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Apresentação

O Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação a Distância (SEED) e a Secretaria 
de Educação Profissional e Tecnológica  (SETEC) dando sequência ao Plano de Desenvolvimento 
da Educação, no âmbito da política de expansão à educação profissional, instituiu o Sistema Escola 
Técnica Aberta do Brasil, e-Tec Brasil,   por meio do Decreto nº 6.301 de 12 de dezembro de 2007.

O e-Tec Brasil visa ao desenvolvimento da educação profissional técnica na modalidade de edu-
cação a distância, com a finalidade de expandir e democratizar a oferta de cursos técnicos de nível 
médio, especialmente para o interior do País e para a periferia das áreas metropolitanas, como tam-
bém permitir a capacitação profissional inicial e continuada para os estudantes matriculados e para 
os egressos do ensino médio, bem como para a educação de jovens e adultos. Busca, ainda, contri-
buir para o ingresso, permanência e conclusão do ensino médio por jovens e adultos.

Atualmente, vinculam-se ao e-Tec Brasil 44 instituições, sendo 33 da esfera federal e 11 da esfera 
estadual, que ofertam 48 cursos de dez Eixos do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, atendendo 
cerca de 29 mil  alunos nas diversas Regiões do Brasil.

O Currículo Referência, em sua versão preliminar, foi divulgado em 2010 e aberto a contribui-
ções, enquanto um processo de construção coletiva  dos coordenadores e  professores dos Insti-
tutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e das Escolas Técnicas Profissionais Estaduais, 
que atuam no âmbito do Sistema e-Tec Brasil. Esta Versão  final, resultado de minucioso trabalho 
de pesquisa, coordenado pela Universidade Federal de Santa Catarina, elaborou e, neste momento, 
disponibiliza em versão final as Matrizes Curriculares de Referência Nacional, norteadoras para a 
definição de perfil profissional, competências, habilidades, bases tecnológicas e ementas para os 
cursos de formação profissional de nível técnico na modalidade a Distância. 

A implementação e consolidação do Sistema e-Tec Brasil, à luz de seus objetivos, não é tarefa tri-
vial, mas necessária para a construção de uma sociedade equânime e republicana, na qual a educação 
é entendida como fator de inclusão social, de cidadania e dignidade, de geração de conhecimento e 
promotora de desenvolvimento econômico-social.

Brasília, 21 de setembro de 2010

 
Iracy de Almeida Gallo Ritzmann

CURRÍCULO REFERÊNCIA PARA O SISTEMA e-TEC BRASIL
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A elaboração da matriz curricular de referência de-
senvolve-se compartilhadamente, em processo de cons-
trução coletiva, pelos atores envolvidos diretamente na 
gestão dos cursos – os coordenadores e professores do 
Sistema e-Tec Brasil. 

O resultado imediato desta pesquisa é a melhor siste-
matização dos cursos de Formação Profissional Técnica 
como um sistema integrado expresso na elaboração das 
Matrizes Curriculares de Referência, que equaciona a for-
mação geral e a formação profissional. Evidencia os pon-
tos de integração do sistema pelos Eixos e a integração 
entre os cursos no Eixo. Internamente, a Matriz Curricu-
lar de cada curso integra a formação geral e a formação 
profissional pelas categorias teórico-práticas desenvolvi-
das: Perfil profissional; Competências, Habilidades, Bases 
Tecnológicas e Ementas.  

 Outro resultado imediato é a melhor sistematização 
para o processo de elaboração de materiais didáticos e de 
formação de professores-autores e professores formadores 
desses cursos, possibilitando uma organização mais siste-
mática, orgânica e econômica para o Sistema e-Tec Brasil.  

A médio e longo prazo, busca-se promover uma refle-
xão mais ampla e profunda a respeito da questão da Edu-
cação Profissional Técnica no Sistema e-Tec Brasil, para 
consolidar o modelo de Educação a Distância nessa área.  

Nesse processo educativo de caráter crítico-reflexivo, 
o professor deve assumir uma atitude orientada pela e 
para a responsabilidade social no mundo do trabalho. 
Nessa perspectiva, o docente deixa de ser um transmis-
sor de conteúdos acríticos e definidos por especialistas 
externos, para assumir uma atitude de problematizador 
e mediador no processo ensino-aprendizagem sem, no 
entanto, perder sua autoridade nem, tampouco, a respon-
sabilidade com a competência técnica, dentro de sua área 
do conhecimento. (FREIRE, 1996).

O presente estudo não é mais que um esforço coletivo 
que reúne os atores principais do acontecimento no reco-
nhecimento da tecnologia de si, isto é, do reconhecimento 
de tudo que é criado e transformado pelo homem, como 
diz Bourdieu (1987). 

A Versão Preliminar do Currículo Referência, publici-
zada em 2010, apresentou a proposta de modo aberto a 
contribuições de todos os envolvidos no sistema por um 
período de trinta dias. Após esse período, em que se dina-
mizaram discussões em diversos fóruns, as contribuições 
apresentadas foram organizadas novamente pelas catego-
rias teórico-metodológicas que estruturaram a pesquisa, e 
foram analisadas pelos pesquisadores e incluídas na elabo-
ração de uma nova publicação: Currículo Referência para 
o Sistema e-Tec Brasil – Versão Final – esta que ora se dis-
ponibiliza ao público em versão impressa e versão digital.  

Esta obra tem um projeto gráfico singular, pois com-
porta em conteúdo e forma uma concepção teórico-meto-

Introdução
O melhor caminho para a transformação de um processo, de 

um fenômeno, de uma performance ou de um acontecimento  
se dá  pelo  reconhecimento de si em si e no outro,  um  vir a 

ser  inteiramente outro.   
Deleuze, 1997.

Este relatório executivo de pesquisa apresenta os re-
sultados de um estudo realizado para elaboração de uma 
Matriz Curricular de Referência para os Cursos de Edu-
cação Profissional Técnica de Nível Médio do sistema 
Escola Técnica Aberta do Brasil, e-Tec Brasil. O Sistema 
e-Tec Brasil, criado pelo decreto nº 3.062/2007/MEC, 
compreende hoje 44 Instituições (33 federais e 11 esta-
duais), totalizando 47 cursos técnicos e seis do PROEJA, 
agrupados em dez Eixos, segundo o Catálogo Nacional 
de Cursos Técnicos (2008). Abrange atualmente uma 
média de 134 ofertas, para uma população de 29 mil es-
tudantes, distribuídos em todas as Regiões do Brasil.

O Sistema e-Tec integra todos os cursos de formação 
profissional técnica de nível médio e do PROEJA, ofer-
tados na modalidade de Educação a Distância na rede 
pública e aprovados no Edital 01/2007/SETEC/SEED. 
Esses cursos foram organizados a partir dos postulados 
dos Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Pro-
fissional de Nível Técnico (2000), que se orientam pelas 
categorias teórico-práticas: competências, habilidades e 
bases tecnológicas definidas para cada área de atuação. Em 
2008, o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos redefiniu e 
agrupou essas áreas em Eixos Tecnológicos.

 O objetivo do presente estudo foi elaborar uma Ma-
triz Curricular de Referência para os cursos do Sistema 
e-Tec Brasil, analisando os currículos dos cursos existen-
tes e propondo uma sistematização atualizada na orga-
nização das Matrizes Curriculares para integrar o que é 
específico do curso, o que é comum entre os cursos e 
entre os Eixos. Esse processo materializa a integração de 
todos os cursos  no Sistema e-Tec Brasil. O estudo toma 
como objeto os projetos de cursos aprovados no Edital 
01/2007/SETEC/SEED. 

Trata-se de um trabalho com caráter metodológico 
orientado pelo modelo de pesquisa-ação, que tem como 
princípio a análise, a apropriação e a construção coletiva 
de uma proposta-elaborada pelos seus próprios agentes. 
A metodologia de trabalho desenvolvida não resulta em 
apenas um produto concluído e publicado, como acon-
tece com os resultados da maioria das pesquisas. O seu 
resultado mais significativo é a transformação do objeto 
analisado no processo movido, neste caso, por um con-
junto de ações coletivas na elaboração da proposta. 

Ou seja, a construção coletiva é o princípio que move 
o objeto estudado, a organização curricular dos cursos de 
educação profissional técnica do Sistema e-Tec Brasil.

CURRÍCULO REFERÊNCIA PARA O SISTEMA e-TEC BRASIL
Uma construção coletiva 
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dologica de um outro modo de se pensar e de se elaborar 
uma proposta curricular. Este modo de pensar tem como 
ponto de partida o perfil profissional do egresso e se cons-
titui em definições de competências, habilidades, bases 
tecnológicas e ementas. A leitura adequada desta proposta 
requer um olhar vertical, horizontal e transversal de cada 
uma das partes e do todo em todas as partes. Acompanha 
o documento impresso uma versão digital em CD e uma 
coleção de  vídeos explorando a leitura visual. 

1. Procedimento teórico-metodológico  
para construção da Matriz Curricular  
de Referência
O espírito do trabalho é a construção coletiva para a 

integração dos Cursos em seus Eixos Tecnológicos por 
uma Matriz Curricular de Referência. Tomam-se para 
orientar a organização e a análise os seguintes elementos 
da organização curricular dos projetos de cursos aprova-
dos: o perfil profissional, as competências, as habilidades, 
as bases tecnológicas e as ementas.  Esta elaboração está 
ancorada em uma concepção de currículo que não se li-
mita a uma grade curricular, mas à organização de todo o 
processo de implementação do curso: a concepção peda-
gógica, a população-alvo, a natureza da formação preten-
dida, a gestão das condições dadas e requeridas para o de-
senvolvimento do curso concernente com a modalidade 
de oferta, os processos de acompanhamento e avaliação. 
Este estudo elege e se limita a um elemento dessa com-
plexidade – a organização curricular – aqui denominada 
de Matriz Curricular de Referência (MCR). 

Quando se pensa currículo, vem à tela uma verdadeira 
ideografia dinâmica, uma concepção de mundo expressa em 

[...] muitas coisas ao mesmo tempo: ideias pedagógicas, 
estruturação de conteúdos de uma forma particular, 
detalhamento dos mesmos, reflexo de aspirações educativas 
mais difíceis de moldar em termos concretos, estímulo de 
habilidades nos alunos, etc. Ao desenvolver uma prática 
concreta de modo coerente com quaisquer desses propósitos, 
o professor desempenha um papel decisivo. (SACRISTÁN, 
1998, p. 173).

