representativa e nos mecanismos de formação da 
representação. Assim, procuramos conhecer a sócio gênese da representação, nas articulações 
entre discursos, instituições e práticas sociais. Iniciamos a pesquisa através da leitura crítica e 
de uma perspectiva analítica sobre documentos históricos e normativos da educação 
profissional e tecnológica brasileira, do início do século XX até os dias atuais. Adotamos o 
Procedimento de Classificações Múltiplas (PCM) a partir da Técnica de Associação Livre de 
Palavras (TALP) para acessar os elementos do conteúdo representacional. Para análise dos 
dados da TALP e seleção das principais palavras/expressões do campo semântico relativo à 
educação tecnológica utilizamos o software Hamlet II. Para análise dos dados do PCM, 
Classificação Livre (CL) fizemos uso do SPSS® (Statistical Package for the Social Sciences) 
versão 17.0 e utilizamos o método de análise de escalonamento multidimensional - 
Multidimensional scaling - (MDS). A saída (output) do MDS central toma a forma de um 
conjunto de gráficos de dispersão - "mapas perceptuais" -, nos quais os pontos são os 
elementos do conteúdo representacional. Para análise dos dados da classificação livre 
utilizamos o método escalonar multidimensional - MSA (Multidimensional Scalogram 
Analysis) - que faz uso dos dados originais em sua forma bruta e possibilita que os dados 
categóricos sejam interpretados no mapa como medidas de (di)similaridade. Para auxiliar a 
compreensão das configurações dos mapas perceptuais da CL utilizamos a Análise de 
Conteúdo dos fragmentos de discurso dos docentes entrevistados. Os resultados encontrados 
confirmam nossa hipótese inicial quanto à presença de uma mesma trama sócio-cognitiva 
entre os sujeitos pesquisados, que serve de base a uma representação social de educação 
tecnológica alinhada ao histórico pressuposto da dicotomia entre trabalho intelectual e 
trabalho manual. Apesar dos três elementos representacionais aglutinadores dos conteúdos 
representacionais, os mapas perceptuais elaborados a partir das estatísticas MSA explicitam a 
citada dicotomia, com exceção para o mapa referente ao subgrupo de docentes com formação 
na área de ciências humanas. 
 
Palavras-chave: Educação tecnológica; Educação profissional; Representações Sociais; 
Procedimento de Classificações Múltiplas. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The aim of this study was to investigate the social representation of technological education 
teachers at the Federal Technological Education Network. The survey was conducted from 
2007 to 2010, and the respondents were 275 teachers, 135 of the Federal Center for 
Technological Education (CEFET in portuguese) in the state of Amazonas, in Manaus unit 
headquarters; 140 of the CEFET in the state of Rio Grande do Norte, a unit based in Natal. 
We adopt the concept of technological education as the top level of professional education, 
that is to say, the undergraduate programs of short duration called technological courses. The 
Federal Technological Education Network gathers hundreds of related institutions, 
coordinated and supervised by the Office of Vocational and Technological Education of the 
Ministry of Education. Although many of these institutions offer courses in technology 
education, no research addressing this subject from the perspective of Social Representations 
Theory (SRT) was found in the literature. We seek to unravel the social representation of 
technological education of the teachers by adopting the procedural approach of SRT. This is a 
qualitative approach, focusing on significant aspects of the representative activity and the 
formation mechanisms of the representation. Therefore, we search the socio-genesis of the 
representation in the articulations between discourses, social institutions and practices. We 
initiated the research through applying critical reading and an analytical perspective on the 
historical and regulatory documents of technological education in Brazil, from the early 
twentieth century to the present day. We adopt the Procedure for Multiple Classifications 
(PMC) from the Free Words Association Technique (FWAT) to access the elements of 
representational content. For the analysis of the data obtained with FWAT and selection of 
major words / phrases pertinent to the semantic field of education technology, we used 
Hamlet II software. For the data analysis of PMC and Free Classification (FC) we used the 
SPSS ® (Statistical Package for the Social Sciences) version 17.0 and used the method of 
multidimensional scaling - Multidimensional scaling - (MDS). The output from the central 
MDS takes the form of a set of scatterplots - "perceptual maps" - of which the points are the 
elements of the representational content. For the FC data analysis we used the Scalogram 
Multidimensional Analysis (SMA) - which makes use of the original data in its raw form and 
allows categorical data to be interpreted in the map as measures of (di)similarity. In order to 
help with the understanding of the settings of the perceptual maps of FC, we used the Content 
Analysis of the discourse fragments of the teachers interviewed. The results confirm our 
initial hypothesis regarding the presence of a single plot among the socio-cognitive study 
subjects, which is the basis for a social representation of technological education in line with 
the historic assumption of the dichotomy between mental and manual labor. In spite of the 
three merging representational elements of the representational content, the perceptual maps 
compiled from the MSA statistics corroborates the dichotomy, with the exception of the map 
relating to the subgroup of teachers belonging to the humanities. 
 
Keywords: Technological education, Vocational education, Social Representations; Procedure 
for Multiple Classifications. 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 

Le but de ce étude a été chercher la représentation sociale d'éducation technologique 
d'enseignants du Réseau Fédéral d'Éducation Professionnelle et Technologique (RFEPT). La 
recherche a été élaboré entre (2007) et (2010), à laquelle ont participé 275 d'enseignants, en 
étant 135 du Centre Fédéral d'Éducation Technologique (CEFET) de l'État d'Amazonas, unité 
siège dans Manaus et 140 du CEFET de l'État du Rio Grande do Norte, unité siège dans 
Natal. Nous adoptons le concept de l'éducation technologique comme le plus haut niveau de 
la modalité de formation Professionnelle, à savoir, les degrés de cours  de courte durée appelé 
technologiques ou les cours de Technologie. l'RFEPT se réunit des centaines d'institutions 
connexes, coordonnées et supervisées par l'Secretarie de d'Éducation Professionnelle et 
Technologique (SETEC) du Ministère de l'Éducation (MEC). Malgré beaucoup de ces 
institutions d'organiser des cours d'éducation technologique nous ne trouvons pas aucune 
recherche qu'il abordait cette question sous l'angle de la Théorie des Représentations Sociales 
(TRS). Nous cherchons à démêler la représentation sociale d'éducation technologique des 
d'enseignants en adoptant l'approche procédurale de TRS. Cette aprroche se caractérise par 
une approche qualitative, centré nous importants aspects de l'activité représentative et nous 
mécanismes de formation de la représentation. Donc, nous cherchons à connaître partenaire 
gênese de la représentation, dans les joints entre des discours, les institutions et les pratiques 
sociales. Nous initions la recherche à travers la lecture critique et d'une perspective analytique 
sur des documents historiques et normatifs de l'éducation professionnelle et technologique 
brésilienne, du début du Siècle XX jusqu'aux jours actuels. Nous adoptons la Procédure de 
Classements Multiples (PCM) à partir de la Technique d'Association Libre de Mots (TALM) 
pour accéder les éléments du contenu representacional. Pour analyse des données de l'TALM 
et la sélection des mots principaux/phrases sur champ sémantique concernant l'éducation 
technologique nous utilisons des logiciels éducatifs Hamlet II. Pour analyse des données du 
PCM, Classement Libre (CL) nous avons utilisé le logiciel de SPSS® (Statistical Package 
sera the Social Sciences) version 17.0 et la méthode d'analyse d'échelonnement 
multidimensionnel – Multidimensionnel scaling – (MDS). La sortie (output) du MDS centrale 
il prend la forme d'un ensemble de diagrammes de dispersion – «cartes perceptuais» –, dans 
lequel les points sont les éléments du contenu de représentation. Pour l'analyse des données 
du classement libre nous avons utilisons la méthode échelonner multidimensionnel – MSA 
(Multidimensionnel Scalogram Analysis) – qu'il fait utilisation des données originales dans sa 
forme brute et permet des données catégoriques soient interprétées dans la carte comme des 
mesures de (di) similarité. Pour aider la compréhension des paramètres des cartes 
perceptuelles du CL nous avons utilisons l'Analyse de Contenu des fragments de discours des 
d'enseignants interrogés. Les résultats trouvés confirment notre hypothèse de départ quant à la 
présence d'une même trame sócio-cognitive entre les sujets cherchés, qui sert de base à une 
représentation sociale d'éducation technologique alignée à la description préssuposée de la 
dichotomie entre travaille intellectuel et travaille manuel. Bien que les trois éléments des 
representacionais agglutinants des contenus de représentation, les cartes perceptuelles 
élaborées à partir des statistiques MSA explicitent la mentionnée dichotomie, avec exception 
pour la carte concernant le sous-groupe d'enseignants ayant une formation en sciences 
humaines. 
 
Mots clé: Éducation technologique; Éducation professionnelle; des Représentations Sociales; 
Procédure de Multiples Classifications. 
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A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (RFEPT) conta mais de cem 

anos de existência. Sua história se inicia com uma ação direta do governo federal através do 

Decreto nº. 7566, de 23 de dezembro de 1909, que criou dezenove Escolas de Aprendizes 

Artífices, instituindo assim, a rede federal de escolas industriais. Durante seu longo período 

de existência, a Rede Federal acompanhou as transformações ocorridas na sociedade 

brasileira, se adequando principalmente às demandas econômicas e sociais decorrentes do 

processo de desenvolvimento do país. 

Na condição de professor da Escola Técnica Federal de São Paulo (ETFSP) no período 

de 1990 a 1997 e do Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba (CEFET-PB) de 

1998 aos dias atuais, pudemos acompanhar e participar dos vinte anos mais recentes da 

RFEPT. Cumpre frisar que este foi um período turbulento na história da Rede, principalmente 

devido a duas grandes transformações ocorridas, a saber: a reforma da educação profissional e 

tecnológica efetuada nos anos do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (governo 

FHC); e a espetacular expansão e transformação da Rede realizada pelo governo do presidente 

Luís Inácio Lula da Silva (governo Lula). 

Em nossa pesquisa de mestrado realizada no período de 2002 a 2005 estudamos o 

processo de implantação da reforma do governo FHC no CEFET-PB. Utilizamos a Teoria das 

Representações Sociais (TRS) de Serge Moscovici para testar nossa hipótese de que o núcleo 

gestor do CEFET-PB havia elaborado uma representação social da reforma que facilitou sua 

implantação apesar da grande resistência existente na instituição. Não conseguimos 

demonstrar ao final de nosso estudo que o núcleo gestor do CEFET-PB havia elaborado uma 

representação social específica da reforma em questão, entretanto, demonstramos que os 

gestores da instituição realizaram uma eficiente mediação entre as propostas governamentais e 

a resistência do corpo docente, facilitando assim o processo de implantação da reforma. 

Uma das consequências da implantação da reforma do governo FHC foi, a partir de 

1998, a transformação da maioria das Escolas Técnicas Federais (ETFs) em Centros Federais 

de Educação Tecnológica (CEFETs) que passaram a ofertar cursos superiores de curta 

duração, denominados cursos tecnológicos ou cursos de Tecnologia, formando profissionais 

denominados tecnólogos. O Decreto 2208, de 17 de abril de 1997, que regulamentou a 

reforma, determinou, em seu artigo 3°, níveis para a modalidade “educação profissional” - 

básico, técnico e tecnológico. O nível tecnológico corresponde ao nível superior da “educação 
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escolar”, mas é independente em relação a este especificamente na área tecnológica. Com o 

tempo, este nível da educação profissional passou a ser denominado educação tecnológica 

para diferenciá-lo de outros níveis e modalidades de educação profissional. 

Imediatamente após a reforma o crescimento deste tipo de cursos no país foi 

substancial. Entre os anos 2000 e 2002 os cursos superiores de tecnologia cresceram 74%, 

mais que a totalidade dos cursos de graduação, que apresentaram aumento de 36%. Em 2002 

existiam no país 636 cursos tecnológicos, um aumento de 47% em relação ao número de 

cursos existentes em 19991. Os novos CEFETs foram responsáveis pela maioria absoluta 

destes novos cursos, devido às exigências legais de que as instituições se adequassem aos 

parâmetros e demandas da reforma. 

Além disto, havia entre os docentes dos CEFETs muita insegurança com relação a sua 

situação funcional e mesmo a seu futuro profissional, pois com a separação do ensino técnico 

em relação ao ensino médio - implantada também com o decreto 2.208/97 - e com a intenção 

explicitamente manifesta pelo governo (nas orientações para elaboração dos planos 

estratégicos das instituições de que estas gradativamente extinguissem o ensino médio “puro” 

de sua oferta de cursos), muitos professores das áreas de códigos e linguagens e de ciências 

humanas corriam o risco de ficarem sem aulas. Os docentes destas áreas passaram então a 

criar novas disciplinas para serem inseridas nos cursos tecnológicos, o que lhes garantiria um 

mínimo de aulas suficiente para justificarem sua permanência nas instituições2.  

Desta forma, os cursos tecnológicos passaram a ser, nos CEFETs, a “tábua de 

salvação” diante da crise gerada pela reforma. Entretanto, a pressa com que muitos cursos 

foram implantados, aliada a falta de normatização por parte do governo e a pouca experiência 

da maioria das instituições com cursos deste tipo, causou a criação de cursos que pouco ou 

nada tinham a ver com as demandas sociais e mesmo com interesses do mercado. 

Vale salientar que as instituições da RFEPT sempre mantiveram um forte “espírito de 

rede”. Congressos, seminários, encontros regionais e nacionais ocorriam com regularidade 

                                                 
1 Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Ministério da 
Educação (Brasil). Cursos tecnológicos lideram crescimento da graduação. Informativo INEP, Brasília, ano 2, 
nº 27, 17 de fevereiro de 2004. Disponível em: http://www.inep.gov.br. Acesso em 22 de fevereiro de 2005.  
2 Participamos deste processo no CEFET-PB e acompanhamos através das informações de docentes de outras 
instituições processos semelhantes. 
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desde a década de 1970 e fortaleciam os vínculos entre gestores, docentes e servidores das 

instituições. 

Além disto, órgãos como o Conselho de Diretores das Escolas Técnicas Federais 

(CONDITEC), Conselho Nacional dos Diretores de Escolas Técnicas Vinculadas às 

Universidades Federais (CONDETUF), Federação Nacional das Associações de Servidores 

das Escolas Federais de 1º e 2º graus (FENASEFE) que foi transformada em Sindicato 

Nacional dos Servidores das Escolas Técnicas Federais (SINASEFE) em 1988, entre outros 

órgãos de menor envergadura, garantiam não apenas o “espírito de rede”, mas também o 

“espírito de corpo” necessário para as disputas entre estes coletivos, as instituições e órgãos 

governamentais. 

O secretário da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), Eliezer 

Pacheco, afirma em artigo no ano de 2008 que, “Um dos diferenciais da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica é a existência em seu interior de uma visível cultura de 

REDE, ou seja, de se reconhecer enquanto coletivo, que pensa e atua no campo da educação” 
3. Esta constatação é importante para perceber como as instituições da RFEPT mantém forte 

coesão entre si nos mais variados aspectos: discursos, valores e práticas. 

Em 2002 o Conselho Nacional de Educação (CNE) publicou a Resolução CNE/CP 03, 

de 18 de dezembro, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 

organização e o funcionamento dos cursos superiores de tecnologia.  Entretanto, apesar disto e 

da gradual normatização oficial dos cursos superiores de tecnologia, a denominada educação 

tecnológica nos CEFETs continuou sem que houvesse clareza quanto à sua concepção, 

metodologia e objetivos. 

Havia uma permanente tensão entre os docentes das disciplinas de ciências humanas e 

de códigos e linguagens e os docentes das disciplinas de ciências exatas e áreas técnicas. Os 

primeiros defendiam uma educação tecnológica que levasse em conta prioritariamente a 

formação integral e humanística dos alunos, os segundos defendiam uma educação 

tecnológica centrada no desenvolvimento de habilidades e competências profissionais e 

focada nas demandas do mercado de trabalho. 

                                                 
3 SETEC/MEC: Bases para uma Política Nacional de EPT (2008). Eliezer Pacheco. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf2/artigos_bases.pdf. Acesso em 14 de abril de 2010. 
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Foi este cenário de lutas e disputas que nos motivou a pesquisar cientificamente sobre 

a educação tecnológica ministrada nas instituições da RFEPT. Em termos mais precisos: 

como este objeto é nomeado pelos docentes? Que valores lhe são atribuídos? Que práticas o 

acompanham? Definimos inicialmente como problema de pesquisa as concepções de 

educação tecnológica entre os docentes da RFEPT. A partir destas primeiras indagações 

elaboramos o projeto apresentado para o doutorado no Programa de Pós Graduação em 

Educação (PPGEd) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

No processo de reflexão acerca de nosso objeto de pesquisa percebemos que, diante do 

caráter polissêmico e simbólico do objeto educação tecnológica, bem como da complexidade 

das relações sociais que o cercam, a TRS se apresentava como o referencial mais adequado, 

pois as representações sociais sempre implicam em tomadas de posição simbólicas e inserções 

específicas das pessoas nas relações sociais e, em geral, são seus princípios organizadores. 

A partir destas considerações decidimos adotar o conceito - fenômeno, segundo 

Moscovici (2003) -, de representações sociais, ao invés da ideia de “concepções” e nosso 

problema de pesquisa passou a ser: qual a representação social de educação tecnológica dos 

docentes da RFEPT? Nosso tema de estudo continuou a ser a educação profissional e 

tecnológica na RFEPT e nosso objeto se definiu a partir do problema de pesquisa, ou seja, 

nosso objeto de estudo passou a ser a representação social de educação tecnológica dos 

docentes da RFEPT. 

Uma vez decididos o tema, o problema e o objeto, partimos de uma hipótese que nos 

pareceu pertinente e desafiadora. Nossa hipótese inicial foi de que, apesar das diferenças de 

contexto geográfico, sociocultural e econômico os docentes da RFEPT partilhariam uma 

mesma representação social de educação tecnológica devido aos seguintes fatores: os 

vínculos e similaridades existentes entre as instituições; o “espírito de rede” e o “espírito de 

corpo” publicamente reconhecidos; as instituições estarem sob a coordenação e supervisão de 

um mesmo órgão - a SETEC -, que define a formulação e implantação da política nacional de 

educação profissional e tecnológica. Além destes, também consideramos o fato de que há em 

nível nacional um discurso circulante sobre educação profissional e tecnológica que, através 

dos mais variados tipos de mídia e outras formas de divulgação, estabelecem determinados 

sentidos que se tornam hegemônicos em relação à educação tecnológica. 
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Para testar nossa hipótese deveríamos definir como lócus da pesquisa pelo menos duas 

instituições da RFEPT que estivessem localizadas em regiões geográficas e contextos 

socioculturais e econômicos diferentes. Além disto, buscávamos instituições nas quais nunca 

tivesse sido realizada pesquisa similar à nossa e que fossem portadoras de reconhecido 

prestígio social em suas respectivas regiões. A partir destes critérios, optamos por realizar a 

pesquisa no Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte (CEFET-RN) - 

unidade sede em Natal -, e no Centro Federal de Educação Tecnológica do Amazonas 

(CEFET-AM) - unidade sede em Manaus. 

Com relação ao referencial teórico cabe ainda esclarecer que, além de optarmos pela 

TRS foi também necessário definir qual abordagem da teoria adotaríamos, pois a metodologia 

aplicada na pesquisa está diretamente vinculada à teoria. Nesta pesquisa optamos pela 

abordagem Clássica, desenvolvida por Denise Jodelet em estreita proximidade com a 

proposta de Serge Moscovici.  De forma complementar, adotamos a abordagem sócio 

genética desenvolvida por Wolfgang Wagner, tanto pela pertinência da tipologia “Eventos 

Específicos” ao campo representacional da nossa pesquisa como pela ênfase nos processos de 

institucionalização discursiva. Assim sendo, analisaremos a representação social de educação 

tecnológica enquanto evento social, uma vez que, no Brasil, seja como nível de ensino ou 

mesmo como conceito educacional, este objeto tem história relativamente recente e atinge 

parte limitada da população. 

A partir da opção por uma abordagem processual e sócio genética da representação 

social de educação tecnológica, o Procedimento de Classificações Múltiplas (PCM) nos 

pareceu a metodologia mais adequada à pesquisa, pois permite investigar os sistemas de 

conceituação e de classificação dos indivíduos, bem como as inter-relações entre os elementos 

do conteúdo representacional. Ao adotarmos o PCM como metodologia necessitamos, 

primeiramente, conhecer o campo semântico em torno do objeto de pesquisa. Para isto 

utilizamos a Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP), uma técnica projetiva que tem 

o objetivo de suscitar ideias por meio de um termo indutor. Requer a evocação de palavras à 

audição desse termo indutor, cuja finalidade é desencadear livres ideias a respeito de um 

tema. O termo indutor foi a expressão educação tecnológica e elaboramos um protocolo para 

utilização nesta fase da pesquisa (ÂPENDICE A). 
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Realizamos a TALP em abril de 2008 com 75 docentes do CEFET-AM e, em maio do 

mesmo ano a efetuamos com 80 docentes do CEFET-RN. A aplicação do PCM foi realizada 

em setembro de 2008 com 60 docentes do CEFET-AM e, em outubro do mesmo com 60 

docentes do CEFET-RN. Tanto na realização da TALP como na aplicação do PCM adotamos 

critérios de seleção dos docentes no intuito de que conjunto amostral fosse o mais 

representativo possível do universo dos docentes de cada instituição. Na organização dos 

dados e geração dos mapas perceptuais utilizamos o software SPSS® (Statistical Package for 

the Social Sciences) versão 17.0. 

Como método de análise adotamos o MDS (Multidimensional scaling) ou 

escalonamento multidimensional. O MDS pode ser entendido como uma maneira de 

representar atributos subjetivos em escalas objetivas. A saída (output) do MDS apresenta a 

forma de um conjunto de gráficos de dispersão - "mapas perceptuais" -, nos quais os pontos 

são os objetos de análise. O objetivo da análise é detectar significativas dimensões 

subjacentes que permitam explicar similaridades ou dissimilaridades observadas - distâncias - 

entre os objetos investigados. Distância é o conceito fundamental na medição do MDS e 

também pode ser chamada de similaridade, dissimilaridade, ou de proximidade.  

Para analisar os fragmentos de discurso dos docentes, produzidos durante suas 

justificativas às classificações livres (do PCM), realizamos a análise de conteúdo que nos 

permite desvelar os sentidos atribuídos aos elementos do conteúdo representacional. O 

recurso à análise de conteúdo colaborara para o aprimoramento das análises 

multidimensionais, principalmente do tipo MSA, permitindo o acesso aos sistemas categoriais 

e conceituais dos indivíduos. As análises multidimensionais possibilitam uma variada gama 

de interpretações dos mapas perceptuais. As dimensões de sentido presentes em cada variável 

- elementos do conteúdo representacional - podem ser apreendidas a partir da análise dos 

fragmentos discursivos dos participantes.  

 O objetivo geral da pesquisa foi desvendar a representação social de educação 

tecnológica dos docentes da RFEPT nos CEFETs AM e RN, nas articulações entre discursos, 

instituições e práticas sociais. Como objetivos específicos definimos: testar nossa hipótese 

inicial e contribuir para o conhecimento crítico e reflexivo sobre a educação tecnológica na 

RFEPT. 



23 

Os resultados deste trabalho estão apresentados em quatro capítulos. No Capítulo 

primeiro apresentamos um breve histórico da educação profissional e tecnológica no Brasil e 

realizamos uma meta-análise e problematização do objeto. Concentramos-nos nas 

transformações ocorridas ao longo do século XX e demos ênfase ao processo de surgimento e 

consolidação dos cursos superiores de Tecnologia. Também apresentamos a rede federal de 

educação profissional e tecnológica e as principais transformações ocorridas nos últimos 

quinze anos, com destaque para a reforma promovida pelo governo do presidente Fernando 

Henrique Cardoso, o debate entre as diferentes concepções de educação profissional e 

tecnológica e considerações pontuais sobre as transformações promovidas pelo governo do 

presidente Luís Inácio Lula da Silva. 

O segundo capítulo é dedicado ao referencial teórico das Representações Sociais de 

Serge Moscovici. Inicialmente justificamos nossa opção por tal teoria e apresentamos uma 

brevíssima consideração sobre seus antecedentes históricos. Em seguida destacamos o 

conceito de representação social, seus processos de formação, as principais abordagens de 

pesquisa, as tipologias de representações sociais segundo Wolfgang Wagner, considerações 

sobre o tipo “Evento específico” e sobre as concepções de Consenso Funcional e Consenso 

Simbólico. 

No capítulo terceiro apresentamos e justificamos as opções metodológicas, 

discorremos sobre os procedimentos de coleta e de análise. Inicialmente tecemos algumas 

considerações que entendemos importantes sobre nossas escolhas metodológicas. A seguir 

dissertamos sobre a Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP) e sobre o Procedimento 

de Classificações Múltiplas (PCM), especificamente sobre a aplicação da classificação livre. 

Fazemos algumas considerações que entendemos pertinentes sobre a Análise de Conteúdo e 

sobre as Análises Multidimensionais, apresentando a Multidimensional Scalogram Analysis 

(MSA) que utilizamos na classificação livre do PCM. 

No quarto capítulo justificamos a escolha das instituições pesquisadas e fazemos uma 

breve apresentação das mesmas. Em seguida apresentamos a caracterização dos docentes 

entrevistados com a TALP, bem como os resultados obtidos com esta técnica. Apresentamos 

também a caracterização dos docentes entrevistados com o PCM e os resultados deste 

procedimento nos dois CEFETs.  Justificamos a realização das interpretações a partir de 
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“Variáveis Externas” e apresentamos os procedimentos adotados, bem como os resultados 

obtidos com as variáveis analisadas. 

Nas considerações finais analisamos todo percurso realizado em nossa pesquisa e os 

resultados obtidos. Entendemos que este trabalho, realizado na perspectiva teórico-

metodológica das representações sociais, pode contribuir de forma significativa para ampliar 

o conhecimento sobre a educação tecnológica na RFEPT. 
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SOBRE O PERCURSO DA EDUCAÇÃO 
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Este capítulo foi elaborado com base em fatos históricos, mas não se identifica com 

uma cronologia, em razão da perspectiva/interesse que assumimos de demarcar, dentro da 

narrativa a seguir, alguns pontos de inflexão. Ao mesmo tempo, o critério demarcador das 

inflexões, a nos orientar, é a microteoria da sócio gênese das representações sociais, segundo 

Wagner (1998) e Carvalho (2003).  Desenvolvemos, portanto, de acordo com Dussel e Caruso 

(2003), uma genealogia que parte de um problema atual e elabora um mapa das lutas e 

conflitos que configuram a Educação Profissional e Tecnológica tal como a conhecemos hoje. 

Nesse sentido, nosso objetivo foi além da revisão de literatura especializada e 

documentos históricos, no sentido de compreender como se criaram as condições que 

configuram o presente.  Ainda de acordo com Dussel e Caruso (2003), recortes foram feitos 

para alcançar o citado objetivo, nas tomadas de posição diante de uma realidade conflituosa e 

dinâmica, onde a verdade deve ser questionada, uma vez que é produzida por lutas e conflitos 

específicos. 

Outro ponto de referência para a elaboração deste capítulo foi o estudo de Wagner e 

Mecha (2003), sobre a interdependência entre representações sociais, discurso e instituições. 

A partir da análise de material meta-empírico (texto escrito literário) os autores enfatizaram a 

dinâmica das sucessivas construções sociais, envolvidas pelas três instâncias citadas. Trata-se 

de um estudo sobre o romance “The Crucibel”, de Arthur Miller, que deu origem ao filme “As 

Bruxas de Salem”. 

Ao longo do estudo os autores demarcam os pontos de inflexão em que o discurso 

cotidiano vai se institucionalizando, pela interferência formal de pessoas de prestígio naquele 

contexto psicossocial. Também explicitam como, de discurso cotidiano informal - com lugar 

para ambiguidades -, se vai transformando em discurso institucional, gerando um consenso ao 

qual poucos se opõem publicamente. Na sequência dos fatos, no segundo nível de 

institucionalização, as práticas tornam-se mais rígidas e implacáveis (encarceramento e 

execução), e diminuem os discursos informais, pois qualquer comentário pode ser uma auto-

imputação. 

Em resumo, os autores identificam três fases nas representações sobre bruxas: na 

primeira se cogita sobre sua existência ou não; na segunda já não se discute sobre sua 

existência, mas sobre suas características estranhas; na terceira seus poderes são considerados 
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maiores e qualquer um pode praticar bruxaria ou ser acusado de fazê-lo. Wagner e Mecha nos 

mostram, com suas análises, que diferentes sujeitos fazem parte de uma mesma rede 

discursiva, na qual alguns possuem mais poder que outros e nem todos influenciam de igual 

maneira a trajetória dos fatos ou as demais pessoas:  

“o reverendo Parris, por exemplo, teve poder suficiente para iniciar a 
institucionalização num momento crítico, mas logo os acontecimentos se 
tornaram independentes dele [...] o próprio Parris termina sendo o defensor 
convincente da existência das bruxas na aldeia” (p.39).  

Com exemplos como este, os autores defendem o argumento de que os atores sociais 

não participam com os outros e com os fatos porque “querem” ou “tentam” construir um 

objeto, nem decidem a forma como fazê-lo. Ao contrário, construir um objeto socialmente 

significativo é algo que um grupo e seus membros “fazem”, e não algo que “tentam” fazer 

depois de meditar sobre eles. 

Nos parágrafos a seguir poderemos acompanhar o desenvolvimento da Educação 

Profissional Tecnológica no Brasil, do começo do século XX até o final da década de 1990, 

como um evento: um acontecimento em cuja trajetória algo é nominado, equipado com 

atributos e valores, e finalmente integrado em um mundo com significado social. Isto ocorre 

somente com um objeto social com um sentido comum, em um sistema grupal, no 

estabelecimento de interações em que os atores sociais estão comprometidos. (Wagner, 1998)  

Com esta metodologia de análise meta-empírica como referência, intentamos 

empreender trajetória semelhante sobre o percurso da Educação Profissional e Tecnológica no 

Brasil, como segue: 

   A expressão educação tecnológica tem um alcance extremamente amplo e complexo 

e, talvez por isto não exista, até o momento, uma definição de educação tecnológica que seja 

consensual entre pesquisadores e professores. De acordo com Grinspun (2001, p.21), 

Educação tecnológica [...] pressupõe uma dimensão pedagógica nos 
fundamentos de sua atividade técnico-científica possibilitando oferecer os 
conhecimentos que visem à formação do homem inserido na cultura de seu 
tempo, na sociedade de que participa e nas mudanças que acredita 
coletivamente poder alcançar. A complexidade da expressão está no fato de 
que sua concepção envolve, além dos pilares da educação em si, todos os 
aspectos que dizem respeito à tecnologia, em especial a ciência e a técnica. 
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É fundamental, portanto, esclarecer ao que nos referimos quando utilizamos esta 

expressão, neste trabalho: educação tecnológica é o “nível” superior da modalidade Educação 

Profissional, ou seja, são os cursos superiores de curta duração denominados tecnológicos ou 

cursos de Tecnologia.  

Nos últimos 20 anos houve razoável produção de textos sobre educação tecnológica, 

mas, as concepções, abordagens e enfoques diferem principalmente devido a “quem fala”, “de 

onde fala” e que interesses defende.  

A professora Silvia Manfredi, em seu livro Educação Profissional no Brasil (2002) 

coloca a educação tecnológica como um nível da educação profissional, pois usa a 

nomenclatura - Educação Profissional de nível tecnológico. Segundo a autora, este nível de 

educação profissional começou a ser ministrado nas Faculdades de Tecnologia – FATECs, 

que constituíram um projeto que se desenvolveu com base em dois movimentos estruturantes: 

1. O esforço governamental de implementar a expansão de cursos 
universitários de curta duração, nas áreas técnicas (inicialmente Engenharia), 
para fazer face às necessidades do mercado de trabalho, no período do 
chamado “milagre econômico”, nos anos 70.  
2.  A tentativa de se estruturarem cursos de menor duração nas áreas de 
tecnologia de ponta, projeto que se iniciou com os cursos de Engenharia 
Operacional instituídos e regulamentados pelos Pareceres 60/63 e 25/65 do 
Conselho Federal de Educação. Além disso, O Decreto-Lei 547, de 18 de 
abril de 1969, autorizou a organização e o funcionamento de cursos 
profissionais superiores de curta duração (três anos) em escolas técnicas 
federais, dispensando a cobertura institucional de escolas de Engenharia, o 
que abriu o caminho para a implantação e a criação de cursos de Engenharia 
Operacional no Rio de Janeiro, na Bahia, em Minas Gerais e no Paraná 
(financiados com recursos do BID: 8,4milhões de dólares em 1971). No 
rastro destes dispositivos legais, surgem, mais tarde, duas iniciativas que 
significaram a ampliação deste tipo de educação profissional: a criação, pelo 
governo paulista, do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, 
para ministrar cursos de formação de técnicos de nível médio e de técnicos 
de nível superior, denominados tecnólogos. Mais tarde, com a transformação 
(pela lei 6.545/78) das escolas técnicas federais supracitadas em Centros 
Federais de Educação Tecnológica, essa modalidade de ensino expandiu-se, 
no âmbito da rede pública federal. (Manfredi, 2002, p.167-168) 

Embora na citação acima não haja explicitamente uma definição de educação 

tecnológica, pode-se perceber que, no nascedouro deste tipo de ensino no Brasil, havia uma 

preocupação muito mais operacional e pragmática no sentido de atender as demandas 

específicas do mercado de trabalho. 
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Com as transformações ocorridas no mundo da produção a partir da década de setenta 

e, mais especificamente no Brasil a partir do final da década de oitenta, torna-se necessária 

uma expansão da oferta de educação profissional em todos os níveis. Também a oferta de 

educação tecnológica de nível superior será ampliada e o governo, através do Ministério da 

Educação explicitará sua concepção no início dos anos 90: 

[...] a educação tecnológica assume um papel que ultrapassa as fronteiras 
legais das normas e procedimentos a que está sujeita, como vertente do 
sistema educativo indo até outros campos legais que cobrem setores da 
produção, da Ciência e da Tecnologia, da capacitação de mão de obra, das 
relações de trabalho e outros, exigidos pelos avanços tecnológicos, sociais e 
econômicos que tem a ver com o desenvolvimento. (Brasil, MEC/SEMTEC, 
1994) 

Iniciando a meta-análise que nos propomos, chamamos atenção que tal concepção de 

educação tecnológica a coloca como vertente além do sistema educativo, na interface com 

outros campos legais.  

Para compreender a supremacia desta concepção no contexto histórico das políticas 

governamentais brasileiras, é necessário um breve relato de história recente. 

1.1 Sobre educação profissional e tecnológica brasileira no século XX 

A história da educação profissional no Brasil tem sua origem remota no tempo da 

Colônia4, entretanto, para nos atermos ao que mais diretamente respeita ao propósito deste 

trabalho, abordaremos o tema a partir do início do século XX, quando uma ação direta do 

governo federal na área de formação profissional se dá com o Decreto nº. 7566, de 23 de 

dezembro de 1909, que cria em vários estados, Escolas de Aprendizes Artífices, instituindo a 

rede federal de escolas industriais.  

