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RESUMO

Esta pesquisa teve como objetivo identificar fatores críticos que possibilitarão a

implantação, com desenvolvimento coletivo e individual, de uma Política Pública centrada na

variável solidariedade, como meio de busca da integração para a melhoria da Educação

Básica e Profissional do Sistema das Escolas Técnicas do Estado do Rio de Janeiro, sob a

responsabilidade da Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC).

A pesquisa teve como referência de busca de dados e informações, em sua maioria, de

profissionais, alunos e stakeholders alijados da participação concreta da atual Política Pública

da FAETEC e de suas respectivas unidades. Por isso Paulo Freire também serviu como

referencial, principalmente no que diz em relação aos excluídos na página 19, do livro

"Educação e Mudança" , quando escreve: "O verdadeiro compromisso é a solidariedade, e

não a solidariedade com os que negam o compromisso solidário, mas com aqueles que, na

situação concreta, se encontram convertidos em coisas". Essas premissas fortaleceram a

escolha da pesquisa-ação como metodologia.

Dos stakeholders citamos o Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado do Rio de

Janeiro (SINTEC-RJ). a Associação de Pais e Responsáveis de Alunos da Escola Técnica

Estadual Adolpho Bloch (APRAETEAB) e o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

(CREA-RJ) através de Técnicos que são Inspetores na atual gestão. Participaram também

outras pessoas interessadas, cujas colaborações foram efetivas, e todos se empenharam em

colaborar para que, mesmo enfrentando dificuldades, a pesquisa fosse suficiente e mostrasse

que estávamos fertilizando terreno propício à implantação futura de uma nova Política Pública

nessa Instituição, combatendo o egoísmo, o orgulho e a vaidade daqueles que,

independentemente de ideologias já foram corroídos em seu caráter, e mais, demonstram em

seu corporativismo mal orientado, o que o egoísmo coletivo traz de malefícios, inclusive o de

não conseguir ver a possibilidade de um mundo melhor: uma outra globalização.

Palavras-chave: Escola Técnica, Técnico, FAETEC, FAEP, solidariedade, possibilidade, outra

globalização, virtudes, valores, integração, egoísmo, corporativismo,

monitutor. Administração Brasileira, Recurso Humano Brasileiro, Política

Pública. Educação, Ensino Médio, Educação Básica, FAETEC.
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ABSTRACT

This research had as objective to identify criticai factors that will make possibie

the implantation, collective and individual development, of one centered public

politics in the variable solidarity, as a way of search of the integration for the

improvement of the basic and professional education of systems of technical

schools of State of Rio de Janeiro, today under the responsibility of Fundação de

Apoio à Escola Técnica - FAETEC.

The research had as reference of search of datas and informations, in its

majority, of professionals, students and stakeholders unloaded of the concrete

participation of the current FAETEC s public politics. Therefore, Pablo Freire

also served as referencial, mainly in its citation in page 19 of the book

"Educação e mudança", when he cites "The true commitment is solidarity, and

to not solidarity with that they deny the solidary commitment it, but with that, in

the concrete situation, if they find converted into things". These premises had

fortified the choice of the research-action as methodology

Of stakeholders, we can cite the Industrial Union of the Technician of State of

Rio de Janeiro (SINTEC-RJ), the Association of responsible parents and pupils

of Adolpho Bloch school (APRAETEAB) and the Self-Regulating Body of the

Engeneering Profession and architecture (CREA-RJ) through the Technician

who are Overseers in the current management. Other interested people had also

participated, whose contributions had been effective. Ali had been pledged in

collaborating so that, exactly facing difficulties, the research was enough and

showed that we are preparing a land adjusted for the implantation of a new

public politic in this institution. Fighting the egoism, the pride and the vanity of

that, independent of ideologies, already they had been corroded in its character

and more, demonstrates in its corporativism badly guided, what the collective

egoism brings of curses, also not to obtain to see the possibility of a better

world: one another globalization

Keywords: Technical School, Technician, Solidarity, possibility, another

globalization, virtues, values, integration, egoism, corporativism, Brazilian

administration, public politics, FAETEC, FAEP.
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RESUMEN

Esta pesquisa tuvo ei objetivo de identificar factores críticos que possibilitarán Ia

implantación, con desarrollo colectivo e individual, de una Política Pública centrada en Ia

variable solidariedad, como un médio de busca de Ia integración para Ia mejoría de Ia

Educación Básica e Professional dei Sistema de Ias Escuelas Técnicas dei Estado dei Rio de

Janeiro, hoy bajo Ia responsabilidad de Ia Fundación de Apoyo a Ia Escuela Técnica

(FAETEC).

La pesquisa tuvo como referencia de búsqueda de datos e informaciones. en su

mayoría, de profesionales, alumnos y stakeholders rechazados de Ia participación concreta de

Ia actual Política Pública de Ia FAETEC y de sus respectivas unidades. Por eso Paulo Freire

también sirvió como referencial, principalmente en ei que coloca en relación a los exclusos en

Ia página 19 dei libro "Educação e Mudança", cuando escribe: "El verdadero compromiso es

Ia solidariedad, y no Ia solidariedad con los que niegan ei compromiso solidário, pero con

aquellos que, en Ia situación concreta, se encuentran convertidos en cosas". Esas premisas

fortaleceu a elección de Ia pesquisa-acción como metodologia.

De los stakeholders citamos ei Sindicato de los Técnicos Industriales dei Estado dei Rio

de Janeiro (SINTEC-RJ), Ia Asociación de Padres y Responsables de Alumnos de Ia Escuela

Técnica Estadual Adolpho Bloch (APRAETEAB) y ei Consejo Regional de Ingeniería y

Arquitectura (CREA-RJ) a través de ténicos que son Inspectores en Ia actual gestión.

Participaron también otras personas interesadas, cuyas colaboraciones fueron efectivas. Todos

se empefíaron en colaborar para que, mismo enfrentando dificultades, Ia pesquisa fuera

suficiente y enseiiara que estábamos fertilizando terreno propicio a Ia implantación futura de

una nueva Política Pública en esa Institución. combatiendo ei egoísmo, ei orgullo e Ia

vanidade de aquellos que, independientemente de ideologias ya fueron corroídos en su

caráter, y más, demonstraron en su corporativismo mal orientado, Io que ei egoísmo colectivo

trae de malefícios, incluso Io de no ver Ia posibilidad de un mundo mejor: otra globalización.

Palabras-llaves: Escuela Técnica, Técnico, Faetec, FAEP, solidariedad, posibilidad.

otra globalización, virtudes, valores, integración, egoísmo, corporativismo, Administración

Brasilena, Administración Latinoamericana, Políticas Públicas, FAETEC. FAEP.
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TERMOS GREGOS

Paideía (paidéia) - Educação ou cultivo das crianças, instrução, cultura. O verbo paidcúo

significa: educar uma criança, instruir, formar, dar formação, dar educação, ensinar os

valores, os ofícios, as técnicas, transmitir idéias e valores para formar o espírito e o caráter,

formar para um gênero de vida. Da mesma família é a palavra paidéia, ação de educar,

educação, cultura.

Physis (phisis) - Natureza. Possui três sentidos principais: 1) processo de nascimento,

surgimento, crescimento; 2) disposição espontânea e natureza própria de um ser;

características naturais e essenciais de um ser; aquilo que constitui a natureza de um ser;

3) força originária criadora de todos os seres, responsável pelo surgimento, transformação e

perecimento deles. A Physis é o fundo inesgotável de onde vem o kósmos; e é o fundo

perene para onde regressam todas as coisas, a realidade primeira e última de todas as coisas.

Opõe-se a nómos. O nómos é o que é por convenção, por acordo e decisão dos humanos,

enquanto a physis é o que é por natureza, por si mesmo independente da decisão ou vontade

dos homens. Os sofistas dirão que tudo é pelo nómos, tudo é por convenção.

Téchne (téknê) - Arte manual, técnica; ofício, profissão; habilidade para fabricar, construir

ou compor alguma coisa ou artefato; habilidade para decifrar presságios; habilidade para

compor com palavras (poesia, retórica, teatro). Obra de arte. Produto da arte. A téchne se

apresenta por meio de obra ou objetos: o médico é um técnico cuja obra é produzir a saúde,

assim como o arquiteto faz a casa e o oleiro faz o vaso de cerâmica; o dramaturgo é um

técnico que produz como obra uma peça teatral, assim como o poeta produz o poema e o

pintor, o quadro; o capitão produz a viagem da embarcação, como o tecelão produz o tecido.

Tudo que se referir à fabricação ou produção de algo que não é feito pela própria Natureza é

uma técnica, cujo campo é o artefato ou objeto-de-arte, isto é, o artifício, seja o utensílio, o

instrumento, a arma ou o poema. Com exceção do político e do sábio, todos os outros ofícios

são técnicos. Com exceção da teoria, da ética e da política, todas as práticas são técnicas. Já, o

artificialismo vem da capacidade que a physis proporciona a mudança, pois se houver

corrupção a Natureza se encarregará de mostrar os sintomas, ou seja o efeito.

10
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1 - INTRODUÇÃO

"Organizações poderosas levantam-se hoje pelo mundo buscando oferecer

auxílio aos povos menos favorecidos, vigiando a própria sobrevivência,

pois que, se alguém tomba, com ele tomba a Humanidade, e vice-versa."

Divaldo P. Franco

A referência acima aborda sobre a atualidade e mostra a tendência ao

desenvolvimento sustentável, mas para entender o clamor dos povos mais necessitados,

materialmente, é necessário um apanhado anterior.

Este capítulo inicial apresenta um resumo histórico do tema, da Instituição FAETEC,

e os aspectos preliminares que motivaram a pesquisa, ou seja, uma reflexão lógica e

comunicativa a partir da prece de São Francisco de Assis tão deturpada pela política, para daí

pensar em Políticas Públicas que amenizem, pelo menos, a luta da nação em resolver

problemas que possam colocá-la no cenário mundial em condições de competir e também

criar mercados alternativos tanto dentro quanto para fora do país. Os objetivos da pesquisa

estão nessa linha de raciocínio buscando formas que auxiliem, principalmente, as mudanças

eomportamentais dos atores nesse cenário científico e tecnológico onde são dados os

primeiros passos que ditam as diretrizes de políticas públicas de desenvolvimento. A

delimitação embora pequena, por ser a FAETEC uma gota nesse oceano científico e

tecnológico, acompanha proporcionalmente a relevância e alguns encaminhamentos que

devem ser usados como estratégia para que o Estado do Rio de Janeiro desponte nesse palco

competitivo.

A dissertação em si tem o objetivo de buscar saídas aos impasses que as políticas

partidárias têm imposto às políticas públicas como, por exemplo, a não continuidade de

projetos que estejam dando certo, isso porque valores como o orgulho, a vaidade e,

principalmente, o egoísmo faz com que tais projetos sejam modificados, ou não atualizados

quando devem, sendo que na maioria das vezes o marketing é mantido sobre uma embalagem

cujo conteúdo já não é mais o mesmo. Os ajustes são necessários, mas descaracterizá-los a

determinados níveis, já é justificativa para o projeto no mínimo mudar de título. Ou seja, as

rupturas, muitas das vezes, são de extrema importância. Em quais problemas? Por quê?
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Com a FAETEC estão acontecendo mudanças constantes sem objetivos técnicos, mas

por interesses políticos que podem ser confundidos com uma disputa da racionalidade

substantiva versus a racionalidade instrumental. O que não é, embora o lado político das

constantes mudanças tenha se aproveitado da fragilidade e também dos interesses individuais.

