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1 APRESENTAÇÃO
O presente projeto, tendo em vista a grande importância de
sua realização pela comunidade escolar para a reafirmação da busca pela
construção de uma escola pública, gratuita e de qualidade, apresenta um conjunto
de princípios balizadores para a contribuição na efetivação deste propósito.
Os princípios relacionados abaixo não estão dispostos
segundo uma gradação pela sua importância, pois acreditamos que todos
possuem a mesma magnitude de relevância. Apresentamos apenas uma
organização pela afinidade dos temas.

1.1 Princípios norteadores do projeto político-pedagógico do
CEEP Curitiba
O CEEP Curitiba tem como finalidade primeira promover a apropriação do
conhecimento historicamente produzido e acumulado pela humanidade e a isto
deve reportar todos os seus esforços.
O CEEP Curitiba estenderá a relação do sujeito com o objeto do conhecimento,
para além do conteúdo das disciplinas escolares tradicionais, incluindo todas as
dimensões da produção cultural, através da inclusão de novos conteúdos, com
atividades extracurriculares que possibilitem o desenvolvimento das várias
potencialidades dos educandos, levando em conta, em cada diferente fase e
idade, a sua formação e sua vivência sócio-cultural.
A escola procurará, por todos os recursos e meios à sua disposição, empenhar-se
na busca de seu fim específico de universalização do saber, consciente de que a
exclusão por qualquer forma de discriminação, no processo de escolarização, bem
como o empobrecimento da experiência escolar constituem cerceamento do
direito de acesso do indivíduo a importantes dimensões da cultura.
O saber, objeto de apropriação do ato educativo, será entendido em sua
concepção mais ampla e abrangente que, além do conhecimento, objeto das

várias disciplinas científicas, inclui o resgate e transmissão de valores, atitudes e
comportamentos e que constitui, em determinado momento histórico, a cultura
humana acumulada.
Na organização do trabalho pedagógico, o CEEP Curitiba privilegiará o
desenvolvimento da disciplina na perspectiva gramsciana. Isto significa o
direcionamento e controle das atividades com função educativa, para o
desenvolvimento de condições físicas, sociais e cognitivas essenciais ao processo
de aprendizagem, como condição fundamental para a promoção do exercício da
autonomia neste processo. Tendo sempre em vista a formação de sujeitos
capazes de refletir sobre os objetos de conhecimento e seus processos de
construção, assim como que apreciem o saber como um bem cultural valioso.
O CEEP Curitiba levará em conta a heterogeneidade sócio-cultural, econômica e
étnica, bem como todo tipo de diferenças individuais presentes entre seus alunos,
promovendo a apropriação do saber independente de tais heterogeneidades e
diferenças, utilizando estratégias que possibilitem, por caminhos diversos, a
promoção de conhecimentos e saberes comuns.
Na efetivação dos objetivos educativos do CEEP Curitiba, buscar-se-á
permanentemente a prevalência de relações de colaboração e respeito das
individualidades entre todas as pessoas envolvidas nas atividades escolares.
A educação para a formação da cidadania será preocupação básica e intrínseca à
própria razão de ser do CEEP Curitiba, incentivando uma relação dialógica no
processo pedagógico, onde o diálogo aberto seja um fim a ser buscado pelo
cultivo de formas civilizadas de convivência e intercâmbio de experiências entre os
sujeitos envolvidos.
A educação para a cidadania, como preocupação constante do CEEP Curitiba,
contribuirá para a formação do cidadão a partir das dimensões do método, que
privilegiará relações democráticas de construção de saberes, e dos objetos de
estudo, priorizando o caráter integral da formação para a cidadania, através da
realização do sujeito histórico pela apropriação do saber criticamente.
O CEEP Curitiba, em relação ao objeto de estudo, buscará o caráter integral da
formação para a cidadania, primando por um ensino público, gratuito e de

qualidade. A educação, considerada condição essencial para realização do ser
humano enquanto sujeito histórico e enquanto cidadão, realiza-se pela
apropriação do saber produzido historicamente, de modo a qualificar culturalmente
o cidadão em suas múltiplas dimensões.
O CEEP Curitiba primará pelo princípio da organização do trabalho coletivo
estruturado, contínuo e coerente com os fins propostos, devendo toda a equipe
escolar compartilhar dos mesmos objetivos, independente da área de atuação de
cada um.
O CEEP Curitiba deverá dispor de adequadas condições pedagógicas, materiais,
técnicas e humanas para a realização de seus fins, tendo por base o diagnóstico
da realidade escolar com o provimento de condições apropriadas de trabalho
pedagógico que colaborem para um ambiente escolar mais agradável.
No provimento de condições objetivas de funcionamento da escola garantido pelos
recursos repassados pela mantenedora, o Governo do Estado do Paraná, será
dada atenção especial à manutenção de um sistema de formação e qualificação
profissional permanente de todos os atores envolvidos no processo educativo,
tanto formação acadêmica, como formação em serviço.
O princípio constitucional da gestão democrática se efetivará tanto na concepção
de direção, quanto na participação dos envolvidos na tomada de decisões, tanto
funcionários de maneira geral, pedagogos e professores, quanto alunos e pais de
alunos, para o que serão criados mecanismos de ação coletiva que a viabilizem e
estimulem, tendo como pressuposto o interesse de todos e a busca dos objetivos
desta instituição escolar.
Fundada nos princípios de cooperação entre os agentes envolvidos e de utilização
racional dos recursos disponíveis, a estrutura administrativa será concebida de
modo a constituir-se na mediação eficiente para a realização dos fins educativos
do CEEP Curitiba.
O CEEP Curitiba levará sempre em conta, em sua prática diária, o caráter
educativo de todas as ações desenvolvidas, buscando para isso efetivar o
princípio da responsabilidade, não apenas dos professores e demais profissionais
diretamente ligados à função docente, mas por todos os funcionários, alunos e

demais pessoas que interagem no interior da escola, tendo em vista o caráter
educativo das ações desenvolvidas no espaço escolar e não escolar.
Na organização do trabalho escolar ter-se-á especial cuidado com a construção
coletiva de limites de ação correspondentes à função de cada segmento no CEEP
Curitiba, compatíveis com o bom proceder pedagógico e com a garantia de
qualidade no tratamento dado a todos os agentes envolvidos com esta instituição
de ensino.
A avaliação constituirá um processo permanente, permeando todas as atividades
e procedimentos no interior da escola, procurando dar conta do desempenho de
todos os envolvidos, contando com mecanismos coletivos integrados a fim de
evitar práticas arbitrárias de todos os segmentos, bem como criando instrumentos
de prestação de contas da qualidade do ensino à sociedade.
O Projeto Político-Pedagógico do CEEP Curitiba, baseado em princípios
aprovados pelo seu colegiado, será um processo em constante elaboração e
contará com o envolvimento de toda a comunidade escolar.

2 INTRODUÇÃO

2.1 Identificação
O Centro Estadual de Educação Profissional de Curitiba - CEEP Curitiba, sito à
Rua Frederico Maurer, sob o número 3015, no bairro do Boqueirão, é uma
instituição de ensino que, no presente momento, oferece o ensino técnico
profissionalizante de nível médio nas modalidades: Médio Integrado, Subseqüente
e o PROEJA (organização curricular integrada a educação de jovens e adultos).
Localiza-se próximo ao CETEPAR e à avenida Marechal Floriano Peixoto, que
permite o acesso ao centro da cidade de Curitiba.O bairro no qual a escola
encontra-se foi fundado por colonos alemães, que praticamente desenvolveram o
local. As terras que deram origem ao bairro foram descritas pelos moradores mais
antigos como um grande banhado, numa propriedade de aproximadamente mil
alqueires. Eram terras não muito férteis e impróprias para a construção de prédios
muito altos, mas com uma grande reserva de mata nativa, pertencentes por mais
de um século à família do Major Theolino Ferreira Ribas. A região reforçava a
imagem de pequenos e simples produtores rurais.
A dificuldade de acesso à região era um dos maiores entraves para o sucesso das
vendas de terrenos no início. O que ajudou muito no progresso da região foi sua
proximidade à rodovia BR 116, pois se comercializavam muitas peças mecânicas
assim como produtos agrícolas e pecuários, evitando então a passagem de
caminhões de carga pelo centro da cidade.
Para conseguir o acesso ao centro, construiu-se um estabelecimento militar. A
área do quartel foi doada à fazenda nacional, com a condição de que os soldados
realizassem a abertura da Avenida Marechal Floriano. A proximidade do exército
atraiu novos moradores, a começar pelas famílias dos próprios militares em
serviço no regimento.
Hoje o loteamento do Boqueirão, por ter sido planejado, tem ainda a marca de um
losango nos mapas de urbanização, símbolo da bandeira nacional, como uma

demarcação territorial. Ao centro do losango fica a atual Rua da Cidadania, onde a
população tem acesso a serviços administrativos e burocráticos da Prefeitura
Municipal, antes só conseguidos no centro da cidade.
Com base no comércio, atualmente o bairro do Boqueirão tem sua atividade
principal centrada nas malharias e na venda de roupas.
O CEEP Curitiba iniciou suas atividades com a denominação de Instituto
Politécnico Estadual, sendo autorizado e reconhecido sob as seguintes
resoluções:
Autorização de funcionamento do estabelecimento: Resolução nº 3095/82 DOE
03.01.83.
Reconhecimento do estabelecimento Instituto Politécnico Estadual: Resolução nº
2977/83 DOE 01.09.83.
Reconhecimento dos cursos técnicos: Resolução nº 2977/83 DOE 01.09.83.
Reconhecimento do Ensino Fundamental: Resolução nº 3754/83 DOE 28.11.83.
Autorização do funcionamento do Ensino Médio: Resolução nº 12/2000 DOE
01.01.2000.
Resolução do CEE 02/2000.
Autorização para funcionamento do Centro Estadual de Educação Profissional de
Curitiba: Resolução nº 1078/2002 DOE 26.04.02.
Autorização para funcionamento do curso Técnico em Meio Ambiente, Integrado
ao Ensino Médio: Resolução nº 1619/05 DOE 07.07.05.
Autorização para funcionamento do curso Técnico em Química Industrial,
Integrado ao Ensino Médio: Resolução nº 1743/05 DOE 25.07.05.
Autorização para funcionamento do curso Técnico em Química Industrial,
Subseqüente ao Ensino Médio: Resolução nº 1623/05 DOE 02.08.2005.
Autorização para funcionamento do curso Técnico em Eletromecânica, Integrado
ao Ensino Médio: Resolução 1620/05 DOE 07.07.05.
Autorização

para

funcionamento

do

curso

Técnico

em

Eletromecânica,

Subseqüente ao Ensino Médio: Resolução 1618/05 DOE 02.08.05.
Autorização para funcionamento do curso Técnico em Eletrônica, Integrado ao
Ensino Médio: Resolução 1139/07 DOE.

Autorização para funcionamento do curso Técnico em Eletrônica, Subseqüente ao
Ensino Médio: Resolução 1140/07 DOE.
Autorização para funcionamento do curso Técnico em Construção Civil, Integrado
ao Ensino Médio: Resolução 1138/07 DOE.
Autorização para funcionamento do curso Técnico em Eletrônica, Subseqüente ao
Ensino Médio: Resolução 1137/07 DOE.
Atualmente, o CEEP Curitiba oferece os cursos de Técnico em Eletromecânica,
Técnico em Química Industrial, Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Eletrônica
e Técnico em Edificações na forma Integrado ao Ensino Médio, também os cursos
de Técnico em Eletromecânica, Técnico em Química Industrial, Técnico em
Eletrônica e Técnico em Edificações na forma Subseqüente ao Ensino Médio e
além do Técnico em Eletromecânica e Construção Civil na forma de PROEJA.

2.1.1 Ensino Médio Integrado
O CEEP Curitiba oferece os Cursos Técnicos de Eletromecânica, Química
Industrial, Meio Ambiente, Eletrônica e Construção civil. No segundo semestre do
ano de 2010 contamos com, 2066 alunos regularmente matriculados nesta
modalidade, de acordo com a distribuição ilustrada a seguir.

Ensino Médio Integrado.

CURSO

ANO

MATRICULADOS

Eletromecânica

2010

240

Meio Ambiente

2010

195

2010

268

Química
Industrial

Edificações

2010

118

Eletrônica

2010

173

2.1.2 Subseqüente ao Ensino Médio

Subseqüente ao Ensino Médio
CURSO

MATRICULADOS

Eletromecânica

156

Química Industrial

180

Eletrônica

156

Edificações

236

2.1.3 PROEJA
CURSO

MATRICULADOS

Eletromecânica

128

Edificações

73

2.2 Histórico
O CEEP Curitiba, como todos os estabelecimentos públicos oficiais de ensino,
sofreram muitas alterações decorrentes das políticas educacionais em pauta das
diferentes administrações estaduais. Essas alterações retratam a definição político
ideológica dos diferentes governos estaduais do Estado do Paraná.
Infelizmente não será possível estabelecer um percurso histórico desde a
instalação do Instituto Politécnico Estadual (IPE), posto que o mesmo não possui
os documentos que foram recolhidos pela Secretaria Estadual de Educação

(SEED) durante o processo de intervenção que ocorreu de 1984 a 1995. Portanto,
os dados aqui contidos foram retirados de um projeto de revitalização dos ensinos
de 1º e 2º graus, escrito em 1986.
Ao ser fundada em 11 de janeiro de 1941 pelo Decreto Federal nº 10888, esta
instituição recebeu o nome de Instituto Técnico de Agronomia, Veterinária e
Química do Paraná. Segundo o Diário Oficial do Estado do Paraná, foram
incorporadas: Escola Agronômica do Paraná, fundada em 05 de abril de 1918,
Escola Veterinária do Paraná, fundada em 04 de dezembro de 1934, e o Instituto
de Química do Paraná, fundado em 24 de maio de 1924. Além dos cursos
superiores citados, o Instituto Técnico de Agronomia, Veterinária e Química do
Paraná, pôde também manter cursos elementares. Isto é, cursos de nível primário,
médio e secundário técnico profissional e industrial. Durante quase dez anos
manteve-se sob esta denominação. Na época, o ensino médio já era reconhecido
pela reforma de Gustavo Capanema, de 1942.
Com o início do processo de industrialização do Brasil, através do Decreto
Estadual nº 32.977 de setembro de 1960, o Instituto de Química do Paraná obteve
a permissão de contemplar os cursos de Química Industrial, Metereologia, Pontes
e Estradas e Agrimensura, já que houve um significativo desenvolvimento dos
setores secundário e terciário da economia nesta época.
A designação de Instituto Politécnico Estadual foi atribuída pelo decreto nº 31.666,
em 29 de agosto de 1960. Atualmente é denominado Centro Estadual de
Educação Profissional de Curitiba de acordo com a Resolução nº 1078/2002,
publicada no Diário Oficial do Estado do Paraná em 26 de abril de 2002.
O CEEP Curitiba já utilizou várias dependências físicas “emprestadas” desde a
sua criação, como o Colégio Estadual Professor Brandão, a Faculdade de
Filosofia da Universidade Federal do Paraná - UFPR, a Igreja Nossa Senhora de
Guadalupe, o Centro Federal de Educação Tecnológica – CEFET, entre outros.
No dia 07 de agosto de 1979 transferiu-se definitivamente para sua atual sede.
A criação das Escolas Técnicas no Brasil visou atender, inicialmente, as
demandas da economia agro-exportadora. Os primeiros cursos voltavam-se,

portanto, à formação de artífices para a construção civil e trabalhos de
manutenção de maquinária, da incipiente e pouco diversificada indústria nacional.
Reorganizadas durante a década de 40 segundo as Leis Orgânicas do Ensino,
foram quase que totalmente descaracterizadas em conseqüência da reforma do
ensino nos anos 70, que instituía a profissionalização generalizada do Ensino de
2º Grau.
O IPE, com o objetivo de adequar-se à nova lei, propôs a implantação dos cursos
de Técnico em Saneamento e Eletrotécnica, permissão que foi obtida com o
parecer 11/80 do Conselho Estadual do Paraná.
Com base no Parecer 45/72 e na Resolução 3.095 de 24 de novembro de 1982,
foi permitido o reconhecimento do 2º Grau regular com habilitações plenas de
Agrimensura, Eletrotécnica, Estradas, Química e Saneamento.
Na década de 80, o universo das escolas técnicas brasileiras era constituído por
escolas federais dispersas em todo o país e vinculadas ao Ministério da
Educação, escolas estaduais ligadas às Secretarias da Educação, escolas
administradas por universidades públicas e privadas, escolas mantidas por
empresas, escolas particulares e as pertencentes à rede SENAI. Embora fossem
desiguais, essas escolas possuíam alguns traços comuns quanto à metodologia
de ensino e à organização curricular.
Influenciado pelas novas propostas neoliberais, que adentravam o cenário
nacional, o IPE permaneceu nos anos 80, estruturado nos moldes das escolas
técnicas como as demais instituições públicas do Estado do Paraná. No entanto,
nos anos 90, a configuração econômica produz drásticos reflexos no âmbito
social, imprimindo uma reformulação e adequação dos cursos técnicos que
permaneciam com uma estrutura curricular baseada na fragmentação.
Infelizmente não ocorreu uma reformulação nesses cursos. A política imposta pela
SEED, através do Programa de Extensão, Melhoria e Inovação do Ensino Médio
(PROEM), extingue os cursos ofertados pelo IPE a partir de 1997. Sob a influência
do Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP) o oferecimento do
Ensino Fundamental veio a ser cessado. O Ensino Médio foi implantado
preservando as características de escola técnica da instituição.

Em decorrência destas transformações, além da mobilização de todos os
segmentos da comunidade escolar, bem como da comunidade local, em Outubro
de 1998 o IPE deu início ao funcionamento do curso técnico em Eletromecânica e
em março de 2000 o curso técnico de Química Industrial na modalidade PósMédio. Sem nenhuma definição clara sobre o funcionamento desses cursos, a
SEED contratou consultores, basicamente constituídos por profissionais do
CEFET – Pr, para procederem à organização didático-pedagógica dos cursos
citados. Somente em 1999 são encaminhadas, pelo Conselho Nacional de
Educação, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional em Nível
Técnico, a Resolução CEB nº 4, de dezembro de 1999.
No âmbito estadual, em 28 de setembro de 2000, o Conselho Estadual de
Educação normatiza as Diretrizes Complementares da Educação Profissional em
Nível Técnico, cuja deliberação recebe o nº 02/00. Em virtude disto, a escola
sofreu uma nova reestruturação, de acordo com o previsto nesta deliberação,
modificando sua estrutura curricular e transformando-se em Centro Estadual de
Educação Profissional de Curitiba, sua atual denominação. Com o Decreto nº
5.154 de 2004, o governo federal regulamenta a educação profissional, instituindo
sua organização curricular para o oferecimento dos cursos de nível médio, nas
formas Integrado e Subseqüente. Em 2008, o CEEP obteve autorização com base
na Resolução nº 2600/08 da SEED, publicada no Diário Oficial em 26/08/08,
oferecendo também os cursos de Construção Civil e Eletromecânica na
modalidade PROEJA.

2.3 Espaço Físico
Neste item será apresentada a atual condição do espaço físico do CEEP Curitiba.
Ao adentrar no estabelecimento existem dois blocos: à direita encontram-se a sala
da Supervisão Pedagógica, as salas das Coordenações de Meio Ambiente, de
Eletromecânica, de Eletrônica, Edificações

e Química Industrial, a sala de

reuniões e uma sala de estudos para os professores, bem como dois banheiros.

À esquerda encontramos a Secretaria, da Direção e da Direção auxiliar, o
almoxarifado e a sala do arquivo, além de dois banheiros.
Entre os dois blocos temos um pátio coberto, onde funciona a cantina comercial, a
cozinha e o local onde os alunos servem-se das merendas e realizam as
refeições. O local é coberto e possui mesas em bom estado de conservação. Do
lado direito deste pátio encontra-se a quadra poliesportiva e o espaço de lazer.
À esquerda do refeitório encontra-se um prédio com dois andares. No andar
inferior estão localizados três laboratórios de Informática, cinco laboratórios de
Eletromecânica, um laboratório de Química Industrial, sete salas de aula, um
auditório, a biblioteca e dois banheiros coletivos para alunos.
No andar superior, encontramos seis laboratórios de Química Industrial, dez salas
de aula, um almoxarifado pequeno e dois depósitos para materiais de limpeza.
Os prédios encontram-se em bom estado de conservação. As mesas e cadeiras
estão relativamente conservadas. O espaço de lazer é amplo e arborizado.
Ainda à esquerda, após o bloco central de dois andares, existem dois novos
blocos. No bloco à esquerda existem duas salas de aula, um laboratório de
soldagem, um laboratório de concreto, um laboratório de mecânica dos solos, um
laboratório de topografia, dois laboratórios de informática e um almoxarifado. No
bloco à direita funciona: uma sala de uso múltiplo e dois laboratórios de Meio
Ambiente.
À direita do bloco central, atrás da cantina, existe um bloco novo onde funciona
um sanitário coletivo masculino, um sanitário coletivo feminino e três salas de
aula.
Ao fundo do terreno existe uma pequena área reservada para implantação do
programa Brasil Profissionalizado, onde será construído um barracão para as
aulas do curso de Edificações e mais salas de aula onde abrigarão os cursos
ainda em fase de implantação de Biotecnologia e Mecânica.