Com o objetivo de formar mestres, contramestres e operários para atender à demanda 

industrial emergente no Brasil estes cursos eram ministrados gratuitamente dentro de uma 

                                                 
4 Para estudo detalhado da questão da educação profissional no período da Colônia e do Império, ver: Manfredi 
(2002). 
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ação assistencialista, preferencialmente aos filhos dos “desfavorecidos da fortuna” como 

podemos ver apresentada na justificativa do decreto: 

Considerando que o aumento da população das cidades exige que se facilite 
às classes proletárias os meios de vencer as dificuldades sempre crescentes 
da luta pela existência; que para isso se torna necessário não só habilitar os 
filhos dos desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo técnico e 
intelectual, como fazê-los adquirir hábitos de trabalho profícuo que os 
afastará da ociosidade, escola do vício e do crime; que é um dos primeiros 
deveres do Governo da República formar cidadãos úteis à nação. (Nagle, 
1974, p.97-98). 

Prosseguindo com a meta-análise, verificamos que, desde a origem assistencialista da 

proposta, estava presente o antagonismo entre preparo técnico e intelectual. 

Com a crise do café no mercado internacional o domínio político e econômico da 

oligarquia cafeeira é ameaçado por uma nova classe social que surge ligada às atividades 

urbano-industriais e, com isso, uma acelerada transformação econômica e social acontece. Na 

área econômica e política acentua-se uma crise que culmina com a revolução de 1930, 

levando Getúlio Vargas ao poder. 

Seguindo princípios do novo regime revolucionário, cria-se o Ministério da Educação 

e Saúde Pública, trazendo como consequência direta para o ensino profissional a possibilidade 

de uma política centralizada e unificada. As Escolas de Aprendizes Artífices são desligadas 

do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Em 1931 é criada a Inspetoria de Ensino 

Profissional Técnico, que tem a função de dirigir, orientar e fiscalizar todos os serviços 

relacionados ao ensino profissional técnico no país. 

Como mais um passo no percurso meta-analítico, queremos destacar que esta 

formação, inicialmente subordinada à gerência dos setores produtivos, vem para o âmbito da 

“gestão do educando”, o novo Ministério da Educação e Saúde Pública, neste ponto da 

trajetória. 

Em 1932, o “Manifesto dos Pioneiros” 5 propõe a organização de cursos acadêmicos e 

profissionais em um mesmo estabelecimento, combate o dualismo entre ensino cultural e 

                                                 
5 Publicado na revista Educação (jan./fev./mar. 1932), o Manifesto circulou em âmbito nacional com a finalidade 
de oferecer diretrizes para uma política de educação. O Manifesto dos Pioneiros de 1932, denominação pela qual 
ficou conhecido, trazia como subtítulo A reconstrução educacional no Brasil: ao povo e ao governo. Sua origem 
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profissional, também o centralismo da União, propondo que as escolas deveriam adaptar-se 

aos interesses e às exigências regionais.  

Em 1937, com o advento do Estado Novo6 reestrutura-se o Ministério da Educação e 

Saúde Pública: as Escolas de Aprendizes Artífices passam a ser Liceus e o ensino profissional 

consegue aumentar suas verbas. Sob inspiração do governo ditatorial, a Constituição 

estabelece que o ensino pré-vocacional e profissional é destinado às “classes menos 

favorecidas” e determina que os trabalhos manuais devem ser obrigatórios em todas as escolas 

primárias, normais e secundárias. Institui ainda a cooperação entre a Indústria e o Estado para 

o desenvolvimento do ensino industrial. 

Observa-se agora que, no âmbito da “gestão do educando” permanecem os sintomas 

da dualidade entre trabalho manual e intelectual, e do caráter assistencialista da Educação 

Profissional. 

O ensino profissionalizante dá sinais de crescimento, mas, predomina a marca inicial, 

destinado às classes desfavorecidas, concepção que ao longo do tempo continua sendo 

reafirmada como nos artigos 129 a 131 da Constituição de 1937 e na Reforma Capanema de 

1942, que consolida a estrutura dualista. “O ensino secundário, destinado a preparar as 

individualidades condutoras, e o profissional, a formar mão de obra qualificada para as 

necessidades do sistema produtivo” (Machado,1989, p.39). 

O ensino industrial no Brasil se organiza de fato a partir de 1942. Cunha (1973, p.50-

59) relaciona vários fatores que contribuíram para tal organização: 

                                                                                                                                                         
e destino foram de alcance nacional, pois na abertura da IV Conferência Nacional de Educação, realizada pela 
ABE (Associação Brasileira de Educação) em dezembro de 1931, já se pedia uma proposta que definisse o 
sentido pedagógico da Revolução de 1930. Elaborado por 26 educadores, argumentava que a escola tradicional 
estava instalada para uma concepção burguesa de sociedade, deixando o indivíduo numa autonomia isolada e 
estéril. O documento defendia ainda: educação como uma função essencialmente pública; a escola única e 
comum, sem privilégios econômicos de uma minoria; todos os professores deveriam ter formação universitária; 
o ensino deveria ser laico, gratuito e obrigatório. 
6 Golpe de estado ocorrido em outubro de 1937, como resposta política à instabilidade do período 1934-37, uma 
vez que os grupos políticos vitoriosos em 1930 se viram ameaçados pelo extremismo de esquerda e direita e pelo 
retorno ao poder de oligarquias estaduais. Em termos ideológicos, o Estado Novo teve clara inspiração fascista, 
mas proporcionou certos avanços na legislação trabalhista. Caracterizou-se pelo poder centralizado no Executivo 
e pelo aumento da ação intervencionista do Estado. Foi um período autoritário da nossa história, que durou de 
1937 a 1945 e garantiu a continuidade de Getúlio Vargas à frente do governo central, tendo a apoiá-lo 
importantes lideranças políticas e militares.   
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- crescimento do processo de industrialização após os anos 30 no Brasil. Este 
crescimento se dá em função das oscilações externas, guerras e crise 
econômica, e pela redução das exportações, principalmente do setor cafeeiro 
em virtude da crise mundial, implicando na redução das importações. A 
implantação da indústria no Brasil criou novas necessidades de formação 
profissional e novas aspirações à população, sobretudo aquelas que eram 
atingidas pela industrialização. 
- Cria-se o SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial,  através 
do Decreto-lei 4.048, de 22 de janeiro de 1942, sendo sua organização e 
direção confiada à Confederação Nacional da Indústria. O presidente Getúlio 
Vargas decreta a Lei Orgânica do Ensino Industrial , Decreto-Lei 4.073, de 
30 de janeiro de 1942, que regulamentava e integrava as escolas de ensino 
industrial no sistema nacional de ensino médio, que unifica a organização 
deste ensino em todo território nacional, agora também com níveis mais 
elevados de instrução, com escolas técnicas, industriais, artesanais e de 
aprendizagem. A reforma Capanema consolida a estrutura elitista do ensino 
brasileiro: o ensino secundário para a “preparação das individualidades 
condutoras”, e o ensino profissional “destinado às classes menos 
favorecidas”. Entretanto, não se pode negar que a maneira como o SENAI 
vem preparando a mão de obra ao longo dos anos torna-se um modelo para o 
ensino técnico no país, assumindo o papel de preparação de mão de obra, 
para atender à demanda do mercado. 
- a criação da Companhia Siderúrgica Nacional – CSN em 1941, e da 
Fábrica Nacional de Motores – FNM, em 1942. 
- a política centralizadora do Estado Novo e a forma como foi organizado o 
ensino industrial, imposto pelo Estado, além da crença de que a educação 
poderia contribuir para a reconstrução nacional. 
- a pressão por parte dos alunos, dos egressos e dos estabelecimentos pelo 
reconhecimento dos cursos existentes, certamente também contribuiu para a 
organização do ensino técnico industrial. 

Após a organização do ensino industrial vieram a Lei Orgânica do Ensino Comercial, 

Decreto-Lei 6.1421, de 28 de dezembro de 1943; a Lei Orgânica do Ensino Normal, Decreto-

Lei 8.530, de 20 de agosto de 1948; e a Lei Orgânica do Ensino Agrícola, Decreto-Lei 9.613, 

de 20 de agosto de 1946. 

Com a criação da Comissão Brasileira Americana de Educação Industrial – CBAI, em 

janeiro de 1946 acordos foram firmados entre o Brasil e os Estados Unidos para o 

aperfeiçoamento de professores, que visaram o “intercâmbio de informações relativo à 

metodologia e orientação educacional” (Guerra, 1996. p.39). Estes acordos duraram 14 anos 

e, pelo Decreto 5.304, de 28 de novembro de 1963, a CBAI foi extinta e suas atividades 

assumidas pelo Grupo de Expansão do Ensino Industrial. 

Também em 1963 o Conselho Federal de Educação emite parecer favorável para a 

criação dos cursos superiores de tecnologia. Mas, só em 1965 foram criados os primeiros 

cursos de curta duração, chamados de Engenharia de Operação. 
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Segundo Peterrossi (1980), em junho de 1967 surge o “Plano de Metas” como 

resultado de encontros nacionais de planejamento entre educadores, economistas e sociólogos, 

em várias localidades do país, e que propunha a criação de cursos profissionalizantes e 

chamava a atenção para o aprendizado técnico de profissões intermediárias. 

A Lei Nº 5.540, em 1968, que trata da Reforma Universitária, em seu Art. 18 propõe a 

organização de cursos que não correspondiam a profissões já regulamentadas em lei, a fim de 

atender necessidades específicas do mercado de trabalho. No Art. 23, sugere a criação de 

cursos profissionais diferentes dos já existentes e no Parágrafo 1º - recomenda a criação dos 

cursos superiores de curta duração. 

Nos anos 1968, 1969 e 1970, o Plano Trienal elaborado pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Social Aplicada, sugere reservar os cursos superiores universitários para as 

pessoas mais “bem-dotados intelectualmente”. Diante disto, haveria dois caminhos para o 

ensino superior, com dois ciclos de estudos. O primeiro ciclo estaria ajustado à oferta de 

profissões intermediárias, o segundo ciclo universitário seria destinado às carreiras que 

exigissem nível mais alto de especialização. Peterrossi (1980) Sendo assim, os cursos do 

primeiro ciclo são destinados à formação de professores secundaristas, técnicos laboratoristas, 

engenheiros operacionais, tecnólogos, e profissionais da área médica. Já os cursos do segundo 

ciclo correspondem à formação de médicos, engenheiros e advogados. 

No que respeita ao diploma dos cursos superiores de tecnologia, o Decreto Federal nº 

464, de 1969, no Art. 9º - Parágrafo Único - permite que os diplomas dos cursos criados com 

relação ao Art. 18 da Lei 5.540/68 possam ser registrados e apresentem validade em 

conformidade com o Art. 27 da mesma Lei. Em seguida, o Decreto-Lei Federal nº 547/69 

autoriza as Escolas Técnicas Federais a criarem cursos superiores de curta duração. 

Além dos Cursos de Engenharia de Operação e das Licenciaturas de 1º grau, no 

período de 1970 a 1972, foram implantados no estado de São Paulo os Cursos Superiores de 

Tecnologia em instituições não federais de educação, com base na Lei nº 5.540/68, em seus 

artigos 18 e 23. Assim surgiram dois cursos na Fundação Educacional de Bauru (1970); um 

na Faculdade de Engenharia Química de Lorena, da Fundação de Tecnologia Industrial 

(1971); cinco na Faculdade de Tecnologia de São Paulo, do Centro Estadual de Educação 

Tecnológica Paula Souza (1971); um na Faculdade de Tecnologia de Sorocaba, também do 



34 

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (1971); quatro na Faculdade de 

Tecnologia da Universidade Mackenzie (1971); e mais três na União das Faculdades 

Francanas da Associação Cultural e Educacional de Franca (1972). 

Depois, o Parecer de nº 44/72 do Conselho Federal de Educação, com base no Art. 18 

da Lei 5.540, de 1968, autoriza a criação dos cursos superiores de curta duração 

independentemente da autorização prévia do Conselho Federal de Educação, entretanto estão 

sujeitos à apreciação e aprovação do plano de curso e do reconhecimento pelo Conselho para 

que seus diplomas sejam registrados.  

Lima Filho (1999a) afirma que os Cursos de Tecnólogos visavam ser uma alternativa 

ao ensino superior de graduação plena. Com currículos menos densos, mais especificidades, 

mais práticos e intensivos e, com menor duração e maior terminalidade, foram criados para 

conter a demanda por vagas nas universidades e possibilitar a rápida formação de técnicos que 

atuassem no mercado de forma intermediária entre o técnico de nível médio e o profissional 

de graduação plena da universidade. Esse tipo de profissional realizaria a execução de tarefas, 

enquanto o graduado na universidade desenvolveria as funções de concepção. 

Desta forma, para o desenvolvimento de processos e aplicação de tecnologias seria 

necessário o trabalho em conjunto do tecnólogo e do graduado de formação plena da 

universidade. Para o autor “deve haver complementaridade e interdependência, como 

elementos imprescindíveis para compreensão da totalidade das relações entre esses 

profissionais, assim como das atividades por eles exercidas” (Bastos,1991, p.13). 

Avançando na meta-análise, observamos a manutenção da concepção dicotômica entre 

trabalho intelectual e manual, já na segunda metade do século XX e depois da Lei 5692/71, 

desta feita deslocando a referida dicotomia para o nível de formação, não mais para a origem 

social do profissional. 

Através do I Plano Setorial de Educação e Cultura 72/74, o Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) passou a incentivar a implantação dos cursos superiores de curta duração sob 

coordenação e apoio financeiro do Departamento de Assuntos Universitários (DAU) que 

apoiou de maneira mais efetiva a criação dos cursos superiores de tecnologia com o Projeto 

19, intitulado “Incentivo à Implantação de Cursos Superiores de Curta Duração” MEC/DAU 
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(Brasil, 1977). Segundo o plano citado, a implantação dos cursos superiores de curta duração 

tinha como justificativa o discurso de que as mudanças na esfera da produção e do trabalho 

exigiam a qualificação de forma rápida em nível superior para atender a demandas diversas e 

a especialização de atividades. O incentivo maior de implantação foi para os cursos superiores 

com graduação em tecnologia, utilizando a infraestrutura existente nas universidades federais. 

Peterrossi (1980) e Bastos (1991) questionaram se a universidade deveria ser 

realmente o espaço para a criação dos novos cursos, pois estes apresentavam características 

específicas, muitas vezes opostas à prática universitária. 

Com o advento do Projeto 15 (75/79) do II Plano Setorial de Educação e Cultura (II 

PSEC), estabeleceu-se para o país uma política de educação que visava à racionalização da 

formação profissional de nível superior para atender as necessidades do desenvolvimento 

econômico e as demandas do sistema social. Assim, o MEC passou a supervisionar de 

maneira mais efetiva a criação e o funcionamento dos cursos superiores de curta duração 

através da Coordenadoria de cursos de curta duração e estabelecem os requisitos básicos para 

implantação destes cursos: 

a) a necessidade de estreitar a aproximação da instituição com o meio 
empresarial; b) a realização de uma rigorosa pesquisa de mercado de 
trabalho; c) a implantação de cursos, apenas nas áreas profissionais 
insistentemente solicitadas pelas empresas; d) número de vagas fixado de 
acordo com as condições existentes no estabelecimento de ensino e 
conforme a capacidade de absorção dos formados; e) diminuição do número 
de vagas e a desativação do curso quando houver saturação de profissionais 
no contexto regional; f) corpo docente equipe de laboratoristas e de 
instrutores das disciplinas profissionalizantes, aproveitados das empresas 
(Bastos, 1991, p.16). 

Em suma, a implantação dos cursos superiores de curta duração ou cursos de 

tecnologia caminhou da seguinte forma: em 1973, ofertou-se no Centro Estadual de Educação 

Tecnológica Paula Souza cursos de tecnólogos com duração de 2 anos. A partir de 1973, 

ocorreu a implantação de seis novos cursos superiores de curta duração, em três áreas 

diferentes nos seguintes locais: Processamento de Dados (Universidade Federal de Minas 

Gerais, Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro); Mecânica: Modalidade Oficinas e 

Manutenção (Universidade Federal do Espírito Santo) e Análise Química Industrial 
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(Universidade Federal da Bahia). Os recursos físicos, humanos e de infraestrutura existentes 

nas Universidades facilitava o processo sem maiores investimentos. 

Em 1974 ocorre a implantação de dez cursos superiores de curta duração nas seguintes 

instituições: um curso de Curtumes e Tanantes (Universidade Federal do Rio Grande do Sul); 

um curso de Saneamento Básico (Universidade Estadual de Campinas – Limeira); um curso 

de cooperativismo (Universidade Federal de Mato Grosso); um curso de Açúcar de Cana 

(Universidade Federal de Alagoas); dois cursos de Saneamento Ambiental (Universidade 

Federal do Mato Grosso e Universidade do Pará); três cursos de Processamento de Dados 

(Universidade de Brasília, Universidade Federal de São Carlos e Centro Estadual de Educação 

Tecnológica “Paula Souza”, São Paulo) e um curso de Mecânica – Modalidade: Oficinas e 

Manutenção (Universidade Federal de Alagoas). 

Mas, a despeito do aumento considerável da oferta de cursos para tecnólogos em todo 

o país, abrangendo as áreas tecnológicas e agrárias, entre 1973 e 1976, ocorreu significativa 

resistência por parte de alunos e docentes para implantação de cursos de tecnólogos voltados à 

área de saúde, com exceção dos cursos de Fonoaudiologia, Ortóptica - campo da Oftalmologia 

que diagnostica e trata os distúrbios da visão binocular -, Peripatologia - trata deficientes 

físicos e mentais -, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, ratificando para determinados setores 

a validade da criação de cursos intermediários entre o 2º grau profissionalizante e os cursos de 

longa duração de nível superior. 

Entre 1975 e 1980 o número de cursos superiores de curta duração aumentou 

expressivamente, atingindo em 1980 um total de 138 cursos. Vale lembrar que entre 1973 e 

1975 havia apenas 28 cursos. Com a extinção do Projeto do Plano Setorial de Educação, em 

1980, a Coordenação dos Cursos Superiores de Tecnologia foi desativada e a supervisão dos 

cursos passou para diferentes Coordenadorias da Subsecretaria de Desenvolvimento 

Acadêmico, conforme as áreas de conhecimento e atividade profissional. 

No entanto, antes da extinção do Projeto do Plano Setorial de Educação, em 1979, o 

Conselho Federal de Educação definiu através da Portaria de nº 49, de 23 de abril de 1979, em 

seu Art. 2º, que o profissional formado nos cursos superiores de tecnologia, referente ao Art. 

18 da Lei 5.540/68 teria a denominação de graduado em curso superior de tecnologia com a 

qualificação e a modalidade determinada pelo respectivo curso. Mas, no Art. 3º ocorreu a 
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abertura em relação ao Art. 2º para uma denominação diferente, afinal, o Parecer 1.149/76, do 

próprio Conselho já havia estabelecido a designação tecnólogo para os egressos dos cursos 

superiores de curta duração. (Souza, 1980) 

Com a apresentação do Relatório sobre Carreiras de Curta Duração ao Departamento 

de Assuntos Universitários pelo Dr. Victor Spathelf, que foi consultor do Projeto 19 - em 

julho de 1974 - afirma-se a ideia de que a implantação dos cursos de tecnólogos não deveria 

ser feita de forma isolada e eventual, pois havia no país carência de profissionais com 

experiência e dedicados à educação tecnológica. (Brasil, 1977, p.119). O autor defende 

também que as experiências de implantação de cursos de tecnólogos em espaços próprios 

oferecem melhores resultados do que os realizados nas universidades.  

Diante disto, houve a compreensão por parte da Direção do MEC/DAU (Brasil, 1977) 

da necessidade de criar centros especificamente destinados a ministrar cursos superiores de 

curta duração, exigindo flexibilidade e agilidade, com mínima burocracia no seu 

funcionamento, possibilitando o bom desempenho dos cursos de tecnólogos. A proposta de 

criação de Centros de Educação Tecnológica pelo Departamento de Assuntos Universitários – 

MEC/DAU (Brasil, 1977) estimula a criar, em 1976, o Centro de Educação Tecnológica da 

Bahia (CENTEC), com o apoio do governo do Estado da Bahia e colaboração do Conselho 

Britânico, conforme a Lei de Nº 6.344, de 6 de julho de 1976. Esta foi a primeira experiência 

em instituição federal com objetivo exclusivo de formar tecnólogos e desenvolver a Educação 

Tecnológica, conforme as orientações do MEC/DAU (Brasil, 1977).  

Neste ponto da cronologia ora comentada, nota-se a continuidade da dubiedade no 

discurso da organização, agora localizada em novo ponto de tensão: o local da formação - 

universidades ou centros específicos. Para a meta-análise empreendida, este é um dos pontos 

de inflexão deste processo no país, visto que, a discussão sobre “legitimidades do campo” 

demarca a autonomia da prática em relação às condições de sua realização. 

A formação do tecnólogo seria específica, pois não estaria vinculada às características 

básicas da organização e duração dos cursos superiores tradicionais. O objetivo era formar um 

profissional com possibilidades de fazer relações, um intermediário entre o engenheiro 

tradicional e o técnico de nível médio, como elemento necessário ao desenvolvimento do 

processo produtivo na perspectiva de criar tecnologia nacional. (Brasil, 1977).  



38 

As Escolas Técnicas Federais de Minas Gerais (MG), Paraná (PR) e Rio de Janeiro 

(RJ) que haviam sido autorizadas a implantar cursos de engenharia de operação, desde 1973, 

acabaram por substituí-los pelos cursos de engenharia industrial plena e, além deste, foram 

autorizadas a implantar também cursos de tecnólogo, ofertando assim três níveis de formação: 

engenheiro industrial pleno, tecnólogo e técnico de 2º grau. 

Esta nova caracterização permite a transformação das escolas citadas em Centros 

Federais de Educação Tecnológica – CEFETs -, com base na Lei Federal Nº 6.545, de 1978, 

por iniciativa do Departamento de Assuntos Universitários - DAU, aproveitando a 

infraestrutura já existente nas instituições e com o objetivo de fornecer cursos técnicos de 2º 

grau, técnicos de nível superior (tecnólogo), engenharia industrial e formação de docentes. 

Em 1977 é publicado o trabalho “Estudos sobre a Formação de Tecnólogos”, uma 

coletânea do material editado pelo Departamento de Assuntos Universitários, em convênio 

com a Universidade Federal do Mato Grosso sob a coordenação dos professores Ivo 

Martinazzo e Célio da Cunha. Neste documento se afirma que os cursos tecnológicos 

permitem adquirir competências e qualificações para as quais os estudos acadêmicos 

tradicionais se situam, muitas vezes, em nível muito elevado e teórico enquanto os estudos de 

grau médio se revelam insuficientes MEC/DAU (Brasil, 1977). 

De acordo com o MEC/DAU (Brasil, 1977) os cursos superiores de tecnologia 

deveriam ser voltados para o desenvolvimento, com ênfase na economia educacional, saber 

técnico, recursos humanos, perfil ocupacional, mercado e circunstâncias tecnológicas. O 

projeto de implantação dos cursos de tecnólogos objetivava atender a dinâmica da realidade 

existente na sociedade brasileira, com modernização, ensejando respostas rápidas, evitando 

soluções onerosas e ultrapassadas, na perspectiva da construção de uma sociedade brasileira 

desenvolvida: “o tecnólogo não é um profissional de nível superior menos bem formado ou 

formado mais rapidamente. O tecnólogo tem figura própria e essa figura há de emergir como 

decorrência de formação própria que ela receba”. (Brasil, 1977, p.53). 

É de interesse para a análise em curso reiterar que o discurso institucional projetava, 

para a década de 1980, a dicotomia entre trabalho intelectual e manual, agora focada na 

equalização da figura do tecnólogo em relação ao profissional de nível superior. Note-se a 

referência Peterrossi (1997) no que respeita a formação do tecnólogo, afirmando que a 
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FATEC-SP – (Faculdade de Tecnologia de São Paulo) - vinculada ao Centro Estadual de 

Educação Tecnológica “Paula Souza” CEETPS - se constituiu como referencial para o país 

nos cursos de tecnologia e tecnólogos. 

O Brasil inicia a década de 1980 com graves problemas econômicos decorrentes em 

parte das crises do petróleo em 1973 e 1979, que causaram aumentos enormes dos custos do 

produto, do endividamento externo pela contratação de empréstimos e pelo crescimento do 

déficit público, consequentemente a inflação dispara atingindo níveis estratosféricos. 

Nas eleições de 1986 compõem-se um Congresso Nacional com poderes de elaborar 

uma nova constituição para a nação, que seria promulgada em 05 de outubro de 1988 e que 

dispõe, no seu Artigo 22, Inciso XXIV, sobre a necessidade do país de uma nova Lei de 

diretrizes e bases da educação nacional. Em 20 de dezembro de 1996, após longo e acalorado 

debate entre setores educacionais da sociedade e o Congresso Nacional é aprovada a nova Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB constituindo-se na Lei 9.394/967. 

Em seus dispositivos legais a Lei 9394/96 é marcada por uma flexibilização, baseada 

no princípio da autonomia escolar, quanto à organização do tempo, reclassificação, definição 

de calendário, critérios de promoção e ordenação curricular. Estabelece regras quanto à carga 

horária mínima anual de 800 horas, elevando o número de dias letivo de 180 para 200 dias e 

prevê no artigo 26, uma base nacional comum na composição dos currículos do ensino 

fundamental e do ensino médio. Caberá a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional 

de Educação8 deliberar sobre as diretrizes curriculares. 

                                                 
7 O processo de discussão dessa nova LDB foi iniciado por organizações ligadas à educação, mediante a 
elaboração do projeto de lei nº 1.158-A, apresentado na Câmara Federal pelo deputado Octávio Elísio (PSDB-
MG). Durante a tramitação do projeto outras iniciativas parlamentares surgiram, bem como inúmeras 
contribuições de entidades representativas da educação nacional, em um processo que transcorria de forma 
bastante democrática. Com a ascensão de Fernando Collor de Mello ao poder, o congresso assume um perfil 
mais conservador e as conquistas das organizações educacionais correm sério risco. Entretanto, após a queda de 
Collor e ascensão de Itamar Franco, novamente as organizações educacionais e a sociedade civil organizada 
conquistam certa abertura para a participação na elaboração da lei. Mas, com a eleição de Fernando Henrique 
Cardoso em uma aliança eleitoral com forças políticas de direita, volta a tona o projeto de LDB apresentado no 
período Collor pelo Senador Darcy Ribeiro. As entidades representativas da educação nacional serão alijadas do 
processo de elaboração final do projeto e o MEC assumiu completamente o controle do processo, conseguindo a 
aprovação de uma lei que tem sido objeto de críticas de diversos setores da sociedade. (Martins, 2000, p. 75 -79) 
 
8 O Conselho Nacional de Educação é um órgão colegiado integrante da estrutura de administração direta do 
MEC e foi criado nos termos da Lei 9.131, de 24 de novembro de 1995. As normas de funcionamento do 
Conselho Nacional de Educação constam de seu Regimento Interno aprovado pelo Senhor Ministro da 
Educação, nos termos da Portaria MEC nº 1.306, de 2 de setembro de 1999, que teve por base o Parecer CNE/CP 
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Os níveis e modalidades de educação e ensino estão assim dispostos na LDB: 

Art. 21 – A educação escolar compõem-se de : 
I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e 
ensino médio; 
II - educação superior.  

A educação profissional é tratada na LDB no artigo 36, parágrafo 2º e nos artigos 39 a 

42, estabelecendo os objetivos, a quem se destina e outros temas referentes ao reconhecimento 

de cursos, validade dos diplomas e quem pode frequenta-la9. 

É relevante verificar que a educação profissional se faz presente na lei geral da 

educação nacional, em capítulo próprio, (Capítulo III, artigos de 39 a 42), embora de forma 

bastante sucinta e pouco clara quanto à definição de instâncias, competências e 

responsabilidades, exigindo, portanto, uma regulamentação específica. 

A educação profissional não mais atrelada aos níveis de escolaridade formal é 

apresentada como uma possibilidade de acesso para “o aluno matriculado ou egresso do 

ensino fundamental, médio e superior, bem como ao trabalhador em geral, jovem ou adulto”. 

(LDB 9394/96, Art. 39, Parágrafo Único). 

Fica patente que esta educação profissional,  

                                                                                                                                                         
99/99. As atribuições do Conselho são normativas, deliberativas e de assessoramento ao Ministro de Estado da 
Educação, no desempenho das funções e atribuições do poder público federal em matéria de educação, cabendo-
lhe formular e avaliar a política nacional de educação, zelar pela qualidade do ensino, velar pelo cumprimento da 
legislação educacional e assegurar a participação da sociedade no aprimoramento da educação brasileira. 
 
9 Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996: 
“Art. 36. Parágrafo 2º. O ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o 
exercício de profissões técnicas". 
Art. 39. A educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à 
tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. 
Parágrafo único. O aluno matriculado ou egresso do ensino fundamental, médio e superior, bem como o 
trabalhador em geral, jovem ou adulto, contará com a possibilidade de acesso à educação profissional. 
Art. 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes 
estratégias de educação continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. 
Art. 41. O conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de 
avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos. 
Parágrafo único. Os diplomas de cursos de educação profissional de nível médio, quando registrados, terão 
validade nacional. 
Art. 42. "As escolas técnicas e profissionais, além dos seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais, abertos 
à comunidade, condicionada a matrícula à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de 
escolaridade”. 
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[...] deve se assentar em uma sólida educação Básica, ferramenta essencial 
para que o cidadão/trabalhador tenha efetivo acesso às conquistas 
tecnológicas da sociedade, pela apropriação do saber que alicerçam a pratica 
profissional, isto é, o domínio da inteligência do trabalho”. (Processo CEE 
119/97) 

Quanto à educação tecnológica o Decreto 2208, de 17 de abril de 1997, determina, em 

seu artigo 3°, níveis para a modalidade “educação profissional” - básico, técnico e 

tecnológico. O nível tecnológico corresponde ao nível superior da “educação escolar”, mas é 

independente em relação a este especificamente na área tecnológica. No artigo 10º do decreto 

em questão fica determinado que esses cursos concedam “diploma de tecnólogo”.  

Em abril de 2001 o CNE determinou que o curso de tecnólogo é um curso de 

graduação, permitindo desta forma acesso a qualquer curso de pós-graduação. No mesmo 

parecer, o Conselho de Educação, estabelece as cargas horárias mínimas para as diferentes 

áreas – de 1600 a 2400 horas-, dependendo da área. Em 2002 um novo parecer do CNE 

debate as “diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional de nível tecnológico” 

e surge então a Resolução CNE/CP 03, de 18 de dezembro de 2002 que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos cursos superiores de 

tecnologia, mantendo a carga horária proposta. 

Depois desse breve percurso destacamos que a dicotomia entre trabalho intelectual e 

manual perpassa o discurso institucional de todas as épocas, desde seu nascedouro, no início 

do século XX, até a legislação vigente. Fruto desta dicotomia, dualidades e ambivalências 

foram sendo produzidas nas comunicações e condutas dos atores sociais da EPT, ora sobre os 

destinatários da ação (filhos dos desvalidos), sobre os objetivos da mesma (combater ócio, 

formar mão de obra), sobre o local adequado para esta formação (universidades ou estruturas 

próprias), ou ainda sobre os perfis dos egressos (um tecnólogo não tem menos status que um 

graduado). 

1.2 A rede federal de educação profissional e tecnológica 

As escolas técnicas e agrotécnicas da rede federal de educação profissional, sempre 

gozaram de significativo prestígio social devido à qualidade do ensino que ministram. Apesar 
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disto, a partir de meados da década de setenta essas instituições começaram a sofrer fortes 

questionamentos quanto a sua eficiência como instituições de educação profissional10. 

Mas, foi a partir de 1989, em relatório do Banco Mundial sobre o ensino de 2º Grau no 

Brasil11, que as críticas às escolas técnicas da rede federal tornaram-se mais contundentes. 

Dentre as cinco recomendações efetuadas pelo Banco Mundial, uma tratava especificamente 

da melhoria da equidade entre as instituições de ensino secundário. Segundo o relatório, os 

gastos eram reduzidos com as escolas estaduais e municipais de 2º Grau, enquanto eram altos 

com os poucos alunos das escolas técnicas da rede federal, além do que, estes alunos seriam 

oriundos de camadas médias da população e, portanto, em situação financeira muito melhor 

do que os alunos das escolas estaduais e municipais. 

Além disto, segundo o relatório, a iniquidade tornava-se mais visível na diferença de 

custos, na despesa média por aluno que, nas escolas estaduais era de 250 dólares por ano, 

enquanto nas escolas técnicas federais era de 1.700 dólares. Segundo os cálculos do Banco 

Mundial, 20% (vinte por cento) de todas as despesas públicas com o ensino de 2º Grau eram 

destinados às escolas técnicas da rede federal que só detinha 2% (dois por cento) do total das 

matriculas neste nível de ensino. 

Apesar das contundentes críticas do Banco Mundial, bem como de suas inúmeras 

recomendações, inclusive no que dizia respeito às escolas técnicas federais, o relatório foi 

fortemente contestado em 1991, num documento do governo brasileiro12 que, apesar de não 

publicado, tornou-se do conhecimento de setores governamentais ligados às escolas técnicas 

federais, o que, temporariamente, abrandou as preocupações em tais instituições. 

Durante o governo de Collor de Mello, bem como de seu substituto, Itamar Franco, 

muitas foram as discussões em torno de vários projetos e concepções de educação profissional 

e tecnológica que expressavam as aspirações e interesses de diferentes grupos sociais sem 

que, no entanto, uma política pública para o setor fosse claramente definida. Entretanto, com a 

                                                 
10 Ver: Ensino Técnico: desempenho e custos. Rio de Janeiro, IPEA/INPES, 1972. De Cláudio Moura Castro, 
Milton Pereira de Assis e Sandra Furtado de Oliveira. Como também: Mão de obra industrial no Brasil: 
mobilidade, treinamento e produtividade. Rio de Janeiro. IPEA/INPES,1974. De Cláudio Moura Castro e 
Alberto de Mello e Souza. 
11 The World Bank, Brazil – Issues in Secondary Education, Sector Memorandum, Washington DC, November 
de 1989 (Report nº 7723-BR), 2 vols. 
12 Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento – Observações sobre o Relatório Brasil – Issues in 
Secondary Education – Report nº7723-BR , Brasília, março de 1991. 
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eleição de Fernando Henrique Cardoso para a Presidência da República em 1994, a 

consequente posse de Paulo Renato de Souza como Ministro da Educação e a posterior 

criação da Secretária do Ensino Médio e Técnico (SEMTEC), as recomendações do Banco 

Mundial para essas modalidades de ensino reapareceram no texto Planejamento Político-

Estratégico 1995/1998, apresentado pelo governo em maio de 1995.  

No âmbito do MEC o projeto apresentado para a educação profissional era oriundo da 

proposta do Sistema Nacional de Educação Tecnológica, elaborada em 1991 pela antiga 

Secretaria Nacional do Ensino Técnico (SENETE). Tal proposta, além de incorporar as 

recomendações do Banco Mundial, tomava como modelo os países do Primeiro Mundo e 

propunha que, para o Brasil ingressar em um novo patamar de desenvolvimento, seria preciso 

fazer investimentos na formação e no desenvolvimento de recursos humanos, tal como foi 

feito pelos países detentores de tecnologia de ponta. 