E o que fazer para trazer a "nau desgovernada ao prumo"? Tais questões nos levaram a

referências bem diversificadas e uma metodologia mais atuante, já que, em tais pesquisas,

além dos interesses pessoais, há interesses coletivos e institucionais (stakeholders) em jogo.

1.1 - Relação do Mestrando com a FAETEC

O vínculo, do mestrando com a FAETEC, iniciou-se com o concurso/1997 para

docentes da Instituição. Aprovado no concurso para professor de Matemática, e lotado na

Escola Estadual de Ensino Fundamental Visconde de Mauá, no antigo Centro de Educação

integral (CEI Marechal Hermes). Era um desafio a mais, pois a reclamação sobre o preparo

dos discentes sempre foi feita em cascata, ou seja, os professores da pós-graduação reclamam

da formação dos discentes da graduação; os universitários reclamam do nível de instrução dos

alunos provenientes do Ensino Médio; e os profissionais do ensino médio reclamam da

instrução dos alunos provenientes do Ensino Fundamental. Isso foi visto como um desafio e

motivação, que acredito ser a mesma da maioria dos jovens que terminam sua graduação em

licenciatura, para daí ministrar suas aulas a esses alunos do ensino básico, que estão dando

seus primeiros passos. Após alguns meses de trabalho percebi que poderia mexer na raiz do

problema em questão desta dissertação, pois a unidade de ensino tinha métodos de avaliação

que, mesmo sendo tradicionais, poderiam servir de parâmetros e indicadores das turmas às

quais ministrava aula.

Essa experiência tornou-se tema e motivo de prestar concurso para a FGV. E em

homenagem aos que foram colaboradores e amigos, os alunos, e, em particular, aqueles cujas

maiores notas refletiam, fielmente, o aprendizado dentro da sala de aula, e por sentir um

clima propício à ajuda mútua, criei o neologismo monitutor, que será abordado no capítulo de

Política Pública por ter sido a visão inicial da preocupação por uma produtividade maior

dentro de novos moldes, e sabedor de que os orçamentos eram os mesmos, ou menores, e que

precisava manter uma boa relação custo/benefício em sala de aula, pelo menos. A idéia

fortaleceu-se. Cito o monitutor. por ser o aluno um agente e o centro do processo onde são

12
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trabalhados valores pouco incentivados, tanto em sala de aula quanto nas unidades e

repartições responsáveis pela administração do ensino público. O monitutor nasceu da

inspiração que trouxe os ideais da Revolução Francesa, em particular a fraternidade, que nos

dias atuais, mesmo ainda em fase embrionária, é representada no tema aqui exposto:

solidariedade. A solidariedade com liberdade responsável, facilita a conciliação daqueles que

fazem trabalhos com finalidades comuns.

A vivência e a possibilidade de aposentadoria como Técnico de Nível Médio,

militante do Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio (SINTEC), e o fato de ser

professor de uma disciplina propedêutica, Matemática, fizeram com que não perdesse a

motivação ante as situações adversas, e o que ocorreu com o passar do tempo foi a ampliação

das experimentações em todas as áreas e unidades que foram possíveis dentro da Instituição.

1.2 - Resumo histórico da Solidariedade

A solidariedade, embora esteja na moda, sempre foi o meio através do qual a

humanidade nos momentos difíceis pôde contar. Inicialmente no meio hostil da Natureza em

que nos vimos constrangidos a viver, e, depois, na incessante busca de alimento e disputa com

outros animais, nascem as primeiras aglutinações tribais. Com a união ficou mais fácil

suportar, em conjunto, as dificuldades externas.

Passando ao período neolítico (agrário), a contribuição do grupo nos diversos setores

de ação tornou-se base para o êxito da humanidade, mas a usurpação dos fortes fomentou a

dependência, quando não a miséria dos fracos. Nos dias atuais, a exploração do homem pelo

homem, motivada pelas guerras de conquistas, passou a ter um aliado: a tecnologia que,

embora seja um meio para suprir necessidades, é usada para o aumento da violência. A terra

do super conforto de alguns se transformou, inesperadamente, no vale de lágrimas de muitos.

A solidariedade está mais uma vez sendo chamada ao cenário mundial, e no nosso caso

particular a uma Política Pública, a fim de mostrar alternativa ao pesado tributo da dor e

sombra a que a humanidade milenarmente se encontra vinculada. Daí, o crescimento

emocional que o homem experimenta, de imediato, no desejo de ajudar, com o enobrecimento

de quem se faz ajudado. Isso nos abre mais um leque de estudo da solidariedade na área da

comunicação.
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Assim, a solidariedade é um compromisso interior assumido livre e espontaneamente,

mediante o qual as pessoas se comprometem a ajudar-se reciprocamente na aferição de

esforços: "um por todos e todos por um".

O espírito solidário, antítese do egoísmo, empreende o salutar dever de edificar-se

mediante a construção do bem geral, fomentando a distribuição equânime de quaisquer

recursos, estimulado pelos resultados eficientes do progresso comum.

1.3 - A lógica e a comunicação a nosso favor

Para complementar o que foi escrito anteriormente vamos provar que a frase, tão

deturpada de Francisco de Assis "é dando que se recebe", tem fundamento lógico, e que

também está a favor do raciocínio, senão vejamos:

Io) Vamos supor que num determinado grupo de pessoas ninguém se predispõe a ajudar o

semelhante, ou mesmo invertendo o raciocínio: "é recebendo que damos". Nesse caso todos

os membros do grupo ficarão esperando a iniciativa do outro, e conseqüentemente ninguém se

dá. É o egoísmo absoluto. Não há comunicação solidária.

2o) Vamos supor agora a nossa situação real onde alguns se dão. Esse raciocínio é típico de

um grupo que poderá contagiar-se, ou seja, após os primeiros da vanguarda solidária darem-se

poderão sensibilizar outros a fazerem o mesmo. A quebra de parcela do egoísmo, ainda que

insignificante, aconteceu e portanto serão formadas as primeiras restrições da sociedade

predominantemente egoísta. A comunicação solidária acontece de forma tímida, mas com

tendência a expandir-se.

3o) Vivendo num mundo ideal onde todos estivessem predispostos a ajudar; a solidariedade

fluiria melhor. O egoísmo nesse novo mundo seria menor, tímido. E parece que é esse o

chamamento que Francisco de Assis nos faz: "é dando que se recebe". Portanto, a lógica atrai

a solidariedade e a plena comunicação, e como conseqüência a fraternidade.
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Pena que a humanidade só utilize a solidariedade quando precisa sair de crises, o que

espero não seja o caso das Escolas Técnicas do Estado do Rio de Janeiro na época em que

implantar, verdadeiramente, a Educação Solidária.

1.4 - Resumo histórico da FAEP à FAETEC

Como foi dito anteriormente, a Instituição não foi pesquisada somente durante a

definição da metodologia propriamente dita. Na verdade, a metodologia aplicada foi um

complemento do que já vinha sendo pesquisado. Daí, as atividades e indicadores dos

problemas percebidos serão tratados no decorrer da dissertação e, portanto, aqui ficarão

alguns registros oficiais do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da ALERJ quanto a

algumas decisões a nível macro do caminho percorrido.

Originariamente, autorizado pela lei n.° 1176 de 21 de julho de 1987, a ALERJ

autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação de Apoio à Escola Pública (FAEP), cujo

estatuto foi baixado pelo Decreto 10.722 de 27/11/87. Mais tarde, o Regimento Interno foi

aprovado pela Secretaria de Estado de Educação, em 27 de janeiro de 1988 pela Resolução

n.°1418.

A finalidade principal da FAEP era de complementar as funções da Secretaria de

Educação no que tangia à agilização dos mecanismos necessários ao funcionamento da Rede

Pública Estadual de Ensino e atuar como entidade de "apoio" técnico, englobando também a

Coordenação de Nutrição Escolar, a Coordenação de Assistência ao Educando, a Divisão de

Conservação da Rede e a Assessoria de Arquitetura, Engenharia e Equipamentos Escolares. A

FAEP tinha como objetivo atender às seguintes finalidades:

Io) Oferecer subsídios na formulação de políticas de apoio à Escola Pública;

2o) Executar a política de expansão e manutenção da rede física, implantando mecanismos de

agilização e racionalização do processo;

3o) Assegurar, mediante ação complementar à Secretaria, o atendimento básico às

necessidades do aluno da rede pública, no que se refere à alimentação escolar e demais ações

de assistência ao educando.
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4o) Desempenhar atividades técnicas de estudo, pesquisa, experimentação e outras

suplementares, necessárias à execução do apoio à Escola Pública.

Com o passar do tempo é decretado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo

Presidente da República a Lei n.° 8958 de 20 de dezembro de 1994 que dispõe sobre as

relações, entre outras, das instituições federais de pesquisa científica e tecnológica e as

Fundações de Apoio. Em época anterior, precisamente em 23 de agosto de 1990 é decretado e

sancionado pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro o Regime Jurídico Único dos

Servidores da Administração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas.

O decreto n.° 22011 de 09 de fevereiro de 1996 transfere a FAEP e as Escolas

Técnicas Estaduais para a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, ficando as escolas

vinculadas diretamente à FAEP juntamente com seus cargos comissionados, dotações

orçamentárias e demais infra-estruturas, além do fato dos servidores das Escolas Técnicas

ficarem vinculados à Secretaria de Educação, à disposição da FAEP, sendo que o controle de

pessoal continuaria sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Educação até que se

concretizasse todo o processo de transferência. Foi transferido também o CEI (Centro de

Educação Integral do Estado do Rio de Janeiro) do Gabinete Civil da üovernadoria do Estado

para a FAEP.

Bem, aqui chegamos à estrutura propícia à criação da FAETEC. Após tramitar pela

ALERJ o projeto de lei n.° 254/97, em 10 de junho de 1997 a lei n.° 2735 foi decretada pela

ALERJ e sancionada pelo Governador do Estado, onde a FAEP passa a denominar-se

FAETEC. entidade de direito privado, dando seqüência a várias atividades paralelas que

visavam não só o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado do Rio de Janeiro, mas

também o do país.

A FAETEC então fica responsável pelo gerenciamento da Rede de Ensino Tecnológico

do Estado do Rio de Janeiro, com quadro permanente de pessoal próprio regido pela CLT, de

no mínimo 90% de efetivos, ou no máximo 10% de professores substitutos. O estatuto da

FAETEC é consolidado pelo Decreto 24.415 de 26 de junho de 1998 com suas finalidades já

bem adiantadas pelas da FAEP, e, por ser pessoa jurídica de direito privado, facilitaria

bastante o cumprimento do Artigo 4o desse mesmo Estatuto por estar de acordo com suas

finalidades e a lei das Fundações de Apoio. É óbvio que por ser Fundação de Apoio está
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sujeita à prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado, mas não nos moldes de uma

Fundação Pública com regime jurídico de direito público.