2.4 Caracterização da população

2.4.1 Corpo docente
O corpo docente é composto por 136 professores, mais 20 professores que
compõem a Equipe Pedagógica, totalizando 156 docentes. Alguns são ex-alunos
desta instituição, muitos exercem atividades profissionais em outras instituições
educacionais ou comerciais, públicas ou não. Recentes concursos públicos
proporcionaram a entrada em atividade de novos docentes, inclusive com novos
integrantes para a Equipe Pedagógica. Observamos uma tendência ao
preenchimento das vagas ofertadas na escola majoritariamente por professores e
funcionários concursados, o que colabora para a estabilidade dos profissionais,
que passam a contribuir de maneira mais efetiva na qualificação do ensino na
instituição, porém, ainda contamos com um número expressivo de professores
cujo o vínculo PSS dificulta o pleno encaminhamento da proposta pedagógica da
Instituição.
Outro aspecto importante é a qualificação docente, que entendemos ser
fundamental para o encaminhamento com qualidade do processo ensinoaprendizagem. Atualizar-se significa, ao nosso ver, não se acomodar, estar em
constante busca, dentro da área específica do conhecimento em que o profissional
atua. Também significa acompanhar as informações em outros campos, como
política ou economia, vinculando as diferentes áreas do saber entre si,
considerando o processo em sua totalidade para a compreensão da realidade, não
apenas do professor, mas também do aluno.

2.4.2 Corpo discente
O corpo discente encontra-se composto por um total de 2066 alunos nos três
turnos de funcionamento da escola. Os estudantes passam por um processo de
seleção para a entrada na Instituição: Alunos vindos de colégios públicos, com
renda per capita familiar baixa e com maior nota em português e matemática

obtém maior nota para classificação, como consta em instrução específica sobre o
processo seletivo da mantenedora. Verificando as fichas de matrícula, constatouse que os alunos vêm de diversos bairros de Curitiba, incluindo as cidades da
Região Metropolitana como Pinhais, Colombo e Fazenda Rio Grande.

2.4.3 Quadro de funcionários
O CEEP Curitiba conta com uma equipe de 26 funcionários ao todo, que cuidam
das questões administrativas e dos serviços gerais. Todos desenvolvem
atividades fundamentais para o funcionamento da escola, realizando o
atendimento ao público e proporcionando a infra-estrutura básica para os
docentes executarem suas funções.

2.4.4 Questões Objetivas e Subjetivas e Análises Qualitativas.
Em se tratando de uma análise qualitativa, importa ao presente texto confrontar as
respostas obtidas, através de questionamentos destinados a subsidiarem a
pesquisa em relação a concepção filosófica que norteia a prática pedagógica dos
professores do CEEP Curitiba com o referencial teórico adotado.
Desta forma esclarecemos que em concordância com o direito dos professores em
relação ao “pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas” (LDB, 1996, p.5),
lembrou-se aos docentes que as opções dos questionamentos foram colocadas de
acordo com as concepções mais encontradas na fundamentação da educação
formal, sendo assim todas as alternativas são consideradas corretas.
Porém, é importante observar que a análise será realizada em relação a coerência
de concepção em função da esperada repercussão social do trabalho pedagógico
desenvolvido na instituição. Isso se faz necessário porque a educação formal
ocorre dentro de uma determinada sociedade e o trabalho pedagógico,

conscientemente ou não, colabora de forma a ser um instrumento de manutenção
ou transformação social. Corresponde, respectivamente, às manifestações das
pedagogias da corrente liberal e da corrente progressista, no caso, a crítico-social
dos conteúdos, por ter expressiva representatividade nas instituições de ensino
formal.

2.4.4.1 Professores
Esclarecidos estes pressupostos teóricos, analisaremos a prática pedagógica
descrita nos conteúdos, relação professor–aluno, avaliação, metodologia e função
da escola, que por motivo de coerência deveriam se expressar dentro de uma
mesma tendência filosófica e política. Segundo LUCKESI (1993), filosóficas,
porque

compreendem

seu

sentido,

e

políticas,

porque

constituem

um

direcionamento para sua ação.
Desta forma, em relação aos conteúdos de ensino a maior parte dos professores
consideram que devem dar oportunidade aos alunos de desenvolverem as suas
potencialidades, porque mais importante que os conteúdos são os processos de
aprendizagem. Observe-se que esta afirmação encontra-se nos fundamentos da
corrente pedagógica renovada que considera que “a escola nova não quer que as
noções sejam dadas, pois a abstração é um processo a ser atingido pelo próprio
aluno a partir da sua experiência. (...) O produto é menos importante que o
processo do conhecimento”. (ARANHA, 1989, p.110).
Outros docentes questionados consideraram que os conteúdos de ensino devem
ser selecionados do conhecimento cientifico indissociáveis da realidade social. Tal
afirmação encontra-se fundamentada na concepção crítico-social dos conteúdos
que acredita que “os conteúdos de ensino são os conteúdos universais,
incorporados pela humanidade, mas permanentemente reavaliados em face das
realidades sociais.” (COTRIM 1991, p.302). Por sermos um colégio técnico, muitos
professores ainda entendem que os conteúdos necessários no ensino formal
decorrem dos conhecimentos das ciências. Esta alternativa encontra-se na

concepção tecnicista, onde, segundo ARANHA (1989), é nítida a preocupação
com a transmissão do saber cientifico exigido pela moderna tecnologia.
Na relação professor-aluno há o entendimento que o professor é mediador do
processo ensino-aprendizagem. Tal afirmação é própria da corrente crítico-social
dos conteúdos como afirma Luckesi: "Um ponto de vista realista da relação
pedagógica não recusa a autoridade pedagógica expressa na função de ensinar.
Mas não deve confundir autoridade com autoritarismo.” (LUCKESI, 1993, p.73).
A avaliação nesta perspectiva deve ser diversificada, objetivando a comprovação
para o aluno de seu progresso. Tal afirmação encontra-se nos pressupostos
teóricos da corrente crítico-social dos conteúdos, ao qual pode-se citar:
Resulta com clareza que o trabalho escolar precisa ser avaliado, não como
julgamento definitivo e dogmático do professor, mas como uma comprovação para o
aluno de seu progresso em direção a noções mais sistematizadas. (LUCKESI, 1993,
p.72).

Quanto à metodologia, ainda muitos professores acreditam que as aulas devem

ser ministradas de forma expositiva ou demonstradas em laboratório. Tal
afirmativa é própria da escola tradicional, conforme afirma Libâneo:
O método é dado pela lógica em seqüência da matéria, e o meio utilizado pelo
professor de comunicar a matéria e não dos alunos para aprendê-la. (...) baseiam-se
na apresentação de dados sensíveis, de modo que os alunos possam observa-los e
formar imagens em sua mente. (LIBÂNEO, 1994, p.64).

É importante considerarmos que, na medida do possível, os professores devem
ter seu ponto de partida no conhecimento próprio do aluno, que por mediação do
professor, passa um saber elaborado, científico. Tal afirmação é própria da
corrente pedagógica crítico-social dos conteúdos, que afirma que “o conhecimento
novo se apóia numa estrutura cognitiva já existente, ou o professor prove a
estrutura que o aluno ainda não dispõe.” (LUCKESI, 1993, p.72).
p.58).
A partir do confronto da prática pedagógica com o referencial teórico adotado,
identificou-se uma diversidade de concepções, além de contradições no
posicionamento dos professores.

Em momento de atividade pedagógica na escola, discutiu-se com os docentes,
questões relativas a sua concepção de sociedade, de educação e outros temas de
grande importância para o Projeto Político-Pedagógico. O objetivo foi levantar as
posições e idéias que os professores possuem sobre as questões relativas ao seu
fazer profissional, considerando a realidade e contrapondo com o que pode ser
considerado ideal.
De maneira geral, os relatos produzidos apontaram para uma visão de sociedade
posta como uma sociedade que se baseia na desigualdade social, em um
capitalismo voraz, cuja distribuição irregular de renda produz violência,
desemprego, falta de oportunidade, visão individualista de querer tirar vantagens
em tudo, de não ter vontade de produzir e que, muitas vezes, se mostra
preconceituosa. Uma sociedade que no presente momento apresenta um grande
número de pessoas sem acesso ao conhecimento, o que gera a possibilidade de
manipulação de muitos por poucos que tenham nível sócio-econômico e cultural
adequado às exigências das relações desiguais de poder.
Em contrapartida, os profissionais se posicionam querendo uma sociedade com
oportunidades para todos, com uma política voltada para o crescimento do ser
humano, mais solidária e com maior participação no processo educativo. Com isto,
uma maior preocupação com o meio ambiente, qualidade de vida, pleno exercício
da cidadania. Uma sociedade mais preparada, justa, onde haja a consciência de
que pode-se caminhar paralelamente ao desenvolvimento global, o que pressupõe
igualdade de acesso científico e cultural e justa distribuição de renda.
Já na visão da escola que temos, os profissionais afirmam que temos uma escola
técnica necessitando instalações mais adequadas, apesar dos profissionais serem
qualificados, com projetos sobre sua atividade e o processo ensino-aprendizagem
sendo bem desenvolvidos.
De maneira geral, se posicionaram querendo uma escola que vise a formação do
aluno, não só no campo científico como também no social. Uma escola capaz de
fornecer o apoio necessário, como recursos e materiais didáticos (biblioteca com
livros, periódicos, laboratórios...) e infra-estrutura adequada. Uma escola com
autonomia financeira, como também com valorização do trabalho através do

respeito e consideração por cada um dos colaboradores, bem como implantação
de cursos básicos para a comunidade em geral. Deseja-se reconhecimento no
sentido do CEEP Curitiba ter o seu diferencial pedagógico e curricular respeitados,
observando suas reais necessidades de recursos. Por assim dizer, um tratamento
apropriado a um centro de educação profissional. Maior autonomia administrativa
e financeira, uma escola que possibilite a formação integral do aluno resultando
em um profissional responsável e disciplinado, tecnicamente capaz e com valores
humanos. Que seja uma escola para todos, onde se possibilite abrir a visão social
das pessoas para as mudanças sócio-econômicas criadas pelo mundo
globalizado, o qual exige a informação e o conhecimento.
Os profissionais colocaram a necessidade de recursos humanos mais motivados e
preparados para lidar com o perfil sócio-econômico característico dos nossos
alunos, bem como turmas de menor número para serem trabalhadas mais
adequadamente. Outro ponto focado foi a diminuição da rotatividade dos
professores e da equipe pedagógica.
Quanto à questão de qual aluno temos, a maioria das respostas apontou que
temos “alunos de famílias desestruturadas, que são jogados dentro da escola para
preencher as lacunas que o lar e a família deixaram”, alunos descomprometidos
com a aquisição de conhecimentos, sem pré-requisitos básicos para dar
continuidade à aquisição de conhecimentos. Alunos com deficiências cognitivas
nas etapas anteriores, com carência financeira, mal preparados pelo ensino
fundamental. Alunos com base científica deficiente, sem hábito de estudo. Alunos
provenientes de várias classes sociais, incertos das escolhas possíveis, e outros
ainda que retornam aos estudos por imposições profissionais, de necessidade de
qualificação. Alunos carentes de valores culturais, de acesso às informações e à
tecnologia, deficientes de diálogo com pais e filhos, cheios de problemas
familiares, inseguros e sem perspectivas de garantias futuras. Alunos muitas
vezes desesperados, com turmas muito cheias e com falta de embasamento ou
fundamentação científica de seu conhecimento.
Em relação aos alunos pretendidos obteve-se as seguintes respostas: quer-se
educá-los a fim de formá-los homens e mulheres socialmente mais respeitadores,

capazes de transformar o ambiente que vivem. Alunos comprometidos com a
aquisição dos conhecimentos dentro do curso a que se propuseram, com melhor
formação de nível fundamental, e que tenham acesso a transporte escolar,
educação de qualidade e facilidade de ingresso no mercado de trabalho. Um aluno
sintonizado com o curso que escolheu, capaz de ter uma visão crítica do mundo e
que seja capaz de absorver os conteúdos proporcionados pela escola. Alunos
motivados e com boa base científica, mais esclarecidos sobre as atividades e
práticas de ensino nos cursos por eles escolhidos. Que possam superar suas
dificuldades de aprendizado técnico-científico, que criará motivação e perspectiva
de crescimento profissional, cultural e social.
Com relação aos professores, obteve-se como resposta: “atualmente há
professores que não se dedicam como deveriam em função da desvalorização do
seu trabalho docente”, “temos professores desprestigiados e mal remunerados”,
“uma equipe qualificada que se empenha em formar seus alunos com os poucos
recursos que temos”, “professores capacitados, mas desestimulados”, “bons
professores com carga horária alta”, “integrados com a proposta da escola e
dedicados aos alunos”, “boa formação, mal remunerados, que necessitam
desempenhar outras atividades”, “com más condições de trabalho por falta de
materiais e sem investimento em treinamento e qualificação”, “professores que
necessitam aumentar sua carga horária para honrar os seus compromissos
financeiros, desmotivados e com medo de mudanças”.
Em

função

dos

professores

pretendidos,

foram

obtidos

os

seguintes

posicionamentos: precisa-se melhores condições de trabalho, uma equipe ainda
melhor qualificada, preparada e bem remunerada, para cada vez melhor atender a
comunidade escolar. Professores capacitados, estimulados a realizar novos
cursos para seu aperfeiçoamento. Cargas horárias mais adequadas para
possibilitar melhor planejamento das aulas e de respectivas avaliações, com
dedicação exclusiva, remuneração compatível e com estrutura necessária. Acesso
à pós-graduação e possibilidade de atualização técnica, com melhores materiais e
equipamentos e mais acesso e oferta de treinamento. Deseja-se que os
professores cumpram seu papel de educadores e respeitem os funcionários.

Foi realizada uma reflexão sobre as atividades desenvolvidas de maneira coletiva
e elaborado um documento, de acordo com temáticas apresentadas pela equipe
pedagógica, também objetivando os trabalhos de construção do PPP. O resultado
é apresentado, de maneira compacta, a seguir:
Que sociedade queremos para viver?
Resposta: aquela que pode proporcionar a todos os sujeitos que a compõem a
possibilidade de freqüentar escolas e outras instituições que ofereçam
conhecimento adequado, uma sociedade em que a educação e a cultura sejam
prioridades, onde as relações de poder tenham como base o saber.
Que conhecimento queremos trabalhar?
Resposta: considerando-se que esta é uma escola profissionalizante, os
conhecimentos que devemos passar aos alunos devem priorizar as bases
tecnológicas necessárias para o desenvolvimento cognitivo do futuro técnico,
propiciando a este uma chance de se inserir no mercado de trabalho com
melhores condições de pleitear um cargo melhor remunerado. É preciso que se
tenha em mente que com o rápido avanço tecnológico do mundo moderno tornase imprescindível a atualização e aperfeiçoamento constante dos professores e
equipe de apoio. Os conhecimentos necessários ao aluno de um curso técnico
devem suprir as expectativas destes no seu bom desempenho profissional.
Que escola queremos?
Resposta: uma escola que contribua para a transformação da sociedade através
da transmissão do conhecimento que objetiva a elevação do indivíduo em novo
patamar, que possibilite sua inclusão social. Que possua infra-estrutura adequada,
modernas instalações e autonomia administrativa/financeira. Queremos uma
escola que respeite a estrutura cognitiva e emocional do sujeito, despertando o
desejo de aprender para que os alunos possam sentir prazer na aprendizagem.
Que educação devemos priorizar?

Resposta: que tenha como objetivos o ensino profissionalizante e a formação do
ser humano. A educação que deve ser priorizada nesta escola é a
profissionalizante, por ser esta sua vocação desde a fundação. Com a formação
de profissionais de qualidade, não apenas para a execução de tarefas na
indústria, mas principalmente com capacidade de raciocínio, ou seja, de ir além,
compreendendo o processo em que está inserido e que também tenha habilidades
para relacionar-se adequadamente com este meio. Essa Educação Profissional
não pode simplesmente formar um funcionário para as empresas, mas dar
condições às pessoas de obterem uma melhora de vida a partir da
profissionalização e da visão do mundo e da sociedade em que convivem com
perspectivas mais abrangentes.
Que sujeitos queremos formar?
Resposta: pessoas capacitadas para atuar no mundo de trabalho mas que tenham
plena consciência dos acontecimentos na sociedade e saibam julgá-los, atuando
para sua transformação. Pessoas com conhecimento técnico, que entendam seu
valor pessoal, busquem sua própria felicidade e tenham consciência da
repercussão social de suas atitudes, portanto sempre com a preocupação de fazer
bem feito, com competência técnica que lhe cabe fazer.
Que avaliação precisamos construir?
Resposta: devemos ver a avaliação como um meio de verificação, não só do grau
de entendimento por parte dos estudantes, mas também do próprio desempenho
do professor. Os alunos precisam conhecer seus objetivos e quais as ações que
dependem deles ao longo do processo de aprendizagem. A avaliação deve ser
diagnóstica e contínua, deve contribuir para que os alunos sejam capacitados e
façam valer os conhecimento adquiridos.
Que saberes queremos discutir?

Resposta: queremos discutir uma nova concepção de ensinar, educar, criar,
gerenciar conhecimentos, definir valores éticos, sociais e morais, sem perder de
vista o sentido da interdisciplinaridade.

2.4.5 Equipe de Direção
A equipe diretora da escola eleita para gestão 2009/2011 é composta por:
Direção Geral:
Professor Edson Luiz Martins
Direção Auxiliar:
Professores: Rita de Cássia Queiroz
Rui Simas
Secretária:
Vilma Banks
Equipe Pedagógica:
Professores:

Dayane Aparecida Marchiori
Vera Maria Crizzotti Cusatis
Eleni Aparecida da Silva
Maurício Pereira da Silva
Wilzeli Rejane do Amaral

Coordenação de cursos:
Construção Civil:
Professor:

Celso Fumagalli
Antonio Carlos Brandão
Lauro Aldo Goldbach

Eletromecânica e Eletrônica:
Professores:

Marcio Madi

João Carlos de Carvalho
Ronie Weslei Muller
Paulo Roberto Rubini

Meio Ambiente:
Professora Maira Paupitz Vasselai
Química Industrial:
Professores:

Andréia Figueiredo
Paulo Ribeiro de Oliveira

Supervisão de estágio:
Professor: João Milton Lourenção
Soraya Ayub Simas
Coordenação de estágio:
Professores:

Arthur Auwerter
José Vialich Junior
Ravilson Antonio Chemin
Gisele Franco Cabral Medina
Renato Stroparo

3 OBJETIVOS
O CEEP Curitiba, com base na legislação vigente e na construção coletiva de sua
finalidade precípua, que é a transmissão do conhecimento historicamente
acumulado pela humanidade, tem definidos seus objetivos conforme enumerados
a seguir.

3.1 Objetivo geral
Efetivar com qualidade o processo de ensino-aprendizagem que possibilite ao
educando a apropriação de saberes e valores que possibilitem sua atuação
profissional de maneira consciente, ética e cidadã.

3.2 Objetivos específicos
Possibilitar ao educando o acesso ao saber elaborado de forma crítica, criativa e
ativa.
Despertar o interesse para a construção do conhecimento mais amplo através da
leitura crítica da realidade.
Efetivar a ação educacional, valorizando a ética e a formação de atitudes e
valores, com vistas ao desenvolvimento da liberdade e da responsabilidade.
Respeitar a dignidade, liberdade e a individualidade do ser humano em qualquer
situação pessoal, social, política, religiosa e profissional.
Contribuir para a formação de cidadãos conscientes do verdadeiro exercício da
cidadania.
Desenvolver no educando a iniciativa para o exercício da cidadania e a
preparação para a realização pessoal de maneira integrada aos interesses da
coletividade.

Propiciar ao educando observar-se como agente da sociedade em que se
encontra inserido, com a capacidade para

tiliza ma-la coletivamente, a partir de

um projeto social voltado ao bem comum.
Possibilitar ao educando relacionar conteúdos aprendidos às mais diversas
situações do seu cotidiano, bem como sua aplicabilidade na resolução de
situações-problema.
Fornecer instrumentos que capacitem o aluno a atuar com ferramentas científicas,
culturais e tecnológicas que lhe permitam agir na sociedade com consciência e
coerência, melhorando a qualidade de vida.
Expandir o patrimônio cultural, científico e tecnológico através da produção e
socialização de experiências efetuadas na escola e em outras instâncias.
Valorizar o trabalho como expressão de força criadora, ato de realização humana
e meio de transformação natural e social.
Adotar o trabalho como princípio educativo no fazer pedagógico.
Oferecer ensino profissionalizante visando a integração do educando ao mundo do
trabalho.