O Sistema Nacional de Educação Tecnológica englobaria todas as escolas técnicas do 

setor publico federal, estadual e municipal, além das instituições particulares de ensino 

técnico e da rede SENAI e SENAC. Segundo Kuenzer (1997, p.41-42), tal sistema ofertaria 

cursos nas seguintes modalidades: 

- qualificação ocupacional dirigida a adolescentes e adultos que não tiveram 
oportunidade de frequentar a escola regular e para os que, complementando 
o primeiro grau, queiram ter formação específica para o exercício de uma 
ocupação, que ocorrerá independentemente da formação escolar; 
- educação prática em nível de primeiro grau: integrada ao currículo de 
primeiro grau, poderá ocorrer de diversas formas, incluindo sondagem de 
aptidões e iniciação para o trabalho, propiciando experiências práticas na 
área tecnológica; 
- formação técnica de nível médio, oferecida nas escolas de segundo grau, 
que ofertam profissionalização em áreas definidas (Escolas Técnicas); esta 
formação supõe que os conhecimentos técnico-científicos respaldam-se na 
formação geral; 
- formação técnica de nível superior, destinada à preparação de tecnólogos 
pelo domínio de métodos e processos de trabalho adquiridos mediante 
disciplinas específicas, práticas em laboratórios, em oficinas e estágios; 
- formação profissional superior oferecida pelas universidades nos cursos 
plenos, que propiciam formação mais geral abrangente, preparando “não só 
para o exercício profissional, como também para a iniciação científica”. 

A rede federal de instituições de ensino técnico teria papel central nesse sistema, pois, 

de acordo com Kuenzer (op.cit. p.42): 
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A espinha dorsal do Sistema é formada pela rede de Centros Federais de 
Educação Tecnológica – CEFETs, a essas unidades articular-se-ão, a partir 
das mesmas políticas, objetivos e normas, “entidades associadas”: 
Universidades e escolas isoladas com ensino de engenharia, escolas 
agrotécnicas e técnicas estaduais e municipais, SENAI E SENAC e demais 
instituições particulares voltadas para o ensino técnico. 
Os CEFETs, unidades centrais do sistema, oferecerão cursos de nível médio, 
superior e pós-graduação, e fornecerão assistência técnica às unidades 
descentralizadas de segundo grau 
O Sistema Nacional de Educação Tecnológica, assim concebido, deverá 
articular as várias iniciativas de educação profissional, definir políticas, 
normas e delimitar as diversas áreas de atuação dos diferentes órgãos e 
modalidades, de forma que os compatibilize com os “desafios da era 
tecnológica”. 

Embora tenha sido alvo de críticas de diversos setores da sociedade civil, de entidades 

educacionais, de intelectuais da educação e, tenha também se sobreposto a outras concepções 

de políticas públicas para a educação profissional13, foi esta concepção que orientou o projeto 

oficial de reforma do ensino profissional e tecnológico instituído pelo governo FHC e que se 

consubstanciou no PL 1603/96 e posteriormente no Decreto 2.208/97. 

Baseando-se nas orientações do Planejamento Político-Estratégico 1995/1998, tornado 

público pelo governo em maio de 1995, o Ministério da Educação apresentou, em agosto de 

1995, aos diretores das Escolas Técnicas da Rede Federal, através da SEMTEC, um 

documento no qual anunciava a intenção da implantação de uma nova política pública para a 

educação secundária e para o ensino técnico profissionalizante. Dentre as muitas 

recomendações para que as instituições contribuíssem na construção do novo modelo estava a 

proposta de desvinculação do ensino propedêutico do ensino técnico. 

Destacamos que este é outro ponto de inflexão na sócio gênese do evento EPT, quando 

os docentes da Instituição “CEFET” armam posição de enfrentamento à legislação. Começa 

um confronto explícito entre o discurso deste “Grupo Reflexivo”, formado pelos professores 

“cefeteanos” e os discursos circulantes na SEMTEC/MEC. 

Os diretores das Escolas Técnicas Federais foram orientados a constituírem Comissões 

de Reformulação Curricular que estudariam as propostas da SEMTEC e apresentariam 

sugestões de novos modelos de cursos. Entretanto, a separação entre a parte propedêutica e a 

parte técnica no ensino técnico de nível médio era radicalmente rechaçada pela maioria das 

                                                 
13 Análise detalhada dessa problemática encontra-se em: MANFREDI, Sílvia M. Educação profissional no 
Brasil. São Paulo: Cortez, 2002. 



45 

instituições, pois o ensino técnico integrado era, afinal, o que estas escolas faziam há anos e, a 

qualidade de tais cursos era de reconhecido valor nessas instituições14. 

Consciente de que as mudanças propostas pelas escolas não contemplariam as 

proposições do governo para a reforma, o Ministro da Educação apresentou ao Presidente da 

República, em março de 1996, uma exposição de motivos justificando um anteprojeto de lei 

tratando da reformulação da educação profissional e tecnológica no país, especificamente na 

rede de Escolas Técnicas Federais. Enviado à Câmara dos Deputados, tal anteprojeto 

transformou-se no projeto de lei 1.603/96. 

O PL 1.603/96 é, na verdade, uma proposição que nasce de uma composição entre as 

concepções do MEC, do Ministério do Trabalho15 e das recomendações do Banco Mundial 

para a educação profissional e tecnológica no país. Tal projeto recebeu o apoio dos 

Secretários Estaduais de Educação, através do Conselho Nacional de Secretários de Educação, 

(CONSED) mas foi duramente criticado por setores ligados à educação, especialmente por 

entidades educacionais, sindicatos de professores e entidades estudantis, que alegavam ser um 

projeto de inspiração neoliberal, baseado em recomendações do Banco Mundial e que 

aprofundaria a dicotomia existente na educação brasileira. 

Trava-se um intenso debate entre a proposta do governo e propostas da sociedade 

civil. No âmbito do Congresso Nacional surgem proposições alternativas ao projeto 

governamental, como o Projeto de Lei nº 236/96, apresentado no Senado Federal por José 

Eduardo Dutra (PT), o Projeto de Lei nº 2.933/97, do deputado João Faustino (PSDB) e o 

Projeto de Lei nº 2.743/97, do deputado Ricardo Gomyde (PC do B). Além destes projetos, 

são apresentadas mais de duzentas emendas ao PL 1.603/96, sendo a maioria delas de autoria 

de setores ligados as Escolas Técnicas Federais. 

Entendemos que, de acordo com a microteoria da sócio gênese (Wagner, 1998), que 

adotamos como referência analítica neste estudo, começa neste momento o estranhamento/a 

                                                 
14  A Professora Maria Auxiliadora Monteiro Oliveira faz, em seu livro “Política Publicas para o ensino 
profissional – o processo de desmantelamento dos CEFETs”. Campinas, SP: Papirus, 2003. (Série Prática 
Pedagógica), uma forte defesa da qualidade da educação nas Escolas Técnicas federais, especialmente na de 
Minas Gerais, argumentando inclusive que estas instituições praticavam uma efetiva educação tecnológica. 
15 O Ministério do Trabalho apresentou em 1995 um documento denominado “Questões críticas da Educação 
Brasileira”, onde abordava a problemática da educação profissional dentro da perspectiva da elevação da 
competitividade nacional no mundo globalizado. 
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objetivação, em que “algo é nominado, equipado com atributos e valores, e integrado em um 

mundo com significado social.” (Wagner, 1998).  

Em suma, a proposta apresentada pelo governo no PL 1.603/96 era rejeitada pela 

maioria dos setores educacionais do país, especialmente pela rede de Escolas Técnicas 

Federais que viam no projeto do governo uma ameaça não apenas à qualidade da educação 

que ofertavam, mas um golpe em sua própria possibilidade de sobrevivência enquanto 

instituições federais de ensino técnico. 

Mas, o movimento da sociedade civil e das Escolas Técnicas Federais contra o projeto 

do governo seria esvaziado em dezembro de 1996, pois, com a aprovação da Lei 9.394/96 

(Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional), a forma legal para a regulamentação da 

educação profissional mudou e o governo passou a ter a possibilidade da regulamentação via 

decreto. Diante disso, o governo retira o PL 1.603 e apresenta em 17 de abril de 1997 o 

Decreto 2.208/9716 que “bate o martelo” definitivamente com relação à reforma da educação 

profissional e tecnológica no país. 

O Decreto Federal n.º 2.208/97 regulamenta a LDB em seus artigos 39 a 42 (Capítulo 

III do Título V), e determina como objetivos da educação profissional: 

  I - promover a transição entre a escola e o mundo do trabalho, capacitando 
jovens e adultos com conhecimentos e habilidades gerais e específicas para o 
exercício de atividades produtivas; 
 II - proporcionar a formação de profissionais, aptos a exercerem atividades 
específicas no trabalho, com escolaridade correspondente aos níveis médio, 
superior e de pós-graduação; 
 III - especializar, aperfeiçoar a atualizar o trabalhador em seus 
conhecimentos tecnológicos;  
 IV - qualificar, reprofissionalizar e atualizar jovens e adultos trabalhadores, 
com qualquer nível de escolaridade, visando a sua inserção e melhor 
desempenho no exercício do trabalho. (artigo 1º) 

Assim, a educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular 

ou em modalidades que contemplem estratégias da educação continuada, podendo ser 

realizada em escolas do ensino regular, em instituições especializadas ou nos ambientes de 

trabalho. (Artigo 2o.- Decreto nº 2.208/97) 

                                                 
16Decreto na íntegra disponível em: http://www.crprj.org.br/legislacao/documentos/decreto1997-2208.pdf 
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De acordo com o Artigo 3º do referido decreto a educação profissional compreende os 

seguintes níveis: básico, técnico e tecnológico.: 

“I - básico: destinado à qualificação e reprofissionalização de trabalhadores, 
independente de escolarização prévia; 
II - técnico: destinado a proporcionar habilitação profissional a alunos 
matriculados ou egressos do ensino médio, devendo ser ministrado na forma 
estabelecida por este decreto; 
III - tecnológico: correspondente a cursos de nível superior na área 
tecnológica, destinados a egressos do ensino médio e técnico.” 

O nível básico destina-se à maioria dos trabalhadores, jovens e adultos, 

independentemente de escolaridade anterior. Trata-se de uma modalidade de formação 

profissional cujos cursos não estão sujeitos a regulamentação curricular e que podem ser 

ministrados em múltiplos espaços sociais: empresas, sindicatos, escolas etc. Aos que 

concluírem os cursos de educação profissional de nível básico, será conferido certificado de 

qualificação profissional (Artigo 4º). O nível técnico destina-se aos matriculados ou egressos 

do ensino médio. Terá estrutura organizativa e curricular própria e independente do ensino 

médio, podendo ser oferecido de forma concomitante ou sequencial a este. No entanto, só será 

concedido o diploma de técnico aqueles que concluírem o ensino médio (Artigo 5º). O nível 

tecnológico compreende os cursos de nível superior e, segundo o decreto deverá ser 

estruturado para atender aos diversos setores da economia, abrangendo áreas especializadas e 

conferindo diploma de Tecnólogo (Artigo 10º). 

 Além dos níveis, o decreto define outras mudanças importantes para a educação 

profissional e tecnológica: as disciplinas do currículo poderão ser agrupadas sob a forma de 

módulos; os módulos poderão fazer parte de mais de uma habilitação profissional 

possibilitando o percurso de diferentes itinerários formativos; as disciplinas ou módulos do 

currículo serão ministrados por professores, instrutores e monitores que possuam experiência 

profissional em determinada área e que deverão receber formação para o magistério através de 

cursos regulares de licenciatura ou programas especiais de formação pedagógica; somente os 

níveis técnico e tecnológico terão suas organizações curriculares normatizadas pelos órgãos 

educacionais federais e estaduais competentes; os sistemas federal e estaduais de ensino 

implementarão através de exames, a certificação de competências, para fins de dispensa de 

disciplinas ou módulos em cursos de habilitação do ensino técnico (inclusive aquelas 

adquiridas em espaços de aprendizagem fora da escola); o estabelecimento da obrigatoriedade 
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para que a rede de escolas técnicas públicas e privadas estenda o atendimento para além do 

nível médio, podendo atuar nos níveis: básico e pós-médio. 

O Decreto 2.208/97 em pouco difere do que estava proposto no PL 1.603/96, de 

acordo com Martins (2000, p.80-81): 

Se a forma de apresentação da regulamentação do ensino profissional foi 
autoritária, o conteúdo do Decreto 2.208/97 não poderia ser dissonante. 
Aliás, seu conteúdo, mormente as partes mais polêmicas, já era por todos 
conhecido: ele era profundamente semelhante ao PL 1.603/96, tão 
insistentemente defendido pelos governistas e atacado pelos que procuravam 
resistir às pressões internacionais. 

 O Decreto 2.208/97 imprime a marca do governo FHC na reforma da educação 

profissional brasileira. Inspirado pelas recomendações do Banco Mundial17, o referido decreto 

impõe uma concepção de educação profissional perfeitamente sintonizada com os interesses 

do capital internacional. Desconsiderando o debate existente na sociedade civil18 acerca de 

qual concepção de educação profissional seria mais conveniente aos interesses dos 

trabalhadores e do país, ao determinar a separação legal entre ensino propedêutico e 

profissionalizante aprofunda a dualidade estrutural historicamente existente na educação 

nacional. Nas palavras de Oliveira (2003, p.88), 

As reformas implementadas, fortalecendo a dicotomia entre a educação 
profissional e a educação geral, em vez de instituírem avanços nas políticas 
educacionais, estabelecem um verdadeiro retrocesso nas expectativas de 
construção de uma escola voltada para a construção de cidadãos integrados à 
vida política brasileira. 
Se antes mostrávamos nossa insatisfação pela escola média 
profissionalizante estabelecer para os setores populares um ensino dual, 
dicotomizando a prática e a teoria como momentos distintos da 
aprendizagem, no momento presente nossa inquietação torna-se muito 
maior, por perceber que esta dualidade agudizou-se a ponto de materializar-
se em forma de lei. 

 Há um claro anacronismo na separação entre o ensino propedêutico e 

profissionalizante justamente em um momento no qual a reestruturação da produção 

                                                 
17 Um estudo detalhado da influência do Banco Mundial na concepção de educação profissional instituída no 
governo FHC encontra-se em: KUENZER, Acácia Zeneida. Ensino Médio e profissional: as políticas do Estado 
neoliberal. São Paulo: Cortez, 1997. (Questões de nossa época; v. 63)  
18 Uma análise exaustiva do referido debate está em: MARTINS, Marcos Francisco. Ensino técnico e 
globalização: cidadania ou submissão? Campinas, SP: Autores Associados, 2000. (Coleção polêmicas do nosso 
tempo; 71). 
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capitalista demanda trabalhadores com uma sólida formação geral de base técnico-científica, 

o que implicaria em um ensino básico que integrasse, na aprendizagem, conhecimentos 

científicos e técnicos preparatórios para o novo mundo do trabalho. Entretanto, para Martins 

(2000, p.84),  

Há que se destacar que o anacronismo do Decreto 2.208/97, por nós 
afirmado, não quer significar que a regulamentação do ensino profissional no 
Brasil ocorreu em desacordo com a lógica imposta pelo capital internacional. 
Pelo contrário, essa regulamentação apresenta-se em profunda sintonia com 
os ditames da “nova ordem”, tendo em vista que ela estabelece papéis 
diferentes às nações, a saber: algumas poucas, as mais desenvolvidas, são as 
protagonistas e o restante, as empobrecidas, as figurantes. Para estas últimas, 
não há razão para construírem sistemas de ensino-aprendizagem em 
consonância com o desenvolvimento econômico. Por desempenharem papéis 
secundários nesse cenário, essas nações empobrecidas devem somente 
aplicar a ciência e a tecnologia desenvolvidas pelos protagonistas. 

Em suma, a reforma da educação profissional empreendida pelo governo FHC se 

processa dentro do contexto geral dos interesses do capital mundializado e em fina sintonia 

com as recomendações do Banco Mundial. 

Com o advento do Decreto 2.208/97 a reforma da educação profissional e tecnológica 

do governo FHC tem seu início efetivo apesar da enorme rejeição19 existente. Tal reforma 

causou profundo e abrangente impacto nas instituições de educação profissional brasileiras, 

mas, sobretudo, atingiu de maneira dramática as escolas técnicas da rede federal. O impacto 

da reforma na rede federal de educação profissional foi tão avassalador que se chegou a falar 

em desmantelamento da Educação Tecnológica20 existente em tais instituições. Oliveira 

(2003, p.15), ao analisar os resultados de sua pesquisa pós-doutoral realizada no CEFET-MG 

sobre a reforma em questão, afirma: 

Embora os dados coletados sejam referentes à mencionada instituição, deve-
se afirmar que eles, indubitavelmente, podem ser generalizados para o 
conjunto dos CEFETs, pois a atual Reforma da Educação Profissional, 
determinada pelo Governo Federal, vem causando impactos em todos eles de 

                                                 
19 A rejeição à reforma manifestou-se em diferentes esferas: no Congresso Nacional, vários projetos alternativos 
ao PL 1.603/96 foram apresentados, além das mais de duzentas emendas propostas ao referido projeto. No 
âmbito da sociedade civil, várias organizações educacionais, bem como importantes intelectuais da educação se 
manifestaram contra a reforma e, nas próprias instituições, setores ligados ao sindicato e às organizações 
estudantis também se mobilizaram. Além disto, houve uma silenciosa rejeição por grande parte dos docentes, na 
medida em que se negavam a colaborar com a reforma, mas não manifestavam explicitamente sua posição com 
receio de sofrer represálias políticas e profissionais.    
20 A autora usa a expressão Educação Tecnológica como sinônimo da educação integrada - ensino propedêutico e 
ensino técnico simultâneos -, que era ministrada nas instituições da rede federal.  
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forma muito semelhante, que se traduz sobretudo no processo de 
desmantelamento da educação tecnológica que assegurava um ensino de 
qualidade, consubstanciado na integração competente da educação geral com 
a educação profissional. 

Mas, a Professora Maria Auxiliadora Monteiro Oliveira, não sugere apenas que a 

“Educação Tecnológica” praticada em tais instituições corria o risco de desmantelamento. O 

título de seu livro “Política Publicas para o ensino profissional - o processo de 

desmantelamento dos CEFETs” dá a entender claramente que as próprias instituições 

estavam sendo desmanteladas. 

Observa-se que neste momento da sócio gênese incorporam-se alguns elementos de 

Imaginação Cultural, pela circunscrição de Identidades Sociais em relação ao objeto social 

“EPT”, a partir de agora carregado de valores opostos, de um lado o modelo dicotômico 

oficial e, de outro, o modelo integrado preconizado pelos CEFETs. Ainda que este último não 

tenha sido plenamente realizado, era o “Imaginado”. 

As críticas efetuadas ao longo do tempo, desde meados da década de 1970, tanto por 

organismos nacionais como internacionais; as pressões reformistas do governo FHC, que 

realizou uma profunda reforma do Estado brasileiro, na qual se insere a reforma educacional; 

as exigências do setor produtivo por uma mão de obra mais bem qualificada e mais 

contemporânea às transformações no mundo da produção; o caráter autoritário da reforma 

expresso pelo decreto 2.208/97; o aceno do governo com novos recursos, oriundos do 

Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP) para as instituições que aderissem 

à reforma e a transformação das escolas em CEFETs com o Decreto n. 2.406/97, nos parecem 

razões necessárias, mas não suficientes para garantir a implementação da reforma. Em nível 

microinstitucional, no âmbito interno das escolas, a rejeição a reforma toma tal magnitude que 

sua implementação parecia mesmo impossível. Entretanto, a reforma não apenas foi 

implementada, como continua parcialmente em vigor até os dias atuais. 

Em nossa dissertação de mestrado, Souza (2005) demonstramos que houve, no nível 

interno das instituições, uma mediação executada pelos gestores, que possibilitou a aceitação 

lenta e gradual da reforma, apesar de todo ambiente contrário. Além disto, a implantação, no 

âmbito da reforma, do Modelo Pedagógico das Competências, visava claramente condicionar 

as práticas pedagógicas às exigências imediatas do mercado de trabalho e, embora esta 
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concepção de educação tecnológica continue sendo contestada por diversos setores da 

educação brasileira nos últimos anos, ela ainda prevalece na rede federal de educação 

profissional e tecnológica. 

De acordo com a referência metodológica que adotamos para este capítulo (Wagner e 

Mecha, 2003), observa-se que não há espaço para dois discursos correntes sobre EPT nem 

para dualidade no discurso Institucional sobre a mesma, da mesma maneira que em Salem, na 

segunda fase de institucionalização, os discursos foram minimizados pelas práticas e estas 

exerciam todo seu poder material e simbólico. 

No que concerne às reformas educacionais da década de 1990, especialmente no 

âmbito da educação profissional e tecnológica, temos uma significativa produção acadêmica. 

Kuenzer (1997) denuncia a histórica dualidade estrutural da educação brasileira, suas 

consequências nefastas para a educação da classe trabalhadora e faz também uma crítica à 

reforma da educação profissional preconizada pelo PL 1603/96. Ainda Kuenzer (2000), 

denuncia contradições entre as proposições da reforma implantada pelo governo FHC e o que 

de fato ocorria nas instituições educacionais. Frigotto (1995, 1998) analisa de forma crítica e 

exaustiva as relações entre as transformações do capitalismo a partir da década de 1970 e as 

políticas públicas para a educação profissional no Brasil a partir do final da década de 1980. 

Frigotto & Ciavatta, (2004), analisam as relações entre ensino profissional, ensino 

médio, ciência, cultura e trabalho diante das reformas do governo FHC. Ainda Frigotto, 

juntamente com Ciavatta e Ramos (2005), analisam as contradições e possibilidades do novo 

ensino médio integrado que está sendo ofertado em algumas instituições da rede federal.  

No embate entre a concepção governamental e concepções diferenciadas de educação 

profissional e tecnológica, surgem diversas abordagens. Pereira (1996) defende que: 

O conceito de educação tecnológica implica a formação de profissionais 
habilitados a transmitir conhecimentos tecnológicos sem perder de vista a 
finalidade última da tecnologia que é a de melhorar a qualidade de vida do 
homem e da sociedade. (PEREIRA, APUD GRINSPUN, 2001, p.58) 

Esta concepção humanística da educação tecnológica encontra apoio em Tereza 

Cardoso (1999): 
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Investir na formação de profissionais capazes de dominar todo o processo 
tecnológico, ao mesmo tempo em que seriam capazes de compreender seu 
lugar na sociedade tecnológica [...], um retorno à totalidade do homem capaz 
de compreender o mundo técnico, social e cultural. (Tereza Cardoso, 1999, 
p.222) 

A tentativa de “um retorno à totalidade do Homem” também está caracterizada em 

alguns autores – Frigotto, Kuenzer, Ciavatta, Ramos - que defendem que a educação 

tecnológica deveria ser uma educação politécnica21.  

Biagini (2000) nos oferece uma análise desta dualidade de concepções sobre a 

educação tecnológica: 

[...] A formação tecnológica se depara com duas concepções dialeticamente 
contrárias de educação. Uma consiste em formar o indivíduo centrado no 
desenvolvimento de competências, para o saber-fazer [...]. O ensino 
tecnológico teórico e prático toma como referência a 
“pluriprofissionalização”, de forma que o conhecimento do ser humano se dá 
a partir da perspectiva de fazê-lo adquirir os conhecimentos tecnocientíficos, 
necessários à eficácia da produtividade, diante da flexibilização do ambiente 
produtivo [...]. A outra concepção toma como referência os preceitos de 
Marx a respeito da omnilateralidade: um homem completo, não 
simplesmente se adapta ao movimento transformador do processo de 
produção, mas também constrói e reconstrói sua historicidade, em sintonia 
com o movimento histórico da sociedade [...]. O ensino tecnológico, nessa 
perspectiva, consiste na articulação entre ensino intelectual e trabalho 
manual, no sentido de estabelecer a unidade entre a escola e o mundo do 
trabalho [...]. (Biagini 2000, p.34-35)  

As duas concepções “dialeticamente contrárias” de educação são em parte decorrência 

de pressupostos antagônicos do ponto de vista ontológico e teleológico. São “visões de 

mundo”, mais especificamente compreensões da “natureza humana”, de seus limites, 

possibilidades e objetivos.  

Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), defendem a ideia de que uma educação 

politécnica22 não seria mesmo possível sob a organização social capitalista devido às suas 

                                                 
21 Educação politécnica é entendida por estes autores como uma educação voltada para a superação da dicotomia 
entre trabalho manual e trabalho intelectual, cultura geral e cultura técnica. Uma educação que contribua para o 
domínio dos fundamentos científicos das diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho. Frigotto, 
Ciavatta e Ramos (2005).   
22 No texto “Trabalho e perspectivas de formação dos trabalhadores: para além da formação politécnica” Paolo 
Nosella aprofunda o debate sobre a chamada educação politécnica e busca esclarecer equívocos históricos sobre 
tal concepção de educação. Disponível em: 
http://www.pde.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/Textos_Videos/Nosella/Trabalho_e_perspectivas_de_formacao_dos
_trabalhadores_para_alem_da_formacao_politecnica.pdf 
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contradições estruturais. Entretanto, os autores propõem uma educação de “transição” uma 

educação integrada, onde o trabalho, a profissionalização e a busca do desenvolvimento pleno 

do ser humano pudessem estar integrados. 

Chamamos atenção que neste ponto da sócio gênese emerge um discurso conciliatório, 

sintoma do consenso simbólico/funcional, sobre o qual nos deteremos no Capítulo 2.  

O debate entre diferentes concepções de educação tecnológica não se limitou aos 

meios acadêmicos ou ao campo de discussão das políticas governamentais, ele esteve presente 

no cotidiano das instituições, notadamente das instituições da rede federal, que sofreram, nos 

últimos quinze anos, uma profunda crise de identidade institucional e pedagógica decorrente 

das transformações abruptas as quais foram submetidas. 

1.3 O governo Lula e a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica 

O governo do Presidente Luís Inácio Lula da Silva (governo Lula) foi muito atuante 

no que tange à educação profissional e tecnológica no país, especialmente no que diz respeito 

à RFEPT. Infelizmente não cabe no escopo deste trabalho uma análise reflexiva e exaustiva 

das ações e programas do governo Lula nesta área, portanto, faremos algumas considerações 

pontuais sobre as ações governamentais que afetaram nosso objeto de estudo, a educação 

tecnológica. 

Em 2004 o governo Lula atendendo a forte reivindicação das instituições da RFEPT 

revoga o Decreto 2208/97 através do Decreto 515423, de 23 de julho de 2004, que, além de 

outras determinações24, reestabelece os cursos integrados no ensino médio e deixa de 

estabelecer níveis para a Educação Profissional. 

Quanto à educação tecnológica - cursos superiores de curta duração -, o referido 

decreto, em seu artigo 1º, inciso III, faz menção à “[...] cursos e programas de educação 

profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação” que, de acordo com o artigo 5°, 

                                                                                                                                                         
 
23Análise detalhada de todo processo de revogação do decreto 2.208/97 e da publicação do decreto 5154/04 feita 
por Frigotto, Ciavatta e Ramos pode ser encontrada em: http://www.uff.br/trabalhonecessario/MMGTN3.htm 
24Decreto na íntegra disponível em: http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf1/proejadecreto5154.pdf 
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“organizar-se-ão, no que concerne aos objetivos, características e duração, de acordo com as 

diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação” (CNE). 

Transcorreram dois anos e meio, desde o decreto 5154/04, até que o Conselho 

Nacional de Educação emitisse o parecer CNE/CES nº 277, aprovado em 07 de dezembro de 

2006, que ratifica as diretrizes curriculares nacionais para a educação tecnológica 

estabelecidas pela Resolução CNE/ CP nº 03/02, além de instituir uma nova organização para 

agrupamento destes cursos e mantendo como cargas horárias mínimas as constantes do 

Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia instituídas pelo Decreto nº 5.773/06. 

Isto significa, na prática, que apesar da mudança de nomenclatura dos cursos superiores de 

curta duração não houve mudança na estrutura e funcionamento de tais cursos. 

É importante lembrar que, com a transformação do Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Paraná (CEFET-PR) em Universidade Tecnológica Federal do Paraná - 

UTFPR - pela Lei nº 11.18425, de 7 de outubro de 2005, objetivou-se para as outras 

instituições da RFEPT a possibilidade de também se tornarem Universidades Tecnológicas. 

Entretanto, não era este o projeto do governo Lula para as instituições da rede. 

Após um período de debates entre o MEC, através da SETEC, com as instituições 

vinculadas a RFEPT chega-se a um consenso e o Congresso Nacional decreta e o Presidente 

da República sanciona a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que cria os Institutos 

federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

De acordo com a referida Lei em seu Capítulo I, Artigo 1o,  

Fica instituída, no âmbito do sistema federal de ensino, a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada ao Ministério da 
Educação e constituída pelas seguintes instituições: 
I - Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - Institutos 
Federais; 
II - Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR; 
III - Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - 
CEFET-RJ e de Minas Gerais - CEFET-MG; 
IV - Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais. 

Registre-se que o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

(CEFET-RJ) e o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG) 

                                                 
25 Íntegra da lei disponível em: http://www.utfpr.edu.br/a-instituicao/documentos-institucionais/leis-e-
decretos/lei-no-11.184-de-07-de-outubro-de-2005/view 
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permanecem como Centros por terem se recusado a serem transformados em Institutos 

Federais. Esta recusa se baseou em grande parte no fato de que tais instituições já tinham, em 

estágio adiantado, seu projeto de transformar-se em universidades tecnológicas federais, tal 

como a UTFPR. 

Desta forma, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - 

RFEPCT -, se configura composta por quatro tipos de instituições diferentes: os Institutos 

Federais; a Universidade Tecnológica Federal do Paraná; os CEFETs RJ e MG e as Escolas 

Técnicas vinculadas às Universidades Federais. 

Estes fatos corroboram a abordagem sócio genética que adotamos, com seu 

pressuposto das articulações entre discursos, instituições e representações, pois é evidente o 

surgimento de uma prática/conduta consensual neste ponto do evento social EPT, que 

encampa quatro modelos institucionais diferentes. 

Excetuando as Escolas Técnicas Vinculadas as Universidades Federais, os demais 

tipos de instituição da referida rede estão aptos a ofertar educação tecnológica de nível 

superior - cursos de graduação e pós-graduação. No que respeita aos cursos de nível superior 

de curta duração - chamados cursos de Tecnologia ou Tecnológicos - não há modificações em 

sua estrutura e funcionamento. Aliás, no Art. 6o da lei em questão encontramos o seguinte 

texto:  

Os Institutos Federais têm por finalidades e características: 

I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 
modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas à atuação 
profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no 
desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; 

Observamos que, no item citado, o texto da lei volta a referir-se a níveis de Educação 

Profissional e Tecnológica apesar dos mesmos terem sido extintos pelo Decreto 5154/04. Na 

verdade, até hoje encontramos em documentos oficiais sobre Educação Profissional e 

Tecnológica referência a níveis de formação. Por este motivo mantivemos a definição de 

nosso objeto de estudo - educação tecnológica -, como nível superior da modalidade 

Educação Profissional, especificamente os cursos superiores de curta duração. 
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O processo de transformação dos CEFETs em Institutos causou no âmbito interno das 

instituições dúvidas e apreensão quanto aos rumos da instituição. No momento em que 

executamos nossa pesquisa, abril/maio e setembro/outubro de 2008, havia entre os docentes e 

servidores informações contraditórias sobre a nova identidade institucional que se anunciava. 

Este momento de ansiedade e indefinição pode ter nos auxiliado em nossa pesquisa, pois 

segundo Moscovici (2003, p.91), 

[...] o caráter das representações sociais é revelado especialmente em tempos 
de crise e insurreição, quando um grupo, ou suas imagens, esta passando por 
mudanças. As pessoas estão, então, mais dispostas a falar, as imagens e 
expressões são mais vivas, as memórias coletivas são excitadas e o 
comportamento se torna mais espontâneo. 

Realmente encontramos na maioria dos docentes das instituições pesquisadas uma 

gentil disposição em participar da pesquisa. Recebemos também grande colaboração dos 

gestores, coordenadores e servidores em geral. 

Cumpre frisar que a efetiva transformação dos CEFETs em Institutos só ocorre em 

dezembro de 2008 e nossa pesquisa foi realizada nas instituições nos meses de abril/maio 

(TALP) e setembro/outubro (PCM) deste mesmo ano. Portanto, a objetivação da “ifetização” 

para docentes e servidores dos CEFETs será posterior à realização de nossa coleta de dados 

tanto da TALP como do PCM. Isto explica porque apesar de haver duvidas e apreensões com 

relação à nova institucionalidade que estava por vir, não aparecem referências a esta questão 

nos dados coletados. 

No levantamento do campo semântico relativo à educação tecnológica, não aparece 

entre as 24 “palavras chave” nenhuma que tivesse relação, mesmo indireta, com a 

transformação dos CEFETs em Institutos. Da mesma forma, nos fragmentos discursivos dos 

docentes, quando justificam seus agrupamentos na classificação livre do PCM, não há 

referências significativas quanto ao processo de mudança institucional que se anunciava. Na 

verdade, dos 120 docentes entrevistados apenas quatro fizeram alguma menção à “ifetização”, 

mas sempre de maneira irônica e jocosa. Isto é compreensível, pois aquilo que não foi 

decifrado, ou é ignorado ou recebe conotação pejorativa. 

Também vale reafirmar que, apesar do governo Lula ter sido muito ativo no que 

respeita à EPT e especialmente a RFEPT, a educação tecnológica - os cursos superiores de 



57 

curta duração -, não sofreram qualquer modificação em suas Diretrizes Curriculares, em sua 

estrutura e em seu funcionamento.  

 Por fim, é necessário salientar que o processo de transformação dos CEFETs em 

Institutos Federais e a espetacular expansão da RFEPT efetuada pelo governo Lula, por sua 

dimensão, complexidade e consequências merece um estudo aprofundado, crítico e exaustivo, 

entretanto, não esta entre os objetivos deste trabalho realizar tal estudo. 

 1.4 Dos temas de EPT ao problema de pesquisa  

Ao longo da meta-análise que realizamos foi possível captar a fluidez da educação 

profissional, na interface com outros campos legais, além do sistema educativo; insere-se na 

interface com a produção (entre a agricultura e a indústria) desde que surgiu no país, no 

conflito entre preparo técnico e intelectual. Tal conflito perpassa todo o século XX e chega ao 

presente, do qual emergiram os temas da origem social do profissional/aluno a quem se 

destina tal formação; do mérito profissional do egresso, conforme perfis de cursos e de locais 

de formação. 

Entretanto, o tema da dicotomia não circulou explicitamente, embora latente em todo o 

processo de institucionalização discursiva, polarizando entre si as visões propedêutica e 

técnica. Por esta razão, abre-se um campo vasto para a pesquisa: este silenciamento demanda 

por investigações. Ao mesmo tempo, constatamos que o termo “tecnológico” nomeia o nível 

superior de educação na RFEPT, portanto, nos parece oportuno encaminhar o estudo sobre 

esta problemática da “educação tecnológica”. 

O problema assim configurado envolve uma teia de significações sociais e requer um 

suporte teórico que dê conta de sua complexa dimensão simbólica, levando-nos a optar pela 

TRS como a mais pertinente, sobre a qual trataremos no Capítulo 2, a seguir.
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O referencial teórico de nosso estudo é a Teoria das Representações Sociais (TRS, a 

seguir), desenvolvida por Serge Moscovici no final dos anos cinquenta, em sua obra La 

Psychanalyse, son Image et son Public (1961), na qual o autor estuda a apropriação da 

Psicanálise pelo público francês e analisa as diferentes representações elaboradas pelos 

diversos grupos estudados. Neste trabalho Moscovici introduz a noção de representação social 

e analisa como as pessoas constroem e são construídas pela realidade social, propondo uma 

teoria cujo objeto de estudo é o conhecimento do senso comum enfocado em uma mão dupla: 

sua produção no plano social e intelectual e como forma de construção social da realidade26. 

