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Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2021. 
 

Ao Conselho de Educação Profissional e Tecnológica do CEFET-MG 

Com base nas discussões sobre as novas diretrizes para a Educação Profissional e 
Tecnológica (Resolução CNE/CP1, de 05 de janeiro de 2021) realizadas na Assembleia 
do(a)s Docentes do CEFET-MG, em 28 de janeiro do corrente ano, e na reunião organizativa 
do Fórum em Defesa da Educação Profissional e Tecnológica, em 09 de fevereiro, a diretoria 
e conselho deliberativo do SINDCEFET-MG solicitam ao Conselho de Educação Profissional e 
Tecnológica do CEFET-MG que: 

 Discuta, com prioridade, os impactos da referida Resolução e se posicione pela sua 
revogação dando ampla publicidade a esse posicionamento, dentro e fora da 
instituição, mobilizando coletivos como o Conselho Nacional das Instituições da Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) para fortalecer um 
movimento de resistência contra esse ataque frontal à Educação Profissional e 
Tecnológica. 

 Delibere e encaminhe as ações necessárias para suspender o processo de escolha do 
livro didático, considerando o seu impacto no arranjo curricular do Ensino Médio 
Integrado. Ao orientar a suspensão, criar espaços efetivos de debate sobre o 
significado das diretrizes estabelecidas pela Resolução CNE/CP1 e da escolha de um 
livro didático que materializa a Contrarreforma do Ensino Médio. 

O movimento do mercado editorial de produzir volumes únicos por área de conhecimento, 
abandonando a organização do currículo por disciplinas, responde à Contrarreforma do 
Ensino Médio aprovada pelo Congresso Nacional, não obstante as grandes mobilizações 
contrárias a mais essa investida contra a Educação Pública. Estudantes ocuparam escolas, 
paralisações e protestos aconteceram em todo o país, apoiados por diferentes coletivos que 
tinham a clara compreensão de que a Contrarreforma implicaria o barateamento da 
Educação Pública, o empobrecimento da formação geral do(a)s estudantes retirando dele(a)s 
a oportunidade de continuidade de estudos e preparando o caminho para a articulação com 
uma formação profissional a serviço do mercado, a quem interessa se apropriar dos fundos 
públicos e formar profissionais de nível médio adestrados para a exploração pelo capital. 

Portanto, as opções do PNLD 2021 apresentadas às escolas objetivam consolidar essa 
política para o Ensino Médio. O arranjo curricular, materializado nos livros didáticos 
disponibilizados para a escolha, não se aplica ao Ensino Médio Integrado que, justamente 
devido à integração entre formação geral e educação profissional técnica, fundamenta-se em 
uma organização disciplinar comprometida com uma formação geral que proporcione ao(a)s 
estudantes o acesso ao saber historicamente acumulado nos diferentes campos de 
conhecimento. 

A organização por área, desconsiderando o recorte disciplinar dilui e empobrece a formação 
geral. A interdisciplinaridade se faz a partir do diálogo entre as disciplinas. A negação das 
disciplinas num pretenso arranjo por áreas de conhecimento não garante uma formação 
integrada, mas, antes, o seu empobrecimento. As condições para que a interdisciplinaridade 
ocorra, superando a fragmentação implicada na organização por disciplinas, passam pelo 
desencapsulamento da escola, passam por trazer para o ambiente escolar situações-
problema capazes de mobilizar os diferentes conhecimentos disciplinares como 
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instrumentos de compreensão da realidade. Os processos e objetos das tecnologias que 
compõem os diferentes eixos tecnológicos, dentro dos quais se estruturam os diversos 
cursos técnicos, proporcionam contextos ricos que demandam uma formação geral por 
disciplinas e, ao mesmo tempo, sua integração. 

A autonomia didática e pedagógica, de que é portadora uma instituição como o CEFET- MG, 
lhe confere uma condição de não adotar os livros atualmente oferecidos porque eles não 
atendem os objetivos que orientam o Ensino Médio Integrado. A chegada desse material 
didático para escolha pelo(a)s docentes é uma forma de dar passos concretos, sem 
discussão, às diretrizes estabelecidas pela Resolução CNE/CP1, de 05 de janeiro de 2021. 

Essa Resolução se caracteriza pela ambiguidade. Embora apresente princípios 
pretensamente comprometidos com a formação integral do estudante, o que a define é o seu 
compromisso com a articulação entre Ensino Médio e Formação Profissional Técnica, por 
meio da concomitância e não do Ensino Médio Integrado, que caracteriza a rica e exitosa 
experiência da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica. 

 
Ao reforçar a construção do Itinerário Formativo da Educação Profissional, por meio da 
concomitância, a Resolução pavimenta o caminho das parcerias público-privadas e a 
apropriação dos fundos públicos para a oferta de Educação Profissional, combinada a uma 
formação geral empobrecida, alinhando a Educação Pública com as demandas do mercado e 
com a privatização dos serviços públicos, um dos eixos fundamentais da política de 
Bolsonaro e Guedes. 

 
Ao possibilitar a contratação de profissionais, por meio do reconhecimento de notório saber, 
para atuar na Educação Profissional, a Resolução reafirma a disjunção entre formação geral 
e formação profissional técnica, além de desvalorizar e precarizar o trabalho docente. 

 
A Resolução determina que a Base Nacional Curricular Comum seja a referência para o 
arranjo curricular do Ensino Médio Integrado, ignorando as especificidades da integração e 
implicando uma formação geral empobrecida, decorrente da busca pelo barateamento da 
Educação Pública, um dos objetivos orientadores da Contrarreforma do Ensino Médio. 

 
Em nota publicada na página do SINDCEFET-MG, ( http://sindcefetmg.org.br/nao-educacao- 
 para-o-mercado-e-ao-mercado-da-educacao) , destacamos o manifesto assinado pela 
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), pela 
Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (ABRAPEC) e por diferentes 
coletivos envolvidos com a Educação Profissional e Tecnológica. O manifesto expressa de 
forma sintética e substantiva os motivos para lutarmos pela revogação da Resolução 
CNE/CP1, de 05 de janeiro de 2021. 

 
Estejamos juntos nessa luta por uma Educação Profissional Técnica comprometida com a 
formação integral do estudante, com sua inserção qualificada e crítica no mundo do trabalho 
e com a possibilidade de continuar seus estudos, uma vez concluída a Educação Básica! 

 
 

Diretoria e Conselho Deliberativo do SINDCEFET-MG.  