4 MARCO SITUACIONAL
No momento histórico em que vivemos, configura-se no cenário mundial, a
hegemonia conservadora no campo econômico-social, ético-político, cultural e
educacional afirmada no ideário da nova era do mercado. Conforme Luiz Fiori
(1998) vivemos hoje “a fase totalitária do liberalismo”. Trata-se de uma conjuntura
onde se parte do pressuposto de que a economia internacional é auto-regulável,
capaz de vencer as crises e, progressivamente, distribuir benefícios pela aldeia
global, sem a necessidade de intervenção do Estado. Nesta perspectiva, a
liberalização do comércio, produtos internacionais, novas tecnologias de
informação e comunicação, começam a modificar o desempenho dos mercados
dos países latino-americanos, africanos e dos ex-países socialistas. Para esse
fenômeno provocador de profundas mudanças globais dá-se o nome de
neoliberalismo.
O neoliberalismo torna-se uma ideologia dominante numa época em que os
Estados Unidos detêm a hegemonia exclusiva do planeta. É uma ideologia que
procura responder à crise do Estado nacional, ocasionada pelo processo de
globalização, isto é, o processo de interligação crescente das economias das
nações industrializadas por meio do comércio e das novas tecnologias.
Enquanto o liberalismo clássico, da época da burguesia nascente, propôs os
direitos do homem e do cidadão, entre os quais, o direito à educação, o
neoliberalismo enfatiza mais os direitos do consumidor do que as liberdades
públicas e democráticas e contesta a participação do Estado no amparo aos
direitos sociais. Representa uma regressão do campo social e político e
corresponde a um mundo em que o senso social e a solidariedade atravessam
uma grande crise. É uma ideologia neoconservadora social e politicamente. Por
isso, afirma-se facilmente na sociedade administrada dos chamados países
avançados, em que o cidadão foi reduzido a mero consumidor, e cresce no Brasil
e em outros países da América Latina, vinculando-se à cultura política
predominantemente conservadora.
De onde surgiu o ideário neoliberal?

Conforme ANDERSON (1995), o neoliberalismo nasceu logo depois da II Guerra
Mundial, na região da Europa e da América do Norte onde imperava o capitalismo.
Foi uma reação teórica contra o Estado intervencionista e de bem-estar. Seu texto
de origem é O Caminho da Servidão, de Friedrich Hayek, escrito em 1944. Tratase de um ataque contra qualquer limitação dos mecanismos de mercado por parte
do Estado, vistas como ameaça letal à liberdade econômica e política. Três anos
depois, em 1947, Hayek convocou aqueles que compartilhavam sua orientação
ideológica para fundar uma associação com reuniões internacionais a cada dois
anos afim de combater o Keynesianismo (Estado do Bem-Estar Social) e o
solidarismo reinantes e preparar as bases de um outro tipo de capitalismo, duro e
livre de regras para o futuro. Desafiando o consenso oficial da época, eles
argumentavam que

a desigualdade era um valor positivo – na realidade

imprescindível em si – pois disso precisavam as sociedades ocidentais. Esta
mensagem permaneceu na teoria por mais ou menos 20 anos.
A chegada da grande crise do modelo econômico do pós-guerra, em 1973,
combinando baixas taxas de crescimento com altas taxas de inflação, mudou tudo.
A partir daí as idéias neoliberais passaram a ganhar terreno. As raízes da crise,
afirmaram Hayek e seus companheiros, estavam localizadas no poder excessivo e
nefasto dos sindicatos e do movimento operário.
A hegemonia do programa neoliberal – que propunha um estado forte em sua
capacidade de romper o poder dos sindicatos e no controle do dinheiro, mas parco
em todos os gastos sociais e nas intervenções econômicas; a estabilidade
monetária como meta suprema de qualquer governo, através da disciplina
orçamentária e criação de um exército de reserva de trabalho para quebrar os
sindicatos; bem como reformas fiscais para incentivar os agentes econômicos com
reduções de impostos sobre os rendimentos mais altos e sobre as rendas; com o
intuito de que “uma nova e saudável desigualdade iria voltar a dinamizar as
economias avançadas – não se realizou do dia para a noite, levou mais ou menos
uma década”. (ANDERSON, 1995, p. 10).
Nos anos 80 o neoliberalismo alcançou sua hegemonia como ideologia. No início,
somente governos de direita radical atreveram a pôr em práticas políticas

neoliberais; depois qualquer governo, inclusive os que se autoproclamavam e se
acreditavam de esquerda, podia rivalizar com eles em zelo neoliberal. O
neoliberalismo havia começado tomando a social-democracia como sua inimiga
central, em países de capitalismo avançado, provocando uma hostilidade
recíproca por parte da social-democracia. Depois, os governos social-democratas
se mostraram os mais resolutos em aplicar políticas neoliberais.
Conforme ANDERSON (1995), quando o capitalismo avançado entrou de novo
numa profunda recessão, em 1991, a dívida pública de quase todos os países
ocidentais começou a reassumir dimensões alarmantes. Nestas condições de
crise muito aguda, pela lógica, era de esperar uma forte reação contra o
neoliberalismo nos anos 90. Entretanto o que se percebeu é que o temário político
segue sendo ditado pelos parâmetros do neoliberalismo, mesmo quando seu
momento de atuação econômica parece amplamente estéril ou desastroso. Uma
das explicações para tal questão foi a vitória do neoliberalismo em outra área do
mundo, ou seja, a queda do comunismo na Europa e na União Soviética, de 89 a
91, exatamente no momento em que os limites do neoliberalismo no próprio
Ocidente tornavam-se cada vez mais óbvios. O dinamismo continuado do
neoliberalismo como força ideológica em escala mundial está sustentado em
grande parte, hoje, por este “efeito de demonstração” do mundo pós-soviético.
O impacto do triunfo neoliberal no leste europeu tardou a ser sentido em outras
partes do globo, particularmente, pode-se dizer, aqui na América Latina, que hoje
em dia se converte na terceira grande cena de experimentações neoliberais. Este
continente foi testemunha da primeira experiência neoliberal sistemática do
mundo, a saber, o Chile sob a ditadura de Pinochet. Este começou seus
programas de forma dura: desregulação, desemprego massivo, repressão sindical,
redistribuição de renda em favor dos ricos, privatização de bens públicos. Tudo
isso foi começado no Chile, quase um decênio antes de Thatcher, na Inglaterra. O
neoliberalismo chileno, bem entendido, pressupunha a abolição da democracia e a
instalação de uma das mais cruéis ditaduras militares do pós-guerra. Mas a
democracia em si mesma – como explicava Hayek – jamais havia sido um valor
central do neoliberalismo.

E no Brasil, em que momento o neoliberalismo passou a assumir as rédeas da
orientação política, social e econômica?
De acordo com OLIVEIRA (1955), foi a ditadura que começou o processo de
dilapidação do estado brasileiro, que prosseguiu sem interrupções no mandato
“democrático” de José Sarney. Essa dilapidação propiciou o clima para que a
ideologia neoliberal encontrasse terreno fértil para uma pregação anti-social. A
eleição de Collor deu-se nesse clima, onde o “Estado desperdiçador” que ele
simbolizou com os marajás, passou a ser o bode expiatório da má distribuição de
renda, da situação depredada da saúde, da educação e de todas as políticas
sociais. Então surgiu o neoliberalismo à brasileira.
Paradoxalmente, durante a última década, que chamamos a “década perdida”, a
sociedade civil, no sentido gramsciano que exclui o mercado, no Brasil, mostrou
uma extraordinária vitalidade. A sociedade mostrou uma extraordinária capacidade
de responder ao ataque neoliberal, organizando-se. Nesta década foram
construídas as três grandes centrais de trabalhadores num movimento totalmente
contrário àquilo que o pessimismo indicava como sendo o roteiro da derrota da
sociedade.
O impeachment de Collor indicou este estado de avanço das organizações da
sociedade civil. Através de sua organização a sociedade conseguiu barrar o
avanço neoliberal que com Collor havia tomado nitidamente a ofensiva,
prometendo seu auge e apogeu para muito breve.
Hoje, entretanto, a situação é gravemente diversa. De novo, a função pedagógica
perversa da hiperinflação (como elemento condicional do povo para aceitar a
medicina deflacionária drástica para o país) foi administrada a conta-gotas durante
a primeira parte do governo Itamar, precisamente para produzir o terreno fértil no
qual se joga a semente neoliberal e ela progride.
Segundo ANTUNES (2000), a partir de 1990, com a ascensão de Fernando Collor
e depois

com

Fernando Henrique Cardoso,

o

processo

de mutações

organizacionais e tecnológicas no interior do processo produtivo e de serviços
intensificou-se sobremaneira, com a implementação de inúmeros elementos que
reduzem, nos seus traços essenciais, o receituário neoliberal. Por isso, no estágio

atual a reprodução produtiva e seus impactos recentes são mais significativos.
Combinam-se processos de enxugamento das empresas e aumento das formas
de “superexploração” da força de trabalho, verificando-se também mudanças no
processo tecnológico e informacional. A flexibilização, a desregulamentação e as
novas formas de gestão produtiva estão presentes em grande intensidade,
indicando que o fordismo, ainda dominante, também vem se mesclando com
novos processos produtivos, com as formas de acumulação flexível e vários
elementos oriundos do toyotismo, do modelo japonês, que configuram as
tendências do capitalismo contemporâneo.
As propostas de desregulamentação de flexibilização, de privatização acelerada,
de “desindustrialização” tiveram forte impulso, inicialmente no governo Collor e
posteriormente no governo Fernando Henrique Cardoso, uma vez que ambos,
cada um a seu modo, se adaptaram e seguiram no essencial uma política de corte
neoliberal. “Paralelamente à retração da força de trabalho industrial, ampliou-se
também

o subproletariado, os terceirizados, os subempregados, ou seja, as

distintas modalidades do trabalhador precalizado” (ANTUNES, 2000, p.240).
Coube ao governo FHC intensificar o processo de desmontagem dos parcos
direitos trabalhistas, construídos durante varias décadas de luta e ação dos
trabalhadores.
É importante analisar as políticas concretas empreendidas no Brasil. Conforme
CORDIOLLI (1994), o plano real e os seus desdobramentos, sob a coordenação
política de Fernando Henrique Cardoso, em pelo menos seis pontos, indicam
claramente a transferência do modelo econômico desenvolvido no Brasil para o
modelo neoliberal. O primeiro foi a dolarização da economia, o segundo foi a
derrubada de alíquotas de grande parte dos produtos importados, o terceiro foi a
livre atuação do capital internacional, o quarto foi a privatização e a liberação de
monopólios, o quinto foi a municipalização e a “estadualização” de certos serviços
e por fim a desregulamentação constitucional que afeta diretamente as leis
sociais, da tribulação e da previdência.
Como o ideário neoliberal vem sendo implementado no nosso Estado?

O Paraná se insere na lógica da globalização neoliberal de uma forma particular. É
necessário conhecer as particularidades econômicas, sociais, políticas e até
geográficas do Estado para se entender o processo através do qual a globalização
está chegando para mudar o perfil paranaense, nos mais diferentes aspectos.
Pode-se citar o processo de concentração de capital, dentro da atual lógica da
globalização, como elemento das mudanças em curso. Ela é determinada
basicamente pela forma como o país está se inserindo na economia mundial. No
Paraná, empresas símbolo da economia local mudaram de controle acionário,
passando para mãos de empresas multinacionais. Os exemplos mais evidentes do
início deste processo foram as aquisições da Refripar (Prosdócimo) pela Eletrolux,
do Bamerindus pelo Hong Kong Corporation (HSBC) e da Inepar Eletrônica por
um

grupo

sueco.
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desnacionalização é muito mais intenso e atinge praticamente todos os setores
dinâmicos da economia brasileira e paranaense. O empresário local está
apostando na associação, mesmo sendo um sócio menor, ao capital multinacional
como estratégia de sobrevivência e manutenção de seus lucros.
De que formas as características básicas desse processo se manifestam no
Paraná?
Em primeiro lugar, o Paraná sofre os efeitos, no campo e na cidade, da abertura
do mercado nacional. Isso ocorre tanto em relação às importações como à
inserção do Estado, com destaque, no Mercosul.
Mas a abertura do mercado não diz respeito apenas às importações. O Paraná
desenvolveu, através do governo Lerner, um grande esforço para atrair
investimentos multinacionais, na área industrial, e que apresentou até agora, como
resultados, a vinda das montadoras Renault, Chrysler e Audi-Volkswagen. Nos
três casos, houve uma verdadeira guerra fiscal com outros estados e a opção das
três montadoras pelo Paraná decorre do fato de que Lerner garantiu-lhes maiores
privilégios (isenção fiscal, infra-estrutura e outros). Além da postergação do
recolhimento do ICMS e seu pagamento sem juros, o Paraná ofereceu terrenos,
infra-estrutura de acesso, telecomunicações e rede elétrica. A guerra fiscal na qual
o governo do Paraná entrou é uma verdadeira bomba de efeito retardado, pois

todos esses incentivos comprometeram a receita estadual e as dividas do Estado
caíram no “colo” dos próximos governadores e dos próximos presidentes da
Republica.
Essa política é decidida pelas próprias multinacionais. São elas que determinam
onde vão aplicar seus recursos e instalar suas fabricas. Essa é a lógica. Com isso,
o Estado abre mão de suas prerrogativas de decidir soberanamente o modelo de
desenvolvimento que se quer. É claro que o governo Lerner se submeteu
“prazerosamente” à perda da soberania política e econômica do Estado. É claro
também que para isso os entendimentos com as multinacionais foram realizados
com o mínimo possível de intromissão de terceiros (a população, o poder
Legislativo, etc...).
Do ponto de vista das montadoras, a opção pelo Brasil ou outros países do
terceiro mundo obedece criteriosamente à lógica do neoliberalismo. A Renault, por
exemplo, fechou sua fábrica na Bélgica, levando ao desemprego milhares de
trabalhadores. A multinacional francesa, assim como as demais, conquistou com
sua vinda ao Brasil, no caso o Paraná, vantagens que não podem ser
desprezadas: salários mais baixos, sindicalismo mais frágil, conquistas sociais e
trabalhistas menos consolidadas, além dos já citados privilégios que os governos
brasileiros lhe concede. Não se pode esquecer também que o Mercosul é hoje o
mercado automobilístico maior do que o de quase todos os países europeus.
Tudo aponta para uma mudança do perfil socioeconômico paranaense, que tende
a se tornar um Estado predominante industrial. Mas dentro dos parâmetros
neoliberais, onde crescimento econômico não significa desenvolvimento social,
onde o aumento dos investimentos não representa a queda do desemprego.
O governo do Paraná seguiu à risca o receituário neoliberal, a exemplo do
governo federal, com ataques sistemáticos ao serviço público. Com um discurso
de combate à ineficiência e ineficácia da máquina estatal, as propostas do
governo consistem basicamente na redução do tamanho do Estado, cujas
atribuições devem se restringir à execução de políticas básicas de manutenção de
mão-de-obra abundante e barata para suprir as necessidades do setor
empresarial. Exemplo disso são as terceirizações com a intermediação de mão-

de-obra, que estimula a exploração dos trabalhadores nas áreas de vigilância,
asseio/conservação e consultorias, entre outras.
O governo trata o Estado como propriedade privada, sua política é voltada para a
organização de uma economia subordinada as instabilidades e ao controle privado
do mercado. As alternativas para a superação do desemprego apresentadas pelo
governo e empresariado, como a flexibilização do emprego e a redução dos
encargos sociais, têm objetivos muitos mais relacionados à elevação dos lucros
através da redução dos direitos sociais dos trabalhadores do que reais formas
para solucionar o problema.
E a ideologia neoliberal no Município de Curitiba?
No Município de Curitiba, a partir da década de 90, verificou-se que no terceiro
mandato do prefeito Jaime Lerner, reproduziu-se basicamente o mesmo perfil já
demonstrado nos seus dois mandatos biônicos anteriores, ou seja, uma
administração centrada na tecnocracia, fórmula que visa distanciar os centros de
decisão do controle dos subordinados, e no autoritarismo camuflado pelas
fórmulas jurídico-administrativas,implementando ao seu modo o projeto neoliberal,
utilizado da máquina pública para promoção da imagem pessoal na mídia.
Com Rafael Greca na prefeitura houve a reprodução e ampliação da política de
seu antecessor Lerner, de quem e afilhado político, tendo uma administração
baseada nos tecnocratas, no centralismo das decisões e na falta de transparência.
Como seu antecessor, Greca se apoiava no grupo de vereadores “pró-cidade”
ligados ao transporte coletivo, desse modo, projetos que o interessavam eram
apresentados com urgência urgentíssima, para evitar a discussão, o conhecimento
e a intervenção dos interessados antes da aprovação. Esta prática permitiu à
prefeitura avançar na implementação do projeto neoliberal na cidade, com a
terceirização dos serviços gerais e privatização dos serviços públicos. Para atingir
os objetivos de terceirização e privatização a prefeitura sucateou os serviços
públicos retirando o estímulo aos profissionais, rebaixando os salários e
suprimindo direitos duramente conquistados.

Na administração de Cássio Taniguchi, verificou-se a “duras penas” a
implementação do projeto neoliberal nos moldes que a União e o Estado vêm
consolidando em suas políticas.
Com o advento do governo do Prefeito Beto Richa percebe-se a continuidade do
neoliberalismo de uma forma muito clara, onde fica estabelecida uma política
baseada em metas a serem cumpridas, com gratificações aos altos cargos para
cada uma atingida. Aos funcionários públicos percebe-se uma desvalorização do
trabalho, instituindo-se as gratificações de acordo com a produção de cada
indivíduo, ou seja, se um funcionário falta, sua gratificação é cortada. Muitas vezes
essas gratificações atingem a metade do salário do servidor, ocorrendo uma
espécie de “acordo” com a mantenedora para que não haja faltas ou paralisações,
prejudicando assim o direito já conquistado da categoria.
Percebemos também neste governo o avanço das instituições privadas sobre os
bens públicos. É comum observarmos empresas tomando conta de parques e
praças em troca de propagandas e outras vantagens com fins capitalistas.
Não podemos nos esquecer do processo educacional em que está inserida as
escolas da Rede Municipal, onde são exigidos aumento de desempenho dos
estudantes,

observados

rigorosamente

através

de

inúmeras

avaliações

promovidas pela secretaria municipal de educação. Devemos analisar com que
objetivo essas avaliações são realizadas, pois busca-se atingir níveis de educação
dos países desenvolvidos, porém com a intenção de obter financiamento
internacional, pois uma das exigências desses órgãos para a liberação de tais
verbas, é o aumento da qualidade educacional.
Tendo por base essa conjuntura como fica a educação em tempos da “nova
ordem mundial”?
O estudioso RECH (1999) aponta que com o princípio da redução dos gastos do
Estado com o bem-estar é que se iniciou a aplicação de políticos neoliberais para
a educação, levando ao enfraquecimento do poder nacional e a sua concentração
em agências internacionais. Sob o neoliberalismo agências internacionais que
antes se dedicavam à educação, como a Unicef e a Unesco, também tiveram o
seu poder reduzido e transferido para agências de financiamento, sendo hoje o

Banco Mundial, o melhor representante deste fenômeno. Hoje, ele se constitui no
maior financiador e no maior órgão de assessoria de projetos educacionais do
mundo inteiro. O banco atua em projetos sociais e, mais especificamente
educacionais, desde a década de 70. Inicialmente, atuou na área de qualificação
de recursos humanos, ancorado na pedagogia do capital humano, investindo
prioritariamente no ensino técnico-profissional do ensino médio. Já na década de
90, as suas políticas integram as de alivio e contenção da pobreza, optando como
prioritário, pelo investimento na educação básica.
O Banco trata a educação por um reducionismo economicista, querendo aplicar às
escolas, os princípios da racionalidade empresarial e usando uma linguagem
transportada do econômico para o educacional. A escola passa a ser vista como
uma empresa, o diretor como um gerente, os alunos como clientes, os resultados
escolares como produtos, os agentes educativos como insumo e o principal
parâmetro para todas as ações educativas passa a ser a relação custo/beneficio e
as taxas de retorno. Isso permite políticas como superlotação das salas de aula,
correção das distorções idade/série, eliminação da reprovação, tendo sempre –
para tais ações – parâmetros econômicos e não pedagógicos. O Banco também é
o grande responsável pela visão prioritariamente quantitativa e não qualitativa da
educação. O mercado também determina os fins da educação e por isso já se fala
em cidadãos competitivos. “Esta dimensão só é compreensível com a fixação de
toda a centralidade da vida humana no mercado” (RECH, 1999, p. 13).
As palavras de ordem do discurso neoliberal para a educação – como qualidade
total, modernização da escola, adequação do ensino à competitividade do
mercado internacional, nova vocacionalização, incorporação aos financiamentos e
produtividade –apontam para uma modernização que pretende reformar o Estado
em Estado-mínimo, em fazer a reforma educacional e aumentar o poder da
iniciativa privada transnacional, por meio do consenso ideológico, pois temos um
presidente democraticamente eleito, que tem o respeito da esquerda devido ao
seu passado político e intelectual, e o respaldo da direita devido à conciliação da
social-democracia com o neoliberalismo.

A conciliação é a estratégia política conservadora que assume uma face progressista,
isto é, a de estar com a história, no caso com o processo de globalização e a inserção
do Brasil na nova ordem mundial, e que, ao mesmo tempo, reage à atuação do
Estado na política social. Eis a sua fórmula: um máximo de liberdade econômica,
combinando com o respeito formal aos direitos políticos e um mínimo de direitos
sociais. A educação está entre estes. (MARRACH, 2000, p.45).