Os antecedentes teóricos da TRS podem ser encontrados, basicamente, na própria 

história da construção da Psicologia social como ciência. Mais especificamente, é na história 

da construção de uma Psicologia social sociológica27, que encontramos a gênese do 

pensamento psicossocial. Neste sentido, são fundamentais as contribuições de Wilhelm 

Wundt, e sua Volkerpsychologie28; Émile Durkheim com o conceito de representações 

coletivas e George Herbert Mead, com o “behaviorismo social”, depois denominado 

interacionismo social. Também colaboram na construção da Teoria moscoviciana a 

Antropologia social de Lucien Lévy Bruhl; a Psicologia de Jean Piaget e de Lev Vygotsky; a 

Sociologia Ingênua de Heider e o construtivismo social de Berger e Luckmann.  

A ênfase no coletivo e na compreensão da realidade social a partir de sua construção 

são elementos centrais na TRS. Esta concepção ilustra com clareza a posição epistemológica 

na qual se inscrevem os estudos de representações sociais. Em primeiro lugar, se parte de que 

o conhecimento não é apenas compreensível a partir da tradicional concepção que afirma a 

existência de um conhecimento científico e de um conhecimento cotidiano ou de um senso 

comum. Nesta abordagem se compreende o conhecimento como fenômeno complexo que é 

gerado em circunstancias e dinâmicas de diferentes matizes, cuja construção decorre de 

múltiplas relações sociais e culturais. 

                                                 
26É na publicação revisada de seu trabalho  em 1976 (traduzida para o português em 1978) que Moscovici 
introduz os aportes teóricos dos estudos de Berger e Luckmann sobre a construção social da realidade. Peter L. 
Berger and Thomas Luckmann. The Social Construction of Reality: A Treatise it’s the Sociology of 
Knowledge.Garden City, New York: Anchor Books, 1966. 
27 Uma Psicologia social sociológica é, segundo Farr (1995, p.41), aquela que entende a relação entre o 
individual e o coletivo como uma síntese, diferindo portanto da Psicologia Social que vê nesta relação uma 
antítese.  
28 A Volkerpsychologie de Wundt é uma forma de psicologia social que se contrapõe à psicologia fisiológica 
praticada até então. 
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Desta forma, a TRS assinala a importância dos processos inferenciais presentes na 

construção da realidade e insiste em que a realidade é “relativa” ao sistema de leitura que se 

aplica em determinado contexto sócio-histórico e cultural. Assim, para alcançar o 

conhecimento das representações sociais é necessário partir de uma abordagem sócio-gênetica 

e hermenêutica, pois a realidade social impõe as condições de sua criação e de sua 

interpretação pelos sujeitos.  

Embora esta compreensão pudesse sugerir uma interpretação determinística da 

realidade social, não é esse o caso, pois, o que se postula é que as matrizes sócio-estruturais, 

as condições materiais e os aspectos simbólicos em que estão imersos os sujeitos sociais 

moldam sua leitura da realidade, permeando sua visão de mundo com uma série de reflexos 

desta inserção na trama socioeconômica, nas relações de poder e no tecido sociocultural. 

Domingos Sobrinho (2000, p.117) ressalta que: 

A teoria das representações sociais vem ocupando amplos espaços no campo 
das ciências humanas contemporâneas, na medida em que permite preencher 
certas lacunas abertas pela chamada crise dos paradigmas e, se não consegue 
responder, pelo menos contribui para a formulação de novas hipóteses para 
velhos problemas. 

Assim, a TRS tem se afirmado nas últimas duas décadas como um referencial teórico-

metodológico eficiente para análise e compreensão de uma variada gama de temas sociais e 

tem contribuído de maneira significativa para o avanço da Ciência Social em geral.  

Quanto ao estudo da educação profissional e tecnológica, utilizamos a TRS em nossa 

dissertação de mestrado para analisar o processo de implantação da reforma educacional do 

governo FHC no CEFET-PB29. 

Wagner (2003, p.173) reforça nossa decisão quanto ao uso da TRS ao assinalar que: 

Mesmo que os indivíduos pertencentes ao mesmo grupo social possam ser 
bastante diferentes em termos de suas personalidades, eles se aproximam uns 
dos outros no que diz respeito à estrutura básica de sua experiência social 
comum, de seu pensamento e de sua ação. Eles são similares com respeito ao 
habitus que incorporam, bem como com respeito aos padrões de linguagem e 

                                                 
29 SOUZA, Evaldo Roberto de. A reforma da educação profissional do governo FHC: a representação social 
dos gestores do CEFET-PB: 1996 - 2002. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal da 
Paraíba. João Pessoa, 2005. 
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racionalização que compartilham, isto é, com respeito às suas representações 
sociais. 

2.1 Representações Sociais: conceito e processos de formação 

Para entender o que são as representações sociais é necessário assinalar uma 

importante distinção inicial feita por Moscovici (2003, p.45) “(...) o que eu proponho fazer é 

considerar como um fenômeno o que era antes visto como um conceito”. Esta distinção é 

essencial, pois implica em não reduzir as representações sociais a um simples conceito 

teórico, que apesar de funcional para fins explanatórios, seria insuficiente para uma 

compreensão adequada de sua abordagem psicossocial construtivista30. 

Mas, o que é uma representação social? O próprio Moscovici (1978, p.56-57) 

esclarece: 

Representar uma coisa (...) não é com efeito simplesmente duplicá-la, repeti-
la ou reproduzi-la; é reconstituí-la, retocá-la, modificar-lhe o contexto. A 
comunicação que se estabelece entre o conceito e a percepção, um 
penetrando no outro, transformando a substância concreta comum, cria a 
impressão de ‘realismo’. (...) Essas constelações intelectuais uma vez fixadas 
nos fazem esquecer de que são obra nossa, que tiveram um começo e que 
terão um fim, que sua existência no exterior leva a marca de uma passagem 
pelo psiquismo individual e social. 

Portanto, a representação é uma atividade psíquica através da qual o indivíduo recria a 

realidade que o cerca, conferindo-lhe novos significados mediados pelas interações sociais 

que vivencia. O conhecimento que o indivíduo tem da realidade é, ainda que ele mesmo não o 

perceba, um conhecimento construído psíquica e socialmente a partir de sua relação com o 

mundo e expresso através das representações que elabora. 

Jovchelovitch (2003, p.77), assim explicita o que é a atividade representacional: 

Ora, é exatamente essa capacidade de dar às coisas uma nova forma - através 
da atividade psíquica - que constitui uma representação. Para Freud, o 
material primário da psique não tem como expressar-se de forma direta e o 

                                                 
30 Análise detalhada dos pressupostos epistemológicos construtivistas da TRS pode ser encontrada em: Spink, 
Mary Jane. Desvendando as teorias implícitas: uma metodologia de análise das representações sociais. In: 
Guareshi, Pedrinho e Jovchelovitch, Sandra (orgs). Textos em representações sociais. 8ª Ed. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2003. 
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modo de expressão possível é exatamente o da representação, onde as 
pulsões encontram formas substitutivas em diferentes objetos. A atividade 
psíquica, assim, envolve uma mediação entre o sujeito e o objeto mundo. 
Este último reaparece sob a forma de representações, recriado pelo sujeito, 
que por sua vez é ele mesmo também recriado pela sua própria relação com 
o mundo. 

Deste modo, através da atividade representacional, o sujeito não apenas recria a 

realidade do mundo que o cerca, mas também recria a si próprio, adequando-se às 

necessidades e circunstâncias que o ambiente externo oferece. Nas palavras de Jovchelovitch 

(2003, p.78): 

O sujeito constrói, na sua relação com o mundo, um novo mundo de 
significados. De um lado, é através de sua atividade e relação com os outros 
que as representações têm origem, permitindo uma mediação entre o sujeito 
e o mundo que ele ao mesmo tempo descobre e constrói. De outro lado, as 
representações permitem a existência de símbolos - pedaços de realidade 
social mobilizados pela atividade criadora de sujeitos sociais para dar 
sentido e forma às circunstâncias nas quais eles se encontram.  

É a partir desta compreensão do que é uma representação que, apesar de resistir a 

qualquer definição que se pretenda peremptória, Moscovici (1978, p.26 -28) nos indica que as 

representações sociais são: 

Uma modalidade de conhecimento particular que tem por função a 
elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos (...) Um 
corpus organizado de conhecimento e uma das atividades psíquicas graças às 
quais os homens tornam inteligível a realidade física e social, inserem-se 
num grupo ou numa ligação cotidiana de trocas, e liberam os poderes de sua 
imaginação. 

Ou seja, as representações sociais são uma forma de conhecimento voltado para a ação 

e, são também, uma atividade psíquica, um fenômeno mental intraindividual que tem sua 

gênese na interação social.  É no processo de interação social e na comunicação entre os 

indivíduos que se formam as imagens e os símbolos que conferem significado à realidade do 

mundo. Esta comunicação pode se dar a partir de três esquemas indutores das representações: 

a difusão, a propagação e a propaganda. 

A difusão pode se caracterizar por uma não diferenciação das relações entre o emissor 

e o receptor da mensagem. Este esquema está mais relacionado à acepção de opinião, pois 

ambos os conceitos evocam certa descontinuidade e contradição, o que resulta em 

instabilidade e fluidez das posições assumidas pelos atores sujeitos à difusão. 
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A propagação implica organização mais complexa das mensagens, pois tem 

propriedades semelhantes ao conceito de atitude. A atitude é uma organização psíquica que 

tem relação - positiva ou negativa - com o objeto. Neste caso, a direção da relação pode 

manifestar-se por meio de uma série de relações ou por um comportamento global. A 

propagação produz um efeito seletivo sobre as reações dos indivíduos, devido a sua função 

reguladora.  

A propaganda é a forma de comunicação de um grupo cuja dinâmica encontra-se 

inscrita nas relações sociais conflituosas e que tem por objetivo engendrar a ação relativa à 

“representação que ele se faz do objeto do conflito”. É através da “elaboração instrumental” – 

manipulação – do saber na propaganda que são forjados os estereótipos. O estereótipo 

consiste numa resposta que é ao mesmo tempo, genérica, rígida e reducionista à simplificação 

dos fatos. (NÓBREGA, 2003, p.71-72) 

Portanto, as representações sociais são um fenômeno, um processo e um produto, 

mental e social, individual e coletivo. Moscovici, (2003, p.21) reafirma, com outras palavras, 

sua definição de representações sociais: 

Um sistema de valores, ideias e práticas, com uma dupla função: primeiro, 
estabelecer uma ordem que possibilitará às pessoas orientar-se em seu 
mundo material e social e controlá-lo; e, em segundo lugar, possibilitar que a 
comunicação seja possível entre os membros de uma comunidade, 
fornecendo-lhes um código para nomear e classificar, sem ambiguidade, os 
vários aspectos de seu mundo e da sua história individual e social. 

Apesar de nos parecerem claras as definições de Moscovici, a definição de 

representação social que se tornou consensual entre os pesquisadores é de Jodelet (2001, 

p.22): “é uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo 

prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social.” 

Esta definição é concisa, mas engloba as principais características de uma representação 

social: conhecimento partilhado, socialmente elaborado, que contribui para a construção de 

uma determinada compreensão da realidade e é voltado para a ação.  

Quanto ao processo de formação das representações sociais, é necessário conhecer 

seus componentes básicos, ou seja, as duas faces interdependentes que compõe uma 

representação: a face figurativa e a face simbólica. Para Moscovici (2003, p.46): 
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Elas sempre possuem duas faces, que são interdependentes, como duas faces 
de uma folha de papel: a face icônica e a face simbólica. Nós sabemos que 
representação = imagem/significação; em outras palavras, a representação 
iguala toda imagem a uma ideia e toda ideia a uma imagem. 

Desse modo, por apresentar uma face figurativa, a representação pode tornar os 

objetos “tangíveis”, dar-lhes uma concretude icônica e, ao mesmo tempo, sua face simbólica, 

confere significado a tais objetos. Essa estrutura de dupla natureza - conceptual e figurativa - 

fundamenta os dois processos formadores das representações: a objetivação e a ancoragem. 

Segundo Sá (2002, p.46): 

Dessa configuração estrutural das representações, pode-se extrair uma 
primeira caracterização de seus processos formadores. A duplicação de um 
sentido por uma figura, pela qual se dá materialidade a um objeto abstrato, é 
cumprida pelo processo de objetivação. A duplicação de uma figura por um 
sentido, pela qual se fornece um contexto inteligível ao objeto, é cumprida 
pelo processo de ancoragem. 

Assim, a objetivação é um processo que torna concreto o que é abstrato, materializa 

em imagens concretas o que é puramente conceitual. É por este processo que a representação 

permite o intercambio entre a percepção e o conceito. Ao transpor em imagens as noções 

abstratas, confere uma textura material às ideias, dá “corpo” a esquemas conceituais. 

Moscovici (2003, p.71), afirma: “Para começar, objetivar é descobrir a qualidade icônica de 

uma ideia, ou ser impreciso; é reproduzir um conceito em uma imagem”. 

O processo de objetivação opera em três fases: a construção seletiva; a esquematização 

estruturante e a naturalização. 

A construção seletiva é a fase através da qual os diferentes grupos sociais e os 

indivíduos que os integram, se apropriam, de uma forma que é específica de cada um deles, 

das informações sobre um determinado objeto. As informações recebidas sofrem um processo 

de transformação para se adequar às estruturas de pensamento que já estão constituídas nos 

sujeitos. 

A esquematização estruturante é a fase de subordinação da construção seletiva a 

determinados valores sociais. É um artifício de dissimulação e afirmação dos elementos que 

constituem o objeto da representação que visa produzir uma visão desse objeto marcada por 
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uma distorção significante. Em outras palavras, é a construção de um conhecimento elaborado 

para servir às necessidades, interesses e valores do grupo. 

A naturalização ocorre com a aparição de uma dimensão imaginária ou mítica que dá 

suporte às imagens explicativas da realidade. Nesta fase o esquema figurativo adquire um 

status ontológico que o situa como um componente da própria realidade objetiva. A partir daí, 

o esquema figurativo, que é resultado do processo de construção social de uma representação 

mental, “esquece” seu caráter artificial e simbólico atribuindo-se plena existência factual. 

Segundo Moscovici (2003, p.74), 

Isto acontece na medida em que a distinção entre imagem e realidade é 
esquecida. A imagem do conceito deixa de ser um signo e torna-se réplica da 
realidade, um simulacro, no verdadeiro sentido da palavra. A noção, pois, ou 
a entidade da qual ela proveio, perde seu caráter abstrato, arbitrário e adquire 
uma existência quase física, independente. Ela passa a possuir a autoridade 
de um fenômeno natural para os que a usam. 

O processo de objetivação permite que a representação social se converta em um 

marco de referência seguro para orientar a ação social dos indivíduos ou grupos. A 

estabilidade do núcleo figurativo, a materialização e a espacialização de seus elementos lhe 

conferem status normativo e regulatório das percepções e juízos em uma realidade 

socialmente construída. 

O outro processo de formação das representações sociais é a ancoragem. Moscovici 

(2003, p.61) assim o define: 

Esse é um processo que transforma algo estranho e perturbador, que nos 
intriga, em nosso sistema particular de categorias e o compara com um 
paradigma de uma categoria que nós pensamos ser apropriada. É quase como 
que ancorar um bote perdido em um dos boxes (pontos sinalizadores) de 
nosso espaço social. (...) No momento em que determinado objeto ou ideia é 
comparado ao paradigma de uma categoria, adquire características dessa 
categoria e é reajustado para que se enquadre nela. Se a classificação, assim 
obtida, é geralmente aceita, então qualquer opinião que se relacione com a 
categoria irá se relacionar também com o objeto ou com a ideia. 

A ancoragem é, portanto, um processo de familiarização de objetos, pessoas ou ideias 

que surgem em nossa realidade social. A finalidade de todas as representações é tornar 

familiar algo não familiar, ou a própria não familiaridade. (Moscovici, op.cit. p.54). O 

processo da ancoragem é fundamental neste processo de familiarização, pois é através dele 
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que ideias e objetos estranhos são reduzidos a categorias e imagens conhecidas e colocados 

em um contexto familiar: 

Ancorar é, pois, classificar e dar nome a alguma coisa. Coisas que não são 
classificadas e que não possuem nome são estranhas, não existentes e ao 
mesmo tempo ameaçadoras. Nós experimentamos uma resistência, um 
distanciamento, quando não somos capazes de avaliar algo, de descrevê-lo a 
nós mesmos ou a outras pessoas. O primeiro passo para superar essa 
resistência, em direção à conciliação de um objeto ou pessoa, acontece 
quando nós somos capazes de colocar esse objeto ou pessoa em uma 
determinada categoria, de rotulá-lo com um nome conhecido. (Moscovici, 
op.cit. p.61). 

A ancoragem é um processo de enraizamento social do objeto da representação. A 

intervenção do social se traduz em significado e utilidade, propiciando a integração cognitiva 

do objeto representado dentro do sistema de pensamento pré-existente. Desta forma, toda 

novidade é inserida de maneira orgânica no pensamento constituído. Em outras palavras, a 

ancoragem agrupa a representação e seu objeto dentro de uma rede de significados que lhes 

permite situar-se entre os valores sociais, conferindo-lhes coerência e funcionalidade na 

interpretação e gestão do contexto no qual estão inseridas. 

Tal como a objetivação, a ancoragem também opera em três fases, que são, segundo 

Nóbrega (2003, p.69), 

a/ A atribuição de sentido – O enraizamento de um objeto e sua 
representação em um grupo ou em uma determinada sociedade está inscrito 
em uma “rede de significações”, em que são articulados e hierarquizados os 
valores existentes na cultura. (...) 
b/ A instrumentalização do saber – confere um valor funcional à estrutura 
imageante da representação, à medida que esta se torna uma teoria de 
referência que permite aos indivíduos compreenderem a realidade. Portanto, 
o saber funcional da representação enquanto instrumento referencial 
contribui à construção das relações sociais através da interpretação e da 
gestão da realidade pelos grupos ou indivíduos. (...) 
c/ O enraizamento no sistema de pensamento – o fato de que a representação 
se inscreve sempre sobre um sistema de ideias pré-existentes, de um déjà 
pensado, permite a coexistência de dois fenômenos opostos no interior do 
processo formativo das novas representações. É o movimento de 
“incorporação social da novidade” atrelado à “familiarização do 
estranho”. (...) 

Através da ancoragem os interesses e valores próprios dos diversos sujeitos sociais 

(indivíduos ou grupos) atuam com força sobre os processos de seleção da informação, 
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possibilitando que a inovação possa ser integrada. A identidade e as características próprias 

do sujeito são preservadas e estão expressas no sentido que é conferido à representação. 

A hierarquia de valores existente na sociedade e nos vários sujeitos sociais cria um 

jogo de significados que atua sobre as relações estabelecidas entre os diferentes elementos da 

representação. Desta forma, todo processo de estratificação e classificação de um sujeito, atua 

em relação ao que é estranho a partir de um protótipo. Ao realizar uma breve avaliação das 

informações disponíveis, a ancoragem permite conclusões rápidas sobre a conformidade ou 

não em relação ao modelo.  

Este sistema de classificação pressupõe uma base de representação partilhada 

socialmente sobre o que deve se incluir em uma classe determinada. Os protótipos que 

orientam tal classificação têm propriedades que correspondem à normalização dos 

comportamentos adotados e que permitem que a interação se desenvolva no sentido da 

confirmação das características atribuídas ao protótipo. Desta forma a ancoragem garante a 

relação entre a função cognitiva básica da representação e sua função social. 

 A ancoragem nos permite compreender como os elementos da representação, além de 

expressarem relações sociais, também contribuem para sua construção. Ou seja, a partir dos 

significados conferidos a determinada situação, se define um marco de interpretação e de 

orientação da realidade. Para Jovchelovitch (2003, p.81),  

A objetivação e a ancoragem são as formas específicas em que as 
representações sociais estabelecem mediações, trazendo para um nível quase 
material a produção simbólica de uma comunidade e dando conta da 
concreticidade das representações sociais na vida social.  

Compreendendo o processo de formação das representações sociais podemos conhecer 

os laços que unem a linguagem ao universo simbólico e ao imaginário social e, devido a seu 

papel de orientação das condutas e práticas sociais, as representações sociais se constituem 

em objeto de estudo que permite articular as dimensões históricas e culturais da vida social. 
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2.2 Caracterização das abordagens de Pesquisa em Representações Sociais 

Existem diferentes abordagens de pesquisa que vem se consolidando no estudo das 

representações sociais. A abordagem Clássica, desenvolvida por Denise Jodelet em estreita 

proximidade com a proposta de Serge Moscovici, com a ênfase no aspecto processual, ou 

seja, a análise está centrada muito mais no caráter constituinte do que no aspecto constituído 

das representações. O enfoque processual se fundamenta em pressupostos qualitativos e 

privilegia a análise do social, da cultura e das interações sociais em geral. A metodologia 

utilizada nesta abordagem recorre principalmente à busca do conhecimento da gênese da 

representação através do uso de técnicas qualitativas e quantitativas, como as entrevistas em 

profundidade, associação livre de palavras, por exemplo. 

Segundo Jodelet (2005, p.50): 

(...) trataremos as representações como uma forma de pensamento social, 
cuja gênese, propriedades e funções devem ser relacionadas com os 
processos que afetam a vida e a comunicação sociais, com os mecanismos 
que concorrem para a definição da identidade e a especificidade dos sujeitos 
sociais, indivíduos ou grupos, assim como a energética que está na origem 
das relações que esses grupos mantêm entre si. Para pôr em ação tal 
perspectiva, unindo as abordagens psicológicas e sociais, é preciso que nos 
interessemos por contextos sociais reais e adotemos um ponto de vista 
pluridisciplinar. 

A abordagem estrutural desenvolvida principalmente por Jean-Claude Abric e Claude 

Flament é também conhecida como Teoria do Núcleo Central. Neste caso a ênfase se coloca 

nos aspectos estruturais das representações. Sá (1996, p.61), defende “a ideia de que a teoria 

do núcleo central, como abordagem complementar à grande teoria, deriva suas 

características mais marcantes do envolvimento sistemático com a prática experimental 

(...)”.  O enfoque estrutural é centrado no funcionamento dos processos cognitivos e do 

aparato psíquico. Portanto, a metodologia utilizada nesta abordagem recorre principalmente às 

técnicas associativas e análises estatísticas.  

A abordagem sócio-genética desenvolvida por Wolfgang Wagner (1998) coloca 

ênfase na necessária distinção entre três tipos de representação social: Ciência Popularizada, 

Imaginação Cultural e Estruturas e Eventos Específicos. Para cada tipo de representação 

social há uma sócio gênese que implica em características específicas e, portanto, a 
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metodologia de pesquisa deve se adequar a estas características. Além disto, para 

Wagner/Carvalho (2002) uma representação social só pode ter assegurada sua manutenção e 

funcionamento se houver o Consenso Funcional. Este consenso não se baseia em termos 

numéricos - maioria dos indivíduos -, mas no compartilhamento dos aspectos simbólicos do 

conteúdo representacional pelos integrantes do grupo. 

Ainda que estas diferentes abordagens denotem maneiras diversas de apropriar-se da 

teoria, isto não significa que sejam contraditórias ou dicotômicas, pois as representações 

sociais são ao mesmo tempo pensamento constituinte e constituído, processo e produto. O 

aspecto constituinte do pensamento condiciona o processo de formação das representações 

sociais, o aspecto constituído, os produtos ou conteúdos. A natureza do objeto de estudo, bem 

como os objetivos do pesquisador é que determinam, em geral, a abordagem a ser adotada.  

2.3 A sócio gênese: tipologias de representações e consenso funcional 

Wagner (1998) classifica as representações sociais em três tipos básicos segundo sua 

sócio-gênese. Deste modo, podemos distinguir a representação social como ciência 

popularizada, imaginação cultural e estruturas e eventos sociais.  

Enquanto ciência popularizada “há a abordagem original das representações sociais 

como conhecimento popular das ideias científicas socializadas”, como imaginação cultural 

“há o vasto campo de objetos culturalmente construídos ao longo da história e de seus 

equivalentes modernos e, enquanto estruturas e eventos sociais, “há o campo de condições e 

eventos sociais e políticos, onde prevalecem representações que tem significado a mais curto 

prazo para a vida social” (Wagner, 1998) 

Segundo Carvalho (2003, p.20-21): 

Deste modo, se tomarmos a representação social como ciência popularizada, 
encontraremos ai as representações cumprindo as funções declarativa, 
instrumental e explanatória: o aspecto declarativo descreve e demonstra o 
fenômeno social para o qual a ciência popular parece ser relevante, e o 
aspecto explanatório fornece uma compreensão familiar para suas razões 
subjacentes. Integrada em sistemas morais preexistentes, a ciência serve a 
uma função justificatória, acrescentando peso às convicções ideológicas. 
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Mas, se tomarmos a representação social como imaginação cultural, ai elas 
servem ao propósito de dar realidade às coisas que habitam o mundo social, 
onde os objetos têm uma longa história estabelecida, tais como os papéis 
sexuais, as anomalias da existência humana, ou o próprio corpo humano. 
Tais representações não apenas recriam os objetos, mas definem os atores 
como parte complementar dos mesmos dando-lhes o sentido de pertença a 
comunidades e culturas específicas, além do que são adquiridas e 
desenvolvidas nos primeiros anos da infância. 
Finalmente, ao analisarmos as representações sociais de estruturas e eventos 
sociais, estas terão como características se comparadas com as culturais o 
fato de serem mais recentes em importância histórica e de atingirem uma 
população mais limitada. 

Assim, a abordagem das representações sociais segundo sua sócio gênese, permite 

aprofundar a análise dos contextos em que são criadas e dos processos de sua consolidação e 

funcionalidade. No caso de nossa pesquisa analisaremos a representação social de educação 

tecnológica enquanto estrutura e evento social, uma vez que, no Brasil, seja como “nível” de 

ensino ou mesmo como conceito educacional este objeto tem história relativamente recente e 

atinge parte limitada da população. 

Para estudar as representações sociais a partir de uma abordagem sócio-genética 

primeiramente e importante compreender o conceito de consenso funcional. 

Wagner (1998) esclarece, 

(...) a necessidade de manter o grupo como uma unidade social reflexiva e 
de uma maneira organizada pela padronização do auto-sistema, dos 
processos de auto categorização e das interações de uma maioria qualificada 
de membros do grupo. (...) mais do que consenso numérico, o consenso 
funcional é exigido pela teoria das representações sociais e ele precisa ser 
suficientemente qualificado para assegurar o funcionamento do processo de 
manutenção de uma representação específica e seu objeto (WAGNER, 
1998, p 17-18).  
 

Portanto, o consenso funcional é muito mais do que a simples quantificação dos 

indivíduos que partilham uma representação social. Para apreendê-lo é necessário analisar 

as complexas relações entre os elementos que compõem suas representações e que 

constituem a trama de base cognitiva/simbólica subjacente ao consenso funcional. 

Segundo Carvalho (2003, p.167), 

Wagner destaca que qualquer saber não pode ser confundido com aquele 
socialmente elaborado. E para demarcá-lo epistemologicamente, em relação 
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a outros construtos da Psicologia Social, o autor propõe seu reconhecimento 
através de alguns critérios, sendo o primeiro deles o consenso funcional. 

Ainda de acordo com Carvalho (2003, p.06), 

Através deste critério do consenso (...), o autor chama atenção de que a 
pontencialização-atualização (ou sócio-gênese) de uma representação não se 
explicita objetivamente, através de conteúdo numérico. Antes, infere-se de 
um movimento orgânico de interdependência entre indivíduos e grupos, 
numa concordância de ideias, opiniões, práticas e atitudes. A dinâmica que 
daí resulta é a sincronia, a cumplicidade capaz de atribuir os mesmos 
sentidos aos objetos, ao mundo – o consenso. 

 

Desse modo, o fundamento do consenso funcional, o que explica sua possibilidade, 

é justamente esta cumplicidade existente no grupo que possibilita a atribuição dos mesmos 

sentidos aos objetos, ou seja, compartilhar os aspectos simbólicos do conteúdo 

representacional. 

2.4 Delimitações do estudo frente à tipologia “evento social” 

Entendemos que nosso objeto de estudo tem espectro recente e socialmente restrito 

na sociedade brasileira, daí o identificamos com o tipo de representação social definido 

por Wagner (1998) como “estruturas sociais e eventos específicos.” De acordo com o 

autor citado, 

As características dessas representações, comparadas com as culturais, é que 
são mais recentes em importância histórica, por um lado; por outro, sua 
validade é limitada, em termos do tamanho da população que atingem. Tais 
representações são diacronicamente menos estáveis, assim como 
sincronicamente menos válidas, isto é, são compartilhadas por grupos 
menores de pessoas. (...) Tais representações sociais são sempre o produto de 
um processo explícito da avaliação social de pessoas, grupos e fenômenos 
sociais. (Wagner, 1998, p.09) 
 

No caso de nosso objeto de estudo, “a representação social de educação 

tecnológica”, certamente trata-se de um fenômeno social que se enquadra adequadamente 

no tipo de representação “estruturas sociais e eventos específicos”.  
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2.5 Demandas metodológicas do objeto 

Estas opções teóricas esboçaram demandas do objeto de estudo. De acordo com 

estas opções, entendemos que as informações deveriam ser coletadas, em campo, por 

procedimentos capazes de captar aspectos psicossociais estruturados e estruturantes das 

representações sociais de educação tecnológica, bem como a sinergia que viabiliza sua 

potencialização/atualização no meio social específico dos CEFETs. Para atender estas 

demandas escolhemos coletar as informações através do procedimento de Classificações 

Múltiplas (PCM) e dois procedimentos analíticos pertinentes - as MDS e as análises de 

conteúdo.  

Todas estas opções estão articuladas no Capítulo 4 com a apresentação dos 

resultados desta pesquisa. 
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CAPÍTULO 3 

ESCOLHAS METODOLÓGICAS 
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3.1 Considerações iniciais  

Do ponto de vista metodológico entendemos que as escolhas, em pesquisa social, não 

refletem apenas os interesses e objetivos imediatos do pesquisador, mas, antes disso, 

expressam, ainda que de maneira subjacente, os pressupostos epistemológicos e teóricos que 

fundamentam sua pesquisa. 

Nesse sentido, nossa escolha metodológica deve, necessariamente, estar baseada em 

tais pressupostos. Segundo Wagner (2003, p.154): 

 Ao definir um procedimento para medir qualquer processo em ciências 
sociais, o pesquisador também define em que nível o fenômeno em questão 
será mapeado. De certa forma, a medição implica em uma determinação 
ontológica do processo que se esta tentando apreender. Quer dizer, a decisão 
sobre método, em uma investigação empírica, determina que aspecto do 
fenômeno pode aparecer como real, ou aparece como real. A decisão 
metodológica é, portanto, e necessariamente, também uma decisão 
ontológica porque as coisas se mostram como realidade somente quando 
interagimos com elas. E, em ciências sociais, a medição constitui uma parte 
do processo de interação com o objeto do qual tentamos nos aproximar. É 
claro, portanto, que estamos assumindo uma posição construtivista em 
relação a procedimentos metodológicos. 

Entretanto, na medida em que o fenômeno das representações sociais pode ser 

estudado enquanto processo ou como produto das relações sociais, ainda que os pressupostos 

epistemológicos e teóricos sejam comuns, pode haver diferença nas técnicas e procedimentos 

metodológicos a serem utilizados. Em nossa pesquisa, centramos o foco da análise no 

processo representacional, por entender que é no processo de construção das representações 

sociais que podemos encontrar uma melhor compreensão de seus aspectos psicossociais. 

Como assinala Spink (2003, p.121), 

(...) é consenso entre os pesquisadores da área que as representações sociais, 
enquanto produtos sociais, têm sempre que ser remetidas às condições 
sociais que as engendraram, ou seja, o contexto de produção. Vale lembrar, 
entretanto, que, enquanto psicólogos sociais, o contexto só nos interessa 
porque sem ele não poderíamos compreender as construções que dele 
emanam e nesse processo o transformam. É a atividade de reinterpretação 
contínua que emerge do processo de elaboração das representações no 
espaço da interação que é, a nosso ver, o real objeto de estudo das 
representações sociais na perspectiva psicossocial. 
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Para além do contexto sócio-histórico, que determina as construções sociais que 

definem nossa subjetividade, é na interação social, em toda sua diversidade e contradição, que 

se realiza o processo de construção e reconstrução das representações que se tornam 

funcionais. Para Spink (op. cit. p.123),  

A diversidade e a contradição remetem ao estudo das representações sociais 
como processo, entendido aqui não como processamento de informação, mas 
como práxis; ou seja, tomando como ponto de partida a funcionalidade das 
representações sociais na orientação da ação e da comunicação. 

O enfoque processual se caracteriza por considerar que, para atingirmos o 

conhecimento das representações, devemos partir de uma abordagem sócio-genética, 

focalizando na análise das produções simbólicas, dos significados e da linguagem, através dos 

quais os seres humanos constroem o mundo em que vivem. 

Segundo Jodelet (2005, pg.46), 

(...) a corrente de estudo das representações sociais, dá os meios de pensar 
sem contradição a representação – não somente como conteúdo, mas 
também como estrutura e forma cognitiva, expressiva dos sujeitos que a 
constroem -, na sua ligação com os processos simbólicos e ideológicos, com 
a dinâmica e a energética social. 

A abordagem processual se distingue, portanto, por um enfoque mais qualitativo - sem 

negar a necessidade de medições -, centrado nos aspectos significantes da atividade 

representativa e nos processos de formação da representação. Essa abordagem também 

recorre de maneira mais frequente a referenciais teóricos oriundos da Antropologia, da 

Sociologia e da Linguística e, ao focalizar o objeto de estudo em suas vinculações sócio-

históricas e culturais, o analisa mais como instituinte do que como instituído. A partir da 

opção por uma abordagem processual e qualitativa/quantitativa adotamos o Procedimento de 

Classificações Múltiplas (PCM) como método investigativo de nossa pesquisa. 

A seleção dos participantes obedeceu à recomendação de Moscovici (1978) de que é 

relevante para um estudo de representações sociais a opção por indivíduos que possuem 

vínculos específicos com o objeto pesquisado. Wagner complementa esta posição com a ideia 

de grupo reflexivo: “grupo definido pelos seus membros, que conhecem sua filiação e 

dispõem de critérios para decidir sobre quem são [...] o fato de pertencerem ao grupo é 

guardado conscientemente em mente pelos membros do grupo” (WAGNER, 1998, p.10-11). 
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Os docentes pesquisados participavam diretamente, à época da pesquisa, do cotidiano 

de suas respectivas instituições e tinham como característica comum uma relação explícita e 

específica com a EPT. 

 3.2 Sobre a Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP) 

Ao adotarmos o PCM como método para desvendar as representações sociais acerca 

de nosso objeto de pesquisa, necessitamos, primeiramente, conhecer o campo semântico em 

torno de tal objeto. Para alcançar tal objetivo utilizamos a Técnica de Associação Livre de 

Palavras (TALP), pois, segundo Nóbrega (2007, p.128): 

A associação livre de palavras é uma técnica projetiva que tem o objetivo de 
suscitar ideias por meio de um termo indutor. Requer a evocação de palavras 
à audição desse termo indutor, cuja finalidade é desencadear livres ideias a 
respeito de um tema específico. Pressupõe-se que as evocações estão 
associadas ao tema gerador e podem fazer emergir seu campo semântico, 
reduzindo as possibilidades de racionalizações e revelando conteúdos 
latentes, mais próximos ao campo representacional do objeto de estudo. 

Em nosso estudo o termo indutor foi a expressão Educação Tecnológica, uma vez que 

pretendíamos conhecer o campo semântico dos docentes sobre o “nível” de ensino que tal 

expressão representa. 