É com essa compreensão que se desenvolve o estudo; 
porém, para ser exequível dentre as contingências dadas 
e o complexo de definições, abordagens e propósitos, 
toma-se um elemento fundamental e, nele e por ele, pro-
põe-se perquirir, analisar, compreender, propor, superar a 
mera formalidade na organização e no desenvolvimento 
dos cursos de Formação Profissional Técnica do Sistema 
e-Tec Brasil. Fazer isso e, ao mesmo tempo, respeitar o 
que está instituído, a autonomia das instituições e as inú-
meras possibilidades de interpretação que envolvem uma 
construção coletiva traz consigo uma série de riscos, mas 
também a riqueza da descoberta e da incorporação do 
sentido do que fazemos. O fato transforma o fazer em 
um modo de ser. Em outras palavras, supera a dicotomia 
entre a mera racionalidade e a mera ideologização, e se 
avança na busca da compreensão da realidade em foco. 
O que se trata neste estudo está limitado à organização 
curricular, aqui ao que concerne à denominada Matriz 
Curricular de Referência.  As categorias definidas para a 
organização e análise da Matriz Curricular de Referência 
compreendem: competências, habilidades, bases tecnoló-
gicas que possibilitam uma análise das implicações entre si 
e, ao mesmo tempo, desencadeadas e limitadas a partir do 

perfil profissional que se deseja formar, definido pelo pro-
jeto dos cursos para, então, mapear os conteúdos que po-
dem dar conta da formação desejada, expressos em forma 
de ementas. Ressalta-se que as estratégias pedagógicas que 
irão colocar esse mapa em movimento não estão explicita-
das na matriz curricular, estão ali apenas anunciadas. 

A abordagem pedagógica para a implementação desta 
proposta está aberta para que cada instituição possa im-
plementá-la segundo seu contexto  filosófico. Indica-se, 
com esta metodologia, como organizar uma Matriz Cur-
ricular que resulte em termos de uma formação profis-
sional técnica que se pretende coerente, viável, executá-
vel, pertinente aos desafios atuais do mundo do trabalho. 
Portanto, este documento não traz à tona toda a funda-
mentação teórica que o sustenta, mas explicita um dos 
modos de pensar, conceber e desenvolver uma proposta 
curricular que assegure o mínimo de congruência interna 
e a possibilidade do exercício de autonomia e flexibilida-
de que a situação requer. Entende-se aqui flexibilidade 
e complexidade como condições básicas do exercício da 
construção coletiva. 

Portanto, por mais que se insista, este relatório não dá 
conta da expressão e do sentido do processo instituído 
e instituinte desta construção, mas de algumas notas e 
indicadores básicos a respeito, com o intuito de orientar e 
otimizar as práticas nessa área, principalmente aquelas da 
produção de materiais e formação dos agentes. 

2. As categorias teórico-práticas eleitas 
para a elaboração da Matriz Curricular 
de Referência
A elaboração da Matriz Curricular de Referência, nes-

ta etapa e no limite de trabalho, desenvolve-se a partir 
da construção do perfil profissiográfico, desdobrando-se 
nas competências atitudinais, cognitivas e operacionais 
(habilidades), com as bases tecnológicas, desembocando 
nas ementas das diferentes disciplinas de cada curso. Em 
uma leitura reversa, as ementas são instrumentos básicos 
que põem em operação o currículo e devem ser substan-
ciais e concernentes para garantir as competências dese-
jadas e a formação profissional indicada no perfil. 

Consequentemente, a ênfase do trabalho foi a cons-
trução do perfil profissiográfico como ponto de partida e 
de chegada da formação profissional.

Ponto de partida, porque se faz necessário que fique 
bem claro, para todos os envolvidos no trabalho, que 
o objetivo último é a formação do profissional e, uma 
vez bem estabelecido o perfil, dele e nele, evidenciem-
-se as competências a serem desenvolvidas por meio das 
bases tecnológicas enquanto conhecimentos fundantes 
e necessários ao profissional, presentes no conjunto de 
ementas das disciplinas arroladas na sua formação.

Ponto de chegada, entendendo que, no momento da 
operacionalização do currículo, isto é, no processo de 
formação do profissional, as disciplinas e bases tecnoló-
gicas se constituem em meio para o desenvolvimento das 
competências que asseguram a formação profissional, e 
não um fim em si mesmas, evitando-se as pulverizações 
percebidas, geralmente, nas organizações conhecidas 
como grades curriculares.
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Considerando esse pressuposto teórico, os profes-
sores coordenadores foram orientados a pensar a cons-
trução desta Matriz Curricular de Referência a partir do 
entendimento de que o perfil profissiográfico deve res-
ponder, basicamente, às perguntas: quem é o profissional 
a ser formado? Que características deve possuir? Qual 
sua performance como profissional e cidadão? 

Ao responder essas questões, entende-se que esse pro-
fissional, além de apresentar um conjunto de atitudes e 
técnicas específicas que caracterizam sua atuação técnico-
-profissional, na sua respectiva área, deve também apre-
sentar um conjunto de características gerais que o habili-
tem para o desempenho profissional e que se expressem 
em valores e princípios de ação como: saber relacionar-se, 
comunicar-se com o público, trabalhar em equipe, ler e 
interpretar informações técnicas, agir eticamente.

Em se tratando de um curso oferecido na modalida-
de a distância, o perfil do egresso considera, igualmente, 
o desenvolvimento de outras habilidades cognitivas, por 
exemplo, as experiências do mundo do trabalho, o estudo 
autônomo, a reflexão e o pensamento crítico. 

Esse item – perfil técnico profissional – foi redigido 
em forma de assertivas descritivas de valores e princípios, 
desenhando a performance desejada do profissional.

No que diz respeito às competências, busca-se supe-
rar a visão estreita das abordagens que limitam o concei-
to de competência no âmbito exclusivo do fazer, de que 
competente é aquele que sabe fazer bem alguma coisa, 
dirigindo-a para o âmbito das dimensões do humano 
integrado (valores, cognição, ação),  que não tem ações 
fragmentadas nem procede destas. 

Essa superação se faz necessária não apenas em função 
do atendimento ao enfoque dado pela LDB à Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio, que se desvincula do 
mero ajustamento da formação profissional às demandas 
do mercado de trabalho, mas também pela configuração 
da produção no sentido atual do mundo do trabalho. Em 
relatório recente que aborda a discussão da Atualização 
das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio, assim se expressa o 
relator, em relação ao mundo do trabalho, o qual  

[...] está a exigir profundas revisões programáticas voltadas 
para a fuga do obsoleto, de sorte a atender às exigências 
de profissionais mais polivalentes e capazes de interagir em 
situações novas e em ambientes de constante mutação. Está 
acabando essa estrutura rígida de ocupações em postos de 
trabalho claramente delimitados. As mudanças aceleradas em 
curso nos processos produtivos e de prestação de serviços 
profissionais, bem como na organização do trabalho, estão 
a exigir uma permanente atualização das qualificações, 
habilitações e especializações profissionais, a partir da 
identificação clara de perfis profissionais atualizados, que 
exigem novos itinerários formativos, geradores de alternativas 
de profissionalização, a partir de níveis cada vez mais elevados 
de escolarização e de qualificação para o trabalho.  (CNE/
CEB, 2010, p.4)

Para esse modo de trabalho, continua o relator, 
impõe-se a superação do antigo enfoque da formação 

profissional centrada apenas na preparação para a exe-
cução de um determinado conjunto de tarefas, na maior 
parte das vezes, de maneira rotineira e burocrática. A 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio requer, 
para além do domínio operacional de um determinado 

fazer, a compreensão global do processo produtivo, com 
a apreensão do saber tecnológico presente na prática pro-
fissional dos trabalhadores e a valorização da cultura do 
trabalho pela mobilização dos valores necessários à to-
mada de decisões profissionais. Nesta perspectiva, não 
basta apenas aprender a fazer. É preciso que o cidadão 
trabalhador saiba, também, que existem outras maneiras 
para aquele fazer e que, portanto, saiba, também, porque 
escolheu o seu fazer desta ou daquela maneira. Em suma, 
é preciso que a pessoa detenha a inteligência do trabalho 
que executa. Para tanto, é necessário que, ao aprender, te-
nha aprendido a aprender e, com isso, esteja habilitada a 
desempenhar, com competência e autonomia intelectual, 
suas funções e atribuições ocupacionais, desenvolvendo 
permanentemente suas aptidões para a vida produtiva. 
(CNE/CEB, 2010, p.12).

Nesse contexto de discussão encontram-se outras 
manifestações mais contundentes e polêmicas que tan-
genciam o conceito de competência como um mero fazer 
e/ou como uma dimensão humana. Quem acompanha a 
evolução histórica desse conceito dá-se conta que ele se 
estende há milênios e tem tido em cada tempo e espaço 
alçada a prioridade desta ou daquela concepção.  

Para este momento faz-se necessário compreender 
competência como a dimensão que move a ação humana 
na realização de um determinado propósito e perceber 
quais as possibilidades de desenvolvê-la da melhor ma-
neira possível, em se tratando de um processo de for-
mação profissional de nível técnico. Torna-se igualmente 
importante saber quais valores e saberes são suficientes 
para o sujeito ser capaz de mobilizar conhecimentos, ha-
bilidades e atitudes para atuar numa determinada situação 
e atingir o desempenho esperado e necessário para a re-
solução de determinado problema. Isto é, ter a capacida-
de de flexibilizar e adequar os conhecimentos informa-
cionais, habilidades e atitudes à realidade circunstanciada 
a partir de determinados valores éticos. Ou, conforme 
enuncia Perrenoud (2000, p. 19), “competência é a facul-
dade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos 
(saberes, capacidades, informações, etc.), para solucionar 
com pertinência e eficácia uma série de situações”.  Por-
tanto, a competência implica ação, que não é, necessaria-
mente, ação prática (manual), mas que pode e é, também, 
uma ação-reflexiva (ação cognitiva). Assim, a competên-
cia é o conhecimento em movimento, em ação, quando 
da resolução de problemas. 