Como o ideário neoliberal vem sendo aplicado na educação em nosso Estado?
Nas palavras de GONÇALVES (1999) o Paraná vem sendo o “laboratório de
políticos neoliberais”, não só no que tange a educação, as privatizações vem se
tornando realidades, desde a forma privada de treinar professores em Faxinal do
Céu até a “autonomia” dada às escolas públicas, através da manutenção das
escolas feitas pelas suas respectivas APM’s. Na direção do avanço do processo
privatizante, reforça-se o papel do diretor de escola como gerente que age em
termos de gerenciamento de recursos, inclusive, a escolha de recursos humanos
através da contração de professores em regime temporário; não se dedicando à
qualidade social do projeto e do processo pedagógico da escola.
A criação do Paraná Educação, empresa privada que gerencia recursos públicos
destinados à educação básica, denota a culminância do projeto neoliberal
privatizante.
O Paraná educação, mesmo sob argüição de inconstitucionalidade, continua a
funcionar, evidenciando que a lógica do mercado está no coração das políticas
educacionais do atual governo do Paraná, obedecendo em última análise, às
diretrizes do Banco Mundial e do Banco Interamericano, os quais condicionam ao
empréstimo feito aos Estados, a adoção de um pacto de medidas a serem tomadas
com base num elenco de prioridades, já definidas, entre as quais situam-se a correção
de fluxo escolar (ou como eliminar os refugados evadidos e os retrabalhados
repetentes da linha de produção escolar...!), bem como a seletividade na formação
técnica de nível médio, o PROEM (destinado só para alguns trabalhadores que já têm
empregos) e a priorização do livro didático (Feiras de Livros de Faxinal).
(GONÇALVES, 1999, p.48).

Entretanto, é importante ressaltar que a direção que os Bancos Internacionais
imprimem às políticas educacionais acontece com a anuência e cumplicidade ativa
dos técnicos em educação e agentes políticos locais, atendendo aos interesses do
capital financeiro especulativo e das empresas transnacionais, no processo de
reorganização da economia capitalista e do poder político que a sustenta.

Segundo COLDIOLLI (1994), igualmente no Paraná, o empresariado e setores
liberais, adequando os seus projetos ao neoliberalismo e ao projeto, mobilizaramse em uma campanha de desmoralização e sucateamento da escola pública,
visando adequar o sistema educacional do estado ao novo modelo econômico e
social de que são adeptos. Um sistema estatal de ensino fundamental de
alfabetização e uma rede privada de ensino, com unidades de ensino de qualidade
diferenciada as quais os alunos terão acesso a partir do status econômico de suas
famílias.
Os dois primeiros governos do PMDB, no Paraná, Jose Richa e Álvaro Dias,
convivendo com os movimentos sociais no processo de renovação da sociedade
brasileira após o Regime Militar, permitiram que a Secretaria de Educação (SEED)
constituísse equipes pedagógicas orientadas pelas correntes progressistas. A
SEES, no Governo Álvaro, formulou o Currículo Básico para a Escola Pública do
Paraná, inspirado nas pedagogias progressistas, em particular “na pedagogia
crítica dos conteúdos”. A política pedagógica da SEES, marchou na contramão
das políticas do Paraná, uma vez que o funcionalismo, em particular os
professores, tiveram os salários arrochados, foram tratados com descaso pelo
governo enquanto categoria de trabalhadores. Haja visto o dia 30 de Agosto,
lembrado todos os anos por manifestações destes trabalhadores em repúdio ao
autoritarismo.
O Currículo Básico, em que pese deficiências ou mesmo divergências quanto a
sua linha, se propôs a unificar a rede oficial de ensino, numa escola unitária, nos
termos de Gramsci, universal no nível do estado. Nos anos 90, o Paraná
continuou a ser administrado pelo PMDB, ou por partidos ortodoxamente liberais,
tendo como “gestores” do poder público os governadores Requião e Lerner
seguindo a proposta neoliberal de privatização do Estado, de terceirização e de
destruição dos direitos sociais dos trabalhadores do serviço público; onde o último
vestígio progressista é derrubado.
A filosofia neoliberal e cumprimento da “cartilha” imposta pelas agências
internacionais de financiamento como o Banco Mundial, assumido pelos governos
paranaenses, prevêem para a escola pública um processo de autonomia

financeira e “pedagógica”. Uma vez que a escola pública está em crise, os parcos
recursos que o Estado investe na educação são reconhecidamente insuficientes.
Caberia então à escola buscar ajuda na comunidade. Como a maioria dos alunos
de escola pública são oriundos de famílias de baixa renda, estas certamente não
podem arcar com uma sobre taxa escolar. Cabe então a alternativa das empresas
privadas. Estas têm interesse em financiar parte das instituições públicas de
ensino, desde que se voltem a um neotecnicismo.
As empresas podem garantir a formação de trabalhadores qualificados em número
maior ao necessitado pelo mercado garantindo uma oferta constante de mão-deobra a baixo custo. Obviamente isto implicaria em uma autonomia pedagógica
para que os financiadores privados da escola pública intervenham em seus
projetos pedagógicos. Será que isso não é realidade? Basta para responder a esta
questão, analisar o Programa de Expansão da Educação Profissional – PROEP –
que foi uma iniciativa do Ministério da Educação e do Desporto (MEC) em parceria
com o Ministério do Trabalho e Emprego (MET) e com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), visando a “implementação da nova legislação sobre a
educação profissional no País, apoiando a expansão, modernização, melhoria de
qualidade e permanente atualização da oferta de curso de educação profissional”
(MEC, Secretaria de Educação Media e Tecnológica, PROEP, Assinatura de
convênios de investimento). No Paraná, foram assinados dois convênios, um em
Londrina e outro em Curitiba.
Já é lugar comum o interesse do governo estadual de se desincumbir da
manutenção financeira das escolas, e da remuneração do quadro de pessoal. A
política de municipalização (ensino fundamental de 1a a 4a série) das escolas
estaduais no Paraná segue exatamente este receituário neoliberal.
A municipalização do ensino fundamental segue o protocolo de partilha dos
serviços e encargos entre o poder público estadual e municipal. Na verdade,
representa a desresponsabilização do Estado com relação aos encargos com a
educação fundamental.
Atualmente, assiste-se ao desmonte dos direitos duramente conquistados e de um
certo reconhecimento que o Município de Curitiba já teve em termos de educação

progressista, vale lembrar o Currículo básico das escolas públicas municipais.
Como no Estado, qualquer resquício dessa linha educacional foi aplacada. Hoje,
percebe-se a afinada e articulada política neoliberal em trânsito. A marca
empresarial com que a educação municipal está sendo batizada segue os ditames
da lógica do mercado sintonizada com as diretrizes apontadas pelo Banco
Mundial.
O que vale são os índices quantitativos de produtividade e eficiência dos projetos
pedagógicos, como por exemplo, os Ciclos nas escolas públicas municipais,
imposto de maneira autoritária, impedindo uma discussão e construção ampla de
uma proposta que rediscutisse a qualidade do ensino público municipal.
O município de Curitiba sabe bem seguir exemplos. As políticas que são forjadas
e implementadas no Estado, ocorrem igualmente no ensino e na administração do
município. Com vistas ao corte dos direitos sociais dos trabalhadores, o Estado
impõe o Paranáprevidência (terceiriza a previdência para uma empresa privada
gerida com recursos públicos), o Município cria o Instituto Curitiba de Saúde nos
mesmos moldes já citados; o Estado cria o Programa de Correção de fluxo já
referido neste texto e o Município cria as Classes de Aceleração.
O Estado preconizou a experiência do Ciclo Básico que acumula inúmeras críticas
pelo esvaziamento da quantidade da educação e Curitiba realiza atualmente a
Ciclagem em todas as escolas municipais e a política de metas a serem
alcançadas de acordo com as avaliações impostas aos alunos. Será que esta
sintonia guarda relação com

a formação

prioritariamente “técnica”

dos

gestores/administradores das instâncias estaduais e municipais? Os fatos
parecem apontar para uma estreita vinculação da ausência de uma formação que
privilegia os projetos coletivos voltados ao social. O que dizer da escola pública?
A escola pública é obrigada a seguir as determinações que a política educacional
lhe imputa. Isto significa cumprir com as orientações econômicas de organismos
internacionais como o Banco Mundial e do projeto de reforma do Estado que
busca racionalizar recursos, diminuindo o seu papel no que se refere às políticas
sociais. “Portanto, o que aparentemente seria uma proposta de Estado mínimo,

configura-se como realidade de Estado Mínimo para as políticas sociais de Estado
Máximo para o capital.” (PERONI, s.a, p.15).
O eixo das políticas nos anos 90 passa a enfatizar a qualidade, entendida como
produtividade, buscando maior eficiência e eficácia, via controle de qualidade
(total), da descentralização de responsabilidade, da terceirização de serviços e da
autonomia da escola.
Ao analisar-se os projetos de política educacional, constata-se que, por um lado, o
governo federal, com essas reformas, vem se desobrigando do financiamento das
políticas educacionais, pois tem que racionalizar recursos, mas, por outro lado, ele
objetiva centralizar as diretrizes, principais mediante parâmetros curriculares
nacionais e avaliação das instituições de ensino.
Definir-se o que vai ser ensinado em todas as escolas do País e ter-se o controle,
por meio da avaliação institucional, tornaram-se aspectos estratégicos neste
período particular do capitalismo, pois, afinal, como ressalta Mészáros (1981) além
da reprodução, numa escola ampliada, das múltiplas habilidades sem as quais a
atividade produtiva não poderia ser realizada, o complexo sistema educacional da
sociedade é também responsável pela produção da estrutura de valores dentro da
qual os indivíduos definem seus próprios objetivos e fins específicos. As relações
sociais de produção capitalista não se perpetuam automaticamente.
O papel do Banco Mundial no contexto do capitalismo internacional como uma
agência de regulação, em consonância com o processo de privatização da escola
pública, tem priorizado, atualmente, políticas educacionais como o apoio ao
desenvolvimento da educação básica e a qualidade educacional (definida em
termos de aproveitamento e desempenho escolar).
Alguns dos indicadores que os experts do Banco Mundial projetaram para medir a
qualidade da educação incluem o gasto por aluno, os materiais de instrução (livros
didáticos), a duração do ano e da jornada escolar e a classe social do professor
(TORRES,1995,p.128).

Por que, agora, este “repentino” interesse pela educação básica?
Na atual “crise” do capitalismo, para serem recuperadas as taxas de acumulação
de riqueza, deve-se mudar o processo de exploração da classe trabalhadora. Tal

mudança conduz a maiores exigências na preparação do trabalhador requerendo
habilidades que não podem ser preparadas em treinamento de curto prazo dentro
da empresa. São habilidades próprias de serem desenvolvidas dentro do sistema
educacional regular, acirrando a contradição educar/explorar.
É conhecido o medo que o capital tem de instruir demais o trabalhador. Ao mesmo
tempo, a nova base tecnológica para ser eficaz nos níveis de competividade
internacional esperados, necessita de um maior envolvimento do trabalhador nas
tarefas de gestão e uma preparação mais adequada via educação regular. (FREITAS,
1991, p.10).

E ainda, “é muito provável que estejamos frente a uma retomada do tecnicismo
sob novas bases: uma espécie de neotecnicismo” (Id., p.11).
Nessa medida, todos os documentos que pautam a política educacional como:
Plano Decenal de Educação, LDB 9394/96 e regulamentações, Plano Nacional de
Educação, sistemas de avaliação nacional como SAEB, ENEM e “Provão”,
“PCN´s”, financiamento como o FUNDEF; estão embasadas em três estratégias
articuladas, ou seja, a desregulamentação, descentralização/autonomia e
privatização como mecanismo de afirmação da “nova era do mercado”.
Segundo PINO (2000) há uma evidente relação da privatização da educação
pública com os interesses comerciais neoliberais do FMI e do Banco Mundial. O
complemento da transformação da educação em um serviço privado fica por conta
de que mecanismos de mercado são fundamentais para a melhoria da qualidade
da escola. Por exemplo, a autonomia administrativa, pedagógica e financeira da
unidade escolar, preconizada pelos organismos internacionais mencionados,
baseia-se no pressuposto de que, com tal nível de descentralização, se
estabeleceria, nas escolas públicas, um cenário muito próximo àquele da iniciativa
privada, em que objetivos próprios e recompensas por produtividade representam,
em tese, o motor do dinamismo do setor.
A autonomia proposta tem por objetivo facilitar diversos tipos de parceria entre
cada estabelecimento e instituições locais, criando um conjunto de escolas que
podem diferir entre si quanto a fontes de financiamento e padrões de gestão.
“Nessa concepção, educação boa é educação barata e de curta duração. Esta é

uma regra básica das políticas de ajuste. As regras que disciplinam a gestão
escolar são buscadas no interior da administração empresarial capitalista.” (PINO,
2000, p.122).
Como mostrou Lauglo (1997, p.12), “deve haver menos gerenciamento por meio
de estruturas burocráticas centralistas e mais gerenciamento por objetivos e
indicadores de performance – uma orientação para resultados”. A escola deve ser
gerenciada buscando sempre uma especificação clara de objetivos e um controle
sobre os insumos e os resultados. Para complementar as diretrizes das agências
internacionais, a receita diz que “a educação secundária e a superior deveriam ser
sujeitas ao pagamento de taxas” (p. 13). A gratuidade fica destinada apenas para
a educação básica, para a qual é permitida, também, a educação privada.
Pino (2000) identifica a política educacional atual como uma vertente da teoria
tradicional de currículo. A teoria tradicional se caracteriza, fundamentalmente, pelo
apriorismo do método,
pelo foco no que deve ser, em vez de no que é. Daí a ênfase nos processos de
planejar, implementar e avaliar currículos, bem como a preocupação em fornecer
normas e diretrizes que contribuam para o desenvolvimento de uma prática
pedagógica efetiva (SILVA,1999,p.102).

A ofensiva neoliberal contra a escola pública se veicula através de um conjunto
medianamente regular e estável de medidas políticas de caráter dualizante e, ao
mesmo tempo, através de uma série de estratégias culturais dirigidas a quebrar a
lógica do sentido sobre o qual esta escola adquire legibilidade para as maiorias.
O neoliberalismo só consegue impor suas políticas antidemocráticas na medida em
que consegue desintegrar culturalmente a possibilidade mesma de exigência de
direito à educação (como direito social) e de um aparato institucional que tenda a
garantir a concretização de tal direito: a escola pública. (GENTILI, 1995, p.230).

O neoliberalismo para sua lógica implacável precisa de uma nova ordem cultural.
A violência do mercado adquire, neste contexto, uma extraordinária materialidade.
De uma perspectiva radicalmente democrática, o mercado é o espaço do nãodireito.”Consumir”, “trocar”, “comprar”, “vender”, são ações que, ainda amparadas
em certos direitos, identificam ou apelam aos indivíduos em sua exclusiva

condição de “consumidores”. Na retórica conservadora, ser “consumidor”
pressupõe um direito (em sentido estrito) e uma possibilidade de ação de
amplitude variável. No primeiro caso, refere-se ao direito de propriedade; no
segundo, à possibilidade de comprar e vender.
Na perspectiva da Nova Direita, o Estado só serve para conservar e defender a
propriedade e seu direito. Em matéria educacional isto tem um efeito interessante.
A desigualdade e a discriminação educacional, assim como a ausência de
políticas democráticas voltadas para garantir a “justiça distributiva do bem
educação”, formam parte de uma esfera de ação que a sociedade, isto é, o
mercado deve resolver sem interferência externa de nenhum tipo: a esfera da
caridade.
Para isso existem a Igreja, as organizações comunitárias, as associações de
moradores e todo um conjunto de instituições descentralizadas (algumas delas de
caráter especificamente educacional) que devem funcionar sem a ingerência
perniciosa dos governos. A caridade, quando é realizada pelo Estado, denomina-se
assistência social. E, na perspectiva neoconservadora e neoliberal, esse tipo de ação
gera maior desigualdade. (GENTILI, 1995, p.242).

Por outro lado, os que possuem educação ou têm possibilidade de possuí-la,
tampouco devem sentir a pressão do Estado sobre suas “costas”, já que isto
questiona o sentido mesmo que a propriedade adquire nas sociedades de
mercado. Nelas, a educação transforma-se- apenas para as minorias – em um tipo
específico de propriedade, o que supõe: direito a possuí-la materialmente; direito a
utilizá-la; direito a excluir outro de seu usufruto; direito de utilizá-la no mercado; e
direito de possuí-la como fator gerador de renda.
A desordem neoliberal faz da violência do mercado uma das armas mais certeiras
contra o bem estar das maiorias. Isto impõe as regras de um implacável processo de
“seleção natural” que, em sua microvisão reacionária, expressa o grau mais perfeito
de desenvolvimento da espécie humana. (GENTILI, 1995, p.244).

O mercado, como uma alternativa de política pública à “educação como monopólio
público” (BALL, 1995, p.196), caracteriza claramente o tom da política educacional
dos últimos anos, em todo o mundo ocidental. Existe, atualmente, na política
educacional, uma poderosa, bem-estabelecida e complexa ideologia do mercado

e, relacionada a isso, uma cultura da escolha, as quais estão baseadas em
perigosas idealizações sobre o funcionamento dos mercados, sobre os efeitos da
escolha por parte dos pais e sobre os incentivos dirigidos pelo “lucro”, na área da
educação.
Conforme BALL (1995) o funcionamento e os efeitos de um mercado da educação
beneficiam certas classes e frações de classes em detrimento de outras. Outra
vez, o mercado não é neutro. Ele pressupõe certas habilidades, competências e
possibilidades matérias (tempo, transporte, creche, etc.), que estão desigualmente
distribuídas entre a população. “O mercado na educação constitui um novo
arbitrário cultural e estabelece um novo nexo entre o sistema educacional e as
classes sociais – um novo modo de articulação” (p.216). A ideologia no mercado
funciona como um mecanismo de reprodução de classe.
Em primeiro lugar, ela pressupõe que as habilidades e as predisposições para a
escolha e capital cultural que pode ser investido na escolha são características
que existem de forma generalizada na população. Em segundo lugar, ela legitima
diferenças em relação àquelas capacidades e disposições quando põe a culpa em
quem (pais) não escolhe ou escolhe mal, ocultando-se as discriminações inscritas
no próprio sistema, ou seja, não se culpam nem as políticas nem os
procedimentos.
Nessa medida, o mercado produz exclusão e desqualificação, através de uma
retórica centrada na possibilidade de as pessoas fortalecerem seu poder de
decisão. Em terceiro lugar, o mercado educacional coloca quem “escolhe mal”, em
geral alguém pertencente a um grupo minoritário, numa dupla situação de
desvantagem, ao vincular a distribuição dos recursos à distribuição das escolhas.
“Cria-se um sistema de exclusão e diferenciação que reforça e amplia as
vantagens relativas das classes médias e superiores na educação estatal”.
(p.216).
O neoliberalismo ataca a escola pública a partir de uma série de estratégias
privatizantes, mediante a aplicação de uma política de descentralização autoritária
e, ao mesmo tempo, mediante uma política de reforma cultural que pretende
apagar do horizonte ideológico de nossas sociedades a possibilidade mesma de

uma educação democrática, pública e de qualidade para as maiorias. Uma política
de reforma cultural que pretende negar e dissolver a existência mesma do direito à
educação. Segundo Gentili (1995) o neoliberalismo precisa, em primeiro lugar,
ainda que não unicamente, despolitizar a educação, dando-lhe um novo
significado como mercadoria para garantir, assim, o triunfo de suas estratégias
mercantilizantes e o necessário consenso em torno delas.
“No campo especificamente educativo a regressão
neoliberal manifesta-se pelo aniquilamento da escola
pública mediante os mais diversos subterfúgios: escolas
cooperativas;

sistemas

escolares

de

empresas

(Bradesco,Xerox, Rede Globo de TV); adoção da idéia
do bônus educacional de Friedman; adoção de escolas
públicas; escolas organizadas por “comunidades ou
centros habitacionais populares”. (FRIGOTTO, 1995,
p.77).
Suárez (1995) indica que pelo princípio educativo da Nova Direita a escola é
receptora e ao mesmo tempo instrumento de uma potente política de reforma
cultural de sinal regressivo e antidemocrático. Entretanto, ainda é possível
constatar certa força efetiva de tradições culturais, políticas e pedagógicas
democratizadoras na constituição dos atores educacionais e materializada em
suas lutas e resistências às pretensões dualizantes e

marginalizantes dos

neoconservadores e seus aliados. Por isso, a escola ainda é um espaço social
conflitivo e marcado por contraditórios processos de produção simbólica.
A crise da escola pode ser entendida, deste modo, como parte de uma crise de
sentido que, embora a atravesse, determinando as lutas que dão em seu interior e em
seu contexto imediato, também envolve a nomeação mais genérica do social, do
possível e do desejável. (Id, p.264).

De acordo com Severino (1998) a educação se dá como mediação universal da
existência histórica a partir do ingresso do sujeito no universo das três práticas de
vida, a saber, a produtiva (trabalho), a social (participação política) e a
simbolizadora (cultura). Ela (a educação) se realiza a partir de um projeto
educacional relacionado a um projeto histórico e social, é mediadora e articuladora
do projeto político social e dos projetos pessoais de seus atores, constituindo-se
num processo de humanização.
É fato que a escola continua sendo uma necessidade histórica. Nessa medida, ela
precisa ter como base do seu fazer educativo, um projeto que represente um
conjunto articulado de propostas e programa de ações em função de uma
finalidade, de uma intencionalidade. Esta intencionalidade se traduz na raiz dos
objetivos do trabalho educativo. Assim, neste determinado momento histórico, o
projeto educacional a construir-se na escola, deve constituir-se como um projeto
contra-ideológico, denunciando a opressão.
A prática da educação pressupõe mediações subjetivas, a intervenção da
subjetividade de todos aqueles que se envolvem no processo. Dessa forma, tanto
no plano de suas expressões teóricas como naquele de suas realizações práticas,
a educação implica a própria subjetividade e suas produções.
Mas a experiência subjetiva é também uma riquíssima experiência das ilusões, dos
erros e do falseamento da realidade, ameaçando assim, constantemente,
comprometer sua própria atividade. Não sem razão, pois o exercício da prática
educativa exige, da parte dos educadores, uma atenta e constante vigilância frente
aos riscos da ecoligização de sua atividade, seja ela desenvolvida na sala de aula ou
em qualquer outra instância do plano macro-social do sistema de educação da
sociedade. (SEVERINO, 1998,p.86).