Elaboramos um protocolo de pesquisa (apêndice I) composto por duas seções: na 

primeira seção solicitamos ao entrevistado que escrevesse as quatro primeiras palavras que 

vinham a sua mente ao ouvir a expressão educação tecnológica. Em seguida solicitamos que 

colocasse o nº 1(um) a frente da palavra que ele considerava a mais importante e, por fim, 

solicitamos que o mesmo justificasse, por escrito, porque considerava aquela palavra mais 

importante. Na segunda seção do protocolo solicitamos ao entrevistado que nos fornecesse 

algumas informações pessoais e acadêmicas – sexo, idade, curso de formação, tempo de 

trabalho no CEFET, titulação atual e cursos nos quais lecionava. Este protocolo foi aplicado 

da mesma maneira nos dois CEFETs pesquisados e, vale salientar que, antes de sua efetiva 

aplicação foi feito um pré-teste com 10 (dez) docentes do CEFET-PB para checar a eficiência 

do instrumento. 
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Foram entrevistados 155 docentes nos dois CEFETs, sendo 80 docentes no CEFET-

RN – 27% do total de docentes da instituição -, e 75 docentes no CEFET-AM – 29% do total 

de docentes da instituição. Tais percentuais podem ser considerados altos no que concerne à 

Associação Livre de Palavras, mas, tomamos o cuidado de envolver docentes de todos os 

departamentos e áreas de cada instituição, visando um conjunto de entrevistados mais 

representativo da diversidade e heterogeneidade existente em instituições que, por fornecerem 

diferentes modalidades de ensino e variada gama de cursos, possui docentes com formação 

altamente diversificada. 

No que concerne a quantidade de sujeitos - conjunto de docentes entrevistados-, 

optamos pelo critério intencional e estratificado, ou seja, tratamos cada setor/departamento 

das instituições como estratos e nos colocamos intencionalmente em cada um deles para 

conseguir determinado número de entrevistas. No que respeita aos sujeitos que foram 

entrevistados, o critério foi o acaso, ou seja, em cada setor/departamento, entrevistamos os 

docentes que lá estavam no momento de nossa presença e que se dispuseram a participar da 

pesquisa. Com isto, conseguimos que em cada setor/departamento em torno de 20% dos 

docentes fossem entrevistados. 

3.2.1 Identificação do campo semântico 

 Realizamos a TALP em abril de 2008 com 75 docentes do CEFET-AM e, em maio do 

mesmo ano a efetuamos com 80 docentes do CEFET-RN.  

As palavras evocadas com a TALP compõem o campo semântico do objeto de estudo, 

permitindo uma aproximação inicial e sugerindo sentidos subjacentes ao mesmo. Isto porque, 

a livre associação de ideias suscita evocações relacionadas ao tema gerador, reduzindo 

possibilidades de racionalizações e revelando conteúdos latentes, mais próximos ao campo 

representacional do objeto de estudo. 

O ato de evocar propicia um chamamento às memórias que se encontram encobertas, 

em estado de latência. Inconscientemente, elas influenciam os comportamentos e num 

momento de estímulo, podem emergir ao domínio da consciência. De acordo com Rosa 

(2005, p.64), “[...] atribui-se particular importância à técnica de associação livre, devido à 
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sua relevância informativa e autenticidade no processo de resposta, e também pela sua 

simplicidade de utilização”. 

A partir dos resultados da TALP e com o auxílio do software Hamlet® obtivemos as 

24 “palavras chave” do campo semântico em relação à educação tecnológica e pudemos então 

passar para a segunda fase de nossa pesquisa: a aplicação do PCM. 

3.3 Sobre o Procedimento de Classificações Múltiplas (PCM) 

Roazzi (1995) apresenta uma significativa revisão de literatura sobre tal procedimento, 

destacando pesquisas nas áreas da psicologia cognitiva, clínica, social e da antropologia. A 

partir do ano 2000, um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, do programa de Pós-Graduação em Educação, intensificou a produção de pesquisas 

utilizando este procedimento no estudo das Representações Sociais de objetos da área de 

educação. 

De acordo com Roazzi (1995) o PCM possibilita minimizar a interferência do 

pesquisador na indução dos sujeitos ao seu sistema conceitual. Portanto, o PCM, além de 

enfatizar o aspecto qualitativo das categorias, também enfoca o processo de construção do 

sistema de classificação que faz a mediação das relações dos indivíduos com o mundo em que 

vivem. Tal procedimento permite a exploração de sistemas conceituais tanto em nível 

individual como grupal. Classificar, categorizar e convencionar são aspectos de um mesmo 

processo que permite saber "o quê denota o quê", e estão presentes em todas as nossas 

atitudes, ações e comunicações.  

As categorias e os conceitos encontram-se em relação de interdependência 

mutuamente estruturantes. Ao classificar objetos, o indivíduo seleciona os aspectos que 

considera relevantes e que passam a se constituir em categorias que permitem a elaboração 

conceitual compatível com os aspectos selecionados. A posse de um novo conceito permite 

simultaneamente a (re)visão do objeto e nova categorização. Roazzi (2002). 
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3.3.1 O Procedimento de Classificações Livres 

Para aplicar o PCM elaboramos um protocolo de pesquisa (apêndice B) composto por 

duas seções: na primeira seção estão algumas informações pessoais e acadêmicas (variáveis 

externas): sexo, idade, curso de formação, tempo de trabalho no CEFET, titulação atual e 

cursos nos quais lecionava. Na segunda seção registramos os dados da “classificação livre”. 

Na Classificação Livre solicitamos ao entrevistado que organizasse em grupos as 

cartelas contendo as palavras/expressões, segundo lhe fizesse sentido. Segundo Roazzi 

(1995), nesta fase o entrevistado categoriza os objetos/palavras/expressões de acordo com 

características que entende fazer parte deles.   Não são impostas limitações ou exigências 

quanto a forma de realizar a classificação.  Anotamos os agrupamentos realizados pelo 

entrevistado no protocolo segundo o número constante na parte posterior de cada cartela. Em 

seguida solicitamos ao entrevistado que explicasse verbalmente porque organizou os grupos 

daquela forma – pedimos licença para gravar sua explicação, que posteriormente foi transcrita 

e passou por análise de conteúdo, como fragmento de discurso.  Este protocolo foi aplicado da 

mesma maneira nos dois CEFETs pesquisados e, vale dizer que, antes de sua efetiva aplicação 

foi feito um pré-teste com 5 (cinco) docentes do CEFET-PB para checar a eficiência do 

instrumento. 

Foram entrevistados 120 docentes nos dois CEFETs, sendo 60 docentes no CEFET-

RN – 23% do total de docentes da instituição -, e 60 docentes no CEFET-AM – 20% do total 

de docentes da instituição. É preciso esclarecer que, para a participação, cada docente assinou 

um TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO, conforme modelo 

constante do Apêndice III, neste documento. 

Da mesma forma que na aplicação da TALP tomamos o cuidado de realizar as 

entrevistas em todos os departamentos e áreas de cada instituição, visando um conjunto de 

entrevistados mais representativo da diversidade e heterogeneidade existente. Para a 

composição da “amostra” do PCM - conjunto de docentes entrevistados -, optamos pelo 

critério intencional e estratificado, ou seja, tratamos cada setor/departamento das instituições 

como estratos e nos colocamos intencionalmente em cada um deles para conseguir 

determinado número de entrevistas. 
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Entretanto, no que respeita aos sujeitos que foram entrevistados, o critério foi o acaso, 

ou seja, em cada setor/departamento, entrevistamos os docentes que lá estavam no momento 

de nossa presença e que se dispuseram a participar da pesquisa. Com isto, conseguimos que 

em cada setor/departamento em torno de 20% dos docentes fossem entrevistados. 

3.4 Considerações sobre as Análises multidimensionais 

Para organização e análise dos dados utilizamos o SPSS® (Statistical Package for the 

Social Sciences) versão 17.0, que é um software composto por diversas funções e ferramentas 

estatísticas para a pesquisa social. O método escolhido para análise do PCM foi o MDS 

(Multidimensional Scaling) ou escalonamento multidimensional, no qual o objetivo da análise 

é detectar significativas dimensões subjacentes que permitam explicar similaridades ou 

dissimilaridades observadas - distâncias - entre os objetos investigados. Distância é o conceito 

fundamental na medição do MDS.  

Distância também pode ser chamada de similaridade, dissimilaridade, ou de 

proximidade. Existem muitas medidas de distância, mas todas as alternativas são funções de 

dissimilaridade / semelhança ou juízos de preferência. Por razões técnicas, o algoritmo 

ALSCAL (alternating least squares scaling) ou mínimos quadrados alternados é mais 

eficiente, com dissimilaridade - medidas de distância -, do que com a similaridade - medidas 

de proximidade. Por esta razão foi este algoritmo que utilizamos para geração dos “mapas 

perceptuais” na classificação livre do PCM. 

 O MDS pode ser entendido como uma maneira de representar atributos subjetivos em 

escalas objetivas. A saída (output) do MDS central toma a forma de um conjunto de gráficos 

de dispersão - "mapas perceptuais" -, nos quais os pontos são os objetos de análise. 

De acordo com Melo (2009, p.70-71) 

 O MDS (Multidimensional Scaling) é uma ferramenta matemática que nos 
permite representar espacialmente, como num mapa, as (di)similaridades 
entre objetos, sem a necessidade de um conhecimento a priori dos atributos 
subjacentes a esses objetos, criando aquilo que é designado por mapa 
perceptual. O elemento essencial de definição de todo método de 
escalonagem multidimensional é a representação espacial da estrutura de 
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dados (YOUNG, 1987), uma vez que, através dessa técnica, pode-se 
construir uma representação geométrica dos dados que permita verificar se é 
possível identificar uma estrutura relacional no conceito estudado, 
traduzindo o nível de associação entre os atributos em distâncias euclidianas. 
Esse procedimento permite converter as distâncias e similaridades de 
natureza psicológica em distâncias do tipo euclidiano, possibilitando a 
apresentação de estruturas mais complexas através de representações 
geométricas. 

MDS é uma forma de "reorganizar" os objetos de uma maneira eficiente, de modo a 

chegar a uma configuração que melhor aproxime as distâncias observadas. Ele realmente se 

move em torno de objetos no espaço definido pelo número requerido de dimensões e verifica 

o quão bem as distâncias entre os objetos podem ser reproduzidas pela nova configuração. Em 

termos técnicos, utiliza uma função de minimização, um algoritmo, que avalia diferentes 

formações, com o objetivo de maximizar a eficiência de ajuste ou minimizar "a falta de 

ajuste". 

Neste sentido, a medida mais comum utilizada para avaliar quão bem ou mal uma 

configuração reproduz a matriz de distância observada é a medida de Stress. Stress é uma 

medida de eficiência de ajuste para os modelos MDS. Quanto menor o stress, melhor o ajuste. 

Stress mede a diferença entre as distâncias no espaço interpontos MDS gerado e as 

correspondentes distâncias reais de entrada. Existem duas versões, Young's S-stress (baseado 

em distâncias ao quadrado) e estresse de Kruskal's (fórmula 1 ou estresse 1, com base em 

distâncias).   

O SPSS usa o Young`s S-stress, como critério para parar (stop) as interações realizadas 

pelo programa - 30 (trinta) em geral - por que redefine as coordenadas de pontos para reduzir 

o stress e com isto consegue valores “ótimos” com um mínimo de interações. No caso de 

nossos mapas conseguimos níveis mínimos “ótimos” com apenas 04 (quatro) a 06 (seis) 

interações.  Nesta pesquisa adotamos o Young's S-stress devido ao fato de, através deste 

cálculo, podermos visualizar o melhor nível de stress atingido com o menor número de 

interações realizado pelo programa. Por padrão o melhor nível do S-stress deve ser menor que 

0,005. 

Além da medida de stress, que avalia o ajuste de uma determinada configuração dos 

resultados obtidos, é também fundamental utilizar pelo menos um teste de confiabilidade dos 
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dados. Neste sentido optamos para os mapas MSA pelo coeficiente “Alfa de Cronbach” que é 

a forma mais comum de análise da consistência interna dos dados31. 

O “Alfa de Cronbach” pode ser interpretado como a correlação da escala observada 

com todas as possíveis escalas que medem a mesma coisa e usando o mesmo número de itens. 

Por convenção, um Alfa com valor acima de 0,60 é satisfatório na pesquisa exploratória. Para 

manter um item em uma "escala adequada” o Alfa deve ser, pelo menos 0,70 ou superior, e 

para ser considerado em uma “escala de bom”, a maioria dos pesquisadores exige um valor 

acima de 0,80. Em nossos mapas o Alfa esteve sempre acima de 0,80. 

3.4.1 - A Análise MSA (Multidimensional Scalogram Analysis) 

Dentre os vários tipos de análises multidimensionais existentes, optamos, neste 

trabalho, pelo uso da Análise Escalonar Multidimensional (Multidimensional Scalogram 

Analysis) MSA, adequado aos resultados da classificação livre. Segundo Roazzi (2001) é um 

método conhecido por fazer uso total dos dados originais, em sua forma bruta, fazendo 

poucos pressupostos acerca de sua natureza e suas relações, entretanto possibilita que os 

dados categóricos sejam interpretados como medidas de (di)similaridade.  

Além disto, de acordo com Roazzi (2001, p.64), 

O MSA cria uma representação geométrica da distribuição multivariada 
(escalograma) levando em consideração as inter-relações entre os itens. 
Entretanto, não é feita nenhuma exigência a priori na distribuição das 
características dos itens ou na relação entre eles" (Zvulun, 1978, p.240). 

O programa de computador analisa a configuração das categorias designadas para cada 

item (structuple) e as representa em um espaço geométrico; cada structuple corresponde a um 

ponto. O MSA separa o espaço em regiões de tal modo que todos os itens de um structuple 

(pertencente a uma categoria) localizem-se em uma mesma região. O MSA não leva em 

consideração as frequências; um structuple comum a dez sujeitos é mostrado como apenas um 

ponto. Roazzi (2001) 

                                                 
31 Disponível em: http://faculty.chass.ncsu.edu/garson/PA765/reliab.htm. Acessado em 01/02/2010. Tradução 
nossa. 
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3.5 Considerações sobre a análise de conteúdo 

Para interpretar e compreender os fragmentos de discurso produzidos durante as 

justificativas apresentadas na aplicação da classificação livre realizamos também a análise de 

conteúdo, pois entendemos que, além de compreender as relações entre os elementos que 

compõem o campo representacional de educação tecnológica, necessitamos desvelar os 

sentidos atribuídos a essas relações. Na busca deste objetivo, adotamos a análise de conteúdo 

(BARDIN, 2004), utilizando-a para a compreensão das justificativas concedidas pelos 

entrevistados para a formação dos grupos de palavras na classificação livre. 

O recurso à análise de conteúdo pode colaborar para o aprimoramento das análises 

multidimensionais, principalmente do tipo MSA, permitindo o acesso aos sistemas categoriais 

e conceituais dos indivíduos. As análises multidimensionais possibilitam uma variada gama 

de interpretações dos mapas perceptuais, entretanto, as dimensões de sentido presentes em 

cada variável - elementos do conteúdo representacional - podem ser apreendidas a partir da 

análise dos segmentos de discurso dos participantes.  

Segundo Nóbrega (2007), os fragmentos discursivos transcendem a explicação 

racionalizada, pois quando solicitamos ao indivíduo que explique o porquê da formação dos 

grupos, não estabelecemos direcionamentos nem realizamos perguntas diretas, o que 

proporciona o máximo de liberdade na apresentação das justificativas. Nesse momento, 

emerge a “fala interior” (VYGOTSKY, 1991) do participante, ou seja, ocorre uma tentativa 

de organização dos pensamentos sobre o assunto. 

A “fala interior” evidencia os sistemas de categorização e conceituação pertencentes 

ao repertório de conhecimentos das pessoas e dos grupos sociais. Ao justificar suas opções os 

entrevistados expressam suas concepções, atitudes, julgamentos, dúvidas e angústias sobre o 

tema e os elementos que o constituem. No intuito de inferir sobre os conhecimentos relativos 

às condições de produção, articulamos a superfície da mensagem com os fatores que 

determinaram suas características, buscando a correspondência entre as estruturas semânticas 

ou linguísticas e as estruturas psicológicas ou sociológicas (BARDIN, 2004). 
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A partir destes pressupostos e critérios fizemos a análise da configuração dos mapas 

MSA e do conteúdo dos fragmentos discursivos, cujos resultados serão apresentados adiante, 

no Capítulo 4. 
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Conforme as argumentações realizadas nos capítulos 2 e 3 deste trabalho, a pesquisa 

foi desenvolvida em momento muito oportuno da trajetória sócio genética do objeto de 

estudo: representações sociais de educação tecnológica por docentes da RFEPT. A 

comunidade interna das instituições estava vivenciando um dos pontos de inflexão desta 

trajetória, depois de uma década de publicização de propostas e de institucionalização de 

discursos circulantes.  

No ano em que os dados foram coletados (2008), a denominação institucional 

“CEFET” (e seu formato acadêmico) estava prestes a ser convertida em “IFET” e a discussão 

institucional se encontrava polarizada entre a manutenção da forma ou adesão à nova; ao 

mesmo tempo, as discussões públicas, através de várias mídias e em vários espaços 

institucionais da RFEPT, envolviam parte da população e provocavam movimentações de 

docentes, alunos e seus pais, associações e sindicatos, em âmbito local, regional e nacional. 

Em suma, a pesquisa foi realizada em meio a processos de estranhamento/objetivação do 

objeto de estudo, que se constituíam socialmente entre quebras de rotinas estabelecidas, 

gerando discursos sobre o tema, mudanças de práticas e incorporação de dissensos. 

4.1 As Instituições pesquisadas 

A primeira questão que cabe esclarecer é a escolha do CEFET-RN e CEFET-AM, uma 

vez que a Rede Federal de Educação Profissional Tecnológica (RFEPT) possui centenas de 

unidades no país. Quanto ao CEFET-RN o fator decisivo foi o fato de que esta instituição tem 

sido uma referência em termos de política de educação profissional e tecnológica na região 

nordeste, nos últimos 20 (vinte) anos, sendo relevante obter as representações sociais do 

objeto de estudo entre seus docentes. No que respeita ao CEFET-AM um fator fundamental 

para a escolha foi sua localização no ‘coração’ da Amazônia Brasileira, uma região com 

características majoritariamente pré-industriais, mas, ao mesmo tempo, na cidade de Manaus, 

marcada pela industrialização e com Zona Franca. 

Além dos fatores específicos de cada instituição, e da normatização centralizada das 

políticas públicas destas, também nos motivou o fato de que, tanto em Natal - na UFRN, 
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como em Manaus - na UFAM, existem grupos de pesquisa em representações na área de 

educação, favorecendo a integração entre elas e nossa pesquisa. 

4.1.1 O CEFET-RN 

A história desta instituição tem início em 23 de setembro de 1909 quando o Presidente 

Nilo Peçanha assinou o decreto de criação de 19 Escolas de Aprendizes Artífices, entre as 

quais a de Natal.  Instalada em janeiro de 1910 no antigo Hospital da Caridade a Escola de 

Aprendizes Artífices oferecia curso primário, de desenho e oficinas de trabalhos manuais. Em 

1914, a instituição transfere-se para a Avenida Rio Branco, onde ocupou durante 53 anos, o 

edifício n.º 743, construído no início do século XX. 

Em 1937 aconteceu a mudança de denominação para Liceu Industrial de Natal, como 

parte da reforma instituída pela Lei n.º 378, de 13/01/1937, do Ministério da Educação e 

Saúde, ao qual as Escolas de Aprendizes Artífices estavam subordinadas desde 1930. Em 

1942 veio nova denominação, de Escola Industrial de Natal, passando a atuar, vinte anos 

depois, na oferta de cursos técnicos de nível médio, e transformando-se, em 1965, em Escola 

Industrial Federal. A escola transfere-se em 1967 para a Avenida Senador Salgado Filho, com 

inauguração de nova sede. Já no bairro do Tirol recebe, no ano seguinte, a denominação de 

Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte (ETFRN). 

Em 1994, inicia-se o processo de transformação da ETFRN em Centro Federal de 

Educação Tecnológica (CEFET), processo que se consolida em 1999 e cujos desafios 

incluiriam a oferta de educação profissional nos níveis básico, técnico e tecnológico, além do 

ensino médio. Sua atuação no ensino de 3º grau começou com a oferta de cursos de graduação 

tecnológica, ampliando-se, posteriormente, para os cursos de formação de professores, as 

licenciaturas. Mais recentemente, a instituição passou a atuar também na educação 

profissional vinculada ao ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos e no 

ensino a distância. A partir de 1994 teve início a expansão do CEFET-RN com a inauguração 

da Unidade de Ensino Descentralizada de Mossoró. Em 2006 são criadas as Unidades de 

Ensino da Zona Norte de Natal, de Ipanguaçu e de Currais Novos. 
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E, em 2007, começam a ser implantadas as unidades inauguradas em 2009, nos 

municípios de Apodi, Pau dos Ferros, Macau, João Câmara, Santa Cruz e Caicó. Em 2009, a 

instituição adquire nova configuração com a transformação em Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, (IFRN) decorrente da lei n.º 11.892, de 

29/12/2008. 

O IFRN oferta hoje, em várias áreas do conhecimento e da produção, cursos em 6 (seis) 

modalidades de ensino: Cursos Básicos, Cursos Técnico-Integrados, Cursos Técnicos 

subsequentes, Cursos de Graduação, Cursos de Licenciatura e Cursos de Pós-Graduação. 

Nossa pesquisa foi realizada em 2008, na unidade sede – campus Natal -, que possuía 

naquele ano em torno de 300 docentes das mais variadas áreas/setores do conhecimento e da 

produção. 

4.1.2 O CEFET-AM 

O Centro Federal de Educação Tecnológica do Amazonas (CEFET-AM) também tem 

sua origem no Governo Nilo Peçanha, no início do século XX quando o então Presidente 

criou em 23 de setembro de 1909, pelo Decreto n° 7.566, as Escolas de Aprendizes Artífices 

com a finalidade de ministrar o ensino prático e os conhecimentos necessários aos menores 

que pretendessem aprender um ofício. A Escola de Aprendizes Artífices do Amazonas foi 

instalada em Manaus a 1° de outubro de 1910 em uma casa residencial no Bairro da 

Cachoeirinha. Com 33 alunos internos e por situar-se longe do centro da cidade, destinava-se 

basicamente às crianças desvalidas, pobres e oriundas do interior do estado. 

No período de 1917-1929 a instituição funcionou no prédio da Penitenciária Central do 

Estado e, posteriormente, no Mercadinho da Cachoeirinha. Desde 1910, eram oferecidos os 

cursos de sapataria, marcenaria, tipografia e desenhista. Procurava-se além da formação 

profissional enriquecer os alunos com a cultura geral, considerada importante para a formação 

do cidadão. À época, essas profissões garantiam o emprego de jovens carentes que eram 

assimilados pelo mundo do trabalho em Manaus e no interior. 
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  A Segunda Guerra Mundial trouxe o Brasil para a era industrial e, face à mudança que 

se processava na metade do século passado, a Escola de Aprendizes Artífices teve de adequar-

se e mudar seu perfil de ensino. O artesão ficava no passado e a indústria se instalava. Com as 

mudanças ocorridas no mundo e no Brasil a partir da Segunda Guerra Mundial a escola se 

tornou Liceu Industrial e passou, a partir de 1937, a oferecer cursos voltados para o setor 

industrial. 

Em 10 de novembro de 1941, inaugurava-se o atual prédio, situado na Avenida Sete de 

Setembro, passando em 1942 a receber a denominação de Escola Técnica de Manaus e, no 

ano de 1959 passou a denominar-se Escola Técnica Federal do Amazonas. O atual prédio 

abriga até hoje a Unidade Sede do CEFET-AM. Um quarteirão inteiro que, ao longo dos anos, 

foi sendo ocupado com modernas instalações. 

Por força de Decreto Presidencial de 2001, houve a transformação institucional de 

Escola Técnica Federal do Amazonas em Centro Federal de Educação Tecnológica do 

Amazonas, passando a oferecer a partir dessa data, cursos superiores de tecnologia e 

licenciaturas. O Sistema CEFET-AM é hoje constituído por três Unidades de Ensino: a 

Unidade Sede e a Uned-Manaus, situadas na cidade de Manaus (AM) e a Uned-Coari situada 

no Município de Coari/AM.  

Em 2009, a instituição adquire nova configuração com a transformação em Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, (IFAM) decorrente da lei n.º 

11.892, de 29/12/2008. 

O IFAM oferta hoje, em várias áreas do conhecimento e da produção, cursos em 5 

(cinco) modalidades de ensino: Cursos Básicos, Cursos Técnico-Integrados, Cursos Técnicos 

subsequentes, Cursos de Graduação e Cursos de Licenciatura.  

Nossa pesquisa foi realizada em 2008, na unidade sede - campus Manaus Centro, que 

possuía naquele momento em torno de 260 docentes das mais variadas áreas/setores do 

conhecimento e da produção.  
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4.2 Caracterização dos docentes entrevistados com a TALP 

Realizamos a TALP em abril de 2008 com 75 docentes do CEFET-AM e, em maio do 

mesmo ano a efetuamos com 80 docentes do CEFET-RN. A partir dos resultados da TALP e 

com o auxílio do software Hamlet® obtivemos as 24 “palavras chave” do campo semântico 

em relação à educação tecnológica e pudemos então passar para a segunda fase de nossa 

pesquisa: a aplicação do PCM. Através de protocolo por nós elaborado (ÂPENDICE B) 

realizamos a aplicação do PCM em setembro de 2008 com 60 docentes do CEFET-AM e, em 

outubro do mesmo ano fizemos igual aplicação com 60 docentes do CEFET-RN. Vale 

salientar que tanto na realização da TALP como na aplicação do PCM adotamos critérios de 

seleção dos docentes para que o conjunto amostral fosse o mais representativo possível dos 

docentes de cada instituição. Para organização dos dados e geração dos mapas perceptuais 

utilizamos o SPSS® (Statistical Package for the Social Sciences) versão 17.0, que é um 

software de ferramentas estatísticas extremamente úteis na pesquisa social. 

              Tabela 1 - Distribuição dos docentes segundo o sexo  

Sexo Frequência Percentual 

Masculino      101      65 

Feminino        54      35 

Total     155     100,0 
Fonte: dados obtidos através da aplicação de protocolo de pesquisa (APÊNDICE A) 

Na tabela 1 apresentamos o perfil do conjunto de docentes entrevistados baseado na 

variável sexo. Observa-se a predominância do sexo masculino, que é majoritário em todas as 

instituições da RFEPT, devido ao caráter técnico e profissionalizante da maioria de seus 

cursos. 
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           Tabela 2 - Distribuição dos docentes segundo a idade 

Idade Frequência Percentual 

25-30 anos 12 7,7 

31-35 anos 13 8,4 

36-40 anos 34 21,9 

41-45 anos 28 18,1 

46-50 anos 29 18,7 

51-55 anos 25 16,1 

56-60 anos 6 3,9 

Mais de 60 anos 8 5,2 

Total 155 100,0 

              Fonte: dados obtidos através da aplicação de protocolo de pesquisa (APÊNDICE A) 

Na tabela 2 constatamos a predominância de docentes na faixa etária dos 36 aos 55 

anos, o que se deve em grande parte ao fato de que, nas instituições da RFEPT, por serem 

admitidos através de concurso público e contarem com um plano de carreira, os docentes tem 

grande estabilidade e as instituições têm baixa rotatividade em seu corpo docente. Acima de 

55 anos a maior parte dos docentes já está em condições de aposentadoria ou em vias de se 

aposentar, entretanto, alguns permanecem na ativa por diferentes motivos pessoais e/ou 

profissionais. Na faixa etária entre 25 a 35 anos, os docentes em geral estão iniciando sua 

carreira nas instituições. 

Tabela 3 - Distribuição dos docentes segundo a área de formação 
Área de Formação Frequência Percentual 

Ciências exatas e técnicas 101 65% 

Ciências humanas e sociais 54 35% 

Total 155 100,0% 
             Fonte: dados obtidos através da aplicação de protocolo de pesquisa (APÊNDICE A) 

A tabela 3 nos mostra que 65% dos docentes têm sua formação inicial na área de 

Ciências exatas e técnicas, e 35% são formados inicialmente nas Ciências humanas e sociais. 

Estes percentuais estão de acordo com a característica da instituição que, por oferecer cursos 

técnicos e profissionalizantes, demanda maior número de docentes com formação técnica e 

nas ciências exatas. 
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Tabela 4 - Distribuição dos docentes segundo o tempo de trabalho na instituição 

Tempo de Trabalho na instituição Frequência Percentual 

1-5 anos 49 31,6% 

6-10 anos 16 10,3% 

11-15 anos 35 22,6% 

16-20 anos 26 16,8% 

21-25 anos 10 6,5% 

26-30 anos 13 8,4% 

Mais de 30 anos 6 3,9% 

Total 155 100,0% 
Fonte: dados obtidos através da aplicação de protocolo de pesquisa (APÊNDICE A) 

Podemos observar na tabela 4 que 106 (68%) dos docentes têm tempo de trabalho na 

instituição acima de seis anos32, enquanto 49 (32%) estão na faixa entre 1 e 5 anos. Estes 

dados corroboram o argumento de estabilidade do corpo docente; a renovação significativa 

que se dá em torno de trinta por cento no momento da pesquisa é, em parte, consequência da 

ampliação da oferta de cursos, decorrente da expansão da RFEPT promovida pelo governo 

federal a partir do ano de 2006. 

Tabela 5 - Distribuição dos docentes segundo a titulação 

Titulação Frequência Percentual 

Graduação 12 7,7% 

Especialização 61 39,4% 

Mestrado 66 42,6% 

Doutorado 16 10,3% 

Total 155 100,0% 
Fonte: dados obtidos através da aplicação de protocolo de pesquisa (APÊNDICE A) 

Na tabela 5 vemos que 143 (92%)33 dos 155 docentes entrevistados possuem 

especialização, mestrado ou doutorado, números que indicam o alto nível de capacitação dos 

docentes das instituições. No entanto, cabe registrar o gargalo nesta formação pós-graduada, 

considerando que apenas 10,3% dos docentes possuem o doutorado. Esta é uma realidade do 

Nordeste e também do Norte do país, pois a maioria dos cursos de pós-graduação está no 

sudeste e sul, de difícil acesso para os habitantes do norte e nordeste. Tal realidade está sendo 

transformada na última década, por políticas públicas descentralizadoras da pós-graduação e 

                                                 
32 Somados os valores das linhas 2, 3, 4, 5, 6 e 7 da tabela. 
33 Somados os valores das linhas 2, 3 e 4 da tabela. 
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da pesquisa, que já se reflete no percentual de mestres encontrados (42%) e de especialistas 

(39,4%). 

Tabela 6 - Distribuição dos docentes segundo os cursos em que leciona 

Cursos em que leciona Frequência Percentual 

Médio propedêutico 2 1,3 

Técnico integrado 22 14,2 

Técnico pós-médio 9 5,8 

Superior 19 12,3 

Médio propedêutico e técnico integrado 6 3,9 

Médio propedêutico, técnico integrado e pós-médio 3 1,9 

Técnico integrado e pós-médio 32 20,6 

Técnico integrado, pós-médio e superior 14 9,0 

Técnico pós-médio e superior 11 7,1 

Técnico pós-médio, superior e pós-graduação 2 1,3 

Superior e pós-graduação 12 7,7 

Técnico integrado e superior 23 14,8 

Total 155 100,0 
Fonte: dados obtidos através da aplicação de protocolo de pesquisa (APÊNDICE A) 

A tabela 6 nos mostra que 64% dos docentes entrevistados lecionam no curso técnico 

integrado, 46% lecionam no curso técnico pós-médio e 52,% lecionam nos cursos 

superiores, enquanto que, 9% lecionam na pós-graduação e 7% lecionam no curso médio 

propedêutico34. Cabe esclarecer que os docentes, em geral, lecionam em mais de uma 

modalidade de curso. Esta prevalência de docentes lecionando nos cursos técnicos e 

superiores é decorrência das transformações das instituições nos últimos anos: a 

transformação em CEFETs, no final da década de 1990, possibilitou a oferta de cursos 

superiores e de pós-graduação; a promulgação do Decreto n. 5.154/2004 possibilitou que as 

instituições voltassem a ofertar o ensino técnico integrado ao ensino médio, modalidade que 

havia sido suprimida das instituições pelo Decreto n. 2.208/97. O curso médio propedêutico 

aos poucos vai sendo extinto, enquanto que a pós-graduação vai sendo implantada lentamente, 

na medida em que o corpo docente se qualifica. 

 

                                                 
34 Os valores da tabela foram somados para uma aproximação percentual mais evidente. 
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 4.2.1 Resultados da TALP 

Dos 155 docentes pesquisados 612 evocações foram registradas nos protocolos de 

pesquisa. Para análise, o primeiro passo foi digitar todos os dados em planilhas do software 

Excel. O segundo passo foi extrair subgrupos das planilhas: 1º subgrupo - palavras mais 

importantes; 2º subgrupo - todas as palavras exceto as mais importantes e 3º subgrupo - todas 

as palavras. No terceiro passo transformamos estes subgrupos - planilhas - em arquivos .doc, 

para serem abertos pelo software Word, no qual foram convertidos em arquivos .txt para 

serem lidos pelo software Hamlet. Finalmente introduzimos os arquivos .txt no software 

Hamlet, para contar as frequências de citação das palavras/expressões. O Hamlet dá os 

resultados em arquivos .lst, que podem ser comparados entre si de várias maneiras. 

 Após a análise de frequência das evocações realizamos as aproximações semânticas - 

similaridades de sentido -, através das justificativas das palavras/expressões citadas como as 

mais importantes. Exemplo: a palavra capacitação aparece apenas como “capacitação” e às 

vezes como expressão “capacitação profissional” e “capacitação técnica”. Ocorre que, 

“capacitação profissional” e “capacitação técnica” tem sentido muito similar a “capacitação” - 

segundo as justificativas dos docentes, então optamos por deixar apenas a palavra 

“capacitação” - 9 (nove) evocações. 

Estabelecemos o ponto de corte em 5 (cinco) evocações, que é o valor estatístico 

canônico para pesquisas em Ciências Sociais, a menos que tivessem sido citadas pelo menos 

03 (três) vezes como as mais importantes, o que não foi o caso de nenhuma palavra/expressão 

excluída. 
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 Assim obtivemos o seguinte resultado: 

Nº de citações Palavras/expressões 
35 Tecnologia 
29 Desenvolvimento 
16 Inovação 
15 Pesquisa 
15 Trabalho 
14 Conhecimento 
13 Ciência 
13 Mercado de trabalho 
12 Educação 
10 Avanço tecnológico 
10 Ensino 
9 Formação 
9 Progresso 
9 Capacitação 
8 Indústria 
7 Empregabilidade 
7 Profissionalização 
6 Laboratório 
6 Prática 
6 Modernidade 
6 Oportunidade 
6 Informática 
5 Cidadania 
5 Novas tecnologias 

Quadro 1 – Palavras/expressões selecionadas do campo semântico 
 Fonte: dados obtidos através do software Hamlet II 

São 271 evocações, que representam 44% do total de 612 palavras/expressões 

evocadas. Vale ressaltar que, se excluirmos as palavras/expressões evocadas apenas uma vez 

(215), as 24 palavras/expressões selecionadas (271 evocações em 397) representam 68% do 

total evocado. 