Para Rivilla (2010, p. 18),
as competências básicas  são os resultados formativos que os 
estudantes devem alcançar para poder se realizar e, como 
seres humanos, participar ativamente da sociedade, serem 
capazes de aprender ao longo da vida e estar preparados para 
os desafios da sociedade do conhecimento e para as demandas 
das futuras ocupações e profissões. A competência básica 
demanda a integração  de saberes essenciais que constituem o 
núcleo da competência, as formas de agir mediante as quais se 
aplica o conhecimento e se resolvem os problemas existenciais 
e profissionais, os valores e as atitudes mais relevantes para 
conquista da harmonia entre o pensamento e a ação e adquirir 
um estilo de vida saudável e emocionalmente equilibrada no 
mundo do trabalho. Os componentes das competências básicas 
devem servir à pessoa para se envolver e se comprometer com as 
necessidades da realidade diversa dos grupos, das culturas e dos 
diferentes  cenários no âmbito da sociedade do conhecimento da 
globalização e de um processo de interculturalidade. 
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Na escola, o sujeito não executa propriamente a com-
petência profissional, ele constrói um habitus, pode apre-
ender um conjunto de valores, conteúdos e estratégias 
para se tornar competente diante dos desafios de uma 
determinada situação existencial, ou de uma determina-
da área de atuação no mundo do trabalho.  Isso envolve 
questões cognitivas, valorativas, afetivas, operacionais, 
que podem ser alimentadas nas situações de aprendiza-
gens com perspectivas de serem mobilizadas. 

As competências elencadas na Matriz Curricular de-
correm do perfil profissional estabelecido no projeto pe-
dagógico do curso. Neste estudo elas foram didaticamen-
te assim definidas em três dimensões: atitudinal, cognitiva 
e procedimental-operacionais ou habilidades. 

a) Competência atitudinal (comportamental) 
É do âmbito do SER. Diz respeito à atitude do sujeito 

diante da realidade vivenciada. Esta competência implica 
valores e atitudes, verificáveis pela sua aceitação e inter-
nalização no momento das escolhas realizadas. A elabo-
ração destas competências comportamentais atitudinais 
responde às seguintes questões: o  encaminhamento é éti-
co? Leva em conta o impacto socioeconômico-ambiental 
que o resultado da ação poderá causar? As atitudes do 
profissional revelam solidariedade, valorização, coopera-
ção, comprometimento com um processo de sustentabili-
dade? Por quais soluções opta para a resolução de um de-
terminado problema? Estas competências nem sempre se 
expressam em um rol de conteúdos, mas no modo como 
são conduzidos os processos de ensino-aprendizagem 
oferecidos ao estudante. Lê-se transversalmente em uma 
Matriz Curricular.

b) Competência cognitiva 
É do âmbito do SABER, do PENSAR. Diz respeito à 

capacidade de o sujeito interpretar, rearticular, reelaborar, 
associar, relacionar e/ou aplicar conhecimentos especí-
ficos, seja um determinado conhecimento técnico e/ou 
cultural, a uma dada realidade, no sentido de equacioná-la 
satisfatoriamente. Responde às seguintes questões: que 
conhecimentos fundamentais deve o cidadão dominar? 
Que princípios e/ou conceitos deve possuir para que seja 
possível exercer a profissão de forma eficaz e eficiente? 
Que condições o sujeito precisa ter para operar com estes 
conhecimentos?

c) Competências procedimental-operacionais –  
 habilidades 

Nas referências curriculares, são aqui entendidas 
como habilidades. Estas são do âmbito do “fazer”. É 
a capacidade de o sujeito interagir com seu objeto pro-
fissional e em seu contexto. Diz respeito à habilidade, à 
destreza e ao método, ao manuseio dos instrumentos ne-
cessários a um determinado fazer. Implica também apli-
cação de regras, técnicas, métodos, destreza, habilidade, 
estratégia, que são verificáveis nas atividades práticas, na 
ação objetivada. 

Essas competências estão assim apresentadas (sepa-
radas) meramente por uma questão didática, pois na di-
mensão da objetividade humana, o princípio da ação as 
objetiva em um mesmo ato. Ou seja, em um movimento 
implicativo dinâmico e singular: 

[…] para el enfoque de la formación basada em la competência 
el objetivo de los programas formativos no es, adquirir 
competências profesionales (lo cual implica, por supuesto, 
adquirir conocimientos sobre hechos y conceptos; pero tambíén 
adquirir conocimientos o saberes sobre procedimientos 
y actitudes). [...] Porque, em realidad, saber hacer (esto es, 
desempeñar acciones competentes) requiere saber (esto es, 
disponer de información y datos, asi como de conceptos y 
teorias que los doten de significado) y saber ser/estar (esto 
ES, disponer de lãs actitudes, valores y/o normas que requiere 
dicho desempeño). (FERNÁNDEZ, 2006, p.11). 

O saber-fazer implica e decorre, portanto, do saber 
o que, do saber por que, de um saber para que e do sa-
ber ser. Em uma revisão sistêmica rápida, encontram-se 
diversas concepções de competência, cada uma com um 
enfoque diferenciado, umas mais cientificamente funda-
das, outras mais ideologicamente defendidas, mas o que 
reúne a maioria dos autores é um esforço comum em 
ressaltar que competência é um modo de ação humana 
para o qual convergem as dimensões de valores, conhe-
cimento e atitudes mobilizadas em resolver um determi-
nado problema, em desempenhar uma ação eficaz, efi-
ciente e relevante.  (BRANDÃO; CALLEGARI, 2010;  
GUIMARÃES, 2001; DESAULNIERS, 2010; DURAND, 
1990; KUENZER; GRABOWSKI, 2006; COELHO;  
FUERTH, 2009; MACHADO, 2003; PERRENOUD, 
2010; RIVILLA, 2010; SCHWARTZMAN, 2005; 
STOOBANTS, 1991).

d) Bases tecnológicas
Indicam claramente o campo de conhecimento do 

qual emanam os valores, os comportamentos e os con-
teúdos que o sujeito precisa elaborar,  entender e aplicar 
em suas ações. Compreendem as bases conceituais, os 
saberes, as informações, os recursos técnicos, os procedi-
mentos, as normas específicas da área de atuação. 

e) Ementas
As ementas indicam, em itens substanciais e em su-

bitens, os conteúdos que compreendem a disciplina. O 
elenco das ementas deve atender, distributivamente, ao 
perfil, às competências, às habilidades e às bases tecno-
lógicas previstas na organização da matriz curricular. De-
vem ser coerentes em tempo, em extensão e em profun-
didade em relação aos conteúdos propostos. As ementas 
que substanciam as disciplinas ofertadas e desenvolvidas 
nos planos de ensino precisam ser  organizadas e distri-
buídas ao longo do curso de modo orgânico, no sentido 
horizontal, vertical e transversal,  observando os fatores 
de interdisciplinaridade e suas devidas conexões. 

As ementas podem estar distribuídas ao longo do curso 
conforme a sua organização didática. Se a oferta é periódi-
ca e sequencial, com uma única terminalidade, as ementas 
são apresentadas em uma sequência de ordem de aprofun-
damento e ampliação dos conhecimentos: dos introdutó-
rios para os gerais, e destes para os específicos.  Se a oferta 
tem caráter modular, então as ementas estarão agrupadas 
em um conjunto de saberes convergentes que dão conta da 
formação profissional em uma atividade específica, com 
caráter de terminalidade e certificações parciais.

Neste relatório apresentam-se as ementas necessárias 
ao desenvolvimento do perfil proposto. A ordenação, em 
modo de oferta e evolução de profundidade, fica a cargo 
da organização dada pelo projeto pedagógico do curso.  
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 Considerando a necessidade de consolidação dos cur-
sos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e 
a caracterização de sua identidade em relação às demais 
ofertas, a Resolução nº 3 de, 9 de julho de 2008, instituiu 
o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, 
elaborado pela Secretaria de Educação Profissional e Tec-
nológica do Ministério da Educação. 

O Catálogo agrupa os cursos conforme suas carac-
terísticas científicas e tecnológicas em 12 Eixos Tecno-
lógicos que somam ao todo 185 possibilidades de oferta 
de cursos técnicos. Cumprindo a função de apresentar 
denominações que deverão ser adotadas nacionalmente 
para cada perfil de formação, o Catálogo Nacional de 
Cursos Técnicos não impede, entretanto, o atendimento 
às peculiaridades regionais, possibilitando currículos com 
diferentes linhas formativas.

Esse Catálogo organiza diversas áreas de conheci-
mento em torno de 12 Eixos Tecnológicos, com núcleos 
politécnicos comuns, que tornam o processo educativo 
mais integrado e sintonizado. Os Eixos Tecnológicos 
são: Ambiente, Saúde e Segurança; Controle e Processos 
Industriais; Hospitalidade e Lazer; Informação e Comu-
nicação;  Infraestrutura;  Militar;  Produção Alimentícia;  
Produção Cultural e Design;  Produção Industrial; Recur-
sos Naturais; Apoio Educacional e Gestão de Negócios. 

A estruturação dos cursos em torno dos Eixos Tecno-
lógicos equalizou uma dispersão de 2.070  denominações  
distintas para os 7.940  cursos  técnicos  de nível médio 
indicados no Censo Escolar MEC/INPE de 2005. O Ca-
tálogo organizado por Eixos Tecnológicos reorganizou o 
quadro das áreas profissionais em uma nominata de 155 
cursos e, para cada um deles,  define um perfil profissio-
nal  e uma carga horária mínima. 

O Parecer CNE/CEB nº 11/2008 assim ser refere:
 A partir da nova classificação, em Eixos Tecnológicos, para 
educação profissional de nível superior, conforme o Parecer 
CNE/CEB nº 277/2006, entendemos ser necessária a 
adoção dessa organização também para os cursos técnicos de 
nível médio, frente aos cenários científicos de construção de 
competências similares, baseadas na significativa expansão da 
especialização profissional, no surgimento de novos sistemas 
produtivos, novos métodos e novas concepções educacionais... 
As Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pela Câmara 
de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação 
pela Resolução CNE/CEB nº 4/99, com base no Parecer 
CNE/CEB nº 16/99, atualizadas pelo Parecer CNE/CEB nº 
39/2004 e pela Resolução CNE/CEB nº 1/2005, permanecem 
plenamente válidas, mesmo após a edição do Catálogo Nacional 
de Cursos Técnicos de Nível Médio, exceto no que se refere 
à organização da oferta desses cursos, segundo a lógica das 
áreas profissionais, o que implica a revogação dos Anexos da 
Resolução CNE/CEB nº 4/99, bem como a alteração do artigo 
5º da referida Resolução, de acordo com o Anexo Projeto de 
Resolução, nos termos do instituído Catálogo Nacional de 
Cursos Técnicos de Nível Médio. (BRASIL, 2008). 