Assim a FAETEC vinha crescendo, embora a qualidade de ensino, principalmente, nas

Escolas Técnicas Estaduais tradicionais ficasse comprometida. Um dos motivos que levaram

alguns deputados a fazerem questionamentos tais como:

- qual o n.° de servidores não concursados. cooperativados ou não. em exercício na

FAETEC?

- qual o valor mensalmente despendido na remuneração de servidores não concursados?

- qual o salário médio de um servidor não concursado e de um concursado que desenvolve a

mesma função?

Esses e outros questionamentos chamaram a atenção no decorrer de fevereiro de 2000. O que

nos motivou a pesquisar o reflexo de tais questionamentos nas Escolas e conseqüentemente

em sala de aula, pois que, além disso, havia uma alta rotatividade, principalmente, de docentes

concursados.

Em 18 de março de 2002, a Lei 3781 é decretada pela ALERJ e sancionada pelo

Governador do Estado dispondo sobre a reestruturação do quadro permanente e o quadro de

cargos em comissão que regia a Instituição pela Lei n.° 2735/97, cujos reajustes já estavam

absorvidos e comprovados pela Lei n.° 3683 de 19 de outubro de 2001, ficando as despesas

decorrentes da aplicação do disposto na Lei por conta de dotações orçamentárias próprias, e

ficando o Poder Executivo responsável pelas suplementações.

Em 05 de abril de 2002, a lei 3808 altera a natureza jurídica da Fundação de Apoio à

Escola Técnica (FAETEC) de direito privado para a de direito público, e passa o regime de

pessoal efetivo da FAETEC de celetista para Estatutário, dando prazo de 90 (noventa) dias

para o Poder Executivo providenciar a investidura.

Com a nova Gestão do Governo do Estado sendo empossado em 06 de abril de 2002 a

preocupação maior foi com as atividades dos grupos de pesquisa do projeto reunidos,

seguindo a metodologia escolhida. Outras observações poderão ser feitas no decorrer da

dissertação.
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As descrições a nível macro têm suas razões políticas de ser, mas nossa proposta aqui e

de conciliação dos caminhos Políticos com os da Administração Pública, através de uma

Política Pública que intermedeie aquelas com as Políticas a nível micro, ou seja, às das

Escolas e o meio no qual estão inseridas.

1.5 - Políticas Públicas e o Problema

A elaboração de Políticas Públicas é o processo destinado a identificar e delimitar um

problema ou a necessidade atual ou potencial da comunidade; determinar as possíveis

alternativas para sua solução ou satisfação; avaliar custos e/ou efeitos de cada uma delas e

estabelecer prioridades. H de acordo com o que temos percebido em termos governamentais,

manter os mesmos investimentos já é um ganho, o que nos motiva ainda mais a trabalharmos

alternativas dos aspectos comportamentais, como também ir de encontro às satisfações

daqueles que como nós de contrapartida já são partidários dessa bandeira. Mesmo que para

isso tenhamos a dificuldade financeira, precisamos mostrar na prática que essas mudanças

comportamentais são boas para o meio-ambiente, para o social e, por que não, para diminuir

nosso déficit econômico.

Com a solidariedade, que em Betinho (IBASE/98) podemos perceber o potencial de

nosso país, o Desenvolvimento Sustentável (DS) passa a ter um aliado forte. E acrescentamos

também o fator participação (democracia). Embora muitos façam confusão entre

democratização e eleições, essa participação será um passo para os velhos vícios partidários

de poder não inibirem as novas boas idéias de progredir.

Ir à raiz do problema nos remete também a algumas reflexões filosóficas que nos

reportam principalmente à bandeira da fraternidade da Revolução Francesa envolta ao

racionalismo. E, nos dias atuais, a solidariedade chega a um grau tal de modismo, que reforça

a necessidade de conceituações e re-conceituações, seja através da lógica ou seja no campo

comportamental das relações humanas. Daí, a busca de uma Política Pública para fortalecer os

laços do indivíduo mais o seu coletivo com a organização num novo contexto, que busque as

reparações históricas de nossa sociedade tanto com as chamadas "minorias" ou com o próprio

social quanto com o meio-ambiente e, se possível, com a própria Natureza.
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Disso fatalmente resultará uma nova organização para as escolas do Sistema

FAETEC que conseqüentemente trará reflexos sobre o seu desempenho. Primeiro porque não

buscamos somente o equilíbrio entre as racionalidades instrumental e substantiva, mas

encaramos a necessidade de uma racionalidade ambiental que complemente e englobe ambas,

o que pelo menos diminui teoricamente a relação dicotômica para mostrar melhor àquelas

racionalidades que na verdade elas são também interdependentes, aumentando assim a

aproximação nas suas relações ontológicas, representadas, analogicamente, pela dicotomia

ensino propedêutico versus ensino profissionalizante. Em seguida, porque a busca do

equilíbrio a nível macro pertence ao campo de uma nova racionalidade: a racionalidade

sustentável, onde o "outro" passa a ter um papel maior do que uma simples "coisa".

Acrescente-se a esse raciocínio a necessidade de uma nova metafísica, que Robert Lenoble

faz referência no último capítulo do seu livro (1969) acrescida de algumas reflexões feitas ao

longo da dissertação, em especial no capítulo referente à Políticas Públicas (capítulo 4) . Sob

essa nova ótica e, obviamente, numa nova ética poderemos ter pontos convergentes entre os

naturalistas e os artificialistas (Rosset/1989).

A solidariedade sob essa nova perspectiva poderá ser também um canal a mais na

busca por justiça social e, por extensão, a busca por justiça com a Natureza. E essa reflexão,

garantida pelo Espaço Público que tanto Hannah Arendt se empenhou em criar, realçado por

Duarte (2000), pode nos facilitar em alguns caminhos que nos respondam aos aspectos

históricos e conjunturais. Mas, mais do que isso facilita algumas decisões relevantes nos

aspectos organizacionais e gerenciais em que a solidariedade tenha papel preponderante como

técnica para integração, onde haja conflito das racionalidades aqui expostas abrindo,

conseqüentemente, perspectiva para uma avaliação complementai- do sistema de ensino,

objeto do nosso estudo.

1.5.1- Objetivos da Pesquisa

As perguntas que mais motivaram buscar o referencial teórico e a metodologia

empregada no projeto de pesquisa, conforme veremos nos capítulos seguintes, foram:

Ia ) Como a Solidariedade pode, tratada enquanto Política Pública, buscar a integração das

questões sociais com as organizacionais e conjunturais na administração do Ensino Básico da

FAETEC?
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2a ) Que tipo de organização as escolas desse sistema devem ter para a implementação e

execução de um projeto cujo tema central seja a Solidariedade?

3a) Como a Solidariedade pode, na FAETEC, melhorar o desempenho da instituição?

Daí, o objetivo principal do projeto de pesquisa passou a ser a identificação de fatores

críticos que possibilitassem a implantação de uma Política Pública centrada na variável

solidariedade como mecanismo de busca da integração e da integralidade na educação básica

e profissional da FAETEC.

Outros objetivos não foram perdidos de vista, como:

- verificar quais as características da atual administração da FAETEC;

- levantar indicadores para análise de valores culturais e étnicos que facilitem a construção

de uma paidéia comunitária;

- detectar as variáveis que se aproximem do conceito e fortaleçam a variável solidariedade;

- analisar quais os princípios que a Educação Nacional abarcou do ensino politécnico

francês, para daí compararmos aos princípios de nossa educação atual e aos valores de

nossa sociedade.

1.5.2 - Questões a serem respondidas

Assim, achávamos em nossas reflexões que algumas questões deveriam ser

respondidas, e dentre elas temos as seguintes:

- A solidariedade tem referencial filosófico?

- Há possibilidade de conciliar essa Política Pública com uma perspectiva de

"Administração Brasileira" ?

- Como deverão ser organizadas as unidades para atender as mudanças necessárias?

- Como os diversos atores poderão participar de todo o processo dessa Política Pública?

1.5.3 - Delimitação e relevância do estudo

Na prática metodológica, a delimitação ficou conforme o planejado no projeto de

pesquisa, mas não deixamos escapar o momento ímpar para que fosse enriquecida a

discussão, principalmente, com o SINTEC nas questões referentes à necessidade de um
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Conselho Nacional dos Técnicos de Nível Médio, e outras que visam buscar facilidades

organizacionais das profissões, desde o Aprendiz até o Técnico de Nível Médio.

A abrangência no tempo dos componentes que influenciaram e influenciam o tema nos

aproximou de diversos grupos sociais, dentre os quais alguns que lutam contra a

discriminação, principalmente racial, o que nos fez reportar à formação étnica do povo

brasileiro. E reforçou as propostas desses grupos em se firmarem nas políticas que se íaçam

presentes, e também nas políticas criadas por eles, para que através do exemplo minimizem e

atuem na luta contra a discriminação. Daí, começaram a surgir elementos que apontavam a

possibilidade de integração das questões sociais com as conjunturais e que, portanto, a

instituição poderá absorvê-las. Esse assunto será tratado na metodologia da pesquisa quando,

paralelamente aos trabalhos realizado pelos pesquisadores, o Grupo de Ouvintes entrevistou

lideranças do Movimento Negro e do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas

(CEAP).

A relevância desse estudo está justamente em não se ter um olhar da Instituição

distanciado tanto das questões próprias da Ciência e Tecnologia, seja ela de ponta ou não,

quanto das questões sociais que possam auxiliar a própria Instituição a trazer uma

contribuição social, sem alguns tipos de demagogias de responsabilidades.

Esse olhar é um olhar solidário da Instituição com o social, e que por conseguinte,

ajudará numa reflexão interna de mudar o seu comportamento e o de seus Recursos Humanos.

Gestão de Pessoas que absorva também seus próprios alunos, e ajude nas análises das

comunidades a que pertençam, e possibilite a integração do todo institucional e

organizacional.
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2 - REFERENCIAL TEÓRICO

Durante os trabalhos de pesquisa (pesquisa-ação), houve a necessidade de uma

reflexão maior do problema.

Primeiro, a solidariedade enquanto variável central da pesquisa passou a ter um caráter

metodológico, levando-se em consideração que uma teoria não é uma solução: é a

possibilidade de tratar um problema. Em outras palavras, "uma teoria só realiza seu papel

cognitivo, só ganha vida, com pleno emprego da atividade mental do sujeito", conforme relata

Edgar Morin (2001), e diz também:

"A palavra método deve ser concebida fielmente em seu sentido

original, e não em seu sentido derivado, degradado, na ciência

clássica; com efeito na perspectiva clássica, o método não é

mais do que uma "CORPUS" de receitas, de aplicações quase

mecânicas, que visa a excluir todo sujeito de seu exercício."

O relato anterior mostra nossa proximidade com Morin, que o método degrada-se em

técnica porque a teoria se tornou um programa. E o método verdadeiro, gerado pela teoria,

regenera-a. Assim, a teoria não é o fim do conhecimento, mas um meio/fim inscrito em

permanente recorrência. Portanto, nos ativemos em utilizar o mesmo raciocínio quando

tratamos de que "o todo precisa conhecer suas partes, e as partes o todo". Então, a técnica

passou a ter a mesma relação com a metodologia da pesquisa e a metodologia com a técnica,

onde a solidariedade, em determinados momentos, se tornou uma técnica e vice-versa.