De fundamental importância, a finalidade da TALP, nesta pesquisa, foi identificar o 

campo semântico relacionado à palavra estímulo, objeto do estudo. Após esta fase, portanto, 

selecionamos 25 palavras/expressões a serem utilizadas no PCM, elaboramos 25 cartelas de 

cartolina, plastificadas, no tamanho 8cm X 5cm, sendo 24 cartelas com as palavras/expressões 

selecionadas e mais uma com a expressão Educação Tecnológica (apêndice IV). Numeramos 

a parte posterior das cartelas tendo em vista facilitar o trabalho de lançamento nos protocolos 

da pesquisa. 
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4.3 Caracterização dos docentes entrevistados com o PCM 

A seguir, baseado nas variáveis, sexo, idade, área de formação, tempo de trabalho nas 

instituições, titulação e cursos nos quais leciona, apresentamos o perfil do conjunto de 

docentes entrevistados com o PCM. 

Tabela 7 - Distribuição dos docentes segundo o sexo 

Sexo Frequência Percentual 

Masculino 61 50,8 

Feminino 59 49,2 

Total 120 100,0 
Fonte: dados obtidos através da aplicação de protocolo de pesquisa (APÊNDICE B) 

Na tabela 7 observamos que, dos 120 docentes entrevistados, 61 (51%) foram do 

sexo masculino e 59 (49%) do sexo feminino, apesar do sexo masculino ser majoritário (em 

torno de 65%) nas duas instituições, pois optamos por um conjunto equitativo de sujeitos, 

para fins de análise e comparação. 

Tabela 8 - Distribuição dos docentes segundo a idade 

Idade Frequência Percentual 

25-30 anos 9 7,5 

31-35 anos 15 12,5 

36-40 anos 23 19,2 

41-45 anos 24 20,0 

46-50 anos 20 16,7 

51-55 anos 19 15,8 

56-60 anos 5 4,2 

Mais de 60 anos 5 4,2 

Total 120 100,0 
Fonte: dados obtidos através da aplicação de protocolo de pesquisa (APÊNDICE B) 

Constatamos que, dos 120 docentes entrevistados, 101 ( 84%) estão na faixa etária 

dos 31 aos 55 anos. A predominância nesta faixa deve-se em grande parte ao fato de que, nas 

instituições da RFEPT, por serem admitidos através de concurso público e contarem com um 

plano de carreira, os docentes têm grande estabilidade e as instituições têm baixa rotatividade 
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em seu corpo docente. Acima de 55 anos a maior parte dos docentes já está em condições de 

aposentadoria ou em vias de se aposentar, e poucos permanecem na ativa. 

Tabela 9 - Distribuição dos docentes segundo a área de formação 

Área de Formação Frequência Percentual 

Ciências exatas e técnicas 69 57,5 

Ciências humanas e sociais 51 42,5 

Total 120 100,0 
Fonte: dados obtidos através da aplicação de protocolo de pesquisa (APÊNDICE B) 

A tabela 9 nos mostra que 69 (58%) dos docentes entrevistados têm sua formação 

inicial na área de Ciências exatas e técnicas, e 51 ( 42%) são formados inicialmente nas 

Ciências humanas e sociais. Apesar da formação inicial na área das Ciências exatas e técnicas, 

ser majoritária - em torno de 65% em todo universo das instituições-, também aqui optamos 

por um conjunto mais equitativo para fins de análise e comparação. 

         Tabela 10 - Distribuição dos docentes segundo o tempo de trabalho na instituição 

Tempo de trabalho na instituição Frequência Percentual 

1-5 anos 44 36,7 

6-10 anos 5 4,2 

11-15 anos 31 25,8 

16-20 anos 20 16,7 

21-25 anos 10 8,3 

26-30 anos 7 5,8 

Mais de 30 anos 3 2,5 

Total 120 100,0 
Fonte: dados obtidos através da aplicação de protocolo de pesquisa (APÊNDICE B) 

Podemos observar na tabela 10 que 44 (37%) dos docentes estão na faixa entre 1 e 5 

anos do seu vínculo com a instituição, resultado do programa de expansão e ampliação da 

RFEPT promovida pelo governo federal a partir do ano de 2006. Os 76 (63%) restantes têm 

tempo de trabalho na instituição acima de seis anos.  
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Tabela 11 - Distribuição dos docentes segundo a titulação 

Titulação Frequência Percentual 

Graduação 10 8,3 

Especialização 47 39,2 

Mestrado 47 39,2 

Doutorado 16 13,3 

Total 120 100,0 
 Fonte: dados obtidos através da aplicação de protocolo de pesquisa (APÊNDICE B) 

Na tabela 11 vemos que 94 (80%) dos 120 docentes entrevistados possuem 

especialização e mestrado, reiterando nossos comentários feitos à Tabela Nº 5, sobre 

concentração da pós-graduação no sudeste e dificuldades de acesso às mesmas pelos 

profissionais do nordeste. 

Tabela 12 - Distribuição dos docentes segundo os cursos em que leciona 

Cursos em que leciona Frequência Percentual 

Médio propedêutico 2 1,7 

Técnico integrado 17 14,2 

Técnico pós-médio 12 10,0 

Superior 21 17,5 

Pós-graduação 2 1,7 

Médio propedêutico e técnico integrado 4 3,3 

Médio propedêutico, técnico intergado e pós-médio 1 ,8 

Médio propedêutico, técnico intergado, pós-médio e superior 1 ,8 

Técnico intergado, pós-médio e superior 21 17,5 

Técnico intergado e pós-médio 12 10,0 

Técnico intergado, pós-médio, superior e pós-graduação 3 2,5 

Técnico pós-médio e superior 6 5,0 

Técnico pós-médio, superior e pós-graduação 1 ,8 

Superior e pós-graduação 4 3,3 

Técnico intergado e superior 13 10,8 

Total 120 100,0 
Fonte: dados obtidos através da aplicação de protocolo de pesquisa (APÊNDICE B) 

A tabela 12 nos mostra que 74% dos docentes entrevistados lecionam no curso 

técnico integrado; 69,9% lecionam no curso técnico pós-médio e 72% lecionam nos cursos 

superiores, enquanto que, 15% lecionam na pós-graduação e 21% lecionam no curso médio 
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propedêutico. Cabe esclarecer que os docentes, em geral, lecionam em mais de uma 

modalidade de curso. Esta prevalência de docentes lecionando nos cursos técnicos e 

superiores é decorrência das transformações sofridas por essas instituições nos últimos anos, 

conforme explicamos anteriormente. 

4.3.1 Resultado das classificações livres 

Com fundamento em Roazzi (1995) afirmamos que o PCM é uma abordagem 

associativa cujo enfoque se dá no aspecto qualitativo das categorizações realizadas pelos 

entrevistados e enfatiza o processo de construção de seu sistema de classificação. É um 

método adequado para exploração dos sistemas conceituais em nível individual e grupal, 

pelos seus pressupostos: as categorias e conceitos estão inter-relacionados; a classificação 

e a categorização de um objeto social podem evidenciar os sistemas de conceituação de 

um indivíduo; tais sistemas individuais revelam os sistemas do grupo, pela relação 

dialética entre indivíduos e grupo, nas interações sociais; experiências cognitivas e afetivas 

fazem parte do processo de classificações e a afetividade tem sempre um papel preponderante; 

os arranjos classificatórios não são estáticos nem uniformes, mas variam em forma e 

intensidade, de acordo com o tempo, o espaço e as relações estabelecidas; os repertórios de 

conhecimentos estão subjacentes aos sistemas de categorização e classificação mobilizados 

pelos indivíduos e partilhados pelo grupo para atribuir sentido às situações sociais vivenciadas 

diariamente.  

Além das demarcações epistemológicas acima, queremos enfatizar o aspecto 

analítico da estatística pertinente (a MSA), pois nas classificações livres os itens a serem 

analisados são nominais (as cartelas com as palavras do campo semântico) não sendo 

possível sua quantificação, mas o registro da coocorrência das mesmas palavras nos 

mesmos grupos organizados pelos sujeitos. Isto significa que, quanto mais elas estão em 

um mesmo agrupamento, maiores serão seus índices de correlação e maiores serão as 

proximidades, nos mapas, entre os pontos que as demarcam. Esta explicação se 

materializa nos mapas apresentados adiante, que oferecem a visualização do que ora se 

diz. 
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De acordo com Semin (2001, p.211), 

Este tipo de interpretação dos processos de categorização e classificação nos 
permite conceituar a emergência das categorias e das representações sociais 
que adquirem sentido para as pessoas, considerando a significação funcional 
dos diferentes objetos e reações que suscitam. Eis por que a funcionalidade 
de tais classificações e processos de classificação depende das atividades e 
objetivos da pessoa e os processos de categorização e de classificação 
humanas são, por essência, sociais, funcionais e repousam sobre bases 
discursivas. 

Criamos uma inovação na apresentação dos mapas, usando cores para discriminar os 

elementos do conteúdo representacional de cada área do mapa perceptual, ao invés de 

demarcá-las entre si com linhas divisórias. Escolhemos uma cor para todos os elementos (as 

palavras/expressões), visando facilitar ao leitor a percepção visual das diferentes 

classificações elaboradas - seu conteúdo. 

Optamos também, nesse estudo, por analisar apenas a classificação livre do PCM, pela 

sua pertinência à análise de cunho sócio genético, pois é na classificação livre que o 

entrevistado tem total liberdade de organizar em grupos as cartelas segundo seus próprios 

critérios, seus referentes subjetivos, sua história, as condições socioculturais de sua pertença 

social, sua relação cotidiana com os sentidos/discursos circulantes e com o prestígio 

social/poder instituinte de quem os profere. 

Outra opção foi apresentar as palavras “educação”, “mercado de trabalho” e 

“educação tecnológica” em destaque (letras maiores que as outras palavras do mapa), porque 

estas se revelaram aglutinadoras das demais nas leituras preliminares que fizemos dos mapas. 

Por esta razão, decidimos adotá-las para nomear cada um dos agrupamentos efetuados pelos 

docentes entrevistados. Esta nomeação (geralmente feita pelo pesquisador durante as análises) 

nos pareceu satisfatória porque emergiu do próprio processo de categorização e classificação 

dos sujeitos da pesquisa. Tal escolha começou por nossa constatação da menção recorrente a 

estas três palavras (ver Quadro 2 do Anexo A). Estes dois achados, recorrência e invariância, 

direcionaram nossa leitura inicial dos mapas perceptuais, levando-nos a constatar o papel 

aglutinador das três palavras em tela, sugerindo que encerram potenciais sentidos sociais. 

Vale ressaltar que a complexidade das representações sociais decorre do fato de que se 

estruturam sobre referentes provenientes de diferentes fontes de informação: o senso comum 
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predominante sobre o objeto ou sobre determinados aspectos do mesmo - difundido por 

diferentes tipos de mídia -, as conversas cotidianas, os condicionantes institucionais - leis, 

decretos, resoluções, pareceres -, o discurso científico e os sentidos hegemônicos circulantes; 

no caso de nosso objeto, no âmbito da educação profissional e tecnológica e da própria 

RFEPT. 

Por fim justificamos a opção por uma linguagem analítica mais acessível aos leitores 

não iniciados no uso do PCM e das estatísticas MDS, num esforço de ampliar as discussões 

sobre estes procedimentos tão pertinentes ao estudo de representações sociais, mas, ainda 

pouco difundidos entre pesquisadores da área da educação profissional e tecnológica. 

4.3.2 Resultado da classificação livre dos dois CEFETs 

Apresentamos inicialmente o mapa perceptual da classificação livre dos 2 (dois) 

CEFETs - ou seja, os agrupamentos de palavras realizados por todos os docentes 

entrevistados 120 (cento e vinte), nas duas instituições.  

Mapa 1 - Classificação livre geral nos dois CEFETs 

 
Índice de confiabilidade: Cronbach's Alpha 0,849               -                  Young`s S-stress 0,00063 

O mapa perceptual da classificação livre dos dois CEFETs apresenta a seguinte 

configuração: ao lado esquerdo do mapa, desde a região inferior até a superior, vemos o grupo 

Educação com os elementos do conteúdo representacional ciência, educação tecnológica e 

pesquisa muito próximos; o mesmo ocorre com os elementos educação, ensino e 
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conhecimento. Entretanto, os elementos formação e cidadania encontram-se mais distantes 

entre si, indicando menor similaridade. Nota-se que os elementos formação e cidadania estão 

na divisa dos grupos Mercado de Trabalho e Educação, demonstrando a complexidade da 

dinâmica relacional entre os agrupamentos e os elementos do conteúdo representacional. 

Do centro para a direita, na região média superior do mapa encontramos o grupo 

Tecnologia e também do centro para direita na região média inferior vemos o grupo Mercado 

de Trabalho. Nestes grupos observa-se um maior distanciamento entre os elementos, 

demonstrando que a similaridade entre eles enfraquece. Entretanto, os grupos se encontram 

muito próximos, quase interligados. Os elementos prática e modernidade estão tão próximos 

que parecem ter mais correlação entre eles do que com os elementos de seus próprios grupos. 

Esta situação será vista em todos os mapas: alguns elementos do conteúdo 

representacional estão mais próximos de elementos de outro grupo do que de elementos de 

seu próprio grupo, ressaltando, conforme Roazzi (1995), a fidelidade dos mapas, que retratam 

espacialmente os agrupamentos - classificação/categorização feita pelos indivíduos. Diante 

desta questão das distâncias e proximidades entre elementos de agrupamentos diferentes, bem 

como, tendo em vista nosso objetivo de ampliar a legibilidade das pesquisas com PCM, 

optamos por utilizar os termos grupos ou agrupamentos, ao invés de categorias,  

Em suma, pela configuração do mapa de classificação geral dos dois CEFETs e pelo 

que veremos nos mapas de cada CEFET, os docentes partilham agrupamentos semelhantes. 

Veremos também regularidades entre os mapas e entre os fragmentos de discurso dos 

docentes das duas instituições. Estes fragmentos discursivos, produzidos para explicitar ao 

pesquisador suas opções de agrupamento de cartelas, durante o PCM, foram por nós 

selecionados para corroborar as interpretações dos mapas e também para ampliar tais 

interpretações, na medida em que revelam conceitos, valores e sentimentos mobilizados no 

processo de classificação e categorização dos docentes pesquisados. 

 

 

4.3.3 Resultado da classificação livre do CEFET/AM 
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 Mapa 2 - Classificação livre no CEFET-AM 

 

O mapa da classificação livre do CEFET-AM segue distribuição semelhante ao mapa 

geral, antes apresentado, com os elementos do conteúdo representacional localizados nas 

diferentes regiões do mapa. Do lado esquerdo, na porção central do mapa vemos o grupo 

Educação com os elementos educação tecnológica, ensino, conhecimento, ciência e pesquisa. 

Do centro para direita, na porção inferior do mapa, observamos o grupo Mercado de trabalho 

com os elementos cidadania, formação, profissionalização, capacitação, oportunidade, 

prática, trabalho e empregabilidade. Do centro para direita, na porção superior do mapa, 

encontramos o grupo Tecnologia com os elementos, inovação, informática, laboratório, 

avanço tecnológico, novas tecnologias, indústria, modernidade, desenvolvimento e progresso. 

Em geral, há proximidade dos elementos, demonstrando forte conectividade semântica entre 

os mesmos, em três grupos claramente definidos. 

Analisando mais detalhadamente o mapa em questão, no grupo Educação observamos 

elementos mais vinculados aos aspectos acadêmicos da educação tecnológica. A presença da 

própria expressão educação tecnológica neste grupo parece indicar uma “valorização 

simbólica” de tais aspectos. Embora Roazzi (1995) enfatize que nos mapas da classificação 

livre não existe uma relação hierárquica entre os elementos, ele também esclarece que quanto 

mais os elementos estão em um mesmo agrupamento, maiores são seus índices de 

correlação e maiores suas semelhanças e proximidades. 

Índice de confiabilidade: Cronbach's Alpha 0,855               -                      Young`s S-stress 0,00055 
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No grupo Mercado de Trabalho observamos elementos mais vinculados aos aspectos 

profissionalizantes da educação tecnológica e à inserção neste mercado. Entretanto, a 

presença neste grupo dos elementos formação e cidadania - elementos cuja simbologia está 

mais vinculada à educação propedêutica ou humanística -, será mais bem compreendida 

adiante, nos fragmentos de discurso destes docentes. 

No grupo Tecnologia observamos elementos mais vinculados aos aspectos 

tecnológicos e práticos, à sua aplicabilidade e a seus prováveis resultados sociais. A presença 

do elemento indústria neste grupo - e não no grupo Mercado de Trabalho, também será mais 

bem compreendida nos fragmentos de discurso dos docentes. 

Entrevistado 39 AM: O primeiro grupo é trabalho, porque o mercado de 
trabalho envolve formação, uma formação rápida, que exige capacitação, 
profissionalização e prática para gerar empregabilidade. Ai o indivíduo vai 
ter várias oportunidades e terá cidadania plena, com emprego, direitos e 
deveres. No grupo ciência eu preciso ter pesquisa, através da pesquisa eu 
gero conhecimento que é passado através da educação, do ensino, e aqui no 
CEFET de uma educação tecnológica, diferenciada, de qualidade. Ai vem o 
grupo progresso, através desse progresso, junto com a informática, eu tenho 
inovação, novas tecnologias, avanço tecnológico na indústria, e aqui temos a 
Zona Franca, um complexo industrial com ótimos laboratórios. Assim temos 
o desenvolvimento de coisas de ponta que vão gerar na sociedade uma 
modernidade de produtos e serviços. 

Entrevistado 49 AM: Educação Tecnológica, esse grupo vai estar 
relacionado à educação mesmo, ao conhecimento, ao ensino, a ciência, a 
pesquisa e acho que as práticas pedagógicas vão proporcionar uma educação 
de qualidade àqueles indivíduos que estão participando deste meio. Aqui 
nesse título, tecnologia, gerada na indústria ou no laboratório, através da 
informática e da inovação, novas tecnologias, avanço tecnológico, 
desenvolvimento e progresso para a produção e para a sociedade. Isto leva 
ao terceiro grupo, mercado de trabalho, pois esses indivíduos com 
profissionalização, com capacitação na teoria e na prática, terão 
oportunidades de trabalho que venham a garantir uma formação integral e 
um futuro melhor, garantindo emprego, empregabilidade e com isso 
garantindo uma melhor cidadania. 

Os dois fragmentos de discurso citados são exemplares com relação às peculiaridades 

dos docentes do CEFET-AM. O entrevistado 39 de forma direta e o 49 de forma indireta 

focam no tema da qualidade da educação tecnológica ministrada na instituição. Esta 

valorização da educação ministrada no CEFET-AM não é uma postura exclusiva dos docentes 

em questão ou dos docentes do CEFET-AM. A qualidade da educação ministrada nos 

CEFETs em geral é, pelo menos a quatro décadas, de reconhecimento público em todo o país. 
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Um indicador deste reconhecimento é a procura por vagas nos cursos ofertados por estas 

instituições. 

Na maioria dos CEFETs é exigido um exame seletivo rigoroso, pois o número de 

postulantes a uma vaga é muito superior ao número de vagas disponíveis. Com base em 

nossas referências teóricas (Wagner, 1998; Wagner e Mecha, 2003), verificamos neste caso a 

prática potencializando o discurso, num ciclo contínuo de mútuas influências: discurso da 

atribuição de excelência - alta demanda de alunos -, exame seletivo rigoroso - reconhecimento 

e valorização social -, aumento da demanda - complexificação da seleção.   

Ambos os entrevistados associam de maneira direta o elemento formação e o elemento 

cidadania ao mercado de trabalho. Em um caso a formação rápida é vista como uma 

exigência do mercado de trabalho, no outro a inserção no mercado de trabalho é entendida 

como garantia de uma formação integral. No caso do elemento cidadania, para o entrevistado 

39 ela só é plena quando o indivíduo tem um emprego e, para o 49 a garantia de emprego e a 

empregabilidade possibilitam uma melhor cidadania. Esta concepção de que o trabalho “traz 

ou melhora a cidadania” pode estar baseada na visão do senso comum de que “o trabalho 

dignifica o homem”35. 

Quanto à presença no mapa do elemento indústria no grupo Tecnologia e não no 

grupo Mercado de Trabalho, podemos entender, pelo fato de ambos os entrevistados 

associarem os elementos inovação, novas tecnologias e avanço tecnológico à indústria, 

chegando o entrevistado 39 a citar a Zona Franca de Manaus36 como um complexo industrial 

indutor do progresso e do desenvolvimento de ponta. 

                                                 
35 Na verdade foi o pensador alemão Max Weber - 1864 a 1920 -, que em sua célebre obra “A ética protestante e 
o espírito do capitalismo”, lançou os fundamentos da expressão “o trabalho dignifica o homem”. Neste trabalho 
Weber buscou examinar as consequências das orientações religiosas na conduta econômica das pessoas 
analisando a contribuição da ética protestante, especialmente do calvinismo, na evolução do sistema econômico 
capitalista. O caráter racional conferido ao trabalho e a busca da riqueza a partir desta crença propiciou a 
propagação e generalização do sistema capitalista. Assim, por um processo de popularização secular, a expressão 
em questão acabou se tornando parte do senso comum com relação ao trabalho na sociedade contemporânea.   
36 A Zona Franca de Manaus (ZFM) foi idealizada pelo Deputado Federal Francisco Pereira da Silva e criada 
pela Lei Nº 3.173 de 06 de junho de 1957, como Porto Livre. Dez anos depois, o Governo Federal, por meio 
do Decreto-Lei Nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, ampliou essa legislação e reformulou o modelo, 
estabelecendo incentivos fiscais por 30 anos para implantação de um pólo industrial, comercial e agropecuário 
na Amazônia. Foi instituído, assim, o atual modelo de desenvolvimento, que engloba uma área física de 10 mil 
km², tendo como centro a cidade de Manaus e está assentado em Incentivos Fiscais e Extrafiscais, instituídos 
com objetivo de reduzir desvantagens locacionais e propiciar condições de alavancagem do processo de 
desenvolvimento da área incentivada. O Pólo Industrial de Manaus é um dos mais modernos da América Latina, 
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Esta é uma peculiaridade muito específica do contexto sócio econômico cultural do 

CEFET-AM, ou seja, em uma região majoritariamente composta de floresta e atividades 

econômicas do setor primário, com um fraco desenvolvimento sócio econômico regional, 

encontra-se um complexo industrial específico da cidade de Manaus – a Zona Franca -, que 

certamente permeia toda a simbologia dos docentes da instituição. Com base em Wagner 

(1998); Wagner e Mecha (2003), diremos que a Zona Franca de Manaus desempenha no 

processo representacional ora analisado o papel de Instituição, pois este parque industrial (um 

local criado, nomeado e valorizado socialmente), viabiliza muitas das práticas sociais 

relacionadas à formação tecnológica. Nesse sentido, este fragmento discursivo explicita a 

articulação entre discurso, prática social, instituição e representação social. 

4.3.4 Resultado da classificação livre do CEFET/RN 

        Mapa 3 - Classificação livre no CEFET-RN 

 
Índice de confiabilidade: Cronbach's Alpha 0,844               -                 Young`s S-stress 0,00043 

O mapa da classificação livre do CEFET-RN apresenta os elementos também 

distribuídos em três grupos nas diferentes regiões do mapa. Do lado esquerdo, desde a região 

inferior até a superior do mapa, observamos o grupo Educação com os elementos educação, 

educação tecnológica, ciência, pesquisa, conhecimento, ensino, formação e cidadania. Do 

centro para a direita, na região inferior do mapa encontramos o grupo Tecnologia, com os 
                                                                                                                                                         
reunindo indústrias de ponta das áreas de eletroeletrônica, veículos de duas rodas, produtos ópticos, produtos de 
informática e indústria química. Fonte: http://www.suframa.gov.br/zfm_historia.cfm 
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elementos tecnologia, prática e laboratório. Do centro para direita na região médio superior 

do mapa vemos o grupo Mercado de trabalho com os elementos mercado de trabalho, 

progresso, desenvolvimento, inovação, informática, oportunidade, capacitação, 

modernidade, avanço tecnológico, novas tecnologias, profissionalização, empregabilidade, 

indústria e trabalho.  

Neste mapa do CEFET-RN, a proximidade dos elementos demonstra significativa 

conectividade entre os mesmos. Apesar de significativa, esta conectividade é mais fraca em 

comparação com o mapa do CEFET-AM, cuja plotagem é mais densa no interior de cada um 

dos três agrupamentos, afastando-os nitidamente um do outro. Também se vê que o 

agrupamento “Tecnologia” agrupa apenas duas palavras - prática e laboratório. 

A região Nordeste apresenta enormes desigualdades sócio econômicas entre as 

Mesorregiões de seus Estados. Em geral, as capitais localizadas nas mesorregiões do litoral 

apresentam maior desenvolvimento sócio econômico em decorrência de condições históricas 

do processo de ocupação do território regional. 

Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, não é exceção e apresenta em sua 

região metropolitana significativo desenvolvimento econômico. No setor primário - criação de 

camarão nas áreas de manguezais -; no setor secundário - a Federação das Indústrias do 

Estado do Rio Grande do Norte (FIERN) -, tem catalogadas mais de 2.900 indústrias. Muitas 

se destacam na região quando analisadas sob a ótica de geração de riqueza, de emprego e 

efeitos multiplicadores dentro de suas cadeias produtivas como, por exemplo, as que atuam no 

segmento de petróleo e gás natural, no setor têxtil, na extração e refino de sal marinho, na área 

de alimentos e da construção civil. 

Há também no setor terciário expressiva presença do Comércio e do setor de Turismo 

e Hotelaria. Neste contexto o CEFET-RN sofreu através dos anos forte pressão pelos mais 

variados cursos em diferentes áreas e setores da economia o que acarretou um grande 

crescimento institucional e heterogeneidade em seu corpo docente.  

Entendemos que esta heterogeneidade aparece de forma visual no mapa perceptual do 

CEFET-RN, em nítida diferença ao mapa do CEFET-AM, cujo parque industrial e Zona 
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Franca desempenham o papel de institucionalizar as práticas sociais de formação profissional 

e os discursos sobre as mesmas. 

Analisando mais detalhadamente o mapa em tela, no grupo Educação observamos 

também os elementos mais vinculados aos aspectos acadêmicos da educação tecnológica e a 

presença dos elementos formação e cidadania. No grupo Tecnologia encontramos apenas os 

elementos tecnologia, prática e laboratório, o que torna este grupo bastante peculiar. E no 

grupo Mercado de trabalho encontramos um amálgama de elementos vinculados aos aspectos 

tanto mercadológicos quanto tecnológicos da educação tecnológica. Procuramos compreender 

melhor estas especificidades dos agrupamentos efetuados pelos docentes entrevistados ao 

analisarmos alguns fragmentos de discurso dos mesmos. 

Entrevistado 21 RN: O primeiro grupo, do trabalho, como o mais importante, 
com profissionalização, capacitação, indústria, mercado de trabalho, 
oportunidade e empregabilidade. Também neste grupo, vou colocar aí 
mesmo, as novas tecnologias, os avanços tecnológicos, a inovação e a 
informática, porque trazem o desenvolvimento e o progresso, enfim a 
modernidade. Tudo é fruto do trabalho. Então o segundo mais importante 
educação, faz parte do grupo a educação tecnológica, a ciência, a pesquisa, o 
ensino, o conhecimento, a cidadania e a formação. É uma formação integral, 
porque a educação tecnológica tem que ser integrada. Tem que ser técnica e 
científica. O terceiro grupo acabou ficando aqui só a tecnologia, a prática e 
laboratório, mas estes podiam estar também em educação ou no trabalho. 
Está tudo muito interligado e é difícil fazer essa separação. Mas deixa assim 
mesmo. 

Entrevistado 34 RN: Porque tudo está bem ligado à era da modernidade que 
está interligada a informática e a inovação. Através dessa modernidade nós 
temos avanços tecnológicos e novas tecnologias que ajudam no progresso e 
no desenvolvimento da indústria que amplia o mercado de trabalho que 
necessita de profissionais, gera oportunidade de trabalho que leva a 
profissionalização, a capacitação e a empregabilidade. Mas, pra que tenha 
conhecimento, precisa de um professor, digamos assim, que oriente que dê 
essa educação, formação. E pra que você obtenha essa formação você 
precisa da ciência e de pesquisa. Então através da pesquisa você gera o 
ensino, você produz conhecimento que contribui pra formação do cidadão, 
parte da cidadania. E que disso tudo o objetivo único é o trabalho, porque é 
uma educação tecnológica que leva ao trabalho. E através dessa educação 
com todo conhecimento que você adquiriu você precisa de tecnologia, de 
laboratório para colocar em prática o que você aprendeu. Isso gera 
oportunidade para que você desenvolva a sua ciência, o seu conhecimento e 
leva você a conseguir emprego. 

O entrevistado 21 foi um dos poucos a colocar em seu discurso os elementos do 

conteúdo representacional exatamente como observados no mapa. Ele parte da valorização do 
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trabalho e dos elementos ligados ao Mercado de Trabalho e à Tecnologia e consegue com um 

raciocínio lógico linear37 colocar neste grupo todos os elementos constantes no grupo 

apresentado no mapa. Assim também faz com o segundo grupo, Educação, no qual coloca 

todos os elementos constantes no grupo do mapa, inclusive os elementos formação e 

cidadania. Mas no terceiro grupo, Tecnologia, apesar de ter colocado os mesmos elementos 

constantes do mapa, o entrevistado não sustentou a linearidade de seu raciocínio inicial, ao 

admitir que estes elementos poderiam estar nos outros grupos e também manifestou sua 

dificuldade na separação destes elementos, que afirma serem muito interligados. 

O fragmento de discurso do entrevistado 21 é emblemático com relação à dificuldade 

da maioria dos docentes entrevistados em separar os elementos do conteúdo representacional 

em grupos. A complexidade do objeto em questão - educação tecnológica - dificulta a 

redução de sua totalidade significante a grupos fixos. Esta questão também surgiu entre os 

docentes entrevistados do CEFET-AM, mas, no CEFET-RN devido às peculiaridades já 

citadas, a questão aparece mais fortemente. 

Aliás, o entrevistado 34 também manifesta dificuldade de agrupar os elementos do 

conteúdo representacional. Apesar de ter efetuado os agrupamentos tal como constam no 

mapa, em seu fragmento de discurso ele não cita os grupos e relaciona os elementos de forma 

mais aleatória. Também valoriza muito o trabalho e coloca a educação tecnológica com a 

missão de levar o indivíduo ao trabalho e ao emprego. Apesar disto, tal como o entrevistado 

21 e a maioria dos docentes pesquisados, coloca os elementos formação e cidadania no grupo 

Educação. 

A presença dos elementos formação e cidadania no grupo Educação, junto aos 

elementos ciência, pesquisa, ensino, conhecimento, educação e educação tecnológica sugere 

consenso entre os docentes no que respeita aos objetivos da educação tecnológica ministrada 

no CEFET-RN. Entendemos que os elementos formação e cidadania também fazem parte dos 

objetivos da educação tecnológica ministrada no CEFET-AM, entretanto, os mapas mostram 

                                                 
37 O modelo mental linear é necessário para lidar com os problemas mecânicos (abordáveis pelas ciências ditas 
exatas e pela tecnologia). Mas não é suficiente para resolver problemas humanos em que participem emoções e 
sentimentos (a dimensão psicossocial). Por exemplo, o raciocínio linear aumenta a produtividade industrial por 
meio da automação, mas não consegue resolver os problemas do desemprego e da exclusão social por ela 
gerados, porque essas são questões não lineares. 
Fonte:http://api.ning.com/files/S4Fa15pHbggJI7UgeoRWEKOd3gg4wKHInUumxfdRUbqynls9YLhpbcRcIvy5
8Gsp6loQ1EuZ1HHZB46KTlIF*4XgBrPE68n0/ComplexidadeMariotti.pdf 
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no CEFET-AM a proximidade de formação e cidadania com o Mercado de Trabalho, 

explicitando uma especificidade daquele campo representacional, onde a formação de 

milhares de jovens se faz ou se complementa no parque industrial há mais de três décadas. 

Os mapas da classificação livre do CEFET-AM e do CEFET-RN apresentaram 

características semelhantes nos seguintes aspectos: os elementos do conteúdo representacional 

apareceram distribuídos em três grupos - grupo Educação, grupo Mercado de trabalho e 

grupo Tecnologia; apesar de serem três grupos há claramente duas regiões distintas - a região 

onde se encontra o grupo Educação e a região onde se encontram os grupos Mercado de 

Trabalho e Tecnologia -, esta configuração expressa a dicotomia educação 

propedêutica/educação técnica, existente entre os docentes das duas instituições. 

Nos dois mapas a proximidade dos elementos do conteúdo representacional no espaço 

interno dos grupos demonstrou significativa correlação e conectividade semântica entre os 

mesmos. Entretanto, as distâncias entre os grupos nos mapas revelam do ponto de vista da 

totalidade significante, uma representação social complexa e não homogênea. A 

complexidade é uma característica regular das representações sociais de objetos simbólicos. A 

não homogeneidade é uma característica regular das representações sociais partilhadas por 

grupos heterogêneos de indivíduos. 

A complexidade e não homogeneidade das representações sociais de educação 

tecnológica nos dois CEFETs também é decorrente de uma configuração baseada em 

diferentes fontes de informação: o senso comum, as conversas cotidianas, os condicionantes 

institucionais - leis, decretos, resoluções, pareceres, parâmetros curriculares, diretrizes, etc., -, 

o discurso científico-tecnológico e os sentidos simbólicos hegemônicos que circulam em 

diversos tipos de mídia e outras formas de divulgação, bem como no campo específico da 

educação profissional e tecnológica da RFEPT. 

Entretanto, apesar das semelhanças, os mapas em questão também apresentaram 

diferenças significativas na distribuição dos conteúdos representacionais entre os grupos que 

os compõem. Estas diferenças na classificação dos elementos do conteúdo representacional 

entre os grupos organizados pelos docentes demonstra que a representação social de educação 

tecnológica é relativamente diferente em cada CEFET e, ao analisarmos o conteúdo dos 

fragmentos de discurso dos docentes percebemos que esta relativa diferença na representação 
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social em tela decorre em grande parte das diferenças no contexto geográfico, sociocultural e 

econômico nos quais as instituições estão inseridas. 

No entanto, é necessário salientar que, apesar da complexidade, da não 

homogeneidade e da relativa diferença na configuração da representação, a trama cognitiva de 

base e a consequente dicotomia entre educação propedêutica/educação técnica, ou, educação 

para a cidadania x educação para o mercado de trabalho permanece. 

4.4 Interpretações a partir de “Variáveis Externas” 

Em primeiro lugar é necessário ressaltar que na pesquisa das representações sociais é a 

totalidade dos conteúdos representacionais em suas várias dimensões que deve ser o foco de 

estudo. Jodelet (2001, p. 21) afirma que: 

(...) as representações sociais são fenômenos complexos sempre ativados e em ação 
na vida social. Em sua riqueza como fenômeno, descobrimos diversos elementos 
(alguns, às vezes, estudados de modo isolado): informativos, cognitivos, 
ideológicos, normativos, crenças, valores, opiniões, imagens, etc. Contudo, estes 
elementos são organizados sempre sob a aparência de um saber que diz algo sobre o 
estado da realidade. É esta totalidade significante que, em relação com a ação, 
encontra-se no centro da investigação científica, a qual atribui como tarefa descrevê-
la, analisá-la, explicá-la em suas dimensões, formas, processos e funcionamento. 

A partir destas considerações optamos por também realizar análises dos mapas 

perceptuais da classificação livre do PCM a partir das variáveis externas da pesquisa. 