A Resolução n.4, de 2010, em seu artigo 30, assim se 
refere  à organização por Eixo: 

A Educação Profissional e Tecnológica, no cumpri-
mento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos 
diferentes níveis e modalidades de educação e às dimen-
sões do trabalho, da ciência e da tecnologia, e articula-se 
com o ensino regular e com outras modalidades educa-
cionais: Educação de Jovens e Adultos, Educação Espe-
cial e Educação a Distância. (BRASIL, 2010).

Ou, seja a mediação  para efetivar a oferta  define-se pela 
modalidade de ensino e pela abordagem pedagógica eleita 
pelo corpo social envolvido no curso. 

A elaboração dos pressupostos teórico-metodológicos 
apoiam-se em documentos oficias do Sistema e-Tec e da 
SETEC, em publicações que abrangem o período de 1999 
a 2010, em um projeto de pesquisa realizado anteriormente 
a este, explicitado no registro histórico deste documento.

Não se pretende esgotar aqui estes postulados, e sim 
remeter a leituras e estudos necessários à implementação 
desta proposta em caráter nacional, pois se observa, ao 
longo das discussões, que  mesmo sendo este um tema 
muito citado, é bem pouco entendido em sua essência e 
aplicação. Para trabalhar com o conceito de competên-
cia, faz-se necessário abstrair-se de jargões e tendências e 
buscar a construção conceitual histórica que vai se cons-
tituindo ao longo da própria transformação da existência 
humana no mundo do trabalho. 

3. O Sistema e-Tec Brasil
A Educação Profissional Tecnológica abrange cursos 

de formação inicial e continuada ou qualificação profis-
sional; cursos de educação profissional técnica de nível 
médio; e cursos de educação profissional tecnológica de 
graduação e pós-graduação.   

Este estudo tem como foco cursos de Educação Pro-
fissional Técnica de Nível Médio e de modo específico 
aqueles ofertados na modalidade a distância, que cons-
tituem o Sistema e-Tec Brasil. Está ancorado em docu-
mentos e legislações básicas. 

No sentido da legislação, considerou-se a Lei 9.394, de 
1996, que trata das Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal quanto à Educação Profissional Técnica de Nível Mé-
dio; alterações propostas na Lei 11.741, de 2008; as espe-
cificidades regulamentadas pelo Decreto 5.154, de 2004. 

Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio são desenvolvidos de forma articulada com o ensi-
no médio. A articulação entre a educação profissional téc-
nica de nível médio e o ensino médio dar-se-á de forma in-
tegrada, concomitante ou subsequente. Para a obtenção do 
diploma de técnico de nível médio, o aluno deverá concluir 
seus estudos de educação do ensino médio e profissional 
técnico de nível médio (Decreto 5.154/2004).

No âmbito mais específico da organização e constitui-
ção do Sistema e-Tec Brasil, importa destacar o Edital de 
seleção nº 01/2007/SEED/SETEC/MEC, o qual origi-
na o Sistema e-Tec Brasil, e que, visando à expansão da 
oferta de educação profissional técnica de nível médio, 
convoca as instituições públicas a apresentarem projetos 
para oferecer cursos de Educação Profissional Técnica 
de Nível Médio na modalidade a distância. Concorreram 
Instituições Federais e Estaduais e foram aprovados 165 
projetos na modalidade. 

Em dezembro 2007, o Decreto  n º 6.301/2007 institui, 
“no âmbito do Ministério da Educação, o Sistema Escola 
Técnica Aberta do Brasil – e-Tec Brasil, com vistas ao de-
senvolvimento da educação profissional técnica na modali-
dade de Educação a Distância, com a finalidade de ampliar 
a oferta e democratizar o acesso a cursos técnicos de nível 
médio, públicos e gratuitos no País” (BRASIL, 2007). 
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Em julho de 2008, a SEED/MEC solicitou um estu-
do para verificar a convergência das ementas ofertadas 
em todos os cursos do Sistema e-Tec. A Comissão de 
Validação de Materiais Didáticos para o Sistema e-Tec da 
UFSC aceitou o desafio. Organizou um projeto de pes-
quisa para analisar os projetos dos cursos e verificar a 
possível convergência entre cursos e ementas, com a fi-
nalidade de equacionar a dispersão na produção dos ma-
teriais didáticos. 

Para responder a essa questão, constituiu-se um grupo 
de trabalho de análise de matrizes curriculares GTMC/
UFSC. Esse grupo realizou uma pesquisa baseada na aná-
lise de conteúdo, tendo como objeto todos os projetos de 
curso aprovados no Sistema e-Tec, e alcançou resultados 
que permitiram algumas inferências motivadoras do tra-
balho atual. 

Inicialmente é preciso reconhecer que os projetos 
aprovados para integrar o Sistema e-Tec espelham-se na 
organização dos cursos presenciais das instituições pro-
ponentes, tanto no sentido da concepção teórico-meto-
dológico como na organização curricular. No sentido 
teórico-metodológico, seguem os Referenciais Curricula-
res Nacionais da Educação Profissional de Nível Técnico, 
de conformidade com as recomendações do Decreto no. 
5.154/2004. Nesse sentido, as orientações teórico-meto-
dológicas dos projetos do Sistema e-Tec estão pautadas 
na organização dos cursos pelos lastros das competên-
cias, das habilidades e bases tecnológicas organizadas por 
área de atuação e uma estrutura curricular disciplinar. 

O procedimento básico desse estudo foi a análise do 
conteúdo das ementas e propostas para os cursos, clas-
sificação delas quanto à pertinência para com os Refe-
renciais Curriculares Nacionais da Educação Profissio-
nal de Nível Técnico.  Pela abordagem conceitual foram 
analisadas 2.801, das quais 2.304 puderam ser avaliadas, 
resultando no agrupamento de 1.727 ementas e na detec-
ção de 577 ementas convergentes. As ementas agrupadas 
receberam um escore baseado em critérios específicos 
definidos pelo Grupo de Pesquisa, possibilitando assim 
identificar a melhor ementa de cada grupo.  Do conjunto 
total, 237 ementas não puderam ser avaliadas, e 260  não 
foram localizadas nos projetos. A metodologia quantifica 
e classifica esses dados por Eixo Tecnológico. Resultados 
detalhados desse estudo estão disponíveis no Relatório 
Final do GTMC/UFSC.  Em síntese, os resultados gerais 
são apresentados na Tabela 1:

Tabela 1 – Resultados Gerais
Total de ementas elencadas nos projetos 2.801
Ementas sem condição de avaliação 237
Ementas não localizadas 260
Ementas apreciadas 2.304
Ementas agrupadas 1.727
Ementas convergentes 577

Fonte: Elaborado pelos organizadores

A mesma Resolução de 4 e 13 de julho de 2010, que 
define Diretrizes Curriculares Nacionais, refere-se à or-
ganização curricular da seguinte forma: 

Art. 13. O currículo, assumindo como referência os princípios 
educacionais garantidos à educação, assegurados no artigo 4º 
desta Resolução, configura-se como o conjunto de valores 
e práticas que proporcionam a produção, a socialização de 
significados no espaço social e contribuem intensamente para 
a construção de identidades socioculturais dos educandos.

§ 1º O currículo deve difundir os valores fundamentais do 
interesse social, dos direitos e deveres dos cidadãos, do 
respeito ao bem comum e à ordem democrática, considerando 
as condições de escolaridade dos estudantes em cada 
estabelecimento, a orientação para o trabalho, a promoção de 
práticas educativas formais e não-formais.

§ 2º Na organização da proposta curricular, deve-se assegurar 
o entendimento de currículo como experiências escolares 
que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas 
pelas relações sociais, articulando vivências e saberes dos 
estudantes com os conhecimentos historicamente acumulados 
e contribuindo para construir as identidades dos educandos.

Com essas considerações formalizadas, pode-se acre-
ditar que, no início do século XXI, a Educação Profissio-
nal de Nível Médio, na modalidade a distância, torna-se 
uma possibilidade e um desafio capaz de promover o co-
nhecimento tecnológico necessário para que dele o indi-
víduo  se aproprie,  incorporando-o em seu saber profis-
sional, bem como cultive  os valores inerentes à cultura 
do trabalho, na convivência do dia a dia do seu exercício 
profissional, como cidadão trabalhador, responsável e 
competente. É preciso que ele tenha o domínio da inteli-
gência e da prática e execute-a com a devida competência. 
É por essa perspectiva que se orienta o desenvolvimento 
desta pesquisa para elaborar uma Matriz Curricular de 
Referência para o Sistema e-Tec Brasil. 

Além da legislação específica, fundamentaram este es-
tudo: as Referências Curriculares Nacionais para a Edu-
cação Profissional Técnica de Nível Médio; o Catálogo 
Nacional de Cursos Técnicos; Anais e deliberações  I e 
II  da Conferência Nacional de Educação Profissional e 
Tecnológica (CONFETEC) 

4. Análise e avaliação de Matrizes 
Curriculares dos Cursos Técnicos 
da Parte B do Programa e-Tec Brasil 
(GTMC/UFSC/Projeto I) 
No início da implementação do sistema, mais especi-

ficamente na produção do material didático, percebia-se 
uma dispersão acentuada, decorrente da própria disper-
são de cursos, visto que a abertura do Edital de seleção 
nº 01/2007/SEED/SETEC/MEC e a aprovação dos 
cursos que constituíram o Sistema e-Tec ocorreram antes 
da organização dos cursos pelo Catálogo Nacional, por-
tanto, ainda em um sistema pulverizado, com um grande 
número de cursos com nomes diferentes, resultando em 
um volume expressivo de matrizes curriculares. 