Para legitimar determinadas relações de poder que a consciência apresenta como
objetivas,

universais

e

necessárias,

supostamente

verdadeiras,

algumas

representações que, na realidade social referem-se, de fato, a interesses de
grupos particulares, em geral, grupos dominantes, detentores do poder no interior
da sociedade, são colocados como de interesse geral.

O que cabe, no entanto, à escola na sua autoconstituição como centro de um projeto
educacional, é ter presente essa ambivalência de sua própria condição de agência
educativa e investir na explicitação e na crítica desses compromissos ideológicos,
etapas preliminares para que possa tornar seu projeto elemento de transformação da
escola também em lugar de elaboração de um discurso contra ideológico e,
conseqüentemente, de instauração de uma nova consciência social e mesmo de
novas relações sociais. (SEVERINO,1995, p. 88).

Qual é a realidade do CEEP, hoje?
Este estabelecimento tradicional e de grande conceito no Ensino Médio técnico
público, para o setor secundário (industrial), que desde a sua origem tem como
intencionalidade uma educação profissional de qualidade e coerente com as
transformações sociais, tem obtido alguns progressos no que se refere aos
investimentos públicos para o ensino profissionalizante. Exemplo disso é a
implantação do Programa Brasil Profissionalizado do Governo Federal.
Configura-se,

então,

o

seguinte

quadro:

extinção

dos

cursos

técnicos

profissionalizantes a partir da adesão ao PROEM, iniciada em 1997 e concluída
em 2001; extinção gradativa do Ensino Fundamental, a partir de 2001; instituição
de cursos técnicos profissionalizantes de nível pós-médio (de acordo com a
política do PROEM), sendo os de Eletromecânica Industrial, com ênfase em
Mecatrônica, e Química Industrial com ênfase em Processos Industriais. A seguir,
ocorreu a implantação gradativa do Ensino Médio Integrado, a partir de 2004,
oferecendo os cursos de Eletromecânica, Química Industrial e Meio Ambiente,
com duração de quatro anos. Para atender ao decreto nº 5.154 de 2004, os cursos
de nível Pós-Médio foram modificados, da organização trimestral por módulos e
competências, para semestral, por disciplinas e conteúdos, recebendo a
denominação de Subseqüentes ao Ensino Médio. Em 2008 foi dado início os
cursos de Eletromecânica e Construção civil na modalidade PROEJA.
A manutenção financeira do CEEP Curitiba depende dos seguintes fundos:
Fundo Rotativo, que abrange todos os níveis de ensino da Educação Básica no
Estado do Paraná;
Fundo Rotativo da SEED, específico para as escolas profissionalizantes;
Complementação financeira proveniente de contribuição da APMF.

O

CEEP

Curitiba,

como

todas

as

instituições

estaduais

de

ensino

profissionalizante, obedece aos princípios pedagógicos e políticos definidos pela
gestão do governo do estado. A atual gestão vem estimulando a retomada da
oferta pública da Educação Profissional no Estado do Paraná, visando o
desenvolvimento

sócio-econômico

do

estado

e

a

vocação

econômica

característica de cada região. As políticas públicas adotadas por esta gestão
privilegiam propostas curriculares que apresentam como princípios: o trabalho, a
cultura, a ciência e a tecnologia.
Entre as diretrizes estabelecidas nas políticas públicas instituídas na presente
gestão, apontadas pelo Departamento de Educação e Trabalho, destacamos:
Assegurar a oferta de educação profissional na rede pública estadual de ensino,
com vistas à formação profissional, progressiva e continuada, visando a formação
integral do adolescente – escolaridade, profissionalização e cidadania.
Reequipar os estabelecimentos de ensino com o intuito de propiciar aos alunos, o
acesso às inovações tecnológicas, para formação do técnico.
Adequar as estruturas físicas dos estabelecimentos por meio de execução de
reformas, construção e ampliação, quando necessário.
Redefinir o perfil profissional e o processo de seleção para a contratação de
pessoal, para compor as equipes pedagógicas, de professores, técnicas e
administrativas;
Dotar os estabelecimentos de recursos financeiros para que seja possível a
viabilização de compra de equipamentos didáticos e laboratórios, se necessário, e
a manutenção dos já existentes.
Promover programas de capacitação para os profissionais que atuam nos
estabelecimentos com a finalidade de promover a formação e atualização dos
professores e das equipes pedagógica, técnicas e administrativas.
Ressignificar o papel dos Centros de Educação Profissional da rede pública
estadual, articulando a formação continuada e técnica.
Desta maneira o CEEP Curitiba vem ampliando a oferta de vagas e de cursos,
buscando propiciar aos futuros profissionais uma educação de qualidade,
contribuindo assim para o desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade.

E como o CEEP Curitiba se posiciona ao apontar os problemas que enfrenta?
Durante atividades pedagógicas realizadas na escola, pudemos constatar com os
docentes e profissionais envolvidos na rotina escolar, entre os principais
problemas da realidade escolar:
Desistências dos alunos durante o curso, tendo como alguns motivos as
dificuldades econômicas para transporte, aquisição de material e outros. Também
foi apontado como motivo o baixo desempenho dos alunos nas disciplinas
fundamentais, como matemática, língua portuguesa, física e química, que
resultam em dificuldades para a aprendizagem;
Os alunos não têm conhecimento prévio das características dos cursos e, por isso,
não sabem quais as funções profissionais que vão assumir após formados;
Grande ocorrência de alunos que solicitam mudança de turno devido a troca de
turno de trabalho;
Falta dos professores na escola, para participação de cursos e outros;
Falta de preparo básico dos alunos em disciplinas fundamentais para uma boa
compreensão dos conhecimentos técnicos dos cursos;
Falta de horários em contraturnos para recuperação paralela, o que sobrecarrega
a carga horária normal das disciplinas e não proporciona a recuperação de
conteúdos;
Indisciplina dos alunos do ensino médio integrado;
Falta de esclarecimento com relação à concepção de educação entre os docentes,
em sua prática cotidiana;
Falta de participação dos pais nas decisões da escola e no acompanhamento dos
seus filhos;
Falta de profissionais para trabalho técnico-administrativo, inspetores escolares e
serviços gerais;
Falta de atualização dos equipamentos dos laboratórios, tanto técnicos como dos
de informática;
Livros técnicos desatualizados ou em pequeno número.

5 MARCO CONCEITUAL

5.1 Concepção de sociedade, ser humano e educação
A ação educativa influencia e é influenciada pela sociedade, ou seja, é um
fenômeno social.
Como afirma Libâneo (1994, p .17), a prática educativa não é apenas exigência da
vida em sociedade, mas também o processo de prover aos indivíduos
conhecimentos e experiências culturais que os tornam aptos a atuar no meio
social e a utilizá-lo, em função de necessidades econômicas, sociais e políticas
da coletividade.
A educação de um modo geral é composta por tudo o que o indivíduo aprende na
sua vida enquanto ser inserido numa sociedade, que naturalmente é formada por
conhecimento, valores, crenças, técnicas e costumes repassados de geração a
geração.
A educação, ao ser estudada, foi dividida em intencional e não intencional. Não
intencional compreende as influências que sofremos durante a vida e que não
estão diretamente relacionadas a instituições educacionais, são situações não
planejadas que acontecem de forma espontânea. Um exemplo de educação não
intencional são as relações humanas no âmbito familiar, onde diariamente são
transmitidos valores, crenças e conhecimentos, etc... sem que estas tenham sido
planejadas e ou organizadas. Já a intencional compreende as ações educativas
que foram planejadas e organizadas buscando atingir objetivos previamente
definidos.
Sendo a educação parte integrante das relações sociais, econômicas, políticas e
culturais, ela está naturalmente subordinada às estruturas sociais. No Brasil, como
em diversos países do mundo atual, a sociedade está dividida em classes, sendo
que cada classe tem seus interesses particulares.
Quando se diz que a educação é influenciada pela sociedade global, é porque o
ato educativo, seus objetivos e ações são determinados pelas exigências da

sociedade da qual fazem parte. Desde o início dos tempos os homens vivem em
grupos sociais, onde os componentes se interdependem na luta pela
sobrevivência, e é da distribuição desigual do produto do trabalho que surgem as
desigualdades sociais. As relações de interdependência foram se transformando e
chegou-se à divisão do trabalho, quando os indivíduos passaram a ocupar
diferentes lugares na ação produtiva.
Como afirma Libâneo,
As relações sociais no capitalismo são, assim fortemente marcadas pela divisão da
sociedade em classes, onde capitalistas e trabalhadores ocupam lugares opostos e
antagônicos no processo de produção. A classe social proprietária dos meios de
produção retira seus lucros da exploração da classe trabalhadora. Esta a qual
pertence quase 70% da população brasileira, obrigada a trocar sua capacidade de
trabalho por um salário que não cobre suas necessidades vitais e fica privada
também, da satisfação de suas necessidades espirituais e culturais. A alienação
econômica dos meios e produtos do trabalho dos trabalhadores que é ao mesmo
tempo uma alienação espiritual determina desigualdade social e conseqüência
decisiva nas condições de vida da grande maioria da população trabalhadora. Este é
o traço fundamental do sistema de organização das relações sociais em nossa
sociedade. (1992, p. 19-20)

Essas desigualdades na divisão dos bens materiais atingem também o acesso aos
bens culturais. A classe dominante domina os bens culturais e neste caso tende a
utilizá-los de acordo com os seus interesses, assim a classe trabalhadora recebe
em geral uma educação que os prepara para o trabalho físico, não é interessante
para a classe dominante que a classe trabalhadora seja levada a pensar, a
questionar, pois naturalmente esses questionamentos se voltariam para as
injustiças sociais. Os dominantes utilizam-se dos meios culturais para justificar e
perpetuar as desigualdades sociais.
Mas a educação também influencia diretamente a sociedade e, portanto, também
pode agir ativamente em prol da transformação social, buscando uma sociedade
mais justa e igualitária.
A responsabilidade do professor, sendo assim, é muito grande, pois sua ação
docente será respaldada por uma concepção de educação que vise ou não a
transformação.
A educação é vista sob três pontos na sociedade. O primeiro a vê como a
responsável pelo direcionamento da sociedade, na medida em que ela é capaz de

direcionar a vida social, salvando-a da situação em que se encontra. Outro
entende que a educação reproduz a sociedade como ela está. E o último
compreende a educação como mediadora de uma forma de entender e viver a
realidade global social, onde a educação nem salva nem reproduz a sociedade,
mas serve de meio para formação de uma nova concepção de sociedade.
A educação como redenção da sociedade, aceita-a como um conjunto de pessoas
que vivem e sobrevivem num todo orgânico e harmonioso, onde grupos e
indivíduos ficam a margem desse todo. Esta tendência acredita que a sociedade
esta naturalmente estruturada, e o que importa é manter e conservar a sociedade,
integrando os indivíduos no todo social.
Esta tendência aceita naturalmente a sociedade e a sua estrutura, onde o
indivíduo tem sua função determinada pelo dom e pela sua força de vontade. Por
exemplo, um catador de papel só não deixa de ser catador porque não se esforça
e não “corre atrás”.
A concepção de educação como transformação da sociedade, compreende a
educação como uma mediação, que não redime e nem reproduz a sociedade, mas
serve para realizar projetos através de outros meios, visam formar alunos
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5.2 Concepção de escola, conhecimento, ensino-aprendizagem e
avaliação
Segundo Paulo Freire, o educador que tem como objetivo ensinar, seja ele
progressista ou conservador, deve saber o que ensinar.
Para o educador progressista e coerente com sua concepção de educação, o
ensino dos conteúdos estará sempre relacionado a uma leitura crítica da
realidade. Este considera o saber da experiência feita, que os educandos trazem
para a escola e relaciona estes saberes com o conhecimento científico.

O educador progressista compreende que a educação tem o seu papel na
transformação da sociedade e conhece os limites para realizar de forma
competente o que lhe cabe fazer.
Na visão de Paulo Freire, as escolas devem se transformar em centros de
criatividade, espaços estes onde se ensina e se aprende com alegria. Ele sabia
que para isso acontecer seria necessário a demanda e confluência de fatores
como condições materiais condignas, salários decentes, escolas conservadas,
agilização de medidas burocráticas indispensáveis ao bom funcionamento das
escolas, respeito aos educadores, educandos e todos, criação de frente de
trabalho para executar a tarefa de forma rápida e correta, ética e estética no
âmbito escolar, ouvir meninos e meninas, sociedades de bairro, pais, mães,
diretores

de escolas, delegados

de ensino, professores

e professoras,

supervisores e supervisoras, comunidade científica, zeladoras, merendeiras, etc.
Paulo Freire acreditava também, que para que acontecesse essa mudança da
cara da escola, seria necessária a formação continuada permanente dos
educadores, onde se deveria enfatizar a reflexão sobre a prática.
Via como fundamental em uma escola, a beleza e a amorosidade para com toda a
comunidade escolar. Seria um espaço onde todos sentissem prazer em estar, que
se vissem como parte integrante dessa escola bonita e agradável.
A avaliação sempre foi e ainda é ainda é um aspecto muito polêmico no interior da
escola. Existem práticas avaliativas conservadoras, restringidas a contagem de
erros e acertos produzidos pelos alunos. Possui caráter seletivo e autoritário. O
grande desafio dos educadores é saber como avaliar a aprendizagem do aluno de
forma coerente e justa. Perrenoud (1993) afirmou: “não mexam na minha
avaliação”; esta afirmação nos oferece o entendimento

de que a falta de

compromisso, envolvimento e de conhecimento por parte dos educadores cria um
obstáculo para qualquer mudança e diálogo.
A proposta é conhecer a diferença entre avaliação de rendimento escolar e a
avaliação da aprendizagem, discutir as possibilidades metodológicas de uma
avaliação formativa através do pressuposto de que a avaliação da aprendizagem é
um desafio para o desenvolvimento profissional do professor.

Avaliar a aprendizagem do aluno, na perspectiva de sua formação, é uma tarefa
complexa que exige um olhar para os resultados objetivos das provas, mas,
sobretudo para os processos utilizados pelos alunos na resolução das situações
problemas.
A avaliação formativa necessita contextualizar, as respostas do aluno, enquanto
sujeitos históricos.
É o conhecimento situado que está em processo de julgamento, não o aluno. Tal
avaliação é parte integrante de um processo educativo em que erros são
considerados com momentos na aprendizagem e não com falhas repreensíveis ou
manifestações patológicas.
Avaliar consiste em conferir valores e atributos conforme a importância que
apresentem. A avaliação indica uma qualidade, a comparação por meio de análise
dos resultados. Seus resultados são expressos sob a forma de conceito.
Avaliação da Aprendizagem é um processo sistemático, contínuo e integral
destinado a verificar até que ponto os objetivos instrucionais foram alcançados, ou
seja, como está o rendimento dos alunos no assunto que está sendo ministrado e
no curso que realiza.
Existem três tipos de avaliação:
Avaliação Diagnostica: É aquela realizada antes de iniciar um curso ou uma
disciplina fornecendo subsídios para que o professor possa planejar suas aulas
atendendo às necessidades específicas daquela turma.
Quando usada antes de iniciar um assunto, pode servir para o professor verificar
se o aluno possui pré-requisitos para tal.
Avaliação Formativa: É a que ocorre durante o processo ensino-aprendizagem. É
constituída de testes ou outros instrumentos aplicados periodicamente com a
finalidade de verificar se a aprendizagem está ocorrendo como previsto. Este tipo
de avaliação oferece ao professor um retorno contínuo acerca do que está
ensinando, oferecendo-lhe a oportunidade de reformular

métodos, caso

necessário, buscando corrigir possíveis falhas.
Avaliação Somativa: É a que ocorre ao final de uma disciplina ou curso, com a
finalidade de proporcionar uma nota ou um conceito. Esta avaliação verifica o

produto da aprendizagem isto é, o que resultou do trabalho do professor e do
aluno.
Embora tenha papel importante no processo ensino-aprendizagem, a avaliação
somativa pouco pode fazer no sentido de corrigir as possíveis falhas desse
processo, pois ela ocorre ao final e seus resultados somente poderão ser
aproveitados em cursos futuros.
Em síntese, na avaliação diagnóstica o fundamental é localizar as deficiências
educacionais de cada aluno. Na avaliação formativa o maior cuidado é com o
próprio processo ensino-aprendizagem que vai sendo julgado à medida que se
desenvolve. Finalmente na avaliação somativa as atenções são voltadas para a
determinação do grau de competência que o aluno atingir. Entretanto, para que se
faça avaliações do curso como um todo, são necessários os dados obtidos pelos
três tipos de avaliações.
As avaliações acima descritas correspondem as seguintes funções:
Diagnosticar – visa fornecer ao professor informações sobre as experiências e
conhecimentos

adquiridos

pelo aluno (pré-requisitos), permitindo uma melhor

orientação aos seus estudos;
Controlar – tem a finalidade de informar ao professor como está sendo
desenvolvida a aprendizagem do aluno (seu desempenho), sendo útil na correção
de eventuais distorções no processo de assimilação dos conteúdos por parte
aluno.
Classificar – demonstra comparativamente os resultados obtidos pelos alunos ao
final de parte ou de todo o curso. Representa o propósito maior da avaliação
sendo útil para a diferenciação entre os alunos bons, médios e fracos.
Um ensino construtivo requer avaliação contínua, formativa, diferenciada e
multidimensional, ou seja, a educação formadora deve ser alicerçada em diretrizes
uníssonas desde sua concepção através do currículo, programa, prática educativa
e avaliação. A avaliação é parte de um processo contínuo no qual o professor
pode perceber o desenvolvimento do aluno como um todo. Segundo Luckesi, a
avaliação não pode ser utilizada só como função classificatória, mas como um

instrumento de compreensão do estágio de aprendizagem em que se encontra o
aluno.
Avaliar não é reprovar, mas sim compreender e promover a cada momento, o
desenvolvimento pleno da criança, do jovem, ou de qualquer individuo ou grupo
social que se submeta ao processo de alfabetização e de aprendizagem em geral.
Avaliar implica em observar, através de um conjunto de instrumentos, que
permitam identificar o desenvolvimento, parcial ou geral, das aprendizagens
realizadas e dos resultados obtidos. Para tanto, todos os sujeitos devem participar
da construção deste processo e terem noção de que todos os elementos que
constituem a avaliação são também objetos desta. Ao avaliar um aluno, avalia-se
todo o sistema educacional, a instituição, as competências docentes e a
metodologia, é necessário ser muito ingênuo, para creditar que toda esta
complexidade pode estar refletida em uma simples prova de conhecimentos.
As atividades de avaliação ocupam uma grande parte do tempo e do esforço de
alunos e de professores, dependendo do que é valorizado no currículo e, portanto
alvo de avaliação, haverá mudanças na motivação, auto-conceito, hábitos de
estudos e estilos de aprendizagem.
Para Paulo Freire, Projeto Político-Pedagógico é a tradução dos sonhos e anseios
da comunidade escolar, na busca da superação do que se está estabelecido.
Assim, na construção do Projeto Político-Pedagógico, deve-se levar em conta a
necessidade de socialização do conhecimento historicamente e socialmente
acumulado, para que haja participação efetiva por parte de todos. É através do
projeto que a escola vai se tornar realmente competente e respeitar a forma de
“estar sendo” de seus alunos e alunas, seus padrões culturais e de classe, seus
valores, sua sabedoria e sua linguagem.
Nesse projeto a escola deixa claro que todas as crianças têm o direito de
conhecer, de estudar e desenvolver da melhor forma todas as suas possibilidades
intelectuais.
Nessa proposta pedagógica por uma escola séria, competente, justa, alegre e
curiosa, passa a reformulação curricular, onde deve ser levada em conta o que
dizem os diretores, professores, supervisores, merendeiras, pais e mães e os

alunos. “É preciso que falem a nós de como vêem a escola, de como gostariam
como ela fosse; que nos digam algo sobre o que se ensina ou não se ensina na
escola, de como se ensina”. (FREIRE, 1999 p. 43).
Nesse projeto não pode existir o autoritarismo, licenciosidade, manipulação e
expontaneísmo. Deve existir sim, a intervenção, liderança, suscitação com
autoridade e respeito à liberdade dos outros e à sua dignidade. O projeto deve ser
conduzido de forma democrática, com diálogo aberto e corajoso, com a
participação de todos os envolvidos com a escola.
Antes de discutirmos sobre a reformulação de nossas propostas de trabalho, é
necessário fundamentar a escola. Segundo Severino,
a escola se caracteriza como a institucionalização das mediações reais para que uma
intencionalidade possa tornar-se efetiva, concreta, histórica, para que os objetivos
intencionalizados não fiquem apenas no plano ideal, mas ganhem forma real. (1998 p.
85).

Assim sendo, a escola se dá como o lugar do entrecruzamento do projeto político
coletivo da sociedade com os projetos pessoais e existenciais de educadores e
educandos.
Há uma grande necessidade de fazer-se compreender a escola como uma
representação efetiva de consolidação da cidadania.
Para compreendermos o projeto pedagógico deve-se desencadear ao longo das
discussões propostas, um processo que leve a comunidade escolar a buscar o
auto-conhecimento e o conhecimento das realidades que interagem em seu
contexto.
Todo esse processo exige uma (re)elaboração teórico/prática, porém devemos
resgatar através desta um caminho para a mediação de saberes e da própria
realidade.