A busca da integração pelos membros dos grupos de pesquisa e a integração dos

próprios grupos teve como principal mecanismo de trabalho a solidariedade.

Num segundo momento, refletimos sobre o ano corrente, ano em que, além da eleição

para Governadora) do Estado, temos a eleição para a Presidência da República e dos cargos

legislativos a nível federal e estadual, pois a maioria dos membros dos grupos são partidários

e trouxeram outros debates que enriqueceram a reflexão do referencial, e também fomentaram

a reflexão filosófica.
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2.1 - Prolegômenos da Solidariedade Contemporânea

O que percebemos nos debates iniciais, sobre a formação do técnico no Brasil, é que a

filosofia no período iluminista se concentrou mais no campo da ciência, ou na melhor das

hipóteses, no campo da epistemologia. E certos assuntos referentes a Revolução Francesa,

como conciliação e solidariedade, foram relegados a única ética que restou da devastação do

passado: A Ética Protestante (Weber/2001).

No início da industrialização, o capitalismo foi chamado a atenção no que se referia às

coisas públicas pelos chamados tradicionalistas, e esses últimos se viram vencidos em muitos

de seus argumentos ante tantas novidades ocorridas devido às revoluções pelo mundo. Via-se

na "gana" de enriquecimento o esquecimento de certos valores humanos. A Igreja Católica

talvez tivesse razão naquela época, mas como o seu débito com a humanidade era muito alto

ela ficou sucumbida pela ética protestante.

Com o advento das Ciências Sociais e Ciências Humanas, e a aproximação da

Filosofia em alguns assuntos que lhe dizem respeito, vimos também em Heidegger (1995) a

retomada da questão do SER, embora o TER continue sendo o assunto mais forte na

sociedade. Em seguida, José Ortega y Gasset (1973) aprofunda o assunto do SER em

sociedade, sendo seus passos seguidos por muitos outros, até que na segunda metade do

século XX a Filosofia da Libertação na América Latina (Velasco/1991) influencia a discussão

da ontologia em Paulo Freire (Lovisolo/1990), e tantos outros como Guerreiro Ramos

(1983,1989) que também é um dos pensadores influenciados pela Filosofia da Libertação.

Com a Teoria Social Crítica de Habermas (1984,1987), onde expande o conceito de

racionalidade de Weber para incluir a racionalidade comunicativa, a ação comunicativa ganha

legitimidade frente a ação estratégica, que no caso da nossa pesquisa demandam referenciais

que têm a participação dos atores sociais como elemento central da formulação e

implementação de políticas públicas.

2.2 - O estudo na Administração de RH Brasileiro

No final do século XX, há uma retomada de muitas questões da história, e uma delas é

a do novo capitalismo pondo-se em cheque com sua própria racionalidade. Hoje, há uma
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releitura e rediscussão de certos valores que antes eram considerados somente do campo

teológico, mas que agora também é da ciência.

Na aplicação da ciência e especificamente no campo da Administração Pública temos

categorias, que no caso do Brasil, representam bem o espírito do nosso povo, como a

cooperação (Martins/2001, p. 52). Tal categoria, que é verificada no Dicionário de Ciências

Sociais da Fundação Getúlio Vargas (p. 53), e não o é no Dictionnary of Business and

Management, é uma das que mais nos atraem por percebê-la muito presente na convivência da

base social e étnica brasileira. É esta comparação, é esta discussão, e a busca da integração

que aqui serviu de balizamento para o nosso raciocínio, incluindo o tetraedro semiológico das

organizações (Martins/2001) para o nosso tema "específico".

E foi nesse caminho que a leitura de "Carnavais, Malandros e Heróis" (DaMatta/1997)

ficou diferente. Sentimos mais a presença do povo brasileiro e nos sentimos mais presente na

Administração. É um sonho de tantos, como, por exemplo, em Guerreiro Ramos (1983.1989).

A complementação à visão da Administração Brasileira foi a dinâmica da disciplina

Administração em Recursos Humanos, cuja bibliografia selecionada pela Professora Valéria

de Souza da EBAPE/FGV-RJ levou a uma busca reflexiva da importância da renúncia

citada por DaMalla. E o livro que fechou este raciocínio foi "A Banalizaçao da Injustiça

Social" (Dejous/2000) quando o autor questiona o totalitarismo e o neoliberalismo e os

compara ao período espartano.

O modelo espartano nos diz: "aprendendo a suportar o sofrimento do corpo é que

podemos esperar alcançar a coragem da alma". Tal modelo, que provém da filosofia, é

criticado por Dejours. Assim a justificativa da coragem ainda é utilizada na administração

para associá-la à virilidade. A filosofia justificou essas violências nas relações totalitaristas e.

hoje, nas relações de trabalho do neoliberalismo, e também por extensão nas relações do

homem com a Natureza. Esse raciocínio nos aproximou da lógica por nós exposta na

introdução: "É dando que se recebe", como veremos adiante.

Pascal Molinier (1995) diz: "Somente dos homens se pode exigir que exerçam a

violência contra outrem". E somente os homens podem tomar por covardia a recusa de

cometer violências quando lhes ordenam ou quando a situação o exige. A coragem aqui

precisa ser desobedecida e. ao mesmo tempo, arriscar-se a ser excluído da comunidade dos
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fortes e viris. "A virilidade é o mal ligado a virtude coragem". A virilidade é o conceito que

permite transformar em mérito o sofrimento infligido a outrem, em nome do trabalho, e à

Natureza. A fragilidade da Natureza é maior porque ela está totalmente destituída de alma.

segundo o homem moderno e contemporâneo. Não tem mais a phisis para defendê-la.

Retornando à questão social, a ética que se fortalece nesse momento no debate põe em

cheque questões trazidas pela ética protestante. E é o fortalecimento dessa nova ética, apoiado

no auxílio interdisciplinar, na transdisciplinaridade, na complexidade e no aprofundamento

filosófico, que nos fortalece buscar e rebuscar conceitos.

Por isso a busca de um "jeito brasileiro de administrar", porque há prevalência da

dimensão social do fato administrativo-organizacional sobre outras formas de manifestação. E

há também, uma abordagem de cunho histórico-cultural (político) que vem de encontro ao

"jeito de cada cultura administrar", contrário às colonizações etnocentristas.

Em DaMatta (1997) o termo renúncia propicia uma nova re-conceituação de

coragem, e traz indícios de uma saída que, solidariamente com aqueles que na situação

concreta estão convertidos em coisas, mantêm viva a nossa cultura (Freire/1979). A coragem,

assim, passa a ter a colaboração da renúncia. Renunciai-, por exemplo, é desobedecer a ordem

de exercer a violência contra outrem. Do contrário, aí sim, é ser covarde. Então, coragem

deixa de ter vínculo com aquele pensamento espartano, belicista. E estamos, portanto,

invertendo a lógica dos conceitos, ou melhor, re-conceituando coragem, para a partir da

renúncia sermos mais solidários, em prol da Paz. O "é dando que se recebe" passa a ter um

caráter mais honroso, não-pejorativo. É mais do que isso: a preocupação em receber diminui

pela satisfação de dar-se. Daí, o sentido da frase atribuído a Francisco de Assis passa do

pensamento restrito à Teologia e possibilita a discussão nos campos Filosóficos e Científicos.

E por que não pensarmos que ele, na verdade, queria nos dizer que "dar" é "receber". Ou seja,

não no sentido ontológico e comunicativo com o outro, mas na relação consigo mesmo: "eu

dou, logo recebo". É uma relação intracomunicativa. O "dar" aqui se coloca como

predisposição comunicativa, psicológica. A satisfação independe do retorno do outro. A

predisposição nos coloca aptos a ajudar e a ser ajudado, com a seguinte pergunta: você aceita

ajuda?

Concluindo, é dessa referência de ajudar que as consciências da Instituição deverão

partir, ao darem-se como exemplo. É dando o exemplo que se educa, mais do que palavras
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faladas ou escritas, o que nos leva a uma nova postura de Recursos Humanos: Gestão de

Pessoas, apoiada por um "jeito brasileiro de administrar'- (Barroso/1999). E . nesse caso.

dentro do campo da Ciência e Tecnologia.

2.3 - O Técnico: seus estigmas sociais e históricos

A Ciência e Tecnologia têm sido objeto de estudos, principalmente no que se refere às

seqüenciais revoluções. Das conseqüências sociais dessas revoluções as que mais afetaram e

ainda têm reflexos nos dias atuais na Educação Básica e, por conseguinte, no Ensino Técnico

do Brasil, remontam às influências iluministas do Ensino Politécnico francês (Braga/2000). A

importação desse modelo e pensar uma educação científica tecnológica sem levar em

consideração às questões culturais locais privaram e privam o povo de uma forma

genuinamente brasileira, sem que sejamos autóctones. Este processo também ocorre na

Administração (Araujo/2001/p.347), o que, nos dias atuais, leva em termos de Métodos e

Estratégias a pensar, também, numa Tecnologia de Gestão ainda em formação: "Gestão e

Organização Reversa". Atualmente, um auxílio salutar às novas Tecnologias de Gestão

poderá ser encontrado em "A Reinvenção do Sertão: Organização e Poder na comunidade de

Bello Monte" de Paulo Emílio Matos Martins (Tese de Doutorado), como também em

"Carnavais, Malandros e Heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro" de Roberto

DaMatta. já citados, o que nos aproxima da nossa identidade e criatividade (Barroso/1999)

enquanto inovadores para as administrações envolvidas.

Os conceitos de ensino Técnico de Nível Médio e de Ensino Profissionalizante se

mesclaram como se fosse uma única coisa. Mesmo sabedores de que o Ensino

Profissionalizante está em todos os níveis. Para o leigo, o Curso Técnico de Nível Médio,

embora profissionalizante, é confundido com os demais cursos profissionalizantes de duração

variada que têm como pré-requisito qualquer conhecimento geral menor ou correspondente ao

Ensino Básico completo. E a administração desses problemas se perde em necessidades

imediatistas, sem um planejamento adequado, empurrado pela velocidade imprimida da

globalização, ou globobagens, ou globarbarizarização (neologismo criado por Tom Zé,

Músico Baiano). Se perde também, e não se vê, a importância da busca de uma paidéia

comunitária que olhe a dicotomia: ensino propedêutico versus ensino profissional, como coisa

do passado, pois que essa mesma velocidade imprimida demonstra a importância da base da
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boa educação mostrando que instruções passam e instruções vêm, mas quem não tiver um

bom ensino propedêutico a probabilidade de se atualizar tecnologicamente é menor.

Os atores desse cenário sentem-se diluídos na educação sem saber seus objetivos e

metas, complementando, assim, o reforço da imagem negativa dessa Instituição perante a

sociedade, contribuindo tanto para a manutenção dos fatores históricos quanto para a

perpetuação de uma crescente insatisfação, revelando a degradação por que vem passando o

Ensino Básico e o Ensino Profissional da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia do

Estado do Rio de Janeiro administrado pela FAETEC. Algumas atitudes tomadas leva a crer

que o caráter de algumas pessoas interessadas na Instituição está corroído (Sennett/2001)

independentemente de posições partidárias, o que leva a crer que tanto o neoliberalismo

quanto o totalitarismo (Duarte/2000) estão presentes nas atitudes de alguns, pela prevalência

no poder. O reflexo desses problemas é observado no campo Pedagógico e na Administração

Escolar, o que Frigotto (1984) aborda muito bem sobre a questão da produtividade na escola.