Tal dispersão, além de acarretar um custo elevado para 
a produção de material na modalidade a distância, alerta-
va para a necessidade de se constituir melhor a identidade 
dos cursos do Sistema e-Tec Brasil. Essa problemática 
indicava uma questão básica: qual a convergência entre 
os cursos e as ementas dos cursos de mesma natureza 
ofertados no sistema  e-Tec Brasil? 
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O processo como um todo merece alguns destaques 
para que o leitor compreenda melhor os resultados. Os 
passos básicos dessa construção iniciaram-se em novem-
bro de 2009, quando o grupo de pesquisa da UFSC apre-
sentou a proposta de pesquisa: Elaboração de Currícu-
lo Referência para os cursos técnicos da Escola Técnica 
Aberta do Brasil, respondendo à solicitação da coordena-
ção nacional do e-Tec Brasil. 

O primeiro passo foi constituir um grupo de estudos, 
denominado Grupo de Pesquisa Currículo Referência 
(GPCRF) vinculado ao Grupo de Pesquisa Científica em 
Educação a Distância vinculado ao CNPq. Esse grupo 
escolheu uma equipe de pesquisadores colaboradores, 
constituída de coordenadores de cursos do Sistema e-Tec 
Brasil que foram  indicados pelos seus pares para realizar 
a pesquisa. Essa atividade envolveu os principais atores 
do sistema de implantação do Sistema e-Tec Brasil, os 
coordenadores de curso e, com eles, concebeu-se uma 
metodologia para analisar formalmente como se consti-
tui a proposta curricular dos cursos, apropriar-se dessa 
proposta e reorganizá-la na perspectiva de uma melhor 
integração curricular entre os Eixos Tecnológicos e entre 
os cursos em cada Eixo. 

Essa proposta foi apresentada em forma de projeto 
à Coordenação Nacional do e-Tec e à Comissão Nacio-
nal de Acompanhamento e à Avaliação do Sistema e-Tec 
Brasil, que acatou e apoiou a sua implementação.

Em dezembro de 2009, em reunião nacional, nos 
dias 12 e 13, em Brasília, o projeto foi apresentado pela 
coordenação nacional do e-Tec e pela coordenação do 
grupo de pesquisa da UFSC em uma assembleia de co-
ordenadores gerais de cursos do Eixo  Informação e Co-
municação e foi acolhido por unanimidade pelo grupo. 
Na mesma reunião foi instituído o grupo de pesquisa 
composto pelos pesquisadores acadêmicos da UFSC e 
pelos representantes dos cursos do Eixo  Informação de 
Comunicação, que foram eleitos na ocasião. Esse grupo 
inicial   pesquisadores da UFSC, denominado GPCRF1, e 
de representantes dos cursos eleitos do Eixo Informação 
e Comunicação, denominado, inicialmente, de INFCOM 
e posteriormente de GPCRF2, foi constituído por um to-
tal de 13 pessoas. Esse grupo elaborou a proposta meto-
dológica e definiu os procedimentos essenciais. Reuniu-
-se diversas vezes entre fevereiro e março de 2010 para 
elaborar e validar a metodologia. 

A metodologia de análise constituiu-se de uma Ma-
triz organizada pelas categorias indicadas nas Referências 
Curriculares Nacionais nos seguintes termos: Perfil Pro-
fissional, Competências, Habilidades, Bases Tecnológicas 
e Ementas. 

O processo de análise e construção da Matriz curri-
cular proposto compreende um movimento que parte 
do perfil, desdobrando-se no elenco de competências e 
habilidades que se sustentam em determinadas bases tec-
nológicas selecionadas e indicadas como ementas. Esse 
movimento inverte a prática comum observada na elabo-
ração de currículos, que é a de organizar um curso a partir 
de um elenco de disciplinas. 

 O projeto e a metodologia foram levados a um Se 
minário Nacional, realizado nos dias 15 a 18 de março  
 

Grafico 1 – Total de Ementas consideradas  
       no projeto GTMC/UFSC

Agrupadas
Sem equivalência
Não localizadas
Não avaliadas

Fonte: Elaborado pelos organizadores

A partir dos resultados obtidos pelo GTMC/
UFSC/2009, foi possível sugerir alternativas de gestão 
pedagógica para resolver o problema da dispersão dos 
cursos e da produção de materiais do Sistema e-Tec Brasil, 
apontado no início do trabalho.  Uma delas, para médio e 
longo prazo, foi a recomendação de elaborar um Currícu-
lo Referência para o Sistema e-Tec Brasil partindo-se da 
organização de uma Matriz Curricular de Referência para 
cada tipo de curso, por Eixo Tecnológico. 

Esta é a origem do trabalho ora em foco, proposto em 
um contexto caracterizado pela pulverização de cursos e 
de produção de materiais: o cenário mostra instituições ela-
boradoras produzindo materiais iguais e instituições ofer-
tantes utilizando materiais pulverizados, de diversas fontes, 
dificultando a integração de seu projeto pedagógico. 

A questão fundamental que move então esse segundo 
estudo é: qual a matriz curricular que pode integrar os pro-
jetos dos cursos em Eixos Tecnológicos e entre si e, ao mes-
mo tempo, resguardar a flexibilidade necessária para aten-
der às demandas singulares institucionais e pedagógicas?  

Para responder a essa pergunta, elaborou-se um pro-
jeto de pesquisa, cuja temática é o Currículo Referência 
para o Sistema e-Tec Brasil: uma construção coletiva, 
cujo objeto de análise são as Matrizes Curriculares dos 
Cursos Técnicos oferecidos no sistema. 

5. Desenvolvimento e resultados  do Projeto 
de Pesquisa Currículo Referência para o 
Sistema e-Tec Brasil
As análises do processo e dos resultados desse traba-

lho estão apresentadas em duas publicações: uma versão 
preliminar e esta como publicação final. A publicação 
preliminar se fez necessária em função da metodologia 
adotada – a da construção coletiva –  cuja metodologia 
requer uma intensa participação na elaboração e também 
na análise dos resultados. Faz-se necessário registrar que 
essa metodologia contém seus impasses, riscos e riquezas 
que configuram o processo, e requer um polimento con-
tínuo e também coletivo. Após a divulgação da versão pre-
liminar, fez-se uma coleta de contribuições em um ambien-
te aberto ao público-alvo no decorrer de trinta dias. Após 
esse período, fez-se uma análise criteriosa  das sugestões e 
contribuições a serem incorporadas nesta versão final.   
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de 2010, em Fortaleza, para apreciação e aprovação de todos 
os coordenadores gerais e de cursos do Sistema e-Tec Brasil. 
Nesse Seminário, o projeto e a metodologia foram aprova-
dos, e foram eleitos mais 48  coordenadores de cursos para 
compor o grupo de pesquisa. Na ocasião fez-se uma aplicação 
simplificada da metodologia para reconhecimento, apropria-
ção e entendimento da filosofia de trabalho. Uma filosofia 
cujo princípio é a construção coletiva de uma proposta de 
Matriz Curricular de Referência, com o propósito de integrar 
os Eixos entre si e os cursos dentro do Eixo pelas categorias 
constitutivas da Matriz Curricular, especialmente das ementas.  

A elaboração da Matriz Curricular teve como ponto 
de partida os projetos pedagógicos dos cursos que cons-
tituem o sistema; o Catálogo Nacional de Cursos técnicos 
e Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Pro-
fissional de Nível Técnico (2000).

A partir do referido congresso, o grupo de pesquisa 
ampliou-se para um grande grupo nacional, constituído 
por 86 pesquisadores, dos quais 54 são coordenadores de 
cursos, eleitos por seus pares. 

O exercício de elaboração foi realizado coletivamen-
te, guiado por uma metodologia de análise de conteúdo, 
organizada em uma Matriz Curricular de Referência. Os 
procedimentos básicos foram elaboração, socialização e 
discussão em fórum virtual e encontros presenciais com 
todos os representantes. Os trabalhos virtuais foram con-
tínuos. Os trabalhos presenciais foram desenvolvidos nos 
seguintes encontros:

GPCRF1: Grupo de pesquisadores da UFSC (28 en-
contros); 
GPCRF1 e 2: Grupo de pesquisadores da UFSC e do 
INFCOM (nove encontros);
GPCRF1: Grupos de pesquisadores UFSC e pequenos 
grupos de representantes por Eixos (três encontros);
GPCRF1, 2 e 3: Grupo de todos os pesquisadores 
UFSC, INFCOM e pesquisadores (cinco encontros);
GPCRF1, 2 e 3: Grande grupo de pesquisadores, mais 
coordenadores gerais (dois encontros). 

Esses encontros tiveram o propósito de socialização 
da  produção, envolvendo todos os pesquisadores, todos 
os coordenadores de cursos, coordenadores gerais, dire-
tores, reitores e equipe da SEED do Sistema e-Tec Brasil. 

O esforço contínuo dos pesquisadores concentrados em 
reconhecer e explicitar o perfil profissional comum em cada 
curso que constitui a integração entre os Eixos e dos cursos 
no Eixo, bem como as competências, as habilidades e as bases 
tecnológicas que o alimentam, foi o ponto forte na constru-
ção do urdume básico com que se tece o elenco das ementas.   

Por outro lado, a leitura inversa no processo de identifi-
cação das ementas que expressam o desdobramento dessas 
categorias, buscam distinguir: as que são comuns em relação 
à formação profissional e modalidade de Educação a Dis-
tância; as que são comuns nos diversos Eixos Tecnológicos; 
as que são comuns entre os cursos de mesmo Eixo; e as es-
pecíficas que respondem à natureza da formação técnica e/
ou a singularidades regionais e/ou sociais e culturais.

Os resultados aqui apresentados permitem-nos desta-
car alguns avanços importantes, de modo especial na redu-

ção da dispersão identificada no estudo anterior (CVMD\
UFSC\2009), no qual identificaram-se  2.801  disciplinas 
a serem oferecidas. Nessa reorganização dos cursos pela 
perspectiva do Currículo Referência, em uma análise geral, 
destaca-se que os 54 cursos, incluindo as peculiaridades dos 
cursos PROEJA, os cursos que atualmente compõem o Sis-
tema e-Tec, alcançam um total de 1.036  disciplinas. Somen-
te essa primeira leitura já gera um grande impacto entre os 
dois cenários, o que inicialmente se compõe de 165 cursos e 
2.801 disciplinas e este que se compõe de 47 curso e 1.036 
disciplinas, para atender à mesma demanda do Sistema e-Tec 
Brasil.  Na perspectiva da integração do sistema de forma-
ção profissional de nível técnico, o Currículo Referência gera 
outros impactos significativos tanto em relação ao processo 
de integração e constituição de uma identidade para os cur-
sos quanto para uma melhor sistematização na produção de 
materiais para eles na modalidade a distância.  