Inicialmente precisamos esclarecer que a análise MSA não pressupõe a ideia de 

variáveis “dependentes” e “independentes”, mas considera todas as variáveis em idêntica 

posição na constituição do conhecimento sobre o objeto em análise. Assim sendo, esta 

característica “multidimensional” se opera por cálculos estatísticos feitos com base na 

coocorrência entre todos os elementos envolvidos, sem organização hierárquica entre eles, 

seja de quantidade (mais - menos), de ordenação (primeiro - último) ou de predomínio (causa 

- efeito). No caso de pesquisa com o PCM, na modalidade classificação livre, como em nossa 

pesquisa, todos os elementos estavam nas cartelas apresentadas aos sujeitos e estes poderiam 

organizá-los como quisessem. 
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Com esta posição teórico-metodológica elaboramos o protocolo de pesquisa 

(APÊNDICE B) para coletar os dados das variáveis internas, os elementos do conteúdo 

representacional que foram determinados a partir da TALP, bem como das variáveis externas. 

As variáveis externas são as conhecidas informações “sócio-demográficas” dos 

sujeitos pesquisados e, em nosso estudo, foram: sexo, idade, área de formação, tempo de 

trabalho nas instituições, titulação e cursos nos quais leciona. Embora as variáveis externas 

não sejam objeto de cálculo estatístico para elaboração dos mapas perceptuais, elas podem ser 

guias para a compreensão do processo de elaboração e de partilha da representação, pois 

indicam características importantes dos indivíduos envolvidos no processo. 

Para analisarmos estas variáveis primeiramente as dividimos em subgrupos: sexo, 

subgrupo masculino e subgrupo feminino; idade, subgrupo 25-35 anos, subgrupo 36-45 anos, 

subgrupo, 46-55 anos e subgrupo mais de 55 anos; área de formação, subgrupo ciências 

humanas e subgrupo ciências exatas38; tempo de trabalho na instituição, subgrupo 01-10 anos 

e subgrupo mais de 10 anos39, titularidade, subgrupo graduados e especialistas e subgrupo 

mestres e doutores. Cumpre frisar que descartamos a variável externa cursos em que leciona, 

porque muitos docentes lecionam em vários cursos diferentes, o que diluiria a demarcação 

entre os subgrupos de sujeitos, gerando pouca confiabilidade dos resultados. 

Em um primeiro levantamento exploratório geramos os mapas de todos os subgrupos 

de cada CEFET e os analisamos comparativamente. Esta primeira análise nos permitiu 

algumas constatações: 

- nos mapas e nos fragmentos de discurso dos subgrupos sexo e idade dos dois 

CEFETs não percebemos diferenças diretamente ligadas aos mesmos, pois docentes de sexos 

diferentes tinham posições semelhantes e docentes do mesmo sexo tinham posições 

diferentes, do mesmo modo, docentes da mesma faixa etária tinham posições diferentes e 

docentes de faixa etária diferente tinham posições semelhantes sobre os elementos do 

conteúdo representacional; 

                                                 
38 Vale frisar que no subgrupo ciências humanas também estão implícitas as ciências sociais e no subgrupo 
ciências exatas também estão implícitas as disciplinas técnicas. 
39 Optamos por estes períodos de tempo, pois percebemos na observação dos primeiros mapas que fizemos desta 
variável que as maiores diferenças se encontravam entre estes dois grupos. 
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- havia uma grande semelhança nos mapas e fragmentos de discurso dos docentes dos 

dois CEFETs nos subgrupos área de formação, tempo de trabalho na instituição e 

titularidade. Como exemplo citamos os mapas dos subgrupos ciências humanas e ciências 

exatas do CEFET-AM que eram muito similares aos mapas dos mesmos subgrupos do 

CEFET-RN. 

- nos mapas dos subgrupos analisados também havia diferenças significativas que 

evidenciavam a interferência das variáveis em questão, ou seja, as variáveis externas área de 

formação, tempo de trabalho na instituição e titularidade influenciavam na organização dos 

elementos no mapa, bem como na forma como os docentes partilhavam os elementos do 

conteúdo representacional. 

A partir destas constatações decidimos apresentar análises (com mapas e fragmentos 

de discurso) a partir das variáveis externas área de formação, tempo de trabalho na 

instituição e titularidade.  

  4.4.1 Classificação livre segundo a formação dos docentes  

  

Analisando o mapa relativo ao subgrupo das Ciências Humanas observamos um 

processo de classificação que define três grupos: o grupo Educação, na região médio-inferior 

Mapa 4 - Variável externa formação – subgrupo Ciências humanas 

Índice de confiabilidade: Cronbach's Alpha 0,867               -                  Young`s S-stress 0,00052 
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esquerda no qual estão os elementos da cor azul, educação, ensino, formação, conhecimento, 

ciência, pesquisa, cidadania e educação tecnológica; o grupo Tecnologia, na região médio 

superior onde estão os elementos da cor roxa, tecnologia, inovação, desenvolvimento, avanço 

tecnológico, laboratório, progresso, informática, novas tecnologias, modernidade e indústria; 

e o grupo Mercado de trabalho, na região médio-inferior direita onde estão os elementos na 

cor verde, mercado de trabalho, prática, profissionalização, capacitação, trabalho, 

oportunidade e empregabilidade. 

Observamos também no mapa em questão um distanciamento dos grupos Mercado de 

Trabalho e Tecnologia em relação ao grupo Educação. Este distanciamento indica uma fraca 

correlação entre os grupos citados. Entretanto, entre os grupos Mercado de Trabalho e 

Tecnologia há um menor distanciamento, o que indica uma maior correlação entre estes 

grupos. No espaço intragrupos o distanciamento/proximidade dos elementos do conteúdo 

representacional é relativo e variável, verificando-se a maior dispersão intragrupo para 

Mercado de Trabalho. No grupo Tecnologia há proximidade entre a maioria dos elementos, 

indicando correlação mais forte. Já no grupo Educação há distanciamento maior dos 

elementos formação e educação tecnológica. 

A seguir os fragmentos de discurso de alguns dos docentes entrevistados no subgrupo 

de ciências humanas corroboram nossa leitura do mapa.   

Entrevistado 05 CH40: Aqui eu tentei estabelecer algumas relações entre 
esses itens, colocando aí o eixo entre ensino e cidadania. Foi isso aí. Então 
eu acho que todos esses itens estão relacionados na verdade, digamos assim, 
a esse eixo da cidadania. Eu acho, eu creio que na modernidade ou na pós-
modernidade onde se coloca a necessidade das novas tecnologias pra formar 
um sujeito, então eu acho que esse cidadão, por exemplo, ele precisa ter 
acesso a essas tecnologias, a um ensino de qualidade pra ele poder se 
capacitar e contribuir, por exemplo, para o progresso da sociedade. E a 
cidadania no sentido, por exemplo, não só de ter acesso a direitos e deveres, 
mas poder exercer a sua profissão e ser um sujeito mais discernido.   

Entrevistado 46 CH: Em educação científica e tecnológica eu agreguei 
alguns elementos que considero fundamentais pra uma educação que é 
exatamente a questão de uma discussão sobre tecnologia, sobre ciência, 
sobre trabalho, cidadania e pesquisa. Uma nova concepção dessas áreas de 
conhecimento, tendo em vista a formação integral de um cidadão. Formação 
integral necessariamente exige uma formação de um novo profissional e que 
realmente essa formação passe por novos conhecimentos, por uma forma de 
ensinar diferente, por adoção de novas tecnologias, uso correto de 

                                                 
40 Utilizamos a abreviatura CH para Ciências Humanas e CE para Ciências Exatas. 
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laboratório, enfim uma nova capacitação desse profissional pra atuar numa 
formação integral do cidadão. (...)  

Sabedores de que toda escolha contém arbitrariedade, estabelecemos alguns critérios 

para minimizar possíveis efeitos negativos; selecionamos os fragmentos de discurso onde há 

mais repetição, mais ênfase nos elementos do conteúdo representacional que estão em tela. No 

caso do subgrupo das Ciências Humanas, os elementos cidadania e formação são 

significativamente repetidos e enfatizados nos fragmentos discursivos selecionados. 

Note-se que cidadania e formação aparecerem no mapa como elementos muito 

próximos a educação e nos fragmentos discursivos citados estes elementos são vinculados ao 

trabalho, à profissionalização, à educação tecnológica, ao conhecimento, à modernidade, ao 

ensino e à pesquisa41. Isto nos permite inferir que os docentes das Ciências Humanas 

influenciam na elaboração da representação social de educação tecnológica com forte ênfase 

nas condições econômicas e nas demandas sociais dos educandos. 

 

 

Ao analisar o mapa relativo ao subgrupo das Ciências Exatas também observamos três 

grupos, mas, com uma disposição espacial diferente e com alguns elementos em grupos 

distintos dos dispostos pelo subgrupo anterior. Na região superior esquerda do mapa está o 

grupo Educação, com os elementos educação, ensino, conhecimento, ciência e pesquisa; na 

                                                 
41 Não apenas nos fragmentos citados, mas em todos os fragmentos discursivos dos docentes das Ciências 
Humanas há esta preocupação com uma formação integral, para a cidadania e para o mundo do trabalho. 

Índice de confiabilidade: Cronbach's Alpha 0,833               -                     Young`s S-stress 0,00099 

Mapa 5 - Variável externa formação – subgrupo Ciências exatas 
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região médio inferior mais para a direita do mapa se vê o grupo Tecnologia, com os elementos 

novas tecnologias, informática, laboratório, tecnologia, inovação, avanço tecnológico, 

modernidade, indústria e progresso; e na região médio superior mais para a direita do mapa 

encontramos o grupo Mercado de Trabalho, com os elementos mercado de trabalho, prática, 

empregabilidade, trabalho, oportunidade, capacitação, profissionalização, desenvolvimento,  

formação e cidadania. 

Observamos também neste mapa um significativo distanciamento dos grupos Mercado 

de Trabalho e Tecnologia em relação ao grupo Educação. Este distanciamento indica uma 

fraca correlação entre os grupos citados. Entretanto, entre os grupos Mercado de Trabalho e 

Tecnologia há uma forte proximidade, o que indica expressiva correlação entre estes grupos. 

No espaço intragrupos a proximidade dos pontos (elementos do conteúdo representacional) é 

menor que no mapa anteriormente analisado, referente aos docentes da área de ciências 

humanas. No grupo Educação há um significativo distanciamento entre a maioria dos 

elementos, indicando fraca correlação entre eles. Já nos grupos Mercado de trabalho e 

Tecnologia há maior proximidade entre alguns elementos, indicando uma correlação mais 

forte, como por exemplo, entre informática, laboratório e novas tecnologias; entre 

desenvolvimento e profissionalização. 

Observa-se no mapa do subgrupo ciências exatas, que os elementos desenvolvimento, 

formação e cidadania estão no grupo Mercado de Trabalho, quando no mapa anterior o 

elemento desenvolvimento estava claramente no espaço do grupo Tecnologia e os elementos 

formação e cidadania estavam no espaço do grupo Educação. Além disto, os elementos 

formação e cidadania não estão apenas fora do grupo Educação, mas também muito distantes 

do elemento educação tecnológica. 

Buscando compreender estas diferenças, evocamos Andrioli (2005) sobre o histórico 

conflito entre as ciências humanas e o conhecimento técnico. Segundo este autor, o 

desenvolvimento da técnica a partir da Baixa Idade Média (século XI a XIV) permite a 

construção de instrumentos que possibilitam o desenvolvimento de variados setores da 

economia, bem como a melhoria da qualidade de vida. Há uma valorização social do 

conhecimento técnico que vai colaborar para o surgimento da ciência experimental a partir da 

Idade moderna (século XV a XVIII). Para Andrioli (2005, p.08), 
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A centralidade na técnica gerou a ideia de neutralidade da ciência e a crença 
no progresso técnico ilimitado, constituindo uma poderosa ideologia a 
serviço da dominação. Segundo os filósofos da Escola de Frankfurt, a 
racionalidade ocidental desenvolveu a instrumentalização da razão, levando 
à ideologização e mitologização da ciência. A razão instrumental - que os 
frankfurtianos, como Adorno, Marcuse e Horkheimer também designaram 
com a expressão razão iluminista -, nasce quando o sujeito do conhecimento 
toma a decisão de que conhecer é dominar e controlar a natureza e os seres 
humanos. [...] A ciência já nasce com o propósito de escravizar a vida 
moderna à técnica, valorizando a técnica e não a criatividade humana, da 
qual ela é mera materialização. 

Constatamos então que, no período moderno a técnica e nos dias atuais a tecnologia se 

tornaram o centro da produção do conhecimento, ocasionando a sobrevalorização das ciências 

exatas e do conhecimento técnico em detrimento das ciências humanas e dos saberes sociais. 

Esta dicotomia continua operando na sociedade, tem profundos reflexos na formação docente 

e se reflete também na gênese das representações sociais de educação tecnológica. 

Seguem os fragmentos discursivos de alguns dos docentes entrevistados no subgrupo 

de ciências exatas.  

Entrevistado 15 CE: Bem, na educação nós temos a formação, a 
profissionalização, a capacitação e daí nós vamos ter oportunidade pra o 
emprego na indústria e finalmente surgiu o cidadão dessa classe como certa. 
O desenvolvimento surge também das inovações e tudo isso tem que ser 
feito em laboratório, daí o progresso, o avanço na vida. Então nós temos 
dentro do trabalho o ensino, a oportunidade que a pessoa tenha de entrar no 
mercado de trabalho, consequência da educação tecnológica que também 
traz a prática que vai garantir o desenvolvimento. 

Entrevistado 28 CE: Bom, o primeiro grupo trata da educação do ser 
humano como um todo, desde sua formação inicial, passando pela educação 
tecnológica, até o seu desenvolvimento como profissional. Mas, em qualquer 
área de trabalho, não só na área tecnológica e também relacionando com a 
cidadania como indivíduo participante da sociedade. O Segundo grupo com 
indústria, inovação, pesquisa, prática, laboratório, informática e novas 
tecnologias está mais ligado à área tecnológica, como nos cursos de 
informática, de engenharia de sistemas de computação e no mercado de 
trabalho para o desenvolvimento em geral. 

Entrevistado 02 CE: (...) Eu penso que é uma necessidade, todo país precisa 
de pesquisa e desenvolvimento, tanto para o setor industrial quanto para o 
próprio desenvolvimento da educação, da cultura e do desenvolvimento 
científico do país. Assim, a educação vai acabar levando, em segundo plano,  
a utilização de novas tecnologias que se apresentam para os técnicos e que 
foram desenvolvidas por P&D. E esse trabalho vai levar ao progresso da 
sociedade, gerando mais mercado de trabalho e podendo contratar mais 
pessoas que estão se formando na área da educação tecnológica, 
proporcionando empregabilidade para estas pessoas. 
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Ao analisarmos os fragmentos de discurso selecionados constatamos que o elemento 

desenvolvimento aparece repetidas vezes em todos. Ligados a ele estão também 

eventualmente os elementos: educação tecnológica, educação, trabalho, empregabilidade, 

profissionalização, capacitação, oportunidade, indústria, inovação, pesquisa, formação, 

ensino, cidadania, prática, laboratório, informática, progresso e novas tecnologias, mas, o 

único elemento que aparece em todos os fragmentos discursivos citados, além de 

desenvolvimento é mercado de trabalho. Esta constatação nos permite inferir que a maioria 

dos docentes do subgrupo das ciências exatas entende que o desenvolvimento está 

intrinsecamente vinculado à prática, à produção e ao mercado de trabalho. Entretanto este 

desenvolvimento de que falam não é apenas o desenvolvimento econômico, pois citam 

também o desenvolvimento cultural, científico, tecnológico e até pessoal dos educandos. 

De todo modo, a presença do elemento desenvolvimento no grupo Mercado de 

Trabalho fica compreensível diante do caráter pragmático presente na formação dos docentes 

das ciências exatas. Assim, entendemos que os docentes das ciências exatas influenciam na 

elaboração da representação social de educação tecnológica, de forma mais pragmática, 

priorizando os interesses profissionais dos educandos e as demandas do mercado de trabalho. 

A análise comparativa dos mapas perceptuais e dos fragmentos discursivos dos 

docentes por subgrupos ligados à formação nos permitiu perceber que, apesar das diferenças 

de ênfase e de foco nos elementos do conteúdo representacional, há do ponto de vista da 

totalidade significante uma expressiva conectividade semântica, sugerindo um consenso 

simbólico sobre educação tecnológica entre os sujeitos pesquisados. 
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4.4.2 Classificação livre segundo o tempo de trabalho na instituição 

 

 

 

 

 

 

 

Ao analisarmos o mapa do subgrupo de docentes com 01 a 10 anos de vínculo com o 

CEFET observamos novamente a classificação em três grupos. Do lado esquerdo, na região 

levemente superior encontramos o grupo Educação contendo os elementos, educação 

tecnológica, pesquisa, ciência, educação, conhecimento, progresso e desenvolvimento. Na 

região superior do centro para esquerda observamos o grupo Tecnologia contendo os 

elementos, inovação, informática, laboratório, avanço tecnológico, novas tecnologias, 

tecnologia, indústria e modernidade. Finalmente, na região inferior do centro para a esquerda 

vemos o grupo Mercado de Trabalho com os elementos, prática, oportunidade, mercado de 

trabalho, empregabilidade, capacitação, trabalho, profissionalização, formação e cidadania. 

Observamos também neste mapa um significativo distanciamento dos grupos Mercado 

de Trabalho e Tecnologia em relação ao grupo Educação. Este distanciamento indica uma 

fraca correlação entre os grupos citados. Entre os grupos Mercado de Trabalho e Tecnologia 

há também um distanciamento, mas um pouco menor em relação ao distanciamento existente 

em relação ao grupo Educação, o que indica uma correlação comparativamente menos fraca 

entre estes grupos. No espaço intragrupos o distanciamento/proximidade dos elementos do 

conteúdo representacional é semelhante. Há majoritariamente certo distanciamento dos 

elementos do conteúdo representacional nos três grupos, o que indica uma correlação menos 

forte entre os elementos. 

Índice de confiabilidade: Cronbach's Alpha 0,892               -                    Young`s S-stress 0,00058 
 

Mapa 6 - Variável externa Tempo de trabalho no CEFET – subgrupo 01 a 10 anos 
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Há também no mapa dois elementos do conteúdo representacional que nos incitam 

aprofundar a análise: os elementos progresso e desenvolvimento se encontram na região do 

grupo Educação, entretanto, na maioria dos mapas estes elementos aparecem na região do 

grupo Tecnologia; e os elementos formação e cidadania se encontram na região do grupo 

Mercado de Trabalho, mas, na maioria dos mapas estes elementos aparecem na região do 

grupo Educação. Para compreender esta configuração recorremos aos fragmentos de discurso 

dos sujeitos pesquisados neste subgrupo. 

Entrevistado 05 CH: Através da cidadania o indivíduo vai ter acesso à 
educação e assim ele pode ter acesso à educação tecnológica. Através da 
ciência pode gerar o conhecimento em várias áreas e o desenvolvimento e o 
progresso dentro destas disciplinas. A pesquisa é o meio aonde se 
desenvolve o conhecimento de várias causas da sociedade. Já a capacitação, 
a profissionalização nada mais é do que a formação do indivíduo dentro do 
processo da educação tecnológica. Com a capacitação este indivíduo pode 
ter empregabilidade e completar a sua formação no mercado de trabalho 
conquistando a cidadania integral. 

Entrevistado 19 CE: (...) Bem, então tem a palavra cidadania e ela só é 
completa quando o cidadão tem oportunidades no mercado de trabalho. Ter, 
trabalho, ter uma profissão e para isso ele precisa ter um emprego. Para tanto 
ele precisa se capacitar, então eu achei que essas palavras tivessem um 
relacionamento entre si e educação tecnológica, ensino, conhecimento, 
ciência, pesquisa, desenvolvimento e progresso. (...) Esse grupo aqui é mais 
fácil pra mim que é mais o universo da universidade, eu reconheço muito 
como universidade, ciência, pesquisa, associada a progresso e a 
desenvolvimento. 

Entrevistado 36 CE: A educação tecnológica tem que passar 
necessariamente pela pesquisa. Ela tem que ter esse fator pesquisa pra poder 
ter avanço tecnológico, não existe avanço tecnológico se não tiver pesquisa. 
É porque assim, aqui no CEFET tem um lance da indústria e da cidadania, 
mas na verdade o que a gente faz é o ensino da ciência pra pessoa poder com 
isso ter uma maior empregabilidade. Então eu acho que o que a gente ensina 
aqui é na verdade a ciência pura. Porque assim, essas palavras progresso, 
desenvolvimento e conhecimento são coisas associadas. Assim, então elas 
passam realmente pela vida prática, pela pesquisa e por laboratório, 
laboratório no sentido de a pessoa manusear aquilo de todas as formas. (...) 

Entrevistado 51 CH: Bem, porque eu vejo que essas palavras estão todas 
atadas dentro da área da educação e fazendo parte do progresso. Vejo 
educação como conhecimento, como ensino. A pesquisa e a ciência dentro 
da educação levam ao desenvolvimento que vem abranger tudo isso aqui. 
Porque o ensino que está muito ligado a pesquisa que também está 
totalmente ligada à educação. No segundo grupo informática porque eu vejo 
a informática com fundamental importância hoje dentro da modernidade, do 
mundo do trabalho, da indústria. Então eu associei a laboratório, a inovação, 
a novas tecnologias que a informática pode ajudar nesse avanço tecnológico. 
Eu vejo aqui o terceiro grupo como mercado de trabalho e dentro do 
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mercado de trabalho eu vejo a profissionalização, a capacitação, 
empregabilidade, uma oportunidade prática que contribui para a formação do 
cidadão. 

Algumas informações adicionais sobre este subgrupo podem ajudar a compreender 

melhor as classificações efetuadas e os fragmentos discursivos dos entrevistados. O grupo é 

composto por quarenta e nove docentes dos quais trinta são da área de ciências exatas. Esta 

maioria de docentes da área de exatas nos possibilita compreender a presença dos elementos 

formação e cidadania na região do grupo Mercado de Trabalho. O pragmatismo 

profissionalizante e mercadológico se mostra claramente nos fragmentos de discurso citados e 

até mesmo os elementos formação e cidadania são entendidos como objetivos que só se 

completam no trabalho, no mercado de trabalho. 

Outra característica específica deste subgrupo que nos auxilia compreender suas 

classificações é o fato de, por estarem na instituição há dez anos ou menos, são docentes mais 

jovens, mais recentemente formados e grande parte já possui títulos de mestrado e doutorado. 

Esta formação mais recente aliada aos títulos acadêmicos tem como consequência uma visão 

mais próxima da universidade - alguns inclusive ainda mantêm vínculos com a universidade 

como discentes -, o que explica em parte a presença dos elementos progresso e 

desenvolvimento no grupo Educação, pois os mesmos veem estes elementos muito mais 

ligados ao conhecimento, à ciência e a pesquisa do que ao mercado de trabalho. 

 Índice de confiabilidade: Cronbach's Alpha 0,801               -                    Young`s S-stress 0,00040 

Mapa 7 – Variável externa Tempo de trabalho no CEFET – subgrupo mais de 11 anos 
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O mapa deste subgrupo de docentes com mais de 11 anos de vínculo ao CEFET 

apresenta uma classificação significativamente diferente do subgrupo com menos de 10 anos. 

Na região central mais para a direita encontra-se o grupo Educação com os elementos, 

educação, ensino, formação, conhecimento, ciência, pesquisa, cidadania e educação 

tecnológica; na região inferior esquerda observamos o grupo Mercado de Trabalho com os 

elementos, mercado de trabalho, prática, profissionalização, capacitação, trabalho, 

oportunidade e empregabilidade; e na região esquerda superior vemos o grupo Tecnologia 

com os elementos tecnologia, inovação, desenvolvimento, avanço tecnológico, laboratório, 

progresso, informática, novas tecnologias, modernidade e indústria. 

Observamos neste mapa um significativo distanciamento dos grupos Mercado de 

Trabalho e Tecnologia em relação ao grupo Educação. Este distanciamento indica uma fraca 

correlação entre os grupos citados. Entre os grupos Mercado de Trabalho e Tecnologia há 

uma significativa proximidade, o que indica uma correlação comparativamente mais forte 

entre estes grupos. No espaço intragrupos o distanciamento/proximidade dos elementos do 

conteúdo representacional é relativo, pois há distanciamento entre alguns elementos e 

proximidade entre outros, o que indica uma correlação com especificidades muito peculiares 

entre os elementos. 

Para compreendermos melhor as razões desta classificação analisemos agora alguns 

fragmentos de discurso do subgrupo em foco. 

ENTREVISTADO 16 CE: Aqui, em educação tecnológica eu coloquei a 
relação que a ciência tem com a pesquisa produzindo conhecimento, ensino, 
educação, formação e por fim a cidadania. No segundo grupo esta 
exatamente a importância da tecnologia na produção de novos 
conhecimentos, novas tecnologias, inovação, principalmente para o 
desenvolvimento e o progresso da indústria. Também está muito envolvido o 
laboratório, a informática, isso tudo leva ao avanço tecnológico que por fim 
leva a um desenvolvimento da sociedade como um todo. Esse terceiro grupo 
aqui, mercado de trabalho, é exatamente a importância da educação 
tecnológica na capacitação prática, na profissionalização, aumentando as 
oportunidades de trabalho pros alunos, aumentando a empregabilidade e 
contribuindo, no caso, para o crescimento de forma geral com o aumento da 
capacidade e da formação das pessoas. 

Entrevistado 44 CH: Bom, o título que eu dei, mercado de trabalho,eu 
associei as expressões, profissionalização, oportunidade, trabalho, prática, 
capacitação e empregabilidade porque compreendi que essas expressões tem 
muito a ver com a ideia do contexto atual do mercado de trabalho. Bom, 
nesse grupo que chamei educação tecnológica eu associei as expressões 
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conhecimento, educação, ensino, pesquisa, ciência, formação e cidadania, 
porque me parece ser fundamental para que o cidadão seja eficiente que ele 
tenha uma educação de qualidade no sentido de que ele possa ter um 
conhecimento que seja funcional, não conhecimento só teórico. E essa 
cidadania ela só se desenvolve quando esse jovem desenvolve a sua 
capacidade de pensar. E o conhecimento, a educação de qualidade, ela tem 
muito a ver com a questão da ciência, da pesquisa, da formação geral. Ela 
não é só o acúmulo de conhecimento produzido, educação de qualidade é 
também produção de conhecimento. Então para a cidadania é imprescindível 
que haja esse tipo de trabalho. Aqui, nesse grupo, de modo geral eu associei 
com a tecnologia, principalmente a questão da informática que é um 
elemento chave hoje no contexto da modernidade, no ponto de vista da 
globalização e tal. Então tecnologias para inovação, para o avanço 
tecnológico nos laboratórios das indústrias, das universidades, dos CEFETs 
também é claro. Desenvolvendo a informática vai levar de certa forma a um 
progresso desse ponto de vista de avanço tecnológico. 

Entrevistado 06 CH: A minha justificativa vem da perspectiva racional de ter 
visto palavras com aproximação mais voltada para educação, algumas 
palavras com significados mais voltados para o mundo do trabalho e 
algumas palavras bem relacionadas a questão da tecnologia. Então, no grupo 
educação tecnológica eu coloquei a educação, o conhecimento, o ensino, a 
pesquisa, a ciência, a formação e a cidadania. No grupo da tecnologia 
coloquei a inovação, os avanços tecnológicos, as novas tecnologias, 
laboratório, desenvolvimento, progresso, informática, modernidade e 
indústria. E no grupo mundo do trabalho eu coloquei o mercado de trabalho, 
profissionalização, trabalho, oportunidade, prática, capacitação e 
empregabilidade. É mais ou menos essas três categorias. Mas, são todas 
palavras muito relacionadas umas com as outras, então foi uma divisão 
meramente didática, mas n prática pedagógica mesmo, na questão do ensino 
aprendizagem fica muito difícil você separar alguns desses termos que foram 
colocados. Como separar desenvolvimento de cidadania, de ciência? O 
correto mesmo seria estar tudo num grupo só, porque está tudo muito 
imbricado. 

Entrevistado 58 CE: Esse grupo aqui eu denominei formação integral porque 
associei ao que a gente vem discutindo hoje no país nesse campo da 
educação profissional e tecnológica, que a gente chama de formação 
integral, educação integral, educação baseada na articulação entre ciência, 
tecnologia e cidadania. Esses termos todos associados a essa concepção de 
formação humana integral são, ciência, pesquisa, conhecimento, educação, 
ensino, formação e cidadania. Esse outro grupo aqui eu denominei mundo do 
trabalho, então esses termos estão muito mais associados a questão do 
exercício da profissão, mercado de trabalho, prática, profissionalização, 
capacitação, trabalho e empregabilidade. E no terceiro grupo, avanço 
tecnológico, a informática esta na base, não apenas a informática, a 
microinformática também, está na base de todos os processos produtivos 
modernos, é uma base importante para o avanço tecnológico. E os demais 
elementos estão associados nesse campo da tecnologia, inovação, 
desenvolvimento, laboratório, progresso, novas tecnologias, modernidade e 
indústria. São esses os três grupos que eu pude vislumbrar. 
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É importante frisar que, dos setenta e um docentes que compõe este subgrupo, apenas 

seis - dentre os quais os quatro citados -, colocaram todos os mesmos elementos do conteúdo 

representacional nos mesmos grupos. Os demais entrevistados, em geral, trocaram um ou dois 

elementos entre os grupos, mas, esse fato não gerou modificações significativas no mapa 

perceptual, pois na classificação livre o que conta efetivamente é o número de vezes em que 

os elementos são colocados em um mesmo grupo. 

É interessante notar que a preocupação com a formação integral e a cidadania está 

presente em quase todos os fragmentos de discurso citados. Para compreender este fato vale 

lembrar que neste subgrupo estão docentes com mais de 11 anos de instituição, muitos com 

quinze, vinte, vinte e cinco e até trinta anos. Isto implica que sua visão de educação 

profissional e tecnológica traz características do período em que a instituição era Escola 

Técnica e o ensino técnico integrado de nível médio era o curso majoritário e considerado 

exemplar em termos de educação profissional. 

Aliás, esta era uma característica de toda rede federal de educação profissional e 

tecnológica e, quando na reforma implantada pelo governo FHC o decreto 2208/97 extinguiu 

o curso técnico integrado de nível médio as reações em contrário foram muito fortes nas 

instituições, como explicitamos no capítulo 2 deste trabalho. Vale lembrar que os docentes 

deste subgrupo passaram por toda crise institucional, política e pedagógica decorrente da 

reforma citada, entretanto, quase nada foi verbalizado por eles sobre esta reforma. 

Mais do que isto, apesar de todo “bombardeio ideológico” da reforma de FHC, onde 

termos como competências, habilidades, flexibilização, polivalência, reestruturação produtiva, 

qualidade total, empregabilidade, entre outros, eram repetidos à exaustão nos discursos dos 

representantes da SEMTEC/MEC, em artigos de jornais e revistas, em reportagens televisivas 

e nos documentos do CNE e da SEMTEC que eram enviados as escolas, excetuando o termo 

empregabilidade, nenhum dos demais “termos chave” da reforma apareceu de forma 

significativa em nossa pesquisa. 

A ausência destes termos e expressões, permanentemente presentes no processo da 

reforma durante os anos – 1996/2002 - nos permite supor que, além da resistência política, 

que ocorreu de várias formas, uma resistência silenciosa tenha ocorrido por parte dos 

docentes. 
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Do ponto de vista das representações sociais nos parece que, o que era estranho e não 

familiar na reforma foi fortemente rechaçado pelos docentes e, o que talvez confirme nossa 

hipótese, é justamente o acatamento do termo empregabilidade - único a ser incorporado ao 

discurso dos docentes -, pois este pode ser ancorado no termo emprego, que sempre esteve 

presente no discurso dos docentes da rede antes da reforma. 

4.4.3 Classificação livre segundo a titulação dos docentes 

              Mapa 8 – variável externa titulação – subgrupo graduação/especialização 

 

  

Este mapa apresenta com mais nitidez uma tendência geral da maioria dos mapas que 

analisamos a partir de variáveis externas: polariza-se em dois grupos, de um lado Educação e 

de outro Mercado de Trabalho/Tecnologia. O único que difere é o mapa dos docentes de 

ciências humanas, que apresenta os pontos em três grupos, separando Tecnologia de Mercado 

de Trabalho.  

Observa-se na região central mais para a direita do mapa a presença dos elementos, 

pesquisa, ciência, ensino, conhecimento e educação, relativamente próximos ao elemento 

educação tecnológica, o que caracteriza o grupo Educação. Entretanto, também estão bem 

próximos ao elemento educação tecnológica os elementos novas tecnologias e inovação, que 

até agora não haviam aparecido neste grupo em nenhum dos mapas estudados. Além disto, os 

elementos formação e cidadania se encontram bem distantes. 

Índice de confiabilidade: Cronbach's Alpha 0,839               -           Young`s S-stress 0,00049
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Na região central mais para a esquerda do mapa vemos os elementos que 

majoritariamente tem aparecido nos grupos Tecnologia e Mercado de Trabalho, mas, em uma 

proximidade espacial tão acentuada que fica difícil afirmar que ali estão dois grupos. Embora 

haja na parte superior desta região uma maioria de elementos relativos ao grupo Mercado de 

Trabalho, também ali estão os elementos progresso, desenvolvimento, formação e cidadania. 

Na parte inferior estão os elementos que tem aparecido majoritariamente no grupo 

Tecnologia, modernidade, indústria, avanço tecnológico, informática, laboratório e 

tecnologia. 

Observamos neste mapa um relativo distanciamento do grupo Mercado de Trabalho/ 

Tecnologia em relação ao grupo Educação. Este distanciamento indica uma correlação 

relativamente fraca entre estes grupos de elementos. Entre os grupos Mercado de Trabalho e 

Tecnologia há uma proximidade muito forte, na verdade chega a haver uma imbricação entre 

alguns elementos, o que indica uma correlação comparativamente mais forte entre estes 

grupos.  

Para compreender peculiaridades do mapa em tela apresentamos em seguida alguns 

fragmentos de discurso do subgrupo de sujeitos em questão. 

Entrevistado 59 CH: O primeiro grupo foi educação e eu juntei todas as 
palavras que achei que estavam relacionadas a educação, o ensino, o 
conhecimento, a pesquisa, a educação tecnológica que traz as novas 
tecnologias e a inovação. O segundo grupo foi mercado de trabalho porque 
quando a gente tem oportunidade entra no mercado de trabalho, mas para 
isso precisa ter a profissionalização, a capacitação. E o terceiro grupo, 
indústria, está muito relacionado com o segundo, porque quando você tem 
educação tecnológica, você tem a capacitação, você tem oportunidade no 
mercado de trabalho, pode entrar na indústria, na prática, vivenciar o 
trabalho, a modernidade e a tecnologia. Tudo isto vai levar a cidadania, ao 
desenvolvimento e ao progresso. 

Entrevistado 11CH: Na verdade eu pensei que na educação tecnológica a 
ciências vem como fonte geradora de novas tecnologias que conduzem a 
inovação, mas isto só é possível se houver conhecimento, pesquisa e ensino. 
A cidadania é formada por um leque de condições, a começar pela 
capacitação que gera conhecimento, gera o progresso que garante através da 
profissionalização a empregabilidade. O mercado de trabalho tem se 
modernizado e o nível de formação exigido no campo do trabalho tem sido 
cada vez maior. A informática leva para a indústria o processo de 
automação, ou seja, os avanços tecnológicos ocorrem através da automação 
em busca do aumento de produtividade. Isso é possível porque a tecnologia 
se desenvolve e gera para as indústrias novas oportunidades. Eu entendo que 
não existe educação tecnológica sem prática, e as pesquisas tem que ser 
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aplicadas na prática, testadas em laboratório, mas, com aplicação direta na 
indústria, no mercado de trabalho que vai ofertar emprego e cidadania. Não 
existe educação tecnológica sem ter vínculo com pesquisa aplicada. 