Dentro da questão referente à formação "propriamente dita" do Técnico temos a Lei

5524/68 que dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico Industrial de Nível Médio, e no

decreto 90.922/85, que regulamenta a lei e que conflito com o conceito de profissionalizante

da lei 5.692/71.

As atuais Resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE) , após as primeiras

aplicações da Lei de Diretrizes e Bases Nacional (LDB/1996) minimizaram o problema, mas

sente-se ainda a falta de diálogo entre o CNE e a Federação Nacional dos Técnicos

(FENTEC). Durante a pesquisa percebemos que Associação Brasileira de Ensino Técnico

Industrial (ABETI) merece passar por reformas para melhor representar os técnicos. Outra

questão, que também será abordada no grupo propício a esse assunto, é a articulação existente

para formarmos o Conselho Nacional dos Técnicos de Nível Médio. Tal problema é histórico

e minimizaria os estigmas sociais da categoria.

A abordagem de Kuenzer (1997) também serviu de guia da pesquisa na preocupação

que a autora tem sobre a busca da integridade e da integralidade na história da dualidade

estrutural do ensino médio no Brasil: Ensino Técnico versus Ensino Propedêutico

(humanista). Somados a tais problemas perpetuam, concomitantemente, outros estigmas que a

Professora Patrícia do Amaral Siqueira abordou em sua Dissertação de Mestrado no Curso de
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Ciências Sociais da UERJ/1999 (Siqueira/1999), onde é realçado o problema discriminatório,

e também racial, na FAETHC desde a educação infantil até o segundo ciclo da Educação

Fundamental. Tal problema nos reporta às origens da sede da FAETEC, por onde, por

exemplo, passaram instituições como a Fundação Nacional do Bem Estar do Menor

(FUNABEM) e a Fundação Centro Brasileiro para Infância e Adolescência (FCBIA).

2.4 - Pedagogia e Administração Pública

Como vimos anteriormente, a linha que tomamos com o auxílio de DaMattta (1997) e

Dejours (1999), nos aproxima da ontologia das obras de Paulo Freire. A renúncia se torna

um caminho para a solidariedade que é uma resposta às questões polêmicas herdadas do

milênio passado ainda observadas no início desse milênio. Como exemplo dessas questões: a

violência, o totalitarismo e, mesmo, o neoliberalismo. O que se quer é a paz, portanto já se

sabe os caminhos que não interessam, e busca-se a possibilidade de outro que se aproxima,

inclusive, de um dos conceitos de Administração para certos casos de ação em que: "uma

coisa e servida por uma pessoa à outra" (Martins/2001). E essa relação administrativa fica

bem fortalecida pelo exercício lógico feito anteriormente. E aqui os conceitos de

Administração e Solidariedade tornam-se muito próximos, ou seja, se desejo servir e há quem

deseja ser servido a comunicação está facilitada, mas deve haver, nesse momento oportuno, o

cuidado com a mensagem na ação comimicativa. A melhor forma de facilitar a açào, para que

haja o diálogo, é que a mensagem seja dada de forma amável, com autoridade, nunca, nunca

mesmo, de forma autoritária, para que a liberdade dos outros não se transforme em

licenciosidade. É importante que se saiba que o fundamento está na liberdade responsável dos

outros (Freire e Shor/1986/p. 115).

Esses referenciais cada vez mais se aproximam de valores e virtudes que devem ser

ensinadas nas escolas. E porque as Administrações Escolares não aproveitam para ensinar

dando o exemplo? Os Professores, os Inspetores, os Coordenadores, enfim o pessoal do

projeto pedagógico e o pessoal de apoio (rotinas e processos escolares) têm uma aproximação

muito grande com a sala de aula e com os problemas no entorno das salas de aula e da

comunidade, o que não ocorre com freqüência com a Administração Escolar, com exceção de

alguns dedicados Diretores, que não sai do pedestal no topo da hierarquia. Claro que há uma

certa dificuldade, mas quanto mais o espaço se torna público as distâncias são minimizadas. E
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-Gestão de Pessoas - o novo papel de Recursos Humanos nas organizações"

(Chiavenato/1999) e "A Burocracia e Ideologia" (Tragtemberg/ 1977) são referências que

deverão desempenhar papéis importantes: primeiro, minimizar a burocracia ao ponto de

ajudar a servir e não dificultar tais serviços; segundo, há que se fazer um trabalho de Recursos

Humanos que valorize o pessoal desses setores, assim como os alunos.

A conclusão do Referencial Teórico pauta-se na busca de Tecnologias de Gestão que

se aproximem do raciocínio teórico e no resultado da prática da pesquisa seguido pela linha

metodológica utilizada. Na metodologia utilizou-se a Gestão Horizontal, por ser a que mais se

aproxima das idéias de Thiollent na pesquisa-ação, depois se percebeu que na implementação

do projeto há que se reavaliar algumas conclusões encontradas, e o autor que mais se

aproximou das discussões foi Mintzberg (2000,2001), pois que algumas rupturas se fazem

necessárias, o que se refletirá na estrutura, no monitoramento e avaliação da Gestão

Estratégica da FAETEC.

3- METODOLOGIA

"A atividade básica da ciência é a pesquisa. Todavia

convém não esquecer que as lentes do pesquisador.

como as de qualquer mortal,

estão impregnadas de crenças, paradigmas, valores."

(Vergara, 1998, pág.H)

Ciência não é dogma; logo é discutível, mesmo assim possui consistência e coerência.

Na ciência, o que predomina é a busca da racionalidade legitimada. "A pesquisa-ação é um

tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação

com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os

participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo

cooperativo ou participativo" (Thiollent/2000/p.l4).

O estudo teórico da solidariedade que foi feito, aproximou o conceito de solidariedade

ao de administração. A concretude dos referenciais teóricos e a ênfase nos autores das obras

mais próximas da cultura brasileira nos legaram a possibilidade de aproximação do tema à

29



Solidariedade: uma possibilidade.

nossa realidade histórico-social, o que também auxilia em priorizar a pesquisa institucional

sobre a pesquisa organizacional. E, nesse caso, a visão social está impregnada de valores,

doutrinas, padrões de liderança, rituais, simbolismos, discursos, ideologias, identidade, o que

influi sobremaneira na organização, ou seja, nos objetivos, nos processos, nas estruturas, no

ambiente, nos indivíduos e nos grupos, de forma complementar.

O que inicialmente poderia se tornar um Estudo de Caso da Pesquisa Organizacional

foi se ampliando para um Estudo de Caso da Pesquisa Institucional com conseqüência ampla.

A dificuldade para a pesquisa e a necessidade de ampliação do debate, por falta de apoio da

Instituição, fortaleceu o caminho da metodologia escolhida, a Pesquisa-ação que já vinha

inconscientemente sendo trabalhada ganhou corpo.

A Pesquisa-ação facilitou a reflexão, principalmente, quanto aos exercícios de

denotação e conotação para melhor reconceituar, ou mesmo buscar saídas que imprimissem

um ritmo maior às questões institucionais discutidas ora nas reuniões em grupo, ora nos

encontros (Anexos: 1, 2, 3, 4, 5 e 6).

Outros meios investigativos auxiliaram, e o que mais se aproximou da idéia de

Thiollent (2000), em função da vontade de transformar a realidade existente, foi a

Investigação "Intervencionista", como alguns chamam a pesquisa-ação, cujo fim maior é

resolver o problema, partieipativamente.

"... alguns partidários da metodologia convencional vêem na

pesquisa-ação e na pesquisa participante um grande perigo, o do

rebaixamento do nível de exigência acadêmica"...

"...existem efetivos riscos e exageros na concepção e na

organização de pesquisas alternativas: abandono do ideal científico,

manipulação política, etc. Nosso desafio consiste em mostrar que

tais riscos, que também existem em outros tipos de pesquisa, são

superáveis mediante um adequado embasamento metodológico".

(Thiollent/2000/p.8).
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3.1 - Pesquisa-ação

Anteriormente foram citadas algumas instituições interessadas na pesquisa e não

foram citadas outras, porque, no processo, viu-se a dificuldade que seria essa relação, para

não falarmos na possibilidade de falseabilidade ou silenciosidade, que poderia ocasionar uma

imagem da Instituição que não espelhasse a realidade criticada por alguns pesquisadores. E,

mais uma vez. Paulo Freire nos auxiliou em buscar solidariamente parceiros concretamente

convertidos em coisas: os grupos da pesquisa. Essa foi a maior decisão inicial.

3.1.1- Os Agentes e os Atores

Os atores como: SINTEC-RJ, APRAETEAB (Anexo 16) e CREA-RJ, que também

são interessados no problema, foram os que mais atuaram na pesquisa. É necessário lembrar

outros atores e agentes da Instituição, como: Grêmios Estudantis, Conselho dos Grêmios,

Diretores e Gerentes de Escolas, Coordenadores de Disciplinas e de Áreas, Supervisores e

Orientadores Escolares, a Alta Direção da FAETEC, outras Associações de Pais, Instrutores

de Cursos Profissionalizantes, Associações dos Profissionais, Diretores de Centros,

Coordenadores de Turno, Inspetores, Secretários, outros sindicatos, enfim, pessoas com

cargos comissionados, servidores, alunos, pais e responsáveis de alunos em geral.

3.1.1.1 - Os Agentes da Instituição

- Corpo Discente;

- Profissionais de Ensino;

- Alta Direção da FAETEC;

- Direção dos Centros;

- Direção e Coordenações das Escolas;

- Coordenadores do Centro de Referência e Informação (CRI);

- Instrutores de Cursos Profissionalizantes;

- Coordenadores de Atividades Artísticas e Desportiva; etc.

Corpo Discente:

Os Grêmios Estudantis, que representam os estudantes, das Escolas de Ensino
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Fundamental encontram-se em fase embrionária, mas os Grêmios das Escolas Técnicas

Estaduais já têm uma certa tradição, principalmente aqueles que estão situados nos Centros

de Educação Técnica e Profissionalizante (CETEP), antigos Centros de Educação Integral

(CEI), e o Grêmio do Instituto de Educação. Suas contribuições com a pesquisa foram a nível

individual e repassaram um vasto material histórico do movimento (Anexos: 7. 8, 9, 10 e 11).

Profissionais de Ensino:

Os profissionais, que hoje são estatutários, têm sua representação numa Associação

recém-fundada: Associação dos Profissionais de Ensino da FAETEC (APEFAETEC).

Anterior a essa Associação havia a Associação dos Docentes da FAETEC (ADFAETEC) e a

Associação dos Servidores da FAETEC (ASFAETEC), conforme anexos 12, 13 e 14. A

ADFAETEC deixou de existir, e uma bandeira que acelerou esse processo foi a discriminação

sentida pelos demais funcionários, que não eram professores, e também o fato de. na sua

trajetória, ter perdido a representatividade, o que facilitou a crítica quanto à sua legitimidade.