6. Análise dos resultados 
Este estudo dá sequência aos resultados do primeiro 

Grupo de Trabalho e se expressa nas evidências de uma 
maior e melhor sistematização do Sistema e-Tec Brasil pela 
integração entre os  Eixos Tecnológicos, os cursos e as 
ementas propostas. Observa-se, de modo geral,  que além de 
reduzir a pulverização dos cursos e da produção de material 
constrói-se uma identidade para o Sistema e-Tec Brasil. A 
quantidade de cursos e de disciplinas levantadas no primei-
ro trabalho de pesquisa realizado pelo GTMC fica signifi-
cativamente reduzida e integrada. Os 165 cursos e as 2.801 
disciplinas identificados na primeira análise ficam integrados 
e reduzidos a 47 cursos e 1.036 disciplinas  sistematizados 
organicamente pela equalização   da nomenclatura do Ca-
tálogo Nacional  e pela organização do Currículo Referên-
cia. A organização das Matrizes Curriculares de Referência 
definem-se a partir do perfil profissional a ser formado e se 
desdobram na especificação das competências, das habilida-
des e de bases tecnológicas, resultando em um rol de emen-
tas organicamente articuladas de modo vertical, horizontal e 
transversalmente. Observando-se com atenção o Relatório 
Executivo apresentado na forma impressa e on-line, pode-se 
perceber  graficamente esse propósito. 

Inicialmente destaca-se a evolução do processo de sis-
tematização dos Eixos e dos cursos em um sistema inte-
grado entre o primeiro relatório do GTMC (2009) e os 
resultados atuais.

Gráfico 2 – Resultado do GTMC/UFSC/2009  
       e do GPCRF/UFSC/2011
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Quantidade de Ementas

Fonte: Elaborado pelos organizadores 
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Gráfico 4 – Demanda e Produção de Cadernos   
Didáticos
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Fonte: Elaborado pelos organizadores

De modo geral,  atende-se a todos os cursos do Sis-
tema e-Tec com a elaboração de 577 cadernos didáticos 
para 577 ementas  específicas dos cursos. A elaboração de 
cadernos didáticos para 71 ementas atenderá  a 459 ofertas 
de disciplinas integradas no sisemta, totalizando 648 ca-
dernos didáticos para atender a 1.036 ofertas de disciplinas 
para os 47 cursos que compõem o sistema e-Tec Brasil. 

Esses dados referem-se somente aos cursos de Forma-
ção Profissional Técnica de Nível Médio do Sistema e-Tec 
Brasil.  Os seis cursos técnicos do PROEJA ofertados na 
modalidade a distância, que fazem portanto parte do sis-
tema e-Tec, não foram analisados na primeira etapa pelo 
Grupo de Trabalho Matrizes Curriculares GTMC;  foram 
analisados somente na segunda etapa da pesquisa ou seja 
pelo Grupo de Pesquisa Currículo Referência GPCRF. 

As Matrizes Curriculares de Referência para os cur-
sos do Programa de Educação Profissional ao Ensino 
Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 
(PROEJA), que são oferecidos na modalidade a distância 
e também compõem o sistema e-Tec, foram elaboradas 
com base nas orientações do PROEJA; por isso, seus re-
sultados são apresentados separadamente.

As Matrizes Curriculares do PROEJA, além de bus-
carem uma integração ao sistema e-Tec, priorizam uma 
integração substancial entre o ensino médio e a formação 
profissional. 

Dessa forma, as Matrizes Curriculares de Referência 
para o PROEJA atendem somente os estudantes que in-
gressam em curso do PROEJA, embora procurem man-
ter certa integração com a formação profissional ofereci-
da pelo sistema e-Tec, como pode-se observar nos dados 
a seguir. 

Observando os resultados da análise, pode-se dizer 
que o PROEJA está em quatro Eixos Tecnológicos do 
e-Tec e tem seis cursos, totalizando uma oferta de 192 
disciplinas.

A análise nesse grupo expressa dois modos de integra-
ção: um interno no PROEJA e outro do PROEJA com o 
Sistema e-Tec. No modo interno, o PROEJA tem um índice 
significativo de integração entre a formação básica e forma-

O projeto GTMC em 2009 analisou  165 projetos de 
cursos e 2.081 ementas. Nesse contexto, aplicando a me-
todologia de análise de conteúdo categorizado pelos Refe-
renciais Curriculares Nacionais da Educação Profissional de 
Nível Técnico,  levantaram-se possibilidades de  comparti-
lhamento de 1.727 entre as 2.801 ementas identificadas,  um 
índice de  65% com ementas  iguais ou muito semelhantes. 
O projeto GPCRF analisa esses mesmos cursos que, nomi-
nados pelo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, se re-
duzem a 47. O estudo organizado e apresentado em uma 
Matriz Curricular de Referência foi baseado na metodolo-
gia de análise por categorias conceituais. As categorias que 
compõem a Matriz Curricular de Referência foram nova-
mente inspiradas nos Referenciais Curriculares Nacionais da 
Educação Profissional de Nível Técnico e se constituíram 
por Perfil Profissional, Competências, Habilidades, Bases 
Tecnológicas e Ementas. Nesse caso, as ementas elaboradas 
respondem às demais categorias, fortalecendo uma organi-
zação curricular que tem por definição o perfil profissional a 
ser desenvolvido e não uma grade curricular  a ser ofertada. 
Essa  metodologia de análise categorizada,   progressiva-
mente constituída,  possibilitou uma integração efetiva entre 
os Eixos Tecnológicos, os cursos e as ementas.  

Os 47 cursos constituem-se em um rol de 1.036 emen-
tas, das quais 459, ou seja, 44%, são integradas. Ou seja, 
são iguais entre os diversos Eixos e os diversos cursos. 

Gráfico 3 – Índice de integração do Sistema e-Tec

Disciplinas específicas  
do Curso
Integração do Sistema
e-Tec
Integração entre os Eixos
Integração dos Cursos
nos Eixos

Fonte: Elaborado pelos organizadores

Portanto, encontra-se um índice de 9% de integração 
total de curso no sistema, ou seja, em todos os Eixos, 
de 20% de integração de cursos em diversos Eixos, de 
15% de  integração dos cursos no mesmo Eixo e 56% de 
ementas  específicas dos cursos.

Em relação à  sistematização de produção de material, 
observa-se uma redução significativa entre a demanda de 
oferta de disciplinas e a produção de materiais didáticos 
indicados pelas ementas.  

Analisando-se detalhadamente, observa-se que com a 
elaboração de cadernos didáticos para  duas ementas atende-
-se  a uma demanda de 92 ofertas de disciplinas que ocorrem 
em todos os cursos do sistema. Com a elaboração de cader-
nos didáticos para  vinte  ementas atende-se  a uma deman-
da de 214 ofertas de disciplinas que ocorrem em diversos  
cursos do sistema. Com a elaboração de cadernos didáticos 
para 49 ementas  atende-se  a uma demanda de 152 ofertas 
de disciplinas  que ocorrem em todos os cursos de mesmos 
Eixos. Com a elaboração de 577 cadernos didáticos atende-
-se às especificidades de 47 cursos. 
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ção profissional de nível técnico. Nesse sentido, os cursos 
do PROEJA têm um grupo de 107 ementas, isto é 56% inte-
gradas e de 85 ementas, sendo 44%, específicas dos cursos. 

Gráfico 5 – Disciplina dos cursos PROEJA

Disciplinas específicas
do Curso
Disciplinas integradas

Fonte: Elaborado pelos organizadores

Das 107 ementas integradas, 82, ou seja 43% integram 
o núcleo comum; sendo 13 ementas, isto é 7%, integram 
os  cursos nos diversos Eixos e 12 ementas, ou 6% , in-
tegram os cursos no mesmo Eixo. Compõem a parte es-
pecífica de cada curso 85 ementas, que correspondem a 
44% das ementas elaboradas.

Gráfico 6 – Integração das disciplinas no PROEJA

Disciplinas específicas  
do Curso
Disciplinas que integram  
os Eixos do PROEJA

Disciplinas que integram
o núcleo comum 
do PROEJA

Integração dos Cursos
nos Eixos

Fonte: Elaborado pelos organizadores

No outro modo de integração, isto é, na integração entre 
o PROEJA e o Sistema e-Tec, observa-se que das 192 emen-
tas, 59 ou seja 31% delas estão integradas com as ementas 
do Sistema e-Tec e 133 delas que correspondem a 69% são 
exclusivas do PROEJA. 

Gráfico 7 – Integração do PROEJA no  
        Sistema e-Tec

Disciplinas somente  
do PROEJA
Disciplinas do PROEJA 
integradas ao Sistema e-Tec

Fonte: Elaborado pelos organizadores

Em relação à elaboração de cadernos didáticos para 
a modalidade a distância, a sistematização realizada pelo 
Currículo Referência no PROEJA representa uma eco-
nomia de 43%;  ou seja,  das 192 diciplinas oferecidas, 

serão necessários 85 cadernos didáticos para oferta de,  
44%, das ementas específicas. Para atender a 107 ofertas 
de disciplinas  integradas do PROEJA, serão necessários  
25, cadernos didáticos a serem elaborados, que corres-
pondem a 13%.   

Gráfico 8 – Índice de demanda e produção  
       do PROEJA

Produção Demanda

44

85

56

107

Fonte: Elaborado pelos organizadores  

Com uma análise por categoria pedagógica mais apro-
fundada, pode-se ampliar esse estudo e propor a elabo-
ração de material didático impresso com foco conceitual 
básico do que é comum em diversos cursos, e direcionar 
as particularidades, as regionalidades, para serem trabalha-
das no plano de ensino do professor, desenvolvidas nos 
materiais digitais e no Ambiente Virtual de Ensino-Apren-
dizagem. Esse trabalho de polimento deve ser feito na se-
quência dos estudos.  

O resultado que se alcançou até aqui exigiu um es-
forço considerável na elaboração, revisão e análise das 
congruências necessárias nas Matrizes Curriculares de 
Referência e na identificação dos focos de integração ho-
rizontal e vertical. Porém, é possível ampliar esse estudo 
e realizar uma análise  transversal para aprimorar tanto as 
inferências de caráter quantitativo quanto as de qualitati-
vo que expressam a  identidade e a integração do sistema.