5.3 Organização interna da escola.

A escola é composta pelos segmentos dos docentes, discentes e funcionários,
além dos pais e comunidade em geral. Todos podem participar ativamente da
administração da instituição escolar nos seus espaços de decisão, como o
Conselho Escolar, o Grêmio Estudantil ou a APMF. Podem participar, ainda, nas
Assembléias Ordinárias e Extraordinárias realizadas durante o ano letivo na
escola.
O funcionamento da Escola e de seus laboratórios, biblioteca e outros espaços,
bem como os direitos e deveres de todos os segmentos escolares, estão
apresentados no Regimento Escolar da Escola, que trata de seu funcionamento. O
atual Regimento Interno foi aprovado em dezembro de 2007 através do Ato
Administrativo nº 1036/07.
A APMF tem seu funcionamento regulamentado pelo Estatuto da APMF, aprovado
em 2008.
O Grêmio Estudantil tem também sua organização, estrutura e funcionamento
previsto por regimento próprio. No momento há o interesse de alguns alunos na
formação de chapas para atuação no Grêmio.

5.3.1 Princípios da gestão democrática
Com o advento dos ideais da Revolução Francesa, a burguesia idealizou uma
escola que atendesse seus interesses. Essa escola deveria ser pública, pois
tornar pública a instrução era necessário para retirar das mãos da Igreja o controle
do sistema de ensino e conseqüentemente o controle ideológico, que deveria
passar para as mãos do estado “burguês”. Este estado deveria atender as
necessidades e reivindicações das camadas populares, mas passa a controlar a
educação de acordo com seus interesses, usando assim a instrução como forma
de legitimação no poder. Assim, tornando a escola pública e portanto sujeita a
controle, é arrumada uma forma de manter a sociedade coesa, porém moldada de
acordo com os padrões desejados pela burguesia, subordinando assim os
interesses do povo ao da classe dominante.
Essa escola pública, isto é, destinada ao povo do 3º Estado, traz consigo, alguns
princípios: o da universalidade, da gratuidade e o da laicidade.
O princípio da universalidade, pressupõe a igualdade de ensino para todos, sem
distinção de classes. Origina-se da idéia de igualdade: já que todos são iguais,
todos têm direito à mesma instrução. Apesar de ser criada pela burguesia, já que
vem de um princípio burguês, o da igualdade, ela também origina-se de
reivindicação do povo do 3º Estado, durante a revolução francesa. A burguesia
então adotou essa reivindicação, colocando-lhes, porém, um limite que é a própria
condição social do indivíduo: se tiver condições, desfruta do ensino, senão fica
sem acesso. A burguesia também manipula essa universalidade, procurando
passar conteúdos úteis para a sociedade em questão. Isso foge à idéia de que a
educação deva ser para todos e que todos tem direito de se instruir de maneira
“universal”.
A gratuidade, é um princípio que, dependendo do momento político, é defendida
ou não. A maior parte dos teóricos defende que pelo menos o ensino básico deve
ser gratuito, pois isso levaria a um tipo de padronização do ensino, o que
consistiria em um nivelamento de instrução de determinada classe social. Já
Talleyrand, propõe a idéia de que a instrução é uma dívida que a burguesia

contraiu com o povo, por ocasião de seu apoio na revolução, e que deveria ser
paga. Condorcet defende a gratuidade como forma das crianças pobres
desenvolverem suas habilidades. Encara a escola pública como fator de
igualização, devendo por isso ser gratuita. Independente de tudo isso, a
gratuidade foi uma conquista das classes populares.
A proposta da laicidade, que é a quebra de vínculos com a Igreja, deve ser
entendida como a uma ruptura com o sistema antigo, feudal e eclesiástico. Surge
a necessidade de se criar uma nova visão de mundo e do homem, idéia essa que
vinha desde o Renascimento. Prioriza a razão como instrumento de entendimento
dessa nova realidade, devendo o homem buscar nele próprio, como centro de
todo desenvolvimento humano, essa nova visão. Assim seria criado um novo
conceito de moral humana, que possibilitaria ao homem um progresso contínuo e
o aperfeiçoamento da humanidade.
Já a obrigatoriedade como princípio, contraria o pensamento burguês, pois lembra
a esses os constrangimentos pelos quais passavam no sistema antigo. Apesar
disso, houve tentativas de tornar a escola obrigatória, mas não foram aceitas. Isso
denota claramente a intenção da burguesia de só adotar procedimentos que
convinha aos seus interesses, porque a burguesia também temia a força do povo.
Tornar o estudo obrigatório era dar instrumentos ao povo na sua luta por mais
direitos, sendo então conveniente mantê-lo na ignorância.
Nota-se claramente que a instrução “burguesa”, deixa de ser o elemento de
libertação, de transformação da condição humana, para tornar-se apenas um fator
de acomodação das tensões sociais e de dominação das classes populares. A
escola então é usada apenas para acomodar as tensões entre as classes, inibindo
qualquer tentativa de mudança. Ela serve apenas para defender uma certa visão
de mundo burguesa.
E isso perdura até hoje, onde quase todas as decisões são tomadas a partir de
interesses econômicos de certas classes, a quem não interessa a mudança no
“Status Quo”. Querem manter seus privilégios e para isso não hesitam em usar a
educação para conseguir seus propósitos. De que adianta tornar a escola
obrigatória, se as crianças tem que trabalhar para ajudar os pais? Que a escola

deva ser laica, universal e gratuita, todos concordamos, isto já é determinado pela
nossa Constituição Federal. Mas será que as oportunidades de aprendizado são
iguais para todos? Sabe-se que não, e que nós educadores devemos propiciar
que a escola cumpra sua função para qual foi criada. Isso só será possível através
da reflexão constante de nossa prática, que deve estar amparada no Projeto
Político-Pedagógico. Além desses princípios, a escola pública ainda tem de
apresentar:
Igualdade de condições para acesso e permanência na escola, sendo que se há
desigualdade no ponto de partida, deve ser garantida a igualdade no ponto de
chegada;
Igualdade de oportunidade requer: ampliação no atendimento, manutenção da
qualidade e qualidade que não pode ser privilégio das minorias econômicas e
sociais;
Superação dos desafios de qualidade, proporcionando qualidade para todos e
incorporando as dimensões técnica e política.
A dimensão técnica enfatiza os instrumentos, os métodos, a técnica, que significa
a habilidade formal de manejar meios, instrumentos, formas, procedimentos diante
dos desafios da vida moderna. A dimensão política, refere-se a qualidade política
que é condição indispensável para proporcionar a participação. Ela enfatiza os
fins, os valores e os conteúdos. Está diretamente vinculada a competência do
indivíduo de se posicionar e apontar caminhos, frente a sua experiência na
definição e transformação da sociedade. A relação existente entre competência
formal e política, depende da competência dos meios a serem utilizados. Essa
utilização implicará em consciência crítica, capacidade de ação, domínio do saber
e intenção de mudança, refletindo numa ação transformadora. A autonomia
administrativa
refere-se a organização da escola, considerando aqui a gestão democrática
relacionada a participação dos vários representantes da comunidade escolar. Ela
traduz a possibilidade da escola indicar os seus dirigentes por meio de processo
eleitoral,
constituição dos conselhos escolares com funções deliberativas,
construtivas e fiscalizadoras, a formulação, a aprovação e a implantação do plano de
gestão escolar. (VEIGA, 1998, p. 17).

A direção da escola necessita destacar-se como coordenadora de um processo de
relações internas – administração pessoal, controles normativos-burocráticos,
racionalidade interna e externas – com a comunidade na qual a escola está
inserida.
A autonomia financeira é essencial para a manutenção de um ensino de
qualidade, sendo considerada uma atividade-meio, pois viabiliza o espaço e as
condições materiais para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem.
A Lei 9394/96, além de explicitar a incumbência da escola de “elaborar e executar
sua proposta pedagógica” define também sua responsabilidade em “administrar
seu pessoal e recursos financeiros”.
A autonomia financeira compreende as competências para elaborar e executar
seu orçamento, porém nela está englobada duas vertentes: dependência
financeira do poder público, que é o Estado, como agente central na alocação de
recursos destinados ao financiamento dos serviços educacionais e o controle de
previsão de contas.
Um controle mais eficaz será exercido pela participação democrática, com a
definição das normas da aplicação feita coletivamente pelos conselhos escolares,
procurando atender as reais necessidades da comunidade e os objetivos em seu
projeto educacional.
O Conselho Escolar é o órgão máximo de direção, tem caráter deliberativo, com
sentido organizador, não no sentido de assumir as tarefas de manutenção do
ensino público, que são de responsabilidade do Estado, mas sim, como núcleo de
pressão e resistência, que cobra o cumprimento das leis. Cobra também, o dever
do Estado, na garantia de condições para o adequado funcionamento da escola e
fundamentalmente na conscientização da sociedade, da responsabilidade perante
as questões sociais.
O Conselho Escolar é o espaço para debates e tomada de decisões, onde
professor, aluno, pais, funcionários, enfim, toda a comunidade escolar explicita
seus interesses e reivindicações. Deve favorecer a aproximação de todos para
uma reflexão sobre o processo, avaliando constantemente as ações tomadas nas
decisões. Possibilita também comunicação vertical e horizontal entre todos os

participantes, além de ser também um gerador de descentralização, pois delega
poderes e responsabilidades a todos os envolvidos.
O Conselho de Classe, inserido no Conselho Escolar, tem como objeto de estudo
o ensino e suas relações com a avaliação da aprendizagem. Ele é contraditório na
medida em que pode ser tanto instrumento de manutenção, quanto de
transformação, dependendo da forma que é concebido. Converge para a
transformação quando sua ação está voltada para as relações pedagógicas
alternativas e possibilita a articulação dos diversos segmentos da escola, cujo
objeto de estudo/trabalho é o processo de ensino, sendo ele a mola mestra em
torno da qual se desenvolve todo o processo de trabalho escolar.
É fundamental que a direção da escola e o Conselho Escolar saibam adequar as
despesas às respectivas fontes de recursos para que a gestão financeira seja
otimizada.
A autonomia pedagógica consiste na liberdade de ensino e pesquisa. Está
estreitamente ligada à identidade, a função social, à organização curricular, à
clientela, à avaliação, bem como aos resultados e, portanto, à essência do projeto
pedagógico da escola.
Conforme Neves (1995), in: Veiga (1998, p18), a autonomia pedagógica diz
respeito às medidas essencialmente ligadas à prática educativa, necessárias ao
trabalho de elaboração, desenvolvimento e avaliação do projeto políticopedagógico, em consonância com as políticas públicas vigentes e as orientações
do sistema de ensino. Ela abrange os seguintes aspectos: poder decisório
referente à melhoria do processo ensino-aprendizagem, a adoção de critérios
próprios de organização da vida escolar e de pessoal docente e, celebração de
acordos e convênios de cooperação técnica.

5.3.2 O currículo da escola
O Centro Estadual de Educação Profissional de Curitiba, oferta a Educação
Profissional

Integrada

ao

Ensino

Médio

com

os

cursos:

Técnico

em

Eletromecânica, Química Industrial, Meio Ambiente, Eletrônica e Edificações;
Subseqüente ao Ensino Médio com os

cursos: Técnico em Eletromecânica,

Química Industrial, Eletrônica e Edificações e ainda em fase de reconhecimento os
cursos de Eletromecânica e Edificações na modalidade PROEJA. Para 2011 está
prevista a implantação dos cursos de Biotecnologia e Mecânica.
Encontra-se, ao longo da história da educação, diferentes tendências pedagógicas
que ora privilegiam o docente, o método, o aluno, porém os maiores centram-se
na legitimidade da produção do saber, envolvendo não só teorias da educação
escolar, mas a teoria da produção e formação dos homens na historia. Nesse
sentido, a educação é entendida numa perspectiva de “construção histórica”,
inseparável das relações sociais produtivas do cotidiano.
Portanto, a escola tem refletido, no seu dia-a-dia, as marcas contraditórias desta
sociedade, impressa pelo conjunto de determinações

sociais e adquire, ao

mesmo tempo, especificidade enquanto agência socializada de produção do
saber.
Historicamente, o que se pode perceber é um duplo processo de expropriação:
material e intelectual. O trabalho é dimensão fundamental da vida humana e se faz
presente em todas as ações e atividades do homem, tendo uma dimensão
dinâmica e libertadora, na medida em que modificam as condições materiais de
existência, suas formas de pensar e agir. Por outro lado, pode constituir-se num
elemento de alienação, quando não é permitido ao trabalhador alcançar o
processamento da produção em seu conjunto, nem a essência criadora do ato do
trabalho, que comporta possibilidades de iniciativa, de reflexão e de decisão. É no
mundo do trabalho que se situa o “lócus” da unidade teórica e prática, pontos de
partida e de chegada da ação educativa.
A questão de trabalho deve ser pensada a partir da especificidade da educação
escolar dos limites da escola. Repensar a relação e educação que emergem
destas relações. A presença mais marcante do trabalho na escola se dá na
medida

dos

conhecimentos

acumulados

historicamente

pelo

homem

e,

especialmente, dos conhecimentos científicos e tecnológicos que, quando
produzidos, dão respostas concretas aos problemas enfrentados pelo homem em

seu caminhar. Nesse sentido, a história do conhecimento é a própria história do
trabalho.
Segundo Saviani (1989), no Ensino Médio não basta dominar os elementos
básicos e gerais do conhecimento, é preciso também explicitar como o
conhecimento converte-se em potência material no processo de produção. Para
que esta condição se efetive, a escola deve assegurar a sua função de ensinar
bem e de forma sistematizada, garantindo a formação pelo domínio do saber.
Nesta perspectiva, a postura de uma escola democrática visa a preparação do
educando para a democracia, elevando sua capacidade de compreensão em
relação aos determinantes econômicas, político, para que venha atuar no mundo
do trabalho com a consciência de seu papel de cidadão participativo.
O trabalho é o contexto mais importante da experiência do Ensino Médio, de
acordo com as diretrizes curriculares traçadas pela LDB 9394/96. O significado
desse destaque deve ser devidamente considerado na medida em que o ensino
médio é parte integrante da Educação Básica e que o trabalho é o princípio
organizador

do

currículo.

O trabalho

não

é

mais

limitado

ao

ensino

profissionalizante. Muito ao contrário, a lei reconhece que, nas sociedades
contemporâneas todos, independentemente de sua origem ou destino sócioprofissional, devem ser educados na perspectiva do trabalho, sendo esta uma das
principais atividades humanas, campo de preparação para escolhas profissionais
futuras e espaço de exercício de cidadania.
O trabalho e a cidadania são previstos com os principais contextos nos quais a
capacidade de continuar aprendendo deve se aplicar, a fim de que o educando
possa adaptar-se às condições em mudança na sociedade, especificamente no
mundo das ocupações.
Além das questões referentes ao trabalho e às oportunidades de aprendizado, a
escola deve preocupar-se com as diferenças culturais e étnicas que os estudantes
trazem de suas realidades. Nesse sentido, estabelece critérios para aplicação da
Lei 11.645 de 2008, onde inclui a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura
Afro-Brasileira e Indígena, principalmente nas disciplinas de Artes, Literatura e
História no Ensino Fundamental e Médio.

5.3.3 Capacitação continuada de educadores e capacitação de
ensino
As mudanças exigidas pelas reformas educacionais incidem também, como não
poderia deixar de ser, na formação dos profissionais da educação. A mudança no
perfil e nas incumbências do professor, exigida pela LDB 9394/96 não só no
âmbito das instituições como na escola.
A escola é o local privilegiado para a formação continuada com o apoio
indispensável da SEED.
Para tanto, a escola como contexto de formação poderá planejar atividades de
acordo com as necessidades de seus profissionais, o que implicará em formas e
conteúdos variados. Aventamos algumas possibilidades:
Organizar grupos de estudo e seminários sobre políticas Educacionais e demais
questões necessárias ao bom desempenho das atividades pedagógicas
apresentadas pelo conjunto dos professores;
Propor discussões e trabalho em conjunto com os professores da mesma área de
conhecimento, com vistas ao aprofundamento da questão da interdisciplinaridade;
Elaboração de critério e indicadores de avaliação da prática pedagógica pela
equipe;
Selecionar e elaborar material didático e discutir sobre formas de utilização.
Após reuniões com a comunidade escolar para discussão do Projeto Político
Pedagógico chegou-se a seguinte proposta. Porém, é necessário frisar que a
mesma só poderá ser concretizada com o apoio direto da mantenedora.
As propostas de capacitação docente deveriam priorizar um sistema de
capacitação de estratégias múltiplas e flexíveis incluindo, entre outras:
Tornar a escola uma unidade de capacitação para o conjunto da equipe escolar,
com assistência técnica dos órgãos descentralizados da administração estadual

ou dos órgãos municipais e/ou em cooperação com a Universidade, deslocando
recursos humanos e materiais para a escola;
Aproveitamento de professores reconhecidamente eficientes e com mais
experiência para acompanhar o trabalho dos ingressos;
Adoção de sistemas de informação simples e de divulgação ágil, como pequenas
publicações, que pudessem ser distribuídas facilmente, contendo conceitos e
experiências metodológicas que possam ser discutidas em encontros e reuniões
de iniciativa da escola;
Para responder às necessidades apontadas pelo cotidiano escolar, a formação
permanente ou continuada deve ser ofertada considerando as seguintes
necessidades:
As teorias educacionais, enfocando como a escola, a educação e a relação destas
com a sociedade são tratadas;
As teorias pedagógicas, tratando o processo ensino-aprendizagem e a tecnologia
educacional como instrumentos de trabalho;
A atualização da produção científica e sua mediação em saber escolar;
A reflexão permanente sobre a cultura da escola e da sala de aula precisam ser
compreendidas e estudadas pelos profissionais da educação as mudanças no
processo de formação humana e de individualização.
A urgência da formação específica para todos os segmentos que atuam no espaço
escolar.

5.3.4 O que a escola pretende com a construção do Projeto
Político-Pedagógico
A construção de um Projeto Político-Pedagógico, segundo Demo,
deve estar comprometida com a melhoria da qualidade de ensino e oportunizar a
apropriação dos conhecimentos humanos, historicamente produzidos na perspectiva
de melhor contribuir para a inserção do aluno de forma crítica no contexto das
relações sociais, em nível macro, como um ser que se humaniza cada vez mais.
(1994, p.19).

Subjacente a esta perspectiva está uma práxis educativa fundada nas seguintes
premissas, citadas por Veiga (1998, p. 17):
A substituição da cultura da repetência e do insucesso pela cultura da
competência e do sucesso do aluno;
O combate ao estigma histórico, fortemente presente na história brasileira,
segundo o qual uns pensam, outros fazem;
A adoção e o amadurecimento de práticas coletivas e democráticas de gestão
escolar;
O distanciamento de ações de natureza centralizadora e autoritária.
Ainda, segundo Veiga (1998), ”os pressupostos norteadores do projeto são:
filosóficos-sociológicos, epistemológicos e didático-metodológico”.
Os

pressupostos

filosóficos-sociológicos

consideram

a

educação

como

compromisso político do Poder Público com a população, com vistas à formação
do cidadão participativo.
Os pressupostos epistemológicos levam em conta que o conhecimento é
construído e transformado coletivamente, portanto o processo do conhecimento
deve pautar-se, sobretudo, na socialização e na democratização do saber,
garantindo a unicidade entre teoria e prática, conhecimento geral e específico,
conteúdo e forma e dimensão técnica e política.
Os pressupostos didático-metodológicos são a sistematização do processo
ensino-aprendizagem, a qual favorece ao aluno a elaboração crítica dos
conteúdos por meio de métodos e técnicas de ensino e pesquisa que valorizem as
relações solidárias e democráticas entre professor e aluno e a comunidade escolar
em geral. Como sugestões metodológicas pode-se citar: pesquisa de campo,
oficinas pedagógicas, trabalhos em grupo, debates e discussões, estudos de
textos, demonstração em laboratório, entrevistas, visitas, estágios, cursos etc. Os
pressupostos didático-metodológicos sugeridos necessitam pautar-se em um
trabalho interdisciplinar que é muito mais que a compatibilização de métodos e
técnicas de ensino e pesquisa.

A reflexão sobre o trabalho pedagógico, descrevendo-o, problematizando-o,
analisando os componentes ideológicos que o sustentam, se configura numa
matriz teórica que permitirá a participação de toda a comunidade escolar em sua
concretização. Essa prática é uma “continua atividade de investigação e reflexão
na ação e sobre a própria ação, uma vez que se vai fundamentando em uma
teorização sobre o atuado. Supõe uma prática de construção, de organização de
uma prática dos atores” (SERAFIM, 1987, p.205).
A construção do projeto político-pedagógico é um processo de complexo debate,
cuja concepção demanda não só tempo, mas também estudo, reflexão e a
aprendizagem do trabalho coletivo.
Segundo Saviani (1985), a palavra pedagogia traz sempre ressonâncias
metodológicas, processuais, isto é, caminhos através dos quais se chega a um
determinado lugar. Portanto, o pedagogo é aquele que possibilita o acesso a
cultura, organizando o processo de formação cultural. Ele deve dominar
metodologias, procedimentos e os eixos norteadores do trabalho pedagógico.
Constatamos que no campo de estágio, o pedagogo não consegue desenvolver
estas atividades por uma série de fatores, tais como as políticas educacionais,
principalmente as estaduais, a organização dos recursos humanos da escola, a
gestão e o não direcionamento da formação holística do indivíduo no
desenvolvimento da ação educativa. Assim, entendemos que o pedagogo
necessita estar em constante pesquisa em sua área, para que possa atuar com
segurança na comunidade escolar e contribuir de forma decisiva na educação dos
discentes, para que enfrentem os desafios que encontram e encontrarão na vida e
na sociedade.