Os membros da diretoria da ASFAETEC, que também é uma Associação de baixa

representatividade, se lançaram a criar o Sindicato dos Funcionários (Anexo 15) da FAETEC

(S1NFAETEC), que também não logrou êxito quanto à sua representatividade. E o fato da

ASFAETEC ser representante legal dos funcionários poderá trazer problemas futuros quanto à

legalidade de uma ou outra instituição que represente os funcionários da FAETEC, o que

concorre ainda mais para a divisão da representatividade e facilita conflitos, que determinados

administradores treinados em "dividir para reinar" não terão dificuldades em encontrar

reconhecimento pelo seu trabalho e, principalmente, pelo seu "mérito" da parte de alguns dos

seus subordinados, cujos hábitos demonstram o caráter do ser que um dia foi aluno.

O SINTEC-RJ sempre teve dificuldades de se aproximar dos Instrutores da Instituição,

na sua maioria técnicos, para campanha de filiação, portanto não se sentia representado.

Agora a ABETT, responsável pela parte educacional da Organização Internacional dos

Técnicos (OITEC). representado pela Diretoria de Ensino do SINTEC-RJ. deu total apoio aos

Grêmios Estudantis em suas reivindicações por melhorias no ensino e na infra-estrutura das

escolas, o que ajudou numa maior visibilidade desse Sindicato perante a Instituição.

Alta Direção:

A Alta Direção da FAETEC, nesse cenário, via-se confusa a ponto de não saber
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diferenciar SINFAETEC do SINTEC, e achar que quem dava apoio aos Atos Públicos

Estudantis era o SINFAETEC, e não o SINTEC. Tais confusões já vinham sendo acumuladas,

pois outros fatos levaram o Vice-presidente da FAETEC, numa das audiências em julho de

2000, a fazer um comentário lúcido, em seu discurso, do excesso de Associações de

Funcionários, que naquela altura já existiam na prática três, o que estava refletindo na

autonomia da organização do movimento por influências externas, ou seja, a base do

movimento já não estava sendo mais ouvida em função da vontade dos sindicatos e

associações se sentirem representados na FAETEC, concorrendo ainda mais para a divisão do

movimento, e o que é pior: concon-endo para o excesso no corporativismo.

O estatuto da FAETEC foi alterado e consolidado pelo decreto 24.415, de 26 de junho

de 1998. realçando o histórico da Instituição, anteriormente citado, e discorrendo sobre:

primeiro, o seu vínculo à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (SECT); em seguida, o

fato de ser uma empresa sem fins lucrativos; e depois, sobre a autonomia administrativa e

financeira; e por último, das finalidades da FAETEC que são:

- atuar no gerenciamento da Rede de Ensino Tecnológico do Estado do Rio de Janeiro,

complementando as funções da SECT;

- atuar na agilização dos mecanismos necessários ao funcionamento das unidades escolares,

nas áreas de nutrição escolar, na conservação, manutenção e construção da rede física, na

aquisição de equipamentos e materiais didáticos; e

- agir como entidade de apoio técnico à SECT.

Nota: As finalidades acima foram modificadas, conforme veremos mais adiante, através da

página da Instituição na internet rhttr-//www.sect.ri.Povbr/faetec/quem2.htm), em 03 de abril

2001, sem que fosse visto o Diário Oficial.

Para cumprir as finalidades do decreto 24.415/1998, a FAETEC pode firmar contratos,

acordos, convênios com entidades públicas ou privadas, para obter ou prestar apoio ou

assistência de qualquer natureza e contratar a prestação de serviços técnicos de pessoas físicas

ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, observada a legislação pertinente, e praticar todos os

atos destinados ao desenvolvimento de suas atividades. E para dar conta dos negócios da

Instituição, até a decretação da Lei 3808 de 05 de abril de 2002, a organização administrativa

da Alta Direção era composta dos seguintes cargos: Presidência, Vice-Presidência, Diretoria
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Administrativa Financeira. Diretoria de Projetos Especiais, Conselho Superior, Conselho

Consultivo e Conselho Fiscal, cujas atribuições estão no próprio decreto 24.415 (26/06/1998)

e Regimentos Internos. Até a decretação da lei 3808 (05/04/2002), a FAETEC estava sujeita à

prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro com natureza juríd1Ca

de direito privado, conforme o Artigo 15° do Decreto 24.415, mas com o decreto 3.808, o

tratamento dado à FAETEC passa a ser outro, a prestação de contas é com natureza jurídica

de direito público. Assim a FAETEC era administrada até os primeiros meses de 2002

(veja figura seguinte).

PR

VP

AF PE

Notação da pesquisa:

PR - Presidência;

VP- Vice-presidência;

AF- Diretoria Administrativa/Financeira; e

PE- Diretoria de Projetos Especiais.

A Lei 3.781 de 18 de março de 2002 amplia o quadro permanente de pessoal e o

quadro de cargos comissionados da FAETEC conforme anexos contidos na Lei. e a

organização administrativa da Alta Direção passa a ser a seguinte: Presidente, Vice-

presidente. Diretor de Apoio Operacional, Diretor Financeiro. Diretor Pedagógico. Diretor de

Recursos Humanos, Diretor Administrativo e Conselhos.

Notação da pesquisa:

D - Alta Direção

D

D D D D

D

D

A diferença na organização administrativa, comparando-se a lei 3.781 (18/03/2002)

com o decreto 24.415 (26/06/1998), mostra que o número de cargos comissionados que

anteriormente era 121 passou para 277. e o quadro permanente de pessoal passou de 2.500

para 10.224 (dez mil, duzentos e vinte e quatro). E o projeto de lei que tramitava, em fevereiro
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de 2002 na ALERJ, propunha mais de seiscentos cargos comissionados.

Dos Centros e das Escolas:

O CEI. hoje CETEP, que historicamente pertencia ao Gabinete Civil e foi um dos

motivos da criação da FAETEC, recebeu muitas críticas pelo seu marketing . Esse marketing

aproximou as comunidades marginalizadas da sociedade à Instituição.

Originariamente esses Centros, administrados por diretores representantes da Alta

Direção, foram veiculados junto à estrutura organizacional de Escolas Técnicas Estaduais

tradicionais do Rio de Janeiro, como exemplo a Escola Técnica Estadual Visconde de Mauá

(CEI MARECHAL HERMES), colaborando para mais um nível hierárquico entre a Alta

direção e a direção dessas Escolas Técnicas Tradicionais e outras escolas que compõe esses

complexos escolares. A estrutura inicial desses centros comportava, além de Escolas

Técnicas, Escolas de Ensino Fundamental, Cursos Profissionalizantes e Atividades Artísticas

e Desportivas. As vagas aos interessados em fazer os Cursos Profissionalizantes e as

Atividades Artísticas e Desportivas são administradas pelo Centro de Referência e Informação

(CRI), e os cursos profissionalizantes de maior consistência instrutivas e de duração variada,

que não são os Cursos Técnicos de Nível Médio, e as Atividades Artísticas e Desportivas são

administrados pelas: Escolas de Ensino Industrial (ESEI). Escolas de Ensino Comercial

(ESEC), Escolas de Artes, Centro de Informática, Oficina de Línguas, Centros Esportivos,

Escola de Hotelaria, Escola de Corte e Costura e Modelagem Industrial, Oficina de Beleza,

Escola de Teatro, Centro Interamericano de Artes Marciais, Escola de Música, Unidade

Profissionalizante da Área de Saúde (UPAS), Centro de Reabilitação Infantil. Escola de

Alunos Deficientes de Necessidades Especiais. Centro de Capoeira, Creche (Casa da

Criança), etc.

As Escolas Técnicas Estaduais são as mais conhecidas. Com o crescimento da

demanda estadual por cursos profissionalizantes, desde 1971 (LEI 5.692), a confusão foi

criada e as escolas que ainda detinham alguma qualificação ficaram prejudicadas. Com o

advento da FAETEC (1997) tentou-se corrigir esse erro, mas a mesma causa produziu o

mesmo efeito, em escala menor, prejudicando-as e fazendo com que a Alta Direção tomasse

tal partido caminhando em sentido contrário à missão da FAETEC, ou seja. em seus

objetivos:
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- reformar e ampliar as Escolas Técnicas Estaduais para adequá-las à nova concepção de

ensino médio e tecnológico em nosso pais;

. implementar programas de capacitação profissional do Estado para responder às

exigências reais do mercado de trabalho, bem como redirecionar a mão-de-obra

desempregada para outros setores da economia;

- criar microempresas pedagógicas objetivando a formação de empreendedores;

- expandir os CETEPs no sentido de permear vários níveis de educação profissional;

- oportunizar aos alunos da Escolas Técnicas uma educação que lhes permita uma formação

técnica harmonizada com o mundo moderno.

Nota: Essa consulta foi realizada em 03/04/2001 pela internet na página:

fhtt.p://www.sect.ii.gov.br/faet.ec/quem2.htm")

Os problemas da Instituição se reproduzem nas Escolas de Ensino Fundamental em

escala. E o que dificulta mais a possibilidade de um trabalho satisfatório nessas Escolas

a falta de uma Política Pública que atenda à necessidade de manter inclusas essas unidades

associadas aos objetivos da Instituição, que justifique sua atuação junto a esses Centros e que

lhes dê autonomia, pois sem essa política pública elas continuarão recebendo críticas básicas,

como a possibilidade de sua municipalizo. O Conselho Superior da FAETEC poderia (ratar

de tais assuntos junto aos órgãos de co-gestão e, no mínimo, aconselhar Políticas Públicas que

dêem respaldo, colaborando em suas diretrizes.

O Instituto Superior de Educação do Estado do Rio de Janeiro (ISERJ), antigo IERJ,

embora faça parte do Sistema FAETEC, se sente totalmente alijado dos objetivos da

Instituição, mostrados anteriormente, como as Escolas de Ensino Fundamental das outras

unidades. O ISERJ também carece de uma Política Pública que o justifique participar desse

processo de inclusão (Decreto n.° 23.482 de 10/09/1997) desde a sua transferência para a

FAETEC.

O cenário mostrado acerca dos agentes auxilia em muito as conclusões do nosso

trabalho, mas há algo mais a ser aprofundado e então veio a escolha dos atores da pesquisa e

foram criados os grupos de pesquisa.

menor

é
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3.1.1.2- Os Grupos da Pesquisa

Os grupos formam uma representação qualitativa do universo em questão para que os

objetivos dl pesquisa fossem alcançados. Os dados coletados ficaram a critério de cada grupo
após explanação da pesquisa e monitoramentos paralelos do desenvolvimento de cada um.

Houveram entrevistas paralelas, e anteriores a pesquisa, que complementaram questões

levantadas e também houve aproveitamento de vasto material anterior aos encontros do grupo.

Lançamento do projeto de pesquisa:

No dia 21 de fevereiro de 2002, foi apresentado o Projeto de Pesquisa na sala 322

(Auditório Banco do Brasil) na FGV, às 15:3Oh, na Praia de Botafogo n.° 190 - Botafogo -

Rio de Jane,ro - RJ - Brasil, ao SINTEC e outros convidados (Anexo 1). Esse encontro foi de

extrema importância pelo apoio dado pelo Sindicato ao Projeto. Foi confirmado nesse

encontro o Lançamento do Projeto de Pesquisa para o dia 02 de março de 2002, no CREA, à

Rua Buenos Aires n.° 40 (Auditório do 4o andar) às 14:00 h.