Esses números tornam-se ainda mais interessantes se fo-
rem considerados todos os cursos ofertados no Sistema e-
-Tec Brasil. Essa potencialização de recursos e de condições 
pedagógicas no sentido exponencial viabiliza uma reorienta-
ção na gestão dos processos de elaboração de materiais, de 
capacitação de agentes, de redirecionamento de distribuição 
de recursos. Essa análise pode ser mais apurada para extrair 
indicadores de caráter pedagógico e de gestão. 

7.  Perfil dos pesquisadores 
Esta pesquisa foi realizada pelo grupo de Pesquisa 

Científica em Educação a Distância (PCEADIS/CNPq) 
e teve a participação de 76 pesquisadores e dez colabo-
radores. Dos pesquisadores, 55% são homens e 45% são 
mulheres. 
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8. Considerações gerais 
Antecedeu essa etapa de análise a elaboração do rela-

tório executivo preliminar da pesquisa e um processo de 
aprimoramento dos resultados. Em outubro de 2010, em 
um Seminário Nacional congregando aproximadamente 
trezentos participantes entre os pesquisadores, coorde-
nadores de cursos, coordenadores gerais do e-Tec e au-
toridades da SETEC/MEC, realizou-se o lançamento da 
versão preliminar do Currículo Referência. Essa versão 
foi lançada de modo aberto para consulta pública e colhi-
mento de sugestões. 

Essa segunda etapa da pesquisa alcançou um índice 
de interação intensa e significativa entre os pesquisadores.  
Nesse tipo de pesquisa não se pode deixar de considerar 
como resultado o processo em si, isto é, a possibilidade 
de interação entre os envolvidos e  o aprofundamento 
das discussões garantindo uma melhor apropriação tan-
to dos aspectos teóricos quanto do sentido prático das 
questões. A intensidade de compartilhamento de dúvidas 
e de sugestões estende a socialização de experiências, ele-
vando o nível de compreensão e apropriação da questão. 
Esses avanços não são observáveis de modo quantitativo 
e imediato, mas ao longo da história do curso os reflexos 
far-se-ão presentes. 

Por outro lado destacam-se outras duas linhas de 
avanços objetivos e observáveis. Uma diz respeito ao 
processo de construção da identidade dos cursos integra-
do em um sistema – Sistema e-Tec Brasil. Essa constru-
ção coletiva superou a fragmentação entre os cursos de 
Formação Profissional Técnica de mesma natureza, bem 
como a sistematização na produção de materiais didáticos 
requeridos para a modalidade de Educação a Distância. 

Na ocasião da divulgação da versão preliminar, reali-
zou-se mais uma etapa de estudos buscando aprimorar 
os dados e estreitar a integração do sistema, dos cursos 
entre os Eixos e dos cursos no Eixo Tecnológico. Esse 
trabalho realizado pelos pesquisadores aprimorou os re-
sultados de integração alcançados na versão preliminar. 
Fez-se uma leitura cuidadosa de todos os elementos das 
Matrizes Curriculares buscando um aprofundamento nos 
termos conceituais utilizados, identificando os sentidos 
equivalentes tanto para definição de perfil, como das 
competências, das habilidades, das bases tecnológicas e 
ementas, o que gerou uma melhor compreensão entre os 
pesquisadores e promoveu maior integração sistêmica. 

O outro momento, que se prolongou por trinta dias 
de consulta pública via ambiente virtual, também contri-
buiu significativamente para o aprimoramento das infor-
mações e de sua organização como sistema.  Com essa 
segunda fase de reorganização e análise de dados, pode-se 
se observar uma integração bem maior que a da versão 
preliminar, e maior ainda em relação ao primeiro projeta 
de pesquisa GTMC, 2009. 

 Na ocasião desse último encontro presencial de siste-
matização e análise de dados pôde-se registrar o envolvi-
mento e o comprometimento dos envolvidos com a pes-
quisa e dos gestores e autoridades com a implementação 
do Currículo Referência ao Sistema e-Tec Brasil. 

Não se pode deixar de mencionar também a partici-
pação, nessa última fase, de um grupo de 13 consultores 
que deram seus pareceres indicando o nível do resultado 

Gráfico 9 – Perfil dos pesquisadores

Masculino
Feminino

Sexo

Fonte: Elaborado pelos organizadores

Quanto ao envolvimento com o sistema e-Tec Brasil e 
o cargo que ocupam, esses pesquisadores são: aproxima-
damente 64%  coordenadores de Cursos Técnicos, 1% 
coordenador adjunto, 3% coordenadores gerais, 4% co-
ordenadores gerais, 3% professores de Ensino Técnico, 
18% pesquisadores institucionais de Universidades,  1 % 
diretor de Ensino e 6% de outras funções. 

Gráfico 10 – Perfil dos pesquisadores em  
                      relação ao cargo 

Cargos
Coordenador  
de Curso
Coordenador  
Adjunto
Coordenador  
Geral
Coordenador  
Professor 
Pesquisador
Diretor de Ensino
Outros

Fonte: Elaborado pelos organizadores

Quanto ao nível de formação dos pesquisadores en-
volvidos, 29% estão em nível de doutorado, 42%, de 
mestrado e 29%, de especialização. 

Gráfico 11 – Perfil dos pesquisadores  
                      em relação à formação

Especialização
Mestrado

Pós-graduação
Doutorado

Fonte: Elaborado pelos organizadores

É importante ressaltar que além dos indicadores de 
integração e racionalização de materiais didáticos, regis-
tra-se um outro lado do processo de resultados, tão sig-
nificativo quanto, ou ainda mais que, este: o processo de 
transformação que sofrem os envolvidos quando reali-
zam um trabalho pelos princípios da construção coletiva. 
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de cada uma das Matrizes Curriculares. Esses pareceres 
tiveram função de subsidiar a equipe de pesquisadores 
a respeito do nível do trabalho realizado. O perfil dos 
consultores atendeu a dois critérios: formação acadêmica 
e experiência ou atuação no mercado de trabalho na área. 

Para concluir, registram-se algumas considerações in-
dicativas e não conclusivas, considerando o caráter desse 
processo que, ora instalado, torna-se contínuo, seja no 
modo  formal ou informalmente. 

Quando se opera um estudo com esse caráter de pes-
quisa-ação, sempre paira o inconcluso como princípio e o 
comprometimento dos envolvidos como resultado.  

Certamente, os resultados deste trabalho requerem, 
por um lado, uma definição política de encaminhamentos 
e, por outro, uma nova etapa de aprofundamento teórico 
metodológico em forma de cursos de capacitação para 
todos os envolvidos (gestores, docentes,  equipe multi-
disciplinar) para garantir a implementação do Currículo 
Referência  e  materializar com  maior e melhor proprie-
dade as ações,  metas e práticas efetivas  indicadas neste 
processo tais como:

• A definição das  responsabilidades  e exigências pró-
prias  da pesquisa-ação que, ao mesmo tempo que 
estimula, desafia,  interfere e garante a sequência do 
trabalho.

•  O desafio primordial que se coloca  é a  implementação 
da Matriz Curricular na perspectiva teórico-metodoló-
gica elaborada de modo a operar como uma diretriz e, 
ao mesmo tempo, respeitar a necessária flexibilidade do 
processo. 

•  A discussão para aprimorar algumas questões para as 
quais um maior   tempo hábil é fundamental para ga-
rantir a  continuidade e  repercussão que se espera des-
te trabalho. 

• A imediata organização de uma Comissão  Editorial 
Nacional para analisar os materiais didáticos (cadernos 
pedagógicos) e verificar a sua pertinência ao Currículo 
Referência, de modo total ou parcial, e encaminhar a 
sua  validação e/ou reformulação.

•  A organização, com as Instituições de Ensino e tam-
bém com as Instituições Validadoras, para dar sequ-
ência à produção de material didático observando as 

linhas de princípios de integração do sistemas para pro-
mover de fato a consolidação do Sistema e-Tec Brasil.

•  A Promoção de encontros de estudos para garantir a 
apropriação e o comprometimento para com a meto-
dologia de implementação  das Matrizes  Curriculares 
em todos as dimensões, ou seja,  por todos os gestores,  
professores-formadores, professores-autores e equipes 
multidisciplinares. 

• A continuidade de pesquisa e de avaliação do desenvol-
vimento do processo de implementação  para verificar 
as realizações, as possibilidades, as dificuldades, propor 
soluções e alternativas dando continuidade ao processo. 

•  A identificação e análise dos possíveis  encaminhamen-
tos para melhor integração pedagógica entre os Eixos 
e entre os cursos, buscando consolidar certa identidade 
nacional e, ao mesmo tempo, flexibilizar abordagens 
pedagógicas e conceituais 

Também é importante frisar que se está tratando de 
Matriz Curricular de Referência, e não de padronização. 
Este processo precisa estar aberto aos princípios da mo-
dalidade da Educação a Distância, o que requer outra 
postura pedagógica, muito mais dinâmica, flexível, fluídi-
ca e, ao mesmo tempo, rigorosa para superar as nuances 
das novidades dos modismos e esse consolidar de fato 
como um processo de extensão e inovação no sistema de 
formação profissional de nível técnico. 

Este trabalho de pesquisa teve como princípio bási-
co a construção coletiva, que pressupõe investigação e 
interferência ao mesmo tempo. Considera-se como re-
sultado não só os atributos observáveis, mas também as 
transformações geradas no processo, as quais foram de 
uma contundência inigualável, pois a evolução teórico-
-metodologica, o  aprimoramento e cooperação que o 
grupo de pesquisadores desenvolveu,  nesse período de 
aproximadamente um ano de trabalho coletivo, transfor-
maram o modo pelo qual cada um e todos os envolvidos 
se inserem no sistema. 

A realização dessa construção coletiva compartilhada 
leva-nos a uma perspectiva de transformação de possibilida-
des infinitas que não se encerra aqui; contudo, aqui se inicia.

Araci Hack Catapan, Clovis Nicanor Kassick, 
Walter Ruben Iriondo Otero (Org.)



19

 

BRASIL. Ministério da Educação. Decreto nº 2.208, de 17 de abril 
de 1997. Revogado pelo Decreto nº 5.154, de 2004 Regulamenta 
o § 2 º do art. 36 e os arts. 39 a 42 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/decreto/D2208.htm.> Acesso em: 10 set. 2010.

