
Mensagem ao Conselho de Educação Profissional e Tecnológica do
CEFET-MG

A Assembleia Docente, reunida em 28/07/2021, deliberou por fazer um novo chamado ao
Conselho de Educação Profissional e Tecnológica no sentido de suspender o processo de
escolha dos materiais didáticos do PNLD 2021 até que seja possível fazer um debate com
toda a comunidade do CEFET-MG sobre os impactos profundamente negativos que a
adesão ao Programa produzirá sobre o ensino desenvolvido no CEFET-MG.

A Assembleia entendeu que cabe ao CEPT e à Diretoria de Educação Profissional e
Tecnológica liderar a defesa do Ensino Médio Integrado e a consequente recusa ao PNLD
2021. Pois essa adesão significa abrir caminho para a implementação do ‘Novo’ Ensino
Médio na Instituição porque reforça a organização curricular que propõe uma formação
geral superficial sem o necessário aprofundamento dos conhecimentos de cada campo
disciplinar, combinada a um itinerário de formação de técnicos precarizada que não oferece
a preparação para o mundo do trabalho, que temos realizado historicamente.

Essa Contrarreforma é uma reedição para a Educação Profissional do Decreto 2208/98, que
teve como propósito desmontar a educação de excelência ministrada pelos CEFET, Escolas
Técnicas e Agrotécnicas. A Assembleia Docente questionou por que membros do atual
corpo dirigente, que lutaram contra a implementação do referido decreto que implicava na
extinção do Ensino Médio Integrado, hoje se ausentam de conduzir essa defesa da
Instituição. Pois o entendimento é o de que o ataque é o mesmo, porém com nova
roupagem e de forma mais autoritária.

Temos a prerrogativa da recusa garantida pela própria normatização do Programa. Temos
docentes qualificados para produzir materiais didáticos coerentes com o ensino que
realizamos, desde que devidamente apoiados pela Direção da Instituição. Não somos
obrigados a escolher materiais didáticos que, além de incompatíveis com a organização
curricular da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, retira do(a)s estudantes o
direito a uma formação profissional integral que possibilite uma inserção crítica e qualificada
no mundo do trabalho, assim como a continuidade de estudos no ensino superior. Essa é a
formação que a juventude busca no CEFET-MG. Essa é a formação que lhe será subtraída
com a adesão ao PNLD 2021, materialização da Contrarreforma do Ensino Médio, contra a
qual lutamos fortemente, em 2016!

O PNLD 2021 nega a identidade e os pressupostos fundamentais de campos disciplinares
historicamente constituídos em nome de uma interdisciplinaridade que não se sustenta na
análise dos materiais didáticos ofertados pelo Programa. Ele se coloca na contramão de
uma educação emancipadora, legitima relações precarizadas na preparação para o mundo
do trabalho, sob a perspectiva do empreendedorismo. Com uma abordagem superficial e
fragmentada, as obras não asseguram minimamente a formação geral nos diferentes



campos disciplinares das ciências humanas e da natureza, das artes e da literatura, que
temos buscado, historicamente, com o Ensino Médio Integrado!

Finalmente, a Assembleia Docente, solicita a esse Conselho que:

● inclua na pauta de sua próxima reunião ordinária a suspensão do processo de
escolha das obras do PNLD até que seja possível a realização de debates
presenciais envolvendo toda a comunidade do CEFET-MG;

● autorize a participação nessa reunião ordinária, com direito a voz, de dois
representantes do movimento docente, indicados na Assembleia: um membro da
Diretoria/Conselho Deliberativo do SINDCEFET-MG e a professora Ana Lúcia
Barbosa Faria.

Atenciosamente,

Diretoria e Conselho Deliberativo do SINDCEFET-MG.

02/08/21.