No dia do lançamento da Pesquisa (anexo 2), foi informado às pessoas presentes que o

planejamento do cronograma, que inicialmente duraria quatro meses, foi reduzido para dois

meses, o que dificultaria extremamente os encontros, pois que o levantamento feito das

pessoas interessadas o único dia disponível seria sábado, das 14:00 às 16:00 horas. O grupo

aceitou o desafio em função da relevância da pesquisa, mas com ressalvas de que se realmente

quiséssemos aprofundar a pesquisa, isso levaria muito mais tempo.

O desafio foi lançado. E foram explicadas as questões relativas ao tipo de pesquisa

(pesquisa-açào), o universo e as amostras, os Agentes da Instituição e os Grupos de Pesquisa,

a questão dos dados e o tratamento e análise deles, sugestões que serviram de balizamento

para que não houvesse um desvirtuamento dos nossos objetivos. A liberdade foi lançada

quanto à ação, e foi feita durante o seminário uma explanação do que se pretendia alcançar

sobre o problema, os objetivos da pesquisa e as questões a serem respondidas.

Houve uma reação imediata do SINTEC em não restringir demais algumas análises do

problema do Técnico no país, em função da sua ansiedade por problemas maiores da

categoria. Deliberou-se portanto que haveria o aprofundamento de outras questões que os

grupos quisessem fazer, desde que não fosse perdido de vista o espaço organizacional e
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institucional que era nosso foco maior, ou seja, a FAETEC, principalmente, nas atribuições da

sua antiga Diretoria de Projetos Especiais (DPE) e as unidades a ela subordinadas, como as

Escolas Técnicas Estaduais e as Escolas Estaduais de Ensino Fundamental. Esse argumento

do Sindicato, embora lenha ampliado o Espaço Institucional facilitou por outro lado o

fortalecimento da pesquisa no que tange às relações sociais, às de trabalho, comunitárias e

seus inter-relacionamentos.

Resolvida essa primeira etapa, na mesma reunião, após o seminário, saíram indicativos

de possíveis grupos que seriam discutidos na reunião do dia 09 de março de 2002 no SINTEC

às 14:00 h. na Rua Lapa n° 200, sala 207. centro. Rio de Janeiro, RJ.

Na reunião marcada para o dia 09 de março de 2002 (Anexo 3) saíram indicativos para

a formação dos seguintes grupos:

í') Políticas Públicas, que incluiria todo o pessoal envolvido;

2 ) Ouvintes;

3) Divulgação;

4 ) Filosofia;

5°) Colocação do Mercado;

6") Apoio ao Técnico Empreendedor ( a ser avaliado noutra reunião )

1 ) Tecnologia Nacional; e

8 ) Criar e fazer ciência e Ensino Fundamental.

Nessa reunião também se chegou ao consenso da necessidade de subdivisões dos

trabalhos para algumas questões que seriam encaminhadas num curto prazo, para a

dissertação, e outros para médio e longo prazo, já que alguns pesquisadores estavam

aproveitando o debate e encaminhando questões relativas as suas áreas de atuação nas

instituições de origem.

No dia 16 de março (Anexo 4) os grupos se reencontraram no SINTEC e re-avaliaram

as questões relativas aos grupos, que só foram resolvidas no seminário do dia 13 de abril de

2002. no CREA. No seminário do dia 13 de abril de 2002 (Anexo 5) houve uma palestra do

nativo (índio) Thini-á (Araci Pereira da Cunha), da tribo Funi-Ô, do interior de Pernambuco,

onde além de falar a respeito de sua cultura e do respeito às diferenças entre culturas, também

aprofundou o tema: solidanedade. Após a palestra marcamos uma visita à tribo dos Guaranis
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em Parati Mirim. Parati - RJ. com a companhia de Thini-á, o que aconteceu em maio do ano

corrente, cuja entrevista com o cacique da tribo (Carlos) serviu de referencial para uma

aproximação de política diferenciada de Ciência e Tecnologia para os nativos do estado do

Rio de Janeiro.

Após a palestra de Thini-á retomamos a discussão do "grupão" que consolidou o

grupo de Políticas Públicas (Grupo I). Ouvintes (Grupo II), Divulgação (Grupo III). e ficaram

^caminhados os demais grupos: Estágio, anterior Colocação no Mercado, (Grupo IV),

Especialização (Grupo V): Paidéia ( Grupo VIII). Administração Escolar (Grupo IX) e Direito

Educacional (Grupo X), Referência e Informação (Grupo XI), Conselho dos Monitutores

(Grupo XII) formado pelos monitutores (líderes dos outros grupos), O Grupo VII ficou sendo

o de Filosofia, que estava impossibilitado de participar das reuniões, mas que estava disposto

a contribuir com a bibliografia no decorrer das pesquisas. Os Grupo formados anteriormente

de Apoio ao Técnico Empreendedor foi absorvido pelo Grupo de Tecnologia Nacional (Grupo

VI); e o Grupo "'Criar e fazer Ciência" foi absorvido pelo de '"Administração Escolar" (Grupo

IX), que também absorveu o de Direito Educacional. Os Grupos de Referência e Informação e

Paidéia passaram a trabalhar com o Grupo de Ouvintes (Grupo II), perfazendo um total de dez

grupos. Foram discutidas as questões do tempo de pesquisa mais uma vez. mas mesmo assim

todos se comprometeram de no dia 04 de maio de 2002 apresentar os resultados encontrados.

Essa reunião, a do dia 04 de maio de 2002, ficou esvaziada como as demais (Anexo 6) que

sucessivamente foram marcadas até julho de 2002, mas as poucas pessoas que se revezavam

em aparecer repassaram informações que foram servindo de resultados, como dados, para

tratamento e análise pelo Grupo de Ouvintes.

3.2 - O social também marginalizado.

Paralelamente outras pesquisas também foram sendo realizadas, principalmente, no

campo social, como a visita à tribo dos Guaranis. O Centro de Articulação de População

Marginalizada (CEAP) foi uma delas, pois seu presidente licenciado foi aluno na infância e

adolescência da Fundação Nacional do Bem-Eslar do Menor (antiga FUNABEM ). e o CEAP

agrega pessoas que como ele trazem estigmas raciais, entre outras discriminações sociais,

como os casos da pesquisa da Professora Patrícia de Amaral Siqueira (UER.T/1999), que

constata tais estigmas na Escola de Ensino Fundamental República, sob a responsabilidade da
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FAETEC. O CEAP, foi a primeira instituição a levantar a voz contra a marcante diferença que

se estabeleceu na sociedade brasileira entre o menor e a criança, e a denunciar a ação

crescente dos grupos de extermínio. O CEAP fez parte da Coordenação Nacional de

Entidades Negras, que tem fóruns organizados em 16 estados brasileiros, o que nos

aproximou ainda mais do Movimento Negro e entender melhor a luta dos Afros-descendentes.

mesmo como imigrante. Um imigrante que não teve facilidades de construir fábricas como

alguns imigrantes, e também não recebeu terras, até hoje, como outros imigrantes. A historia

doCpovo negro só não foi parecida com a do nativo, porque "o índio não se escravizou, fo.

dizimado". O negro tem qualidades de mansidão e fraternidade que a liberdade do nativo não

aceitou. Mas tais qualidades não significam a aceitação de abusos que se perpetuaram

independente da Lei Áurea. Por isso Zumbi é líder, é guerreiro, é exemplo de luta por uma

liberdade que um dia há de vir, cantam os movimentos negros.

O negro abriu os caminhos da terra virgem do Brasil, sustentando nos ombros feridos

o peso de todos os trabalhos, mas dedicado ao ideal de solidariedade humana ensinou, e

continua ensinando, aos povos da Terra a lição do trabalho e da obediência que viveu na

Comuna Fraterna dos Palmares, onde não havia nem ricos nem pobres e onde resistiram com

seu esforço e a sua perseverança, por mais de setenta anos. escrevendo, com morte pela

liberdade, o mais belo poema dos seus martírios nas terras americanas. Uma espécie de

renúncia para participar no momento oportuno, e conquistado, da Administração Pública, não

de forma individualista, o que não é característica do Negro fiel as suas raízes, mas

solidariamente com os seus de forma transversal e com mtegralidade. O período de

experiência de Palmares deve ser o maior que se pode representar uma "Administração

Brasileira", com todo respeito a Belo Monte (Canudos). O Brasil jamais poderá esquecer de

que seus maiores filhos se criaram para a grandeza da pátria, no generoso seio africano.

Não é necessário mostrar os índices degradantes que são vistos, por olhos que querem

enxergar, que a justiça social, para quem deseja resolvê-la, passa primeiro pelos negros e

nativos, com respeito a todas as diferenças existentes e a todos imigrantes que aqui chegaram

depois. A política de cotas é o início de um processo que deverá respeitar a negritude, suas

religiões, inclusive as religiões aqui fundadas por eles em busca de um maior sincretismo sem

que fossem esquecidas suas raízes. Raízes que nos lembra a phisis grega, que nos aproxima da

Natureza, e que a história escrita pelos não-negros tentou esconder da história falada de

família para família, de comunidade para comunidade, e que bravamente resiste às ciências e
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tecnologias que não as consideram como parceiros de um processo de desenvolvimento, em

que não sejam somente usados. Não se pode mais, a partir desta consciência, conceber

cidadania para o negro que não passe pela sua identidade, assim como também para o nativo.

"É comum na compreensão cultural do negro a existência de uma ordem

no mundo criado, que lhe garante a harmonia. O ser humano, em nome

do progresso, consegue desfazer essa harmonia, destruindo a Natureza e

conseqüentemente a própria relação com o criador. A relação com a

Natureza, tal qual concebe o negro, acentua as realidades como terra.

água, matas, como elementos fundamentais na sua relação com Deus."

(Rocha/1998/p. 209)

3.3 - Algumas barreiras no caminho

O estado de saúde do mestrando já não era dos melhores, depois das aproximações ao

movimento negro e indígena, somado a dificuldade dos outros pesquisadores de se

encontrarem, o ritmo da coleta, tratamento e análise dos dados foi diminuindo, até que em

julho de 2002 deu-se por encerrada essa fase faltando somente o encontro do "Grupão", o

grupo de Políticas Públicas, para avaliar a conclusão a ser feita. Outras dificuldades surgiram

e serão expostas adiante.

3.4 - Primeiras observações dos grupos de pesquisa

As discussões dos grupos ampliaram a visão da FAETEC no contexto do Ensino

Técnico do Estado do Rio de Janeiro e, por extensão, do Brasil.

Em abril de 2001, a FAETEC já constava de cerca de 20 Cursos Técnicos de Nível

Médio e 82 Cursos Profissionalizantes e Atividades Artísticas e Esportivas, além dos cursos

de Educação Infantil, Educação Especial e Ensino Fundamental. Os cursos profissionalizantes

de duração variada, e as Atividades Artísticas e as Atividades Desportivas, foram distribuídas

por 06 (seis) CETEPs: Marechal Hermes. Quintino, Santa Cruz, Campos, Barreto (Niterói) e

Petrópolis. E o CETEP de Santo Antônio de Pádua, ainda em desenvolvimento.
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O Ensino Fundamental da 5" à 8" séries é oferecido nos CETEPs de Marechal Hermes.