BRASIL. Ministério da Educação. Decreto nº 6.302, de 
12 de dezembro de 2007. Institui o Programa Brasil 
Profissionalizado. Disponível em: <https://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6302.htm> 
Acesso em: 9 out. 2010.

BRASIL. Ministério da Educação. Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. Artigo 80. O Poder Público incentivará 
o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a 
distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de 
educação continuada. Disponível em: <http://portal.mec.gov.
br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/lein9394.pdf>. Acesso 
em: 10 set. 2010.

BRASIL. Ministério da Educação. Parecer Conselho Nacional 
de Educação Câmara de Educação Básica nº 11/2008. 
Proposta de instituição do Catálogo Nacional de Cursos 
Técnicos de Nível Médio. Disponível em: <http://www.
etec.ufsc.br/file.php/194/Referenciais_Nacionais/Catalogo_
Nacional_de_Cursos_Tecnicos.pdf>. Acesso em: 09 out. 
2010.

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 870, de 16 de 
julho de 2008. Referencial comum às denominações dos 
Cursos Técnicos de Nível Médio. Disponível em: <http://
portal.mec.gov.br/dmdocuments/pceb014_09.pdf>. Acesso 
em: 10 set.2010.

BRASIL. Ministério da Educação. Referenciais de qualidade de 
EaD de cursos de graduação a distância. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seed/index.php?option=content
&task=view&id=62&Itemid=191>. Acesso em: 09 out. 2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação 
Profissional Tecnológica Conferência Nacional de Educação 
Profissional e Tecnológica. Anais e deliberações da I 
Conferência Nacional de Educação Profissional e 
Tecnológica. Brasília, 2007.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional 
e Tecnológica. Educação Profissional Técnica de Nível Médio 
Integrada ao Ensino Médio. Documento Base. Brasília, 2007. 

BRASIL. Ministério da Educação/SETEC. Currículo 
Referência: políticas públicas para a educação profissional e 
tecnológica. Brasília: MEC, 2004. 

BRASIL. Ministério da Educação/SETEC/SEED. Edital 
de Seleção nº 01/2007. Edital de Seleção de Projetos de 
Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 
na Modalidade de Educação a Distância. Disponível em: 
<http://www.etec.ufsc.br/file.php/194/edital_etec2007.
pdf> Acesso em: 10 set. 2010.

BRASIL. Ministério da Educação. Parecer Conselho Nacional 
de Educação Câmara de Educação Básica Nº 11/2008. 
Proposta de instituição do Catálogo Nacional de Cursos 
Técnicos de Nível Médio. Disponível em: <http://www.
etec.ufsc.br/file.php/194/Referenciais_Nacionais/Catalogo_
Nacional_de_Cursos_Tecnicos.pdf>. Acesso em 09/10/2010.

 
Referências
ALONSO Kátia M.; RODRIGUES, Rosângela S; BARBOSA, 

Joaquim Gonçalves (Org.). Educação a Distância : práticas, 
reflexões e cenários plurais. Cuiabá: NEAD, 2010.

DAL MOLIN, Beatriz Helena et al. Mapa referencial para 
construção de material didático: Programa e-Tec Brasil. 2. 
ed. Florianópolis: UFSC,  2008.

BOURDIEU, Pierre. Os doxósofos. In: THIOLLENT, Michel J. 
M. Crítica metodológica, investigação social & enquete 
operária. São Paulo, Polis, 1987. 

BRANDÃO, H. P.; BORGES-ANDRADE, J. E. Causas e efeitos 
da expressão de competências no trabalho: para entender 
melhor a noção de competência. Revista de Administração 
Mackenzie, v. 8, n. 3, p. 32-49, 2007.

BRANDÃO, H.P. ; GUIMARÃES, T.A. Gestão de competências 
e gestão de desempenho: tecnologias distintas ou instrumento 
de um mesmo constructo? Revista de Administração de 
Empresas, São Paulo, v.41, n.1, 2001.

BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnologia. Atualização das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica 
de Nível Médio. Versão preliminar para debates na 
Audiência Pública Nacional. 2010.

BRASIL. Ministério da Educação.  Conselho Nacional de 
Educação. Câmara de Educação Básica. Resolução nº 4, 
de 13 de julho de 2010. Define as Diretrizes Curriculares 
Nacionais Gerais para a Educação Básica. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content
&view=article&id=14906&Itemid=866>. Acesso em: 10 set. 
2010. 

BRASIL. Ministério da Educação.  Decreto nº 5.154, de 23 de 
julho de 2004. Regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 e 41 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/D5154.htm>. 
Acesso em: 10 set. 2010.

BRASIL. Ministério da Educação.  Resolução nº 3, de 9 de julho 
de 2008. Dispõe sobre a instituição e implantação do Catálogo 
Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/rceb003_08.
pdf>. Acesso em: 10 set. 2010.

BRASIL. Ministério da Educação. Catálogo Nacional de Cursos 
Técnicos. Brasília: Junho, 2008. Disponível em: <http://
www.etec.ufsc.br/file.php/194/Referenciais_Nacionais/
Catalogo_Nacional_de_Cursos_Tecnicos.pdf>. Acesso em: 
9 out. 2010.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de 
Educação Câmara de Educação Básica. Resolução nº 4, de 
13 de julho de 2010. Disponível em: <http://www.fnde.gov.
br/index.php/rock-res2010/4766-res01913072010anexo01/
download>. Acesso em: 10 set. 2010.

BRASIL. Ministério da Educação. Decreto n. 6.301, de 12 de 
dezembro de 2007. Institui o Sistema Escola Técnica Aberta 
do Brasil – e-Tec Brasil. Disponível em: <https://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/
d6301.htm> Acesso em: 10 set. 2010.



20

SACRISTÁN GIMENO, J. O currículo: uma reflexão sobre a 
prática. Porto Alegre: ArtMed, 1998.   

HERNÁNDEZ, Fernando; VENTURA Montserrat. A organização 
do currículo por projetos de trabalho: o conhecimento é um 
caleidoscópio.Porto Alegre: ARTmed, 1998. 

HIRATA, Helena. Os mundos do trabalho. In: CASSALLI, Alipio 
et al. (Org.). Empregabilidade e educação.  São Paulo: PUC, 
1997.

IANNI, Octavio. Teorias da globalização. Rio de Janeiro: 
Editora Civilização Brasileira. 1997. 

KUENZER, Acácia Zeneida; GRABOWSKI, Gabriel. Educação 
profissional: desafios para a construção de um projeto para 
os que vivem do trabalho. Perspectiva, Florianópolis, v. 24, 
n. 1, p. 297-318, jan/jun. 2006. Disponível em: http://www.
perspectiva.ufsc.br. Acesso em: 10 set. 2010.

MACHADO, Nilson José. As Competências para ensinar 
no século XXI. A formação dos professores e o desafio da 
avaliação. Porto Alegre: ArtMed, 2003.

MOORE Michael; KEARSLEY Greg. Tradução de Roberto 
Galman. Educação a Distância:  uma visão integrada. São 
Paulo: Thomson, 2006. 

PERRENOUD, Philippe. Construindo competências. 
Entrevista com Philipe Perrenoud por Paola Gentile e Roberta 
Bencini. Disponível em http://aprenderdireito8.blogspot.
com/2008/12/construindo-competncias-entrevista-com.
html, 2010: IVILLA, Antonio Medina. (Org.). Formação 
e desenvolvimento das competências básicas.  Madri: 
IBPX, 2010.

ROSA, Luiz Pinguelli. Tecnociências e humanidades. Novos 
paradigmas e velhas questões: o determinismo newtoniano 
na visão de mundo moderna. São Paulo: Paz e Terra, 2005.

SANTOMÉ, Jurjo Torres. Globalização e interdisciplinaridade: 
o currículo integrado. Porto Alegre: ARTmed, 1998. 

SCHWARTZMAN, Simon. A sociedade do conhecimento e 
a educação tecnológica. Trabalho realizado por solicitação 
do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, 
Departamento Nacional. Janeiro de 2005. 

SERRES, Michel. Atlas. Tradução de João Paz. Lisboa: Instituto 
Piaget/Éditions Julliard, 1994. (Coleção Epistemologia e 
Sociedade). 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 
curriculares nacionais: introdução aos parâmetros curriculares 
nacionais. Brasília, 1997. Disponível em: <http://portal.mec.gov.
br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf> Acesso em: 09 out. 2010.

CASTELLS, Manuel. A sociedade em Rede. São Pualo: Paz e 
Terra, 1999.

CATAPAN, Araci Hack; THOMÉ, Zeina R. Correa. Trabalho 
& consumo: para além dos parâmetros curriculares. 
Florianópolis: Insular, 1999. CATAPAN, Araci Hack; 
RONCARELLI, Doris. Introdução à Educação a 
Distância: da oralidade à informática. Florianópolis: UFSC, 
2010.

CHRISTOPHE, M. A legislação sobre a educação tecnológica 
no quadro da educação profissional brasileira. 2005. 
Disponível em: http://www.iets.org.br/biblioteca/A_
legislacao_sobre_a_educacao_tecnologica.pdf  Acesso em: 09 
set. 2010.

COELHO, M. P. C; FUERTH, L. R. A Influência da gestão por 
competência no desenvolvimento profissional. Cadernos 
de Administração. v. 1, n. 03, jan./jun. 2009.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. O que é filosofia? Rio 
de Janeiro: Editora 34, 1997. 

DESAULNIERS, Julieta Beatriz Ramos. (Org.). Formação 
&trabalho & competência. Porto Alegre : Edipucrs, 1998.

DURAND, T. L’alchimie de la compétence. Revue Française de 
Gestion, v. 127, p. 84-102, 2000.

FERRETI, Celso João et al. Tecnologias, trabalho e educação:  
um debate multidisciplinar. Rio de Janeiro : Vozes, 1999.

FERNÁNDEZ, Pere Polo. Formación de trabajadores y 
trabajadoras de educación profesional y tecnológica: saberes, 
metodologias y práticas pedagógicas. FÓRUM MUNDIAL 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA: 
EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO. 
2009, Brasília. Anais... Brasília: MEC, 2009.

FLEURY, M. T. L.; FLEURY, A. Construindo o conceito 
de competência. RAC – Revista de Administração 
Contemporânea, Rio de Janeiro, v. 2, n. Especial, p. 183-196, 
2001.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários 
à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 