6 MARCO OPERACIONAL

6.1 Redimensionamento da organização do trabalho pedagógico

O espaço escolar deve ser ampliado para ser entendido como espaço de
produção de conhecimento e, principalmente, de mediação entre a escola
concreta e o conhecimento pedagógico, seja este apresentado na forma de
resultados de pesquisas, de ensaios, ou mesmo de saber tácito, produzido pelas
equipes escolares.
De acordo com Kuenzer (1998), as novas bases materiais que caracterizam a
produção (reestruturação produtiva), a economia (globalização) e a política
(neoliberalismo) trazem profundas implicações para a educação neste final de
século, uma vez que cada estágio de desenvolvimento das forças produtivas gesta
um projeto pedagógico que corresponde às suas demandas de formação de
intelectuais, tanto dirigentes quanto trabalhadores.
Assim, o processo em curso de superação do fordismo/taylorismo pelas novas
formas de organização e gestão do sistema produtivo, a partir da crescente
incorporação de ciência e tecnologia passa a exigir do ser humano novos
conhecimentos e novas atitudes no exercício de suas múltiplas funções, como ser
social, político e produtivo.
A compreensão deste processo é importante para se evitarem soluções simplistas
que, num reflexo da culpa que se costuma imputar ao professor por todas as mazelas
da escola, procuram enfatizar o cuidado com sua formação como medida salvadora
da qualidade do ensino. De pouco adianta atacar o problema da má formação do
educador se não se atacam concomitantemente seus determinantes. (PARO, 2000, p.
95).

Frente às necessidades apontadas pelos envolvidos na prática escolar, pudemos
levantar as seguintes metas para serem trabalhadas nos próximos períodos. Entre
as principais, apontamos:
Com relação às desistências dos alunos, a escola realizou uma pesquisa mais
aprofundada para identificar os reais motivos que levam os alunos à desistência. A
maior parte dos alunos colocou que considera importante o estudo, mas que por
motivos de trabalho, ou seja, troca de turno ou novo emprego deixa-o para um
outro momento. A provisão e sustento do lar e família ainda é fator de evasão e
desistência entre os alunos dos cursos subseqüentes.

Promoção de uma atividade para diagnóstico inicial dos alunos, com duas
semanas iniciais para preparação, com estudo dos conceitos e conteúdos dos
níveis anteriores de ensino, nas áreas afins de cada curso;
Adequação dos conteúdos dentro da matriz curricular;
A escola realizará a troca de turno dos alunos que solicitarem, dentro das
possibilidades, com justificativa coerente, desde que tenha vaga no curso e turno
pretendido. Essa é mais uma ação para evitar a desistência dos alunos por troca
de turno nas empresas.
Para enfrentar a falta de professores, a escola sugere a contratação de
professores volantes, principalmente em língua portuguesa e matemática, para
substituição;
Para implementar a recuperação paralela de acordo com sua previsão em Lei, a
escola sugere a contratação de professores para atuar em contraturno e sábados,
com o objetivo de oferecer aulas de recuperação de conteúdos como preparação
para as avaliações de recuperação;
Com relação à indisciplina, a escola vem adotando as atitudes previstas em seu
regimento escolar, como a orientação a professores e alunos, advertência oral e
escrita, convocação dos pais para análise de cada caso, reuniões com a turma,
entre outros, procurando identificar os reais motivos que levam a indisciplina.
Também existe a preocupação de conscientizar alunos e pais para a importância
da atuação da família na vida escolar do estudante, favorecendo o diálogo e
consecutivamente a adoção de limites claros para normas e atitudes cotidianas e
principalmente escolares.
Para melhorar a concepção dos professores quanto ao seu fazer pedagógico, o
CEEP Curitiba pretende realizar jornadas de estudos com seus docentes, além de
estudo de textos dirigidos durante as horas-atividades. Lembramos que por se
tratar de uma escola profissionalizante com inúmeros laboratórios, os horários
montados para as turmas não contemplam a hora-atividade concentrada dos
professores, porém a equipe pedagógica procura orientá-los sempre que
necessário através de reuniões, grupos de discussões na internet e estudos
dirigidos.

O CEEP Curitiba buscará estimular os pais e responsáveis pelos alunos a
participarem mais ativamente dos fóruns de decisão da instituição, procurando
ampliar os espaços de debate e ampliando a possibilidade de participação,
inclusive estimulando a atuação da APMF, do Conselho Escolar e do Grêmio
Estudantil.
6.1.1 MOSTRA DE TRABALHOS CEEP CURITIBA
Anualmente o CEEP Curitiba procura incentivar seus alunos a desenvolverem
conteúdos específicos trabalhados no decorrer do período letivo com seus
professores, envolvendo-os em pesquisa e com a finalidade de oportunizar a
interação com o processo de produção do conhecimento, sendo ele científico,
artístico, esportivo ou cultural.
É interessante observarmos que os alunos divulgam todo o conhecimento
adquirido para as outras turmas e cursos, sendo um importante momento de
apresentar os resultados da pesquisa, partilhar experiências, exibir aquilo que foi
investigado e construído.
6.1.2 VIVA A ESCOLA
O PROGRAMA VIVA A ESCOLA foi idealizado pela SEED no final do ano letivo
de 2008 e é uma visão articulada do processo de formação do aluno, aliando as
atividades curriculares com as complementares de maneira integrada.
Entende-se por complementação curricular atividades relativas aos possíveis
recortes do conteúdo disciplinar, o que implica uma seleção de atividades
organizadas em núcleos de conhecimentos: Expressivo-Corporal, CientíficoCultural, Apoio à Aprendizagem e Integração Comunidade e Escola.
Os professores que assumem as atividades do Programa Viva a Escola devem
elaborar os Planos de Trabalho Docente de acordo com os objetivos do núcleo de
conhecimento pretendido, apresentado como proposta para o CEEP Curitiba. Este
programa deve respeitar o calendário escolar, sendo que as presenças dos alunos

são registradas da mesma forma que as demais aulas. Dessa forma, pretende-se
dar condições para que os estudantes estejam vinculados no estabelecimento de
ensino além do turno escolar normal, viabilizando assim, maior integração na
comunidade escolar, fazendo integração com colegas, professores e comunidade.
6.1.3 FERA COM CIÊNCIA
O Projeto de Arte da Rede Estudantil (FERA) e o Projeto Com Ciência são
propostas de atividades integradoras curriculares idealizadas pela SEED, com a
finalidade de propiciar o enriquecimento na formação de alunos e professores e o
aprimoramento da expressão de sua criatividade artística, bem como oferecer aos
estudantes, a oportunidade de divulgação de trabalhos de natureza científica e
tecnológica, incentivando a curiosidade e a pesquisa. Ambos os Projetos,
programas pioneiros na Educação do Paraná, estimularam o aprendizado de
conteúdos curriculares e a produção cultural e despertaram na comunidade
educacional o interesse pela cultura, pela arte e pela ciência, fortalecendo-a para
estender o conhecimento adquirido a todos os domínios da vida.
É importante salientar que o CEEP vincula o projeto FERA COM CIÊNCIA com os
conteúdos curriculares das diversas disciplinas da Base Nacional Comum e da
Base Diversificada, com o objetivo da integração entre as disciplinas, favorecendo
o aprendizado entre alunos e professores.
6.1.4 AGENDA 21
A preocupação com o desenvolvimento sustentável leva o CEEP Curitiba a
participar das reflexões da construção de um plano de ação capaz de conciliar
métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica.
A adesão aos seus princípios tem favorecido a inserção de novas posturas frente
aos usos dos recursos naturais, a alteração de padrões de consumo e adoção de
tecnologias mais brandas e limpas, representando uma tomada de posição à

necessidade de assegurar a manutenção da qualidade do ambiente natural e dos
complexos ciclos da biosfera.
Este trabalho pedagógico tem se desenvolvido a partir de atividades que o Ensino
Médio Integrado em Meio Ambiente realiza com toda a Instituição, porém é
necessário salientar que a participação ocorre em todos os cursos.
6.1.5 ENSINO DA CULTURA AFRO BRASILEIRA, AFRICANA E INDÍGENA
Entende-se que a escola é um lugar de construção do conhecimento científico,
mas também é de busca pela identidade, valores e afetos. Desse modo,
observamos a necessidade de desenvolvermos trabalhos que valorizem a cultura
Afro Brasileira, Africana e Indígena, não somente como uma obrigatoriedade que a
Lei 11.645/08 nos impõe, mas para resgatar a nossa própria história de vida.
O Brasil, formado por uma herança européia, indígena e africana não valoriza tais
expressões de um modo igualitário, pois existe ainda uma visão eurocêntrica
acerca dos acontecimentos históricos, contados ainda com muita ênfase nos livros
didáticos, onde apresenta uma série de estereótipos e preconceitos sobre outras
culturas.
No CEEP Curitiba o ensino da cultura Afro Brasileira, Africana e Indígena dar-se-á
principalmente nas disciplinas de Língua Portuguesa, Arte, Educação Física e
História. Existe uma preocupação já no Plano de Trabalho Docente em incluir
discussões sobre tais culturas, favorecendo desse modo, a valorização do ser
humano como um todo, valorizando a diversidade do povo brasileiro. No ano de
2010, a Secretaria de Estado de Educação implantou as Equipes Multidisciplinares
em todas as escolas públicas com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento de
ações pedagógicas reais em relação a cultura Afro Brasileira, Africana e Indígena.

6.2 Recursos materiais e físicos
Os principais recursos materiais que compõem a estrutura das salas de aula,
biblioteca, laboratórios e outros espaços da escola são constituídos de materiais

pertencentes à SEED, à FUNDEPAR e à APMF. Devido às características
diferenciadas e necessidades didáticas especiais que a Educação Profissional
impõem, o CEEP Curitiba necessita de financiamento para suprir suas demandas.
MELHORIAS E ADEQUAÇÕES
Para atender a demanda de profissionais capacitados, melhor aproveitar os
equipamentos e instalações do CEEP Curitiba e atender as constantes
solicitações por parte da comunidade, estão previstos para serem implantados no
ano de 2011 os Cursos Técnicos de Nível Médio nas formas Integrado, PROEJA e
Subseqüente de BIOTECNOLOGIA E MECÂNICA.
Além disto, algumas ações se fazem necessárias para adequar e melhorar
os atuais cursos, aquisição de equipamentos e melhorar as instalações físicas e
laboratórios, como construção de canteiro de obras, construção de laboratórios de
Soldagem, Usinagem e Máquinas Operatrizes e adequação dos laboratórios de
Análise Química Quantitativa e Química Orgânica, por problemas de falta de
janela e ventilação e melhoria no laboratório de Análise Instrumental com vistas
diminuir a umidade e preservar equipamentos sensíveis como: Cromatógrafo
gasoso, cromatógrafo líquido, absorção atômica e espectofotômetro de UV-Visível.
Tendo em vista que, por problemas de licitação, entraves burocráticos e
cumprimento de prazos definido em convênio, algumas ações que poderiam ser
financiadas pelo PROEP – MEC, não se concretizaram, partes dos equipamentos
não foram adquirido e instalações físicas e laboratórios não puderam ser
adequadas.
No ano de 2008, a Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED)
assinou convênio com o MEC – Programa BRASIL PROFISSIONALIZADO, para
serem executados a partir deste ano algumas ações previstas a seguir:
a) Construção de um, barracão de 620 m2 que abrigará:
-

Canteiro de Obras para o Curso de Construção Civil – 350 m2

-

Laboratório de Soldagem e Tratamento Térmico – 90m2 – Cursos de
Eletromecânica e Mecânica.

-

Laboratório

de

Máquinas

Operatrizes

–

90m2

–

Cursos

de

Eletromecânica e Mecânica.
-

Laboratório de Usinagem – 90m2 – Cursos de Eletromecânica e
Mecânica.

b) Construção de Biblioteca – 220m2.
c) Adequação dos Laboratórios de;
- Análise Química – Quantitativa – 95m2 – Cursos de Biotecnologia e
Química
Química Orgânica – 95m2 – Cursos de Biotecnologia e Química.
d) Reforma do Laboratório de Análise Instrumental – 130m2 – Cursos de
Biotecnologia e Química.

6.3 Critérios para elaboração do calendário escolar.
O calendário escolar já vem com a maior parte das informações relativas ao início
e término do ano letivo, férias escolares, recessos, feriados e dias facultativos.
Tudo isso de acordo com o previsto pela LDB 9394/96, em seu artigo 24, item II,
que estabelece que “a carga horária mínima anual será de oitocentas horas,
distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído
o tempo reservado aos exames finais, quando houver”.
Isto posto, entende-se que é necessário organizar um percentual comum de dias
letivos e carga horária como forma de propiciar uma coesão entre os sistemas
públicos de ensino. Porém, na realidade em que vivemos, no dia-a-dia da escola

pública, a educação consiste em outras atividades que enriquecem e incorporam o
processo de ensino-aprendizagem e que constituem necessidade premente para
que o trabalho pedagógico efetivamente se realize.
Pode-se citar como exemplo dessas atividades: Reuniões Pedagógicas, reunião
para planejamento, capacitação de professores, funcionários e outros segmentos,
como pais e alunos, reuniões para avaliação de desempenho de todos os setores
na escola e no trabalho pedagógico, como realimentação constante do projeto
político-pedagógico. Também reuniões de Conselho de Classe, Conselho Escolar,
da APMF, do Grêmio Estudantil, recuperação de estudos, dentre outros tantos que
a dinâmica do real impõe a escola.
Segundo o atual regimento Interno do CEEP Curitiba, o calendário escolar será
elaborado pela escola, apreciado pelo seu Conselho Escolar, atendendo ao
disposto na legislação vigente e enviado ao órgão competente para sua
homologação, bem como para realizar as alterações relevantes.
No Calendário Escolar estará previsto:
Início e término das atividades docentes e discentes;
Reuniões pedagógicas;
Reuniões Administrativas;
Reuniões de estudos;
Reuniões de planejamento por curso;
Reuniões para avaliação do trabalho pedagógico;
Reuniões ordinárias de pré-conselho e conselho de classes;
Feriados e/ou antecipações;
Recessos escolares;
Períodos para capacitação de docentes e demais funcionários;
Período de férias escolares;
Atividades escolares, como semana esportiva e mostra multidisciplinar de
trabalhos do CEEP;
Cursos de capacitação para professores, equipe pedagógica e funcionários.

Levando-se em consideração os aspectos acima, Cordiolli (1999) aponta que a
educação escolar acontece em uma sala de aula, num ambiente plural,
heterogêneo e em movimento, onde cada aluno é portador de uma singularidade,
constituindo identidades com os seus grupos de origem, com uma especificidade
cultural

formada

individualizados

por
ao

determinações

interagirem

de

sociais,
forma

onde

distinta

de
com

fazem

sujeitos

estas

mesmas

determinações, marcadas por experiências e trajetórias peculiares. Assim, a sala
de aula pode conter uma unidade do ponto de vista da idade e uma conformação
cultural básica do país ou da cidade, por outro lado, permite uma infinidade de
combinações individuais. O professor diante desta conjuntura deve estar
preparado para lidar, no cotidiano, com desafios inéditos.
Portanto, pensar a formação do professor é refletir na realização concreta de seu
trabalho: um espaço de múltiplas determinações sociais mas com uma autonomia
relativa, ou seja, é um espaço que reflete a sociedade, mas particularizado e
específico em cada sala de aula. (Id., p. 70 ).

Este mesmo autor aponta que a formação escolar de um professor deveria conter
alguns elementos básicos como: o domínio do método e de um conteúdo
essencial de sua(s) disciplina(s) e, os fundamentos das atividades educacionais,
entendendo por isso os fundamentos das principais correntes pedagógicas que
desdobram tanto na concepção de políticas educacionais como atividades de sala
de aula. Esses fundamentos requerem que o professor, em construção, se integre
ao mundo da escola, não apenas no seu chamado prático, mas na sua
diversidade.
Para responder às necessidades apontadas pelo cotidiano, a formação
permanente ou continuada deve ser ofertada tanto pelas instituições formadoras
como pelas instituições que produzem o conhecimento, além do órgão ao qual o
trabalhador em educação se vincula profissionalmente, no nosso caso, a SEED.
Este processo deve considerar as seguintes necessidades:
As teorias educacionais enfocando como a escola, a educação e a relação destas
com a sociedade são tratadas;

As teorias pedagógicas tratando o processo de ensino-aprendizagem e a
tecnologia educacional como instrumento de trabalho;
Atualização da produção cientifica e sua mediação, em saber escolar;
Reflexão permanente sobre a cultura da escola e da sala de aula. Estão em curso
mudanças no processo de formação humana e individualização que precisam ser
estudados e compreendidos pelos profissionais da educação;
Urgência de formação específica para todos os segmentos que participam na
escola.
Em relação à formação no local de trabalho, este item tem sido por excelência um
espaço de troca, porém muitas vezes não em forma de reflexão coletiva.
Para o CEEP este espaço deve ser ampliado como espaço de produção de
conhecimento e, principalmente, de mediação entre a escola concreta e o
conhecimento pedagógico, seja este apresentado na forma de resultados

de

pesquisas, de ensaios, ou mesmo de saber tácito, produzido pelas equipes
escolares.
Assim, o processo em curso de superação do taylorismo/fordismo pelas novas
formas de organização e gestão do sistema produtivo, a partir da crescente
incorporação de ciência e tecnologia passa a exigir do homem novos
conhecimentos e novas atitudes no exercício de suas múltiplas funções, como ser
social, político e produtivo. Esta etapa das forças produtivas também exige um
educador de novo tipo:
Que esteja capacitado para compreender a nova realidade, apoiando-se nas
distintas áreas do conhecimento, para produzir ciência pedagógica;
Que tenha competência para identificar os processos pedagógicos que ocorrem
no nível das relações sociais mais amplas, e não apenas nos espaços escolares
institucionalizados;
Que tenha competência para dialogar com o governo em suas diferentes
instâncias e com a sociedade civil, no processo de discussão e construção das
políticas públicas;

Que seja capaz de transformar a nova teoria pedagógica em prática pedagógica
escolar, sabendo selecionar e organizar conteúdos superando a atual organização
curricular em disciplinas estanques;
Que seja capaz de buscar a articulação entre a escola e o mundo das relações
sociais e produtivas através de procedimentos metodológicos;
Que saiba organizar e gerir o espaço escolar de forma democrática;
Que seja o organizador de experiências pedagógicas escolares e não escolares,
cujo significado seja definido pelos fins da educação como expressão do desejo
coletivo da sociedade que queremos.
E para que essa formação seja efetivada são necessários objetivos comuns para
esforços coletivos, tanto no que compete a escola enquanto responsável pela
formação em serviço, quanto aquela que compete a mantenedora, ou seja, o
provimento de recursos materiais e financeiros, bem como de capacitação para
que o trabalhador em educação seja verdadeiramente “ contemporâneo”.
A compreensão desse processo é importante para se evitarem soluções simplistas
que, num reflexo da culpa que se costuma imputar ao professor por todas as mazelas
da escola, procuram enfatizar o cuidado com a sua formação como medida salvadora
da qualidade do ensino. De pouco adianta atacar o problema da má formação do
educador se não se atacam concomitantemente seus determinantes. (PARO, 2000,
p.95).

Fazendo uso da contribuição de Oliveira & Sousa, concordamos que
o compromisso com a eqüidade social deveria estar embasado no reconhecimento e
valorização de quem pratica a educação, daqueles que vivem o cotidiano “pesado” de
nossas escolas públicas. Embora conste do Plano Decenal de Educação para Todos,
do documento introdutório dos Parâmetros Curriculares Nacionais e de muitos outros
documentos oficiais a valorização do magistério, esta não tem sido contemplada com
rigor. Não é possível que os professores com a remuneração que recebem, nas
condições de trabalho que são submetidos e com os incentivos à qualificação que não
têm acesso, tenham capacidade de desempenhar a polivalência que as novas
demandas curriculares lhes impõem. (1996, p.162).

6.4 Critérios para organização e utilização dos espaços
educativos
Primeiramente aloca-se as disciplinas práticas nos laboratórios, tendo em vista
que cada laboratório possui determinados equipamentos para serem utilizados em
disciplinas específicas. Posteriormente loca-se as disciplinas com aulas teóricas,
tendo em vista que as disciplinas teóricas podem ser lecionadas em qualquer sala
de aula. Observando a disponibilidade de laboratórios e de salas de aula.

6.5 Critérios para organização de turmas e distribuição por
professor frente à estrutura curricular escolar
Abrem-se as turmas de acordo com o número de alunos do semestre anterior para
os alunos da modalidade do Subseqüente e do PROEJA e conforme o número de
alunos no ano anterior para os alunos da modalidade Médio Integrado. Os alunos
da modalidade Subseqüente e PROEJA solicitam sua matrícula nas disciplinas
que desejam cursar naquele semestre, obedecendo aos pré-requisitos constantes
na Matriz Curricular.
Procura-se distribuir as disciplinas de acordo com a formação e a experiência
profissional do professor, no entanto isto nem sempre é possível, pois há
necessidade de atender a carga horária do professor e, também, às necessidades
do CEEP.
Também se consideram as afinidades, o conhecimento e a experiência dos
professores por cada campo do saber e o desempenho do professor.