Analisando os fragmentos selecionados, que são exemplares com relação à maioria 

dos fragmentos discursivos dos docentes deste subgrupo, percebemos que há um 

entrelaçamento dos elementos do conteúdo representacional. O entrevistado 11 nem chega a 

explicar os grupos que formou e faz um discurso recheado de relações entre elementos de 

grupos diferentes segundo sua própria classificação. Isto demonstra mais uma vez como é 

difícil para os entrevistados dividir em grupos os elementos do conteúdo representacional. 

Apesar disto, ambos relacionam diretamente os elementos novas tecnologias e inovação com 

educação tecnológica, o que ajuda a entender a presença destes elementos no grupo 

Educação. 

Vale lembrar que este subgrupo é composto por docentes que tem apenas 

graduação/especialização, o que implica no fato dos mesmos estarem majoritariamente em 

sala de aula, em contato direto e permanente com os alunos, o que pode explicar o 

pragmatismo em relação à formação para o mercado de trabalho e uma visão muito próxima 

do senso comum quanto à educação tecnológica. 

Passamos agora a analise do mapa perceptual do subgrupo dos docentes com 

mestrado/doutorado. 

Mapa 9 – variável externa titulação – subgrupo mestrado/doutorado 

 
 Índice de confiabilidade: Cronbach's Alpha 0,858               -           Young`s S-stress 0,00042 
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Do lado direito, na região central do mapa, observamos o grupo Educação com os 

elementos do conteúdo representacional que tem sido majoritários neste grupo: educação 

tecnológica, ciência, pesquisa, educação, ensino, conhecimento, formação e cidadania. Do 

centro do mapa para esquerda, na região inferior, vemos o grupo Tecnologia com os 

elementos do conteúdo representacional que também tem aparecido como majoritários neste 

grupo: inovação, informática, laboratório, avanço tecnológico, novas tecnologias, tecnologia, 

indústria, modernidade, desenvolvimento e progresso. E do centro do mapa para esquerda, na 

região superior, encontramos o grupo Mercado de Trabalho, também com os elementos do 

conteúdo representacional que tem sido majoritários em tal grupo: mercado de trabalho, 

oportunidade, empregabilidade, trabalho, profissionalização, capacitação e prática. 

Neste mapa se repete o distanciamento dos grupos Mercado de Trabalho e Tecnologia 

em relação ao grupo Educação. Este distanciamento indica uma fraca correlação entre os 

grupos citados. Entre os grupos Mercado de Trabalho e Tecnologia há proximidade entre os 

elementos indústria, tecnologia, e laboratório o que indica uma correlação mais forte destes 

elementos entre os grupos. Os demais elementos destes grupos encontram-se bem 

distanciados. No espaço intragrupos o distanciamento/proximidade dos elementos do 

conteúdo representacional é variado: há mais distanciamento entre os elementos que foram 

agrupados a Educação e educação tecnológica e mais proximidade entre os elementos 

relacionados à Tecnologia, sugerindo peculiaridades deste grupo de docentes em relação ao 

objeto de estudo desta pesquisa. 

Para melhor compreendermos a classificação realizada pelos docentes deste subgrupo 

selecionamos alguns fragmentos de discurso dos mesmos. 

Entrevistado 26 CE: Muito bem, primeiro a educação é uma maneira de se 
dar cidadania para as pessoas e de fornecer conhecimento, ensino, formação, 
ciência e pesquisa. Vou formar cidadãos, mas, na educação tecnológica eu 
tenho que capacitar profissionais. O segundo grupo, mercado de trabalho, 
porque vou formar profissionais para um mercado cada vez mais 
competitivo, onde a capacitação e a profissionalização são fundamentais 
para gerar oportunidade e empregabilidade. E este grupo, progresso, porque 
é necessário formar cidadãos para indústria, mas também formar pessoas que 
vão alavancar o desenvolvimento, ou seja, melhorar através do uso da 
tecnologia, da informática, dos laboratórios, trazendo avanço tecnológico 
com o advento de novas tecnologias, de inovação, desenvolvendo práticas 
modernas. 
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Entrevistado 38 CH: Primeiro nós temos a educação, estamos num centro de 
educação tecnológica e essa educação, este ensino vem do conhecimento, da 
pesquisa, da ciência e vai resultar em uma formação que vai contribuir para a 
cidadania. Ai, no mercado de trabalho, nós temos o trabalho que requer a 
profissionalização, a capacitação em função da empregabilidade. Este 
conceito é questionável, eu prefiro falar da oportunidade de emprego, da 
experiência prática no mundo da produção. Depois nós temos a tecnologia, 
com a informática e a modernidade, os avanços tecnológicos e as novas 
tecnologias produzidas nas indústrias, nos laboratórios, gerando inovação. E 
a gente acredita que com isso haverá progresso e desenvolvimento. 

Ao final das análises apresentadas neste tópico do trabalho, que se estruturam em 

torno de variáveis externas selecionadas, algumas regularidades podem ser destacadas: 

- observa-se nos mapas que mais densidade (menor distância entre os pontos do mapa) 

acontece com o tempo de serviço e a titulação, indicando maior coesão intragrupo;  

- verifica-se maior distância entre os grupos de pontos do mapa nos subgrupos com 

mais tempo de docência e maior titulação, indicando mais alta definição dos elementos do 

objeto para estes docentes;  

- os mapas em geral apresentam configuração dicotômica: de um lado ficam os 

elementos relacionados à Educação e do outro ficam os elementos referentes à Mercado de 

Trabalho e Tecnologia. 

- há exceção na configuração do mapa dos docentes de Humanas, com três regiões 

definidas espacialmente, sendo uma para os elementos de Tecnologia, outra para os de 

Mercado de Trabalho e outra para os elementos de Educação. 

Sobre estas regularidades serão feitas considerações no tópico seguinte, deste 

documento, em busca de respostas às questões da pesquisa: como o objeto educação 

tecnológica é nomeado pelos docentes? Que valores lhe são atribuídos? Que práticas o 

acompanham?  Qual a representação social de educação tecnológica dos docentes da RFEPT 

nos CEFETs AM e RN? Estaria correta nossa hipótese inicial? 
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Neste trabalho buscamos desvendar a representação social de educação tecnológica 

dos docentes da RFEPT, nos CEFETs AM e RN, tomando a abordagem sócio-genética como 

aporte teórico complementar para analisar os elementos da representação na dinâmica 

indivisível e complementar entre discursos, instituições e práticas sociais. 

A partir de nossas escolhas teóricas e dos objetivos da pesquisa fez-se inevitável 

adotar uma metodologia que permitisse acessar não apenas os elementos do conteúdo 

representacional, mas também sua trama cognitiva de base. Desse modo, a Técnica de 

Associação Livre de Palavras e o Procedimento de Classificações Múltiplas foram os 

instrumentos para coletar os dados. A análise de conteúdo e as estatísticas multidimensionais 

orientaram o processo analítico dos dados coletados. A revisão da literatura sobre Educação 

Profissional Tecnológica foi desenvolvida na perspectiva da meta análise, com inspiração em 

Wagner e Mecha (2003). 

Com a Técnica de Associação Livre de Palavras identificamos o campo semântico em 

relação à educação tecnológica. As classificações livres explicitaram os arranjos dos 

elementos do conteúdo representacional, não em estruturas estruturadas, mas em suas 

dinâmicas estruturantes, perpassadas nos discursos, instituições e práticas.  

Nos mapas perceptuais os elementos aparecem distribuídos em três grupos nas 

diferentes regiões: o grupo Educação, o grupo Mercado de trabalho e o grupo Tecnologia. 

Entretanto, estes mapas exibem uma dicotomia entre educação e Mercado de trabalho, pela 

polarização dos elementos, e, apesar das semelhanças, algumas diferenças caracterizam 

especificidades da sócio gênese entre os grupos e docentes. Estas diferenças na classificação 

dos elementos do conteúdo representacional entre os grupos organizados pelos docentes 

demonstram a pertinência do PCM e das estatísticas MDS (Roazzi, 1995) para captar os 

movimentos de potencialização e atualização da representação social do objeto (Wagner, 

1998), e da sua dinâmica consensual. 

Considerando o pressuposto sócio genético decidimos elaborar mapas cuja referência 

fossem as variáveis externas da pesquisa, para verificar sua influência na configuração da 

representação. Apesar de não ser comum nas pesquisas, consideramos que seria uma 

contribuição importante realizar tal análise para aprofundar nossa compreensão da sócio 



132 

gênese da representação social em tela. Para analisarmos estas variáveis as dividimos em 

subgrupos e realizamos um levantamento exploratório gerando os mapas perceptuais de todos 

os subgrupos de cada CEFET e os analisando comparativamente. Este procedimento nos 

permitiu constatar que apenas os mapas perceptuais das variáveis, área de formação, tempo 

de trabalho na instituição e titularidade apresentavam relevância para a captação das relações 

entre os elementos do conteúdo representacional. 

Em suma, entendemos que alcançamos em nosso trabalho os objetivos propostos, 

desvendando a representação social de educação tecnológica dos docentes das instituições 

pesquisadas, na sua dinâmica processual. Compreendendo também que este estudo pode 

contribuir para a ampliação e aprofundamento das discussões sobre a educação tecnológica na 

RFEPT, passaremos a discorrer sobre aspectos relevantes e achados da pesquisa. 

Antes de tudo, é oportuno lembrar que nossa leitura de documentos normativos e fatos 

históricos sobre a EPT brasileira não se identifica com uma cronologia, pois a perspectiva que 

escolhemos foi a demarcação de alguns pontos de inflexão do objeto de estudo na sua 

trajetória, para compreender como se criaram as condições que configuram o presente, na 

interdependência entre discursos, instituições e práticas sociais. 

Pontos de Inflexão do “evento social” EPT 

Para compreender as diferentes concepções da educação profissional e tecnológica no 

contexto histórico das políticas governamentais brasileiras, é necessário lembrar que a 

educação profissional no Brasil tem sua origem remota no tempo da Colônia, entretanto, para 

nos atermos ao que mais diretamente respeita ao propósito deste trabalho, saibamos que 

somente no início do século XX uma ação direta do governo federal se dá com o Decreto nº. 

7566, de 23 de dezembro de 1909, que cria em vários estados, Escolas de Aprendizes 

Artífices, instituindo a rede federal de escolas industriais, com o objetivo de formar mestres, 

contramestres e operários para atender à demanda industrial emergente no Brasil, dentro de 

uma ação assistencialista, preferencialmente aos filhos dos “desfavorecidos da fortuna”, para 

afastá-los “da ociosidade, escola do vício e do crime; que é um dos primeiros deveres do 

Governo da República formar cidadãos úteis à nação”. 
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Prosseguindo com a meta-análise, verificamos que, desde a origem assistencialista da 

proposta, estava presente o antagonismo entre preparo técnico e intelectual. 

Com a crise do café no mercado internacional o domínio político e econômico da 

oligarquia cafeeira é ameaçado por uma nova classe social que surge ligada às atividades 

urbano-industriais e, com isso, uma acelerada transformação econômica e social acontece. Na 

área econômica e política acentua-se uma crise que culmina com a revolução de 1930, 

levando Getúlio Vargas ao poder.  

Seguindo princípios do novo regime revolucionário, cria-se o Ministério da Educação 

e Saúde Pública, trazendo como consequência direta para o ensino profissional a possibilidade 

de uma política centralizada e unificada. As Escolas de Aprendizes Artífices são desligadas 

do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Em 1931 é criada a Inspetoria de Ensino 

Profissional Técnico, que tem a função de dirigir, orientar e fiscalizar todos os serviços 

relacionados ao ensino profissional técnico no país. 

Como mais um passo no percurso meta-analítico, queremos destacar que esta 

formação, inicialmente subordinada à gerência dos setores produtivos, vem para o âmbito da 

gestão do educando, o novo Ministério da Educação e Saúde Pública, neste ponto da 

trajetória. 

Em 1932, o “Manifesto dos Pioneiros” propõe a organização de cursos acadêmicos e 

profissionais em um mesmo estabelecimento, tentando combate o dualismo entre ensino 

cultural e profissional, como também o centralismo da União, propondo que as escolas 

deveriam adaptar-se aos interesses e às exigências regionais.  

Em 1937, com o advento do Estado Novo reestrutura-se o Ministério da Educação e 

Saúde Pública: as Escolas de Aprendizes Artífices passam a ser Liceus e o ensino profissional 

consegue aumentar suas verbas. Sob inspiração do governo ditatorial, a Constituição 

estabelece que o ensino pré-vocacional e profissional é destinado às “classes menos 

favorecidas” e determina que os trabalhos manuais devem ser obrigatórios em todas as escolas 

primárias, normais e secundárias. Institui ainda a cooperação entre a Indústria e o Estado para 

o desenvolvimento do ensino industrial. 
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Observa-se agora que, no âmbito da ‘gestão do educando’ permanecem os sintomas da 

dualidade entre trabalho manual e intelectual, e do caráter assistencialista da Educação 

Profissional. 

O ensino profissionalizante dá sinais de crescimento, mas, predomina a marca inicial, 

destinado às classes desfavorecidas, concepção que ao longo do tempo continua sendo 

reafirmada como nos artigos 129 a 131 da Constituição de 1937 e na Reforma Capanema de 

1942, que consolida a estrutura dualista. “O ensino secundário, destinado a preparar as 

individualidades condutoras, e o profissional, a formar mão de obra qualificada para as 

necessidades do sistema produtivo” (Machado,1989, p.39). 

Lima Filho (1999a) afirma que os Cursos de Tecnólogos visavam ser uma alternativa 

ao ensino superior de graduação plena. Com currículos menos densos, mais especificidades, 

mais práticos e intensivos e, com menor duração e maior terminalidade, foram criados para 

conter a demanda por vagas nas universidades e possibilitar a rápida formação de técnicos que 

atuassem no mercado de forma intermediária entre o técnico de nível médio e o profissional 

de graduação plena da universidade. Esse tipo de profissional realizaria a execução de tarefas, 

enquanto o graduado na universidade desenvolveria as funções de concepção. 

Desta forma, para o desenvolvimento de processos e aplicação de tecnologias seria 

necessário o trabalho em conjunto do tecnólogo e do graduado de formação plena da 

universidade. Para o autor “deve haver complementaridade e interdependência, como 

elementos imprescindíveis para compreensão da totalidade das relações entre esses 

profissionais, assim como das atividades por eles exercidas” (Bastos,1991, p.13). 

Avançando na meta-análise, observamos a manutenção da concepção dicotômica entre 

trabalho intelectual e manual, já na segunda metade do século XX e depois da Lei 5692/71, 

desta feita deslocando a referida dicotomia para o nível de formação, não mais para a origem 

social do profissional. 

Através do I Plano Setorial de Educação e Cultura 72/74, o Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) passou a incentivar a implantação dos cursos superiores de curta duração sob 

coordenação e apoio financeiro do Departamento de Assuntos Universitários (DAU) que 

apoiou de maneira mais efetiva a criação dos cursos superiores de tecnologia com o Projeto 
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19, intitulado “Incentivo à Implantação de Cursos Superiores de Curta Duração” MEC/DAU 

(Brasil, 1977). 

Diante disto, houve a compreensão por parte da Direção do MEC/DAU (Brasil, 1977) 

da necessidade de criar centros especificamente destinados a ministrar cursos superiores de 

curta duração, exigindo flexibilidade e agilidade, com mínima burocracia no seu 

funcionamento, possibilitando o bom desempenho dos cursos de tecnólogos. A proposta de 

criação de Centros de Educação Tecnológica pelo Departamento de Assuntos Universitários - 

MEC/DAU (Brasil, 1977) estimula a criar, em 1976, o Centro de Educação Tecnológica da 

Bahia (CENTEC), com o apoio do governo do Estado da Bahia e colaboração do Conselho 

Britânico, conforme a Lei de Nº 6.344, de 6 de julho de 1976. Esta foi a primeira experiência 

em instituição federal com objetivo exclusivo de formar tecnólogos e desenvolver a Educação 

Tecnológica, conforme as orientações do MEC/DAU (Brasil, 1977).  

Neste ponto da cronologia ora comentada, nota-se a continuidade da dubiedade no 

discurso da organização, agora localizada em novo ponto de tensão: o local da formação - 

universidades ou centros específicos. Para a meta-análise empreendida, este é o primeiro 

ponto de inflexão deste processo no país, visto que a discussão sobre “legitimidades do 

campo” demarca a autonomia da prática em relação às condições de sua realização. 

A formação do tecnólogo seria específica, pois não estaria vinculada às características 

básicas da organização e duração dos cursos superiores tradicionais. O objetivo era formar um 

profissional com possibilidades de fazer relações, um intermediário entre o engenheiro 

tradicional e o técnico de nível médio, como elemento necessário ao desenvolvimento do 

processo produtivo na perspectiva de criar tecnologia nacional. (Brasil, 1977). 

De acordo com o MEC/DAU (Brasil, 1977) os cursos superiores de tecnologia 

deveriam ser voltados para o desenvolvimento, com ênfase na economia educacional, saber 

técnico, recursos humanos, perfil ocupacional, mercado e circunstâncias tecnológicas. O 

projeto de implantação dos cursos de tecnólogos objetivava atender a dinâmica da realidade 

existente na sociedade brasileira, com modernização, ensejando respostas rápidas, evitando 

soluções onerosas e ultrapassadas, na perspectiva da construção de uma sociedade brasileira 

desenvolvida: “o tecnólogo não é um profissional de nível superior menos bem formado ou 
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formado mais rapidamente. O tecnólogo tem figura própria e essa figura há de emergir como 

decorrência de formação própria que ela receba”. (Brasil, 1977, p.53). 

É de interesse para a análise em curso reiterar que o discurso institucional projetava, 

para a década de 1980, a dicotomia entre trabalho intelectual e manual, agora focada na 

equalização da figura do tecnólogo em relação ao profissional de nível superior. Note-se a 

referência Peterrossi (1997) no que respeita a formação do tecnólogo, afirmando que a 

FATEC-SP – (Faculdade de Tecnologia de São Paulo) - vinculada ao Centro Estadual de 

Educação Tecnológica “Paula Souza” CEETPS - se constituiu como referencial para o país 

nos cursos de tecnologia e tecnólogos. 

Em 1995 o Ministério do Trabalho apresentou um documento denominado “Questões 

críticas da Educação Brasileira”, onde abordava a problemática da educação profissional 

dentro da perspectiva da elevação da competitividade nacional no mundo globalizado. Segue-

se uma fase de debates que culmina com o PL 1.603/96, na verdade uma composição entre as 

concepções do MEC, do Ministério do Trabalho e das recomendações do Banco Mundial para 

a educação profissional e tecnológica no país. 

 Tal projeto recebeu o apoio dos Secretários Estaduais de Educação, através do 

Conselho Nacional de Secretários de Educação, (CONSED) mas foi duramente criticado por 

setores ligados à educação, especialmente por entidades educacionais, sindicatos de 

professores e entidades estudantis, que alegavam ser um projeto de inspiração neoliberal, 

baseado em recomendações do Banco Mundial e que aprofundaria a dicotomia existente na 

educação brasileira. 

Trava-se um grande debate entre a proposta do governo e propostas da sociedade civil. 

No âmbito do Congresso Nacional surgem várias proposições alternativas ao projeto 

governamental e são apresentadas mais de duzentas emendas ao PL 1.603/96, sendo a maioria 

delas de autoria de parlamentares ligados a movimentos sociais e as Escolas Técnicas 

Federais. 

Entendemos que, de acordo com a microteoria da sócio gênese (Wagner, 1998), este é 

o segundo ponto de inflexão do processo representacional, pelo estranhamento/a objetivação, 
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em que “algo é nominado, equipado com atributos e valores, e integrado em um mundo com 

significado social.” (Wagner, 1998).  

A proposta apresentada pelo governo no PL 1.603/96 era rejeitada pela maioria dos 

setores educacionais do país, especialmente pela rede de Escolas Técnicas Federais, que viam 

no projeto do governo uma ameaça, não apenas à qualidade da educação. A Professora Maria 

Auxiliadora Monteiro Oliveira, no seu livro “Políticas Publicas para o ensino profissional - o 

processo de desmantelamento dos CEFETs”- dá a entender claramente que as próprias 

instituições estavam sendo desmanteladas. 

Observa-se que neste momento da sócio gênese incorporam-se alguns elementos de 

Imaginação Cultural, pela circunscrição de Identidades Sociais em relação ao objeto social 

“EPT”, a partir de agora carregado de valores opostos, de um lado o modelo dicotômico 

oficial e, de outro, o modelo integrado preconizado pelos CEFETs. Ainda que este último não 

tenha sido plenamente realizado, era o “Imaginado”. 

Apesar das duras críticas que foram efetuadas ao longo do processo, a reforma foi 

implantada, através do decreto 2.208/97 (muito semelhante ao PL 1.603/96), que consolidou a 

proposta governamental de EPT para todo país. Além disto, a implantação, no âmbito da 

reforma, do Modelo Pedagógico das Competências, visava claramente condicionar as práticas 

pedagógicas às exigências imediatas do mercado de trabalho e, embora esta concepção de 

educação tecnológica continue sendo contestada por diversos setores da educação brasileira 

nos últimos anos, ela ainda prevalece, em parte, na RFEPT. 

De acordo com a referência metodológica que adotamos (Wagner e Mecha, 2003), 

observa-se que não há espaço para dois discursos correntes sobre EPT nem para dualidade no 

discurso Institucional sobre a mesma, da mesma maneira que em Salem, na segunda fase de 

institucionalização, os discursos foram minimizados pelas práticas e estas exerciam todo seu 

poder material e simbólico. 

No que concerne às reformas educacionais da década de 1990, especialmente no 

âmbito da educação profissional e tecnológica, temos uma significativa produção acadêmica. 

Kuenzer (1997) denuncia a histórica dualidade estrutural da educação brasileira, suas 
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consequências nefastas para a educação da classe trabalhadora e faz também uma crítica à 

reforma da educação profissional preconizada pelo PL 1603/96.  

Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), defendem a ideia de que uma educação politécnica 

não seria mesmo possível sob a organização social capitalista devido às suas contradições 

estruturais. Entretanto, os autores propõem uma educação de “transição” uma educação 

integrada, onde o trabalho, a profissionalização e a busca do desenvolvimento pleno do ser 

humano pudessem estar integrados. 

Chamamos atenção para este terceiro ponto de inflexão da sócio gênese, quando 

emerge um discurso conciliatório, sintoma do consenso simbólico/funcional.  

 A partir do governo Lula, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica - RFEPCT -, se configura composta por quatro tipos de instituições diferentes: os 

Institutos Federais; a Universidade Tecnológica Federal do Paraná; os CEFETs RJ e MG e as 

Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais. 

Estes fatos corroboram a abordagem sócio genética que adotamos, com seu 

pressuposto das articulações entre discursos, instituições e representações, pois é evidente o 

surgimento de uma prática/conduta consensual, neste ponto do evento social de EPT, que 

encampa quatro modelos institucionais diferentes. 

Excetuando as Escolas Técnicas Vinculadas as Universidades Federais, os demais 

tipos de instituição da referida rede estão aptos a ofertar educação tecnológica de nível 

superior - cursos de graduação e pós-graduação. No que respeita aos cursos de nível superior 

de curta duração - chamados cursos de Tecnologia ou Tecnológicos - não há modificações em 

sua estrutura e funcionamento.  

A trama de base das representações sociais de EPT 

Nesta pesquisa, partimos da hipótese inicial de que, apesar das diferenças de contexto 

geográfico, sociocultural e econômico os docentes da RFEPT partilhariam uma mesma 

representação social de educação tecnológica devido aos seguintes fatores: os vínculos e 
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similaridades existentes entre as instituições; o “espírito de rede” e o “espírito de corpo” 

publicamente reconhecidos; as instituições estarem sob a coordenação e supervisão de um 

mesmo órgão - a SETEC -, que define a formulação e implantação da política nacional de 

educação profissional e tecnológica. Além destes, também consideramos o fato de que há em 

nível nacional um discurso circulante sobre educação tecnológica que através de diversos 

tipos de mídia e outras formas de divulgação, estabelecem determinados sentidos que se 

tornam predominantes em relação à educação tecnológica. 

 Tal hipótese encontra respaldo na abordagem sócio genética às representações sociais, 

precisamente porque contempla o discurso, que veicula sentidos produzidos pelos grupos 

reflexivos - o espírito de rede e de grupo neste campo por nós pesquisado. Coerentemente 

com esta opção identificamos o objeto de estudo com a tipologia “evento social” (Wagner, 

1998) e elaboramos questões compatíveis: como este objeto é nomeado pelos docentes? Que 

valores lhe são atribuídos? Que práticas o acompanham? 

Com relação à primeira questão de pesquisa, verificamos que as palavras “Educação”, 

“Mercado de Trabalho” e “Tecnologia” se revelaram aglutinadoras das demais, nas regiões 

dos mapas. Por esta razão as adotamos para nomear cada uma das áreas dos mapas, em 

respeito ao próprio processo de categorização e classificação realizado pelos sujeitos, 

revelando-nos como o objeto educação tecnológica é nomeado. Quanto aos valores que lhe 

são atribuídos e as práticas sociais que se lhe associam, vimos que Manaus e Natal 

apresentam campos distintos, o primeiro mais focado na relação de educação tecnológica com 

o Mercado de Trabalho, das práticas formativas exercidas no pólo industrial da Zona Franca 

de Manaus, explicitada, por exemplo, pela proximidade de indústria a Tecnologia e não a 

Mercado de Trabalho nos mapas perceptuais. 

Este sentido se confirma nos fragmentos discursivos dos docentes manauaras, ao citar 

a Zona Franca como indutora do progresso e desenvolvimento de ponta. Segundo Wagner e 

Mecha (2003) esta postura confere à Zona Franca um papel institucional de representações 

sociais. Já em Natal verificamos menos densidade entre os pontos, em cada região do mapa, 

como também menos demarcação entre as regiões formadas pelas três palavras aglutinadoras. 

As especificidades aqui pontuadas não são suficientes para descartarmos nossa 

hipótese, tendo em vista que a trama de base é mantida ao longo dos mapas, gerados pela 
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estatística MSA. De fato, existe uma polarização entre “educação” e “trabalho” em todos os 

mapas obtidos, tanto naqueles elaborados a partir das variáveis internas dos dois CEFETs, 

como também das variáveis externas “tempo de trabalho” e “titulação”.  

A trama diferenciada somente aconteceu nos mapas gerados com referência à variável 

externa “área de formação”, quando o subgrupo de docentes da área de Ciências Humanas se 

destacou dos demais pela organização dos elementos representacionais em três nítidas 

regiões, a merecer considerações mais detalhadas que adiante faremos. Antes, apresentamos 

de forma esquemática as regularidades dos mapas perceptuais tomados em seu conjunto:  

1 - os mapas em geral apresentam configuração dicotômica: de um lado ficam os 

elementos relacionados à Educação e, de outro, ficam os elementos referentes a Mercado de 

Trabalho e Tecnologia; 

2 - observa-se nos mapas que menor distância entre os pontos de cada região do mapa 

associa-se com mais tempo de serviço e mais alta titulação, indicando maior coesão 

intragrupo;  

3 - verifica-se que maior distância entre as regiões do mapa decorre de mais tempo de 

docência e maior titulação, indicando mais alta definição dos elementos do objeto para estes 

docentes;  

4 - há exceção na configuração do mapa dos docentes de Ciências Humanas, com três 

regiões definidas espacialmente, sendo uma para os elementos de Tecnologia, outra para os de 

Mercado de Trabalho e outra pata os elementos de Educação. 

A especificidade do grupo de docentes da área de ciências humanas, buscamos 

compreende-la com base em Braz (2009) e Snow (1995), concordando que as teorias do senso 

comum não se apoiam apenas em suas estruturas e organizações cognitivas ou suas formas de 

interação e combinação, mas também no conteúdo e origens sociais das mesmas. 

Os processos epistêmicos se estabelecem por distanciação/regulação, significando o 

domínio de duas relações epistêmicas diferentes com relação ao saber/objeto.  Ao relacionar-

se consigo mesmo e com os outros, um docente da área de ciências exatas transferirá essa 
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relação de conteúdos epistêmicos dos saberes exatos para sua relação com o mundo, da 

mesma forma os docentes da área de ciências humanas o farão.  

De acordo com Snow (1995), existe uma contraposição entre “duas culturas” a dos 

cientistas e a dos literatos, estes representando a cultura não científica. O autor afirma que os 

cientistas e os literatos existem como culturas dentro da esfera de ação da antropologia, uma 

sócio gênese. 

Há padrões e formas comuns de comportamento, abordagens e postulados 
comuns. Isso não significa que uma pessoa dentro de uma cultura perde a 
individualidade e o livre arbítrio. Significa que, sem o sabermos, somos mais 
do que pensamos filhos do nosso tempo, lugar e educação (SNOW, 1995, 
p.88).  

 Ao mesmo tempo, “as tentativas de dividir tudo em dois devem ser recebidas com 

muita suspeita” (SNOW, 1995, p. 26). De acordo com a leitura de Braz (2009), a substituição 

da vida agrária pelo uso das máquinas aliada ao intenso movimento de produzir riquezas 

passou despercebidamente pelos acadêmicos, inseminando as muitas atitudes que ainda hoje 

estão cristalizadas entre as duas culturas.  

Essa mudança, segundo a autora, surgiu da aplicação da ciência real à indústria, não 

mais tentativas e erros, não mais as ideias de “inventores” excêntricos, mas uma aplicação 

real e efetiva. Como desdobramento, os cientistas aplicados não se sentiam à vontade com os 

mais simples conceitos da ciência pura e os cientistas puros admitiam que a ciência aplicada 

fosse uma ocupação para mentes de “segunda categoria”, criando um fosso entre as “duas 

culturas” que perpassou todo o século XX e chegou aos nossos dias. 

Por fim, com base na pesquisa realizada, nas análises desenvolvidas e nas 

interpretações articuladas, podemos afirmar que a representação social de educação 

tecnológica captada na pesquisa mantém, como principal característica, a histórica dicotomia 

entre trabalho intelectual e trabalho manual; entre educação e mercado de trabalho; entre 

ciências humanas e ciências exatas. 

Entendemos que esta pesquisa e seus resultados podem colaborar para os estudos de 

Representações Sociais, mais especificamente nos aspectos teórico e metodológico da sócio 
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gênese. Pode contribuir também para o aprofundamento crítico e reflexivo dos debates acerca 

da RFEPT e da educação tecnológica ministrada na referida rede. 
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APÊNDICE A – Folha de Protocolo da TALP (Técnica de Associação Livre de Palavras) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
                  

 
 
 

Prezado(a) docente do CEFET-AM: 
 
Por favor, escreva abaixo as quatro primeiras palavras que vêm à sua mente quando ouve a 
expressão EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 
 
(   )_____________________________(   )_______________________________ 

(   )_____________________________(   )_______________________________ 

Agora, por obséquio, coloque o número 1 entre os parêntesis diante da palavra que considera 
a mais importante. 
 
E, por gentileza, escreva por que você considerou esta palavra a mais 
importante?_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
 
 

Dados pessoais /acadêmicos: 
 

 
Sexo:          M              F 

Idade: ___________ 

Curso de formação:___________________________________________________________ 

Tempo de trabalho no CEFET:_________anos e_________meses. 

Titulação:          Graduação                 Especialização                    Mestrado                   

Doutorado 

 
Cursos em que leciona:       Médio propedêutico                  Técnico integrado 

                                            Técnico pós-médio                    Superior                      Pós-

Graduação 

 

Muito obrigado pela participação!    
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APÊNDICE B – Folha de Protocolo do PCM (Procedimento de Classificações Múltiplas) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
                  

 

2ª fase da pesquisa sobre Representação social de educação tecnológica no CEFET-AM 
 
 

Dados pessoais /acadêmicos: 
 
Entrevistado nº:_____ 

Sexo:          M              F 

Idade: __________ 

Curso de formação:_____________________________________ 

Tempo de trabalho no CEFET:_________anos e_________meses. 

Titulação:          Graduação                    Especialização                         Mestrado                      
Doutorado 
 
Cursos em que leciona:        Médio propedêutico                       Técnico integrado 

                                                Técnico pós-médio                         Superior                          Pós-

Graduação 

 

Resultados do PCM: 

 

1- Classificação livre (com o cartão EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA): 

Nº do Grupo Nº das PALAVRAS deste Grupo TÍTULO do Grupo 

1   
2   
3   
4   
5   
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APÊNDICE C – Folha do Consentimento para participação na pesquisa 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
                 

 

Pesquisa acadêmica sobre representações sociais de educação tecnológica 

Pesquisador: Evaldo Roberto de Souza 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidada (o) a participar desta pesquisa. Ao aceitar nosso convite permite, 

para os fins restritos a esta pesquisa, a utilização dos dados fornecidos no Protocolo de 

associação livre e na entrevista. Você tem liberdade de se recusar a participar e ainda se 

recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo pessoal. 

Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais, você não 

precisará se identificar. Somente o (a) pesquisador (a) terá acesso às suas informações e após 

o registro destas o documento será destruído.  

Consentimento Livre e Esclarecido 

Tendo em vista o esclarecimento acima apresentado manifesto livremente meu consentimento 
em participar desta pesquisa. 
 

Nº 
Nome do participante Assinatura do participante 

01   
02   
03   
04   
05   
06   
07   
08   
09   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
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APÊNDICE D – Palavras utilizadas no procedimento ‘PCM’ para coleta de dados 

 

 

 

TECNOLOGIA 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

INOVAÇÃO 

 

 

 

PESQUISA 

 

 

 

TRABALHO 

 

 

 

CONHECIMENTO 

 

 

 

CIÊNCIA 

 

 

 

MERCADO DE TRABALHO 

 

 

 

EDUCAÇÃO 

 

 

 

AVANÇO 

TECNOLÓGICO 

 

 

 

ENSINO 

 

 

 

FORMAÇÃO 

 

 

 

PROGRESSO 

 

 

 

CAPACITAÇÃO 

 

 

 

INDÚSTRIA 
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EMPREGABILIDADE 

 

 

 

PROFISSIONALIZAÇÃO 

 

 

 

LABORATÓRIO 

 

 

 

PRÁTICA 

 

 

 

MODERNIDADE 

 

 

 

OPORTUNIDADE 

 

 

 

INFORMÁTICA 

 

 

 

CIDADANIA 

 

 

 

NOVAS 

TECNOLOGIAS 

 

 

EDUCAÇÃO 

TECNOLÓGICA 
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Anexo 
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ANEXO A – Quadro da evocação geral das palavras/expressões nos fragmentos de discurso 

dos docentes dos 2 (dois) CEFETs. 

 

Palavra/expressão Frequência 

Educação 257 

Mercado de trabalho 219 

Tecnologia 203 

Formação 201 

Pesquisa 173 

Conhecimento 171 

Trabalho 169 

Ensino 143 

Desenvolvimento 141 

Ciência 139 

Informática 121 

Progresso 113 

Cidadania 111 

Oportunidade 111 

Indústria 110 

Educação Tecnológica 105 

Laboratório 102 

Prática 97 

Novas tecnologias 94 

Inovação 93 

Modernidade 91 

Capacitação 88 

Empregabilidade 88 

Profissionalização 81 

Avanço tecnológico 70 

   Fonte: dados gerados por análise de evocação feita com o software Hamlet II 

 