6.6 Diretrizes para a avaliação de desempenho do pessoal
docente e não docente, do currículo, da avaliação, das atividades
extracurriculares e do Projeto Político-Pedagógico.
A avaliação do currículo é feita observando-se as necessidades tecnológicas
atuais junto às empresas que ofertam estágios aos alunos do CEEP, das
experiências profissionais que os professores trazem das empresas nas quais já
atuaram ou atuam e de cursos de aperfeiçoamento realizados.
Para avaliação do pessoal docente, são realizadas pesquisas semestrais junto aos
alunos para levantamento de dados a fim de se obter informações de como os
alunos estão recebendo (entendendo) os conteúdos lecionados. São consideradas
as metodologias de ensino adotadas, a importância da disciplina no curso, a carga
horária, a avaliação do ensino, entre outros elementos do processo ensinoaprendizagem.
As atividades extracurriculares enriquecem os conteúdos ministrados em sala e
são demonstradas em eventos promovidos pela instituição como cursos, aulas de
reposição, acompanhamento a visitas técnicas e orientações em projetos
apresentados em feiras científicas.

6.7 Estágio
O plano de estágio é regulamentado conforme Lei nº 11.788 CNE , Deliberação nº
02/09 CEE e a Lei do Exercício de Estágio.
6.7.1

JUSTIFICATIVA

E

OBJETIVOS

DO

ESTÁGIO

PROFISSIONAL

SUPERVISIONADO
O Estágio Curricular é uma atividade que tem o objetivo de integrar o estudante ao
meio em que irá engajar-se profissionalmente.
O Estágio Profissional Supervisionado poderá ser obrigatório ou não-obrigatório.
O Estágio obrigatório é definido na matriz curricular de cada curso, sendo requisito
para obtenção do diploma.

O Estágio não obrigatório é desenvolvido como atividade opcional à partir da
demanda dos alunos.
O Estágio de natureza obrigatória ou não, é concebido como procedimento
didático pedagógico e como Ato Educativo intencional, sendo atividade
competente ao estabelecimento de ensino e será planejado, executado e avaliado
em conformidade com os objetivos propostos para a formação dos alunos, e em
ambos os casos, o estágio e a carga horária realizada deverão ser registrados no
histórico escolar do aluno.
Em um curso técnico de área industrial, a parte prática é de importância
fundamental à formação do profissional. Além das aulas práticas, é necessária a
convivência com situações reais, que por certo serão exigidas quando o então
estudante for um profissional.
O Estágio deve acontecer ao longo do curso, conforme consta na matriz curricular,
permeando o desenvolvimento dos diversos componentes curriculares e não deve
ser etapa desvinculada do currículo.
Baseado nestas assertivas, o Estágio curricular para os cursos técnicos de
educação profissional do CEEP-Curitiba tem caráter curricular, estando incluído
nos respectivos planos de curso.
O Estágio do curso deverá ser realizado em empresas, instituições públicas,
instituições privadas ou no próprio CEEP-Curitiba, desde que apresentem
condições de proporcionar experiências práticas na área de formação do aluno.
O Estágio Profissional Supervisionado visa, entre outros objetivos:
a) Integrar o estudante com o mundo do trabalho
b) Complementar a formação geral curricular;
c) Adaptar psicológica e socialmente o estudante à sua futura atividade
profissional;
d) Colaborar para que o estudante se engaje profissionalmente;
e) Orientar o estudante na escolha de sua especialização profissional;
f) Criar oportunidades de melhoria para o currículo do curso.

6.7.2 CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO PROFISSIONAL
SUPERVISIONADO
Para que a realização do estágio do curso esteja em consonância com a
Legislação pertinente, este deverá ser realizado atendendo os seguintes critérios:
a) Celebração de um Termo de Cooperação Técnica entre a Instituição
Concedente e o CEEP-Curitiba.
b) Celebração de um Termo de Compromisso firmado com o educando, se ele for
maior de 18 anos; com seu assistente legal, se idade superior a 16 anos e inferior
a 18 (idade contada na data de assinatura do Termo) ou com seu representante
legal, se idade inferior a 16 anos – a idade será aferida na data de assinatura do
Termo, e com o ente concedente, seja ele privado ou público,onde realizará o
estágio, com interveniência do CEEP-Curitiba;
c) Obrigatoriedade de seguro de acidentes pessoais, independente se o estágio é
obrigatório ou não;
d) Exigência de profissional designado para orientar o estudante, no CEEPCuritiba;
e) Designação de um supervisor, na Instituição concedente;
f) A duração máxima do estágio supervisionado, na mesma organização, será de,
no máximo, 2(dois) anos;
g) A jornada do estágio não poderá exceder a 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta)
horas semanais;
h) Fica a cargo da Instituição Concedente oferecer ou não, ao estagiário um
auxílio em forma de bolsa, conforme legislação vigente;
i) O estágio não gerará qualquer tipo de vínculo empregatício com a Instituição
Concedente.
O aluno estagiário deverá elaborar um Plano de Atividades de Estágio, que deve
conter os seguintes itens:
1) Identificação do CEEP-Curitiba, da entidade mantenedora, endereço,
telefone,município e Núcleo Regional de Educação;
2) Identificação do curso: habilitação, área profissional, carga horária total do
curso e do estágio;

3) Nome do Coordenador de Estágio e do Orientador, no CEEP-Curitiba, com
suas respectivas atribuições;
4) Ano letivo;
5) Identificação da Instituição Concedente onde o estudante realizará o estágio:
nome, razão social, endereço, telefone, ramo de atividade;
6) Atividades do estágio, elaboradas, em conjunto, pelo estudante e a Instituição
Concedente, com aprovação da Coordenação de Estágio;
7) Distribuição da carga horária em função das atividades;
8) Atribuições da Instituição Concedente onde o estudante realizará o estágio;
9) Atribuições do estagiário;
6.7.3

PRÉ-REQUISITOS

PARA

A

REALIZAÇÃO

DO

ESTÁGIO

SUPERVISIONADO
Na organização Integrada ao Ensino Médio e PROEJA, o aluno efetivará seu
estágio obrigatório conforme previsto na matriz curricular ou excepcionalmente
após o término da última série, sendo que ao retornar, deverá integralizar o
currículo vigente e cursar, se houver, as disciplinas faltantes.
Na organização Subseqüente ao Ensino Médio, o aluno efetivará seu estágio
obrigatório conforme previsto na matriz curricular ou excepcionalmente após o
término da última série ou semestre, não ultrapassando o prazo de 5 (cinco) anos
contados à partir do seu ingresso no curso, sendo que ao retornar, deverá
integralizar o currículo vigente e cursar, se houver, as disciplinas faltantes.
A forma de estágio não-obrigatório poderá ser efetivada

à partir da 1ª (série) do

aluno, desde que sua matrícula esteja regular e deferida.
6.7.4 DA DISPENSA DO ESTÁGIO
O aluno regularmente matriculado na Educação Profissional, forma de
organização integrada ao ensino médio, e que estiver trabalhando em empresa
onde exerce atividade compatível com a que seria realizada em seu Estágio
Profissional Supervisionado Obrigatório , poderá requerer a dispensa do estágio.
Juntamente com o requerimento de dispensa do estágio, o aluno deverá anexar

documentação comprobatória de vínculo empregatício não inferior a seis meses,
com declaração da Empresa contendo as atividades realizadas. A dispensa será
concedida mediante comprovação documental do atendimento a este requisito.
A dispensa de estágio poderá ser concedida nos seguintes casos:
a) Alunos trabalhadores com Carteira de Trabalho assinada;
b) Alunos que exerçam atividades profissionais autônomas, devidamente
registrados nos órgão públicos;
c) Alunos que possuam empresa devidamente registrada nos órgãos públicos.

6.7.5 DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO
A avaliação do estágio do curso será feita pela Coordenação de Estágio, que
levará em conta:
a) O cumprimento da carga horária mínima constante do Plano de Curso;
b) O Relatório Final apresentado pelo estagiário, que deverá conter uma descrição
detalhada das atividades desenvolvidas na Instituição Concedente;
c) A avaliação do estagiário pela Instituição Concedente;
A avaliação final do estágio será realizada após o cumprimento de 100% da carga
horária estabelecida no Plano de Curso.
Como resultado da avaliação final, será atribuída uma nota, em escala de zero a
dez, ao estágio realizado pelo aluno.
O aluno será considerado aprovado se obtiver nota, no estágio, igual ou superior a
6,0 (seis vírgula zero), concomitante com o cumprimento da carga horária mínima
constante no plano de curso.
O estágio não-obrigatório terá avaliação da Instituição Concedente e será
orientado pela Coordenação de Estágios do CEEP.
6.7.6 DESCRIÇÃO DAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS PREVISTAS.

As atividades práticas profissionais são procedimentos didático-pedagógicos que
podem ocorrer por meio de visitas técnicas e aulas práticas, oportunizando ao
aluno relacionar os conhecimentos cientificos-tecnológicos desenvolvidos no curso
com as práticas integradas às situações reais do mundo do trabalho.
a) Entende-se por visita técnica a atividade desenvolvida fora da escola, por
professores e alunos, em instituições públicas ou privadas atuando em variados
ramos de atividades.
Consideram-se três dimensões para as visitas técnicas:
1. Valorização do curso
• Permitir que o aluno entre em contato com as diversas atividades que farão parte
de sua atuação profissional;
• Possibilitar a contextualização de conteúdos que foram ou serão abordados no
curso;
• Contribuir para que o aluno tenha uma visão sobre o mundo do trabalho.
2. Inter-relacionamento entre os conhecimentos do curso com a atividade no
mundo do trabalho:
• Possibilitar que o discente articule os conhecimentos apreendidos com o
contexto do mundo do trabalho;
• Servir como oportunidade para reforçar a integração entre os diversos conteúdos
que compõem o currículo.
3. Intervenção:
•Utilizar os conhecimentos do curso para intervir de forma transformadora no
mundo de trabalho.
Exemplos de locais a serem visitados:
• Usinas Hidrelétricas;
• Usinas Açúcar/Álcool;
• Usina de Biodiesel;
• Subestação de energia;
• Indústrias Alimentícias (frigorífico, fecularia, sucos...);
• Indústria metal-mecânica;• Indústria automotiva;
• Empresas de prestação de serviços na área de manutenção, projetos

eletromecânicos e montagens.
•Usinas de separação e tratamento de lixo;
•Áreas de proteção ambiental PAS, Parques Públicos e Privados, etc...)
•Estações de Tratamento de Água e Esgoto
•Indústrias de: Cimento, Cal, Tintas, vidros, cosméticos, alimentos, polímeros;
•Indústrias Cerâmicas;
•Fábricas de cerveja;
•Fábricas de vinho;
•Indústria de Tratamento de Superfície Galvânica;
b) Entende-se por aulas práticas, a atividade desenvolvida em disciplinas isolada
ou em conjunto com outras disciplinas, no ambiente da escola, utilizando
laboratórios específicos, ou não.
As atividades práticas e experimentais têm como característica privilegiar a
interação entre os estudantes, entre esses e o professor e esses com o mundo do
trabalho. Estas atividades servem também, como diagnóstico a respeito das
concepções prévias que os alunos trazem do seu cotidiano. O confronto entre
teoria e prática deve não só enfatizar os avanços tecnológicos como também
contribuir com a formação técnica destes alunos, direcionando-os ao perfil exigido
para o curso, cujos objetivos são:
• Possibilitar que o aluno tenha contato com equipamentos, materiais, métodos e
rotinas que fazem parte da área profissional do curso;
• Permitir melhor contextualização de conteúdos teóricos;
• Contribuir para o desenvolvimento de atitudes e posturas (valores humanos);
• Utilizar os conhecimentos do curso para intervir de forma transformadora no
mundo de trabalho.

6.8 Práticas avaliativas
A LDB 9394/96 aponta no artigo 24, item V que a verificação do rendimento
escolar observará alguns critérios, sendo um deles “avaliação contínua e

cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos
sobre os quantitativos e dos resultados sobre os de eventuais provas finais”.
Entretanto, na prática, a lógica que se instalou foi a da prevalência dos aspectos
quantitativos sobre os qualitativos, através da mensuração, nas citadas avaliações
padronizadas, do desempenho do aluno.
Isso levou a generalizar, em senso comum, na maior parte das escolas públicas, a
cultura da não reprovação como sendo a de “doar” notas, pois, mesmo a avaliação
não restringindo-se a esse aspecto pela sua natureza global e contínua, ao final
do período letivo, o que interessa para a mantenedora são os índices
quantitativos.
Nas reuniões para discutir o PPP, esse pensamento estava bastante impregnado
nos docentes através de suas experiências em outras escolas, além dos relatos
de casos envolvendo essa questão, em outros estabelecimentos, em que a
“autonomia na elaboração da proposta pedagógica”, era ferida pelo autoritarismo e
falta de conhecimento por parte de alguns setores pertencentes à SEED.
As autoras apontam que dentre as observações sugeridas por estes argumentos,
destaca-se, inicialmente, a suposição implícita de que o poder público não dispõe
de informações que lhe apóiem a definição de ações, contemplando diversidades
regionais e locais.
Temos hoje, disponíveis no Brasil volume e qualidade de estudos, pesquisas,
diagnósticos, dados que se constituem subsídios para decisões e ações dos gestores
educacionais. No entanto, mesmo partindo da constatação de que é necessário
compreender os problemas e sucessos que a realidade brasileira apresenta,
consideramos temerário um sistema de avaliação cujo indicador nuclear seja o
rendimento do aluno. (Id., p.158).

Dessa forma, parece que a questão central nesta proposta não é a de buscar
subsídios para intervenções mais precisas e consistentes do poder público, mas,
sim, instalar mecanismos que estimulem a competição entre as escolas
responsabilizando-as, em última instância, pelo sucesso ou fracasso escolar.
Apesar da constatação de que a avaliação do rendimento do aluno não seja
suficiente para considerar a eficácia de todos os elementos do processo de
ensino-aprendizagem, o Governo Federal instituiu a avaliação nacional da

educação básica. Este programa procura realizar a avaliação da Educação Básica
considerando a estrutura física, qualificação profissional dos educadores, projetos
pedagógicos, entre outros.
A crença subjacente é a de que o aprimoramento das práticas administrativas e
pedagógicas da escola se dará em conseqüência, por um lado, de respostas que
a própria escola vier buscar frente aos resultados por ela obtidos quando da
comparação de seu desempenho com o de outras e, por outro, de ações
diferenciadas que o poder público desencadear nelas, premiando aquelas que
apresentem “bons produtos” e, se não punindo, promovendo ações específicas
nas que apresentem baixo rendimento, em relação aos critérios de produtividade
estabelecidos.
É necessário observar que este procedimento não apresenta potencial para gerar o
esperado aprimoramento do ensino, porém o tem para ampliar, sob a classificação
aparentemente técnica, a seletividade social na escola. A esperança de premiações e
o temor às punições podem resultar em intensificação do processo seletivo que já
ocorre na escola, levando à segregação dos alunos que não revelam probabilidade de
sucesso nos testes, em nome de não comprometer a classificação da escola e,
conseqüentemente possíveis ganhos decorrentes da obtenção de melhor pontuação.
(Id., p.159).

Da forma como vem sendo tratada, a avaliação de rendimento está pautada na
idéia de mérito, não só da escola, mas do aluno individualmente. Estimula-se o
individualismo nos alunos, com o pressuposto de que o desempenho de cada um,
na escola e na vida, é resultado de seu desempenho, capacidade ou interesse,
sendo o sucesso ou fracasso escolar e social a justa recompensa.
Assim conforme o Regimento Escolar do CEEP, a avaliação será diagnóstica,
contínua, permanente e cumulativa, com a finalidade de acompanhar e aperfeiçoar
o processo de aprendizagem dos alunos, obedecendo a ordenação e a seqüência
do ensino, bem como a orientação do currículo. Os instrumentos e técnicas de
avaliação serão utilizados a critério do professor e seguindo o Plano de Curso do
Centro Estadual de Educação Profissional de Curitiba. Os resultados da avaliação
serão expressos através de notas numa escala de 0 (zero) a 10,0 (dez). O
rendimento escolar mínimo exigido para promoção, é 6,0 (seis) por disciplina,
observada a freqüência mínima de 75%.

No Ensino Médio Integrado será atribuída ao final de cada bimestre uma média
bimestral. Ao final do 4º bimestre, será apurada a Média Anual, através da
seguinte formula:
Média Anual = Média 1o Bim. + Média 2o Bim. + Média 3o Bim+ Média 4o Bim
4
No Ensino Subseqüente também será atribuída ao final de cada bimestre uma
média bimestral. Ao final do 2º bimestre será apurada a Média Semestral, através
da seguinte fórmula:
Média Semestral = Média 1o Bim. + Média 2o Bim
2

Para as duas modalidades, os resultados do rendimento escolar serão transcritos
pela Secretaria nos documentos escolares e comunicados aos alunos e/ou
responsáveis, através de instrumentos próprios. A revisão dos resultados das
avaliações poderá ser requerida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas úteis, a
partir da comunicação dos mesmos, mediante justificativa fundamentada.
A Recuperação de Estudos será paralela, durante o período letivo, sendo que a
mesma destina-se a todos os alunos, ou seja, para aqueles de aproveitamento
escolar insuficiente e para aqueles que queiram melhorar seu desempenho
escolar, e tem por objetivo recuperar as deficiências de aprendizagem
diagnosticadas em cada disciplina, de modo que cada aluno possa alcançar o
nível mínimo de aproveitamento.
Para os alunos que ainda possuem dificuldades em relação às disciplinas, o CEEP
os incentiva na formação de grupos de estudos em período contrário às aulas para
suprir as necessidades emergentes. Os professores que estão nesse período em
hora-atividade atendem às principais dúvidas dos alunos sempre que necessário.
Serão considerados aprovados os alunos que apresentarem em todas as
disciplinas: freqüência igual ou superior a 75% e média anual igual ou superior a

6,0 (seis) no Ensino Médio Integrado e freqüência igual ou superior a 75% e
média semestral igual ou superior a 6,0 (seis) no Ensino Subseqüente.
Os resultados do rendimento escolar serão transcritos pela Secretaria nos
documentos escolares e comunicados aos alunos e/ou responsáveis através de
instrumentos próprios sendo que cabe ao professor registrar no Livro Registro de
Classe todas as atividades realizadas junto com os alunos. O Livro Registro é um
instrumento de escrituração escolar diária e manual, elaborado com a finalidade
de documentar a freqüência, conteúdos e aproveitamento escolar. O seu
preenchimento correto é de extrema importância para garantir os direitos do corpo
docente e discente.
Os resultados do rendimento escolar serão transcritos pela Secretaria nos
documentos escolares e comunicados aos alunos e/ou responsáveis através de
instrumentos próprios.
6.9 CONCEPÇÃO DE INCLUSÃO DO CEEP- CURITIBA
O Centro Estadual de Educação Profissional de Curitiba parte do pressuposto de
que a educação é para todos, busca-se reconhecimento e valorização da
diversidade

e

das

diferenças

individuais

como

elementos

intrísecos

e

enriquecedores do processo escolar e a garantia do acesso e permanência do
aluno na escola. Acredita-se, para tanto, que os sujeitos podem aprender juntos,
embora com objetivos e processos diferentes, tendo em vista uma educação de
qualidade. Conforme CARVALHO,
Especiais devem ser consideradas as alternativas educativas que a escola precisa
organizar, para que qualquer aluno tenha sucesso; especiais são os procedimentos de
ensino; especiais são as estratégias que a prática pedagógica deve assumir para
remover barreiras para a aprendizagem. Como esse enfoque temos procurado pensar
no especial da educação, parecendo-nos mais recomendável do que atribuir essa
característica ao alunado. (2000, p.17)

Desse modo, o CEEP – Curitiba busca organizar a prática pedagógica
possibilitando o desenvolvimento das potencialidades dos alunos. É interessante
observar que devemos atentar para todo o contexto do grupo e não somente os

alunos com necessidades especiais, contribuindo assim, com o processo de
inclusão escolar.
A inclusão de alunos com necessidade educacionais especiais implica no
redimensionamento curricular dos processos ensino-aprendizagem, bem como do
acesso aos diferentes espaços físicos da Instituição. Nessa perspectiva, o CEEPCuritiba já colocou rampas de acesso aos deficientes e cadeirantes, bem como a
construção de um banheiro adaptado aos portadores de necessidades especiais.
6.10 ADAPTAÇÃO DE ESTUDOS
Em decorrência da reformulação dos Planos de Curso em vigência no Centro
Estadual de Educação Profissional de Curitiba, será exigida adaptação de estudos
quando o aluno for retido na série ou semestre e houver nova Matriz Curricular em
implantação na série ou semestre em questão.
O aluno pedirá adaptação de estudos por meio de requerimento na Secretaria
Escolar, sendo os casos analisados individualmente pelas Coordenações de
Curso, que desenvolverão um plano de estudos em conjunto com Equipe
Pedagógica e Professores das disciplinas envolvidas.
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8. ANEXOS
LABORATÓRIOS DE QUÍMICA

LABORATÓRIOS DE ELETROMECÂNICA E ELETRÔNICA

LABORATÓRIO PARANÁ DIGITAL

FACHADA DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE
CURITIBA

ÁREA INTERNA DO CEEP CURITIBA

ÁREA INTERNA DO CEEP CURITIBA

BIBLIOTECA DO CEEP CURITIBA

SALAS DE AULA

AUDITÓRIO