Quintino, Barreto (Niterói) e Campos, mais o IERJ (hoje, ISERJ - Instituto Superior de

Educação do Estado do Rio de Janeiro), que oferece os Cursos de Educação Infantil e o

Ensino Fundamental da 1- à 4» séries também, assim como o CETEP de Quintino, que alem

de abranger todo o Ensino Fundamental e a Educação Infantil, oferece à comunidade a

Educação Especial.

Outras atividades em Quintino são desenvolvidas desde o tempo da FUNABEM.

como: participação em coral c banda de música. Essas atividades passaram a ser

desenvolvidas nos outros CF.TF.Ps. As creches aparecem somente nos CF.TF.P. de Quint.no e

Santa Cruz.

As Escolas Técnicas Estaduais tradicionais dos CETEPs são: Visconde de Maua e

Oscar Tenôrio (em Marechal Hermes), República (Quintino), Henrique Lage

(Barreto/Niterói), Santa Cruz e Barcelo Martins (Campos). A única Escola Técnica com perfil

agrícola até abril de 2001 era a Escola Agrícola Antônio Sarlo (Campos) que oferece o Curso

Técnico de Agropecuária, diferente das demais que, em sua maioria, tem perfil voltado para

Técnico Industrial. O Grande Rio absorve aproximadamente 99,8% dos alunos dos Cursos

Técnicos de Nível Médio oferecidos em todo Estado.

a^ Grupo dos Monitutores:

A observação inicial partiu do Grupo formado pelas lideranças dos diversos Grupos,

que eram os mais assíduos em reuniões e encontros: o GRUPO DOS MONITUTORES. O que esse

Grupo percebeu é que houve uma expansão de cursos profissionalizantes, principalmente para

o interior, com exceção de Campos que já tinha uma infra-estrutura para o Técnico Agrícola

de Nível Médio. Constatou-se na prática que outros convênios estão sendo realizados com

prefeituras que não sinalizam com a possibilidade de Escolas Técnicas de Nível Médio, com

perfil adequado às suas maiores necessidades, nem a nível regional.

Sem que fosse feito um levantamento na aplicação das verbas da Instituição, o Grupo

constata também que as Escolas Técnicas tradicionais, que vinham de uma ascendência na

qualidade de seus cursos nos dois primeiros anos da FAETEC. entraram numa escala

descendente, principalmente no Ensino Básico, onde algumas justificativas do pessoal da Alta
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Direção deixaram a desejar durante os Atos Públicos dos Estudantes (Anexos de 7 a 11). e a

viril, desses alunos ao Palácio Guanabara, onde foram recebidos pelo Governador do Estado

do Rio de Janeiro em abril de 2001. e causou uma mobilização muito grande. De Ia para ca a

situação não se modificou, e uma das visitas do Secretário de Ciência e Tecnologia às Escolas

Técnicas Estaduais Oscar Tenôri. e Visconde de Mauá no CETEP de Marechal Hermes para

constatar algumas das reivindicações foi cancelada, frustrando a comunidade.

■■O Corpo Discente brinca com respeito ás visitas oficiais. É que toda vez que o

Governador do Estado programava uma visita ao CETEP de Quintino, esta era cancelada por

motivos de segurança. Em determinados dias informava-se que havia guerra entre os

traficantes locais, quando não se ouvia nesses dias um sé tiro." (Palavras dos rmlitantes do

Movimento Estudantil).

O relato anterior mostra que a Alta Direção da FAETEC foi perdendo prestígio junto

ao Corpo Discente da Instituição, que mesmo com essa forma de relato, possu, uma

legitimidade em suas lutas com total apoio dos pais e, por extensão, com as comunidades

locais que percebem que o marketing apresentado no início do empreendimento FAETEC, ja

não mais condiz com a realidade.

Outra constatação é que há uma evasão na procura pela FAETEC, cujos beneficiados

são os Cursos Técnicos particulares. Essa situação, provavelmente, não deve ser fenômeno so

no Estado do Rio de Janeiro porque as verbas repassadas pelo Banco Mundial traz alguns

rótulos que também estão afetando as Escola Técnicas Federais e os Centros Federa.s de

Educação Tecnológica (Militão/1998).

b) Grupo de Divulgação:

Esse Grupo "debandou". Os alunos com que se contavam para ajuda no restante da

pesquisa, por questões ideológicas, bateram asas para as campanhas pré-eleitorais dos seus

partidos. Com muita dificuldade os dois alunos que ficaram apareçam, e a maioria dos

debates e tarefas eram repassadas via pais quando esses estavam presentes. Fizeram o que

pod.am Daí, um dos motivos do esvaziamento nos seminários finais como o do dia 04 de

maio de 2002, quando deveria ser o seminário conclusivo. As reuniões seguintes aconteceram

por iniciativa do Grupo dos Ouvintes e se realizaram até julho de 2002.
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Os dots alunos citados anteriormente ficaram responsáveis pelo convite para o

seminário conc.usivo que aconteceu no dia 20 de dezembro de 2002, às 20:00 horas, na

Escola Estadual de Ensino Fundamental Visconde de Mauá (CETEP Marechal Hermes).

c^ Grupo de Ouvintes:

Assim como o Grupo de Divulgação ficou muito prejudicado, outros também. O

questionário inicial apresentado aos possíveis pesquisadores (participantes) e a ficha de

adesão a» projeto fez uma espécie de pré-seleção. que foi percebida com o passar da pesqu.sa

pelo Grupo de Ouvintes.

A feita de motivações que não a de colaborar, de ajudar, já era uma dificuldade a mais.

Os que ficaram para a pesquisa foi pelo ideal e não por ideologia.

A questão central ficou sendo sempre a metodológica, dos riscos e exageros na

concepção e organização de pesquisas alternativas, mas ninguém foi monitorado a ponto de

ser policiado ideologicamente. Aqueles cujas ideologias eram nítidas e ficaram até o final

provaram que a diferença ideológica foi respeitada, assim como outras d, Crenças,

principalmente as culturais.

O, problemas maiores foram esses que quase se tornaram socodramas involuntários.

o que facilitou o diálogo entre os que ficaram. A partir daí os princípios e o respeito mútuo

ficaram por conta das conversas e a própria adesão à pesquisa escrita perdeu sua hnahdade.

O Grupo de Ouvintes passou então a observar e anotar as informações que serviram de

debates para as conclusões que serão apresentadas em momento oportuno, incluindo a

necessidade de deltberação, antes da d.ssertação ficar pronta para avaliação da FGV. Ass.m o

Grupo de Ouvintes chamou para si algumas responsabilidades do Grupo de MonUutores.

como por exemplo a de escrever a pré-conclusão a ser encaminhada á deliberação, se for

viável, no Grupo de Políticas Públicas.

Houve muitas surpresas no decorrer da pesquisa acompanhada pelos Ouvintes, pois

não esperávamos um engajamento tão intenso de alguns, como houve, sem a necessidade de

adotar alguns tipos de coletas de dados tradicionais, como o questionário, que em nada,

naquele momento da pesquisa, ajudaria. Os relatos, na sua maioria, eram verbais.
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d) Filosofia:

O Grupo de Filosofia no último contato com o Grupo de Ouvintes ficou de apresentar

um trabalho bibliográfico a respeito do período Iluminista no Seminário de Conclusão da

Pesquisa.

Algumas ajudas extras foram dadas como: a discussão sobre solidariedade; a questão

sobre Natureza, relatadas por Gerd Bornheim (1*90). Lenoble (1969, e Rosse, (1989): e a

posição confina à escola "mimética". aquela onde os alunos só aprendem a memonzar. a

decorar, ou seja, não aprendem a pensar.

p^ Grupo de Estágo:

Com o apoio do Grupo de Ouvintes este Grupo constatou que há um total desencontro

e desconhecimento na Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) sobre a

matéria O que se percebe é que as Escolas Técnicas Federais, com toda a dificuldade que

vêm encontrando, se mantêm à frente da questão relativa ao Estágio, pois a autonom.a e mu.to

maior e o trabalho feito pela supervisão do estágio é muito grande. Há nessas escolas bancos

de empresas que constantemente buscam estagiários nas escolas e não ao eontráno. como taz

a FAETEC Num determinado momento a FAETEC solicitou que os alunos buscassem tats

estágios sem o menor preparo para isso. No CEFET-RJ. o estágio é acompanhado de toda a

documentação legal e por cursos.

A ALERJ foi citada anteriormente pelo fato de ter criado leis. no nosso entender,

desnecessárias, tirando a autonomia das escolas e criando atrito com os setores empresariais

que podem facilitar o processo de estágio e primeko emprego. O que ocorreu durante um

determinado período foi o descaso por parte do setor empresarial pelas políticas adotadas pela

Instituição com a conivência da ALERJ.

Outra questão, fugindo um pouco do assunto, é a concomitância empregada nos

Centros Federais de Educação Tecnológica que, segundo alguns professores daquela

Instituição, precisa ser debatida.
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f) Grupo de Especialização:

Sob a liderança de um dos aluais diretores do SINTEC, esse Grupo foi além das

expectativas. Primeiro, ao se familiarizar com a Instituição FAETEC, percebeu-se a

necessidade de complementar o trabalho feito pelo Centro de Referência e Informação (CRT),

criando uma via de mão dupla com a comunidade, principalmente no que se referia a Cursos

Profissionalizantes. Os integrantes já tinham um projeto comunitário, apoiado pelo SÍNTEC,

subsidiado com verbas do Fundo de Assistência ao Trabalhador (FAT), chamado "PRÓ-

TRABALHO: Centro de Capacitação Profissional". Essa observação aponta no sentido da

FAETEC buscar nas comunidades seu potencial, para, a partir daí, desenvolvê-lo e, se

possível, aplicar os cursos nas comunidades visitadas, porque a experiência da FAE1 EC é de

que a comunidade procure o CRI, para então ser encaminhada para os cursos pré-

programados, o que já ajuda, mas as comunidades não se sentem contempladas. Claro que há

necessidade de um levantamento de demanda e de oferta para que se busquem saídas que

minimizem os problemas sociais.

Em seguida, esse Grupo sentiu a necessidade de fazer uma autocrítica com relação ao

Movimento dos Técnicos na Educação, e aí, paralelamente à pesquisa, a pedido do Presidente

do SINTEC, elaborou-se uma pré-agenda para a gestão 2002/2005 do sindicato intitulada "O

SINTEC que queremos"'. Na organização da atuação institucional para o SINTEC-RJ nessa

agenda haviam duas áreas de interesse: a Político-Administrativa e a Sócio-Educacional.

A Sócio-Educacional, que era de maior interesse do Grupo, trouxe a tona as questões relativas

à ABETI (Associação Brasileira de Ensino Técnico Industrial), e num dos encontros, foi

perguntado ao líder do Grupo de Especialistas por que foi criada a ABETI. Ele respondeu: "A

ABETI foi criada em 1991 somente para gestão política do Conselho Federal de Engenharia,

Arquitetura e Agronomia (CONFEA), ou seja, a intenção da fundação da ABETI era pura e

simplesmente colocar Professores da área técnica no Conselho Nacional de Educação". Essa

resposta já levou à uma prévia conclusão do Grupo: "Não é desse jeito que vamos resolver os

problemas da Educação Técnica no Brasil". Por tais motivos, é que o estatuto da ABETI deve

ser reformulado segundo diretrizes que dêem suporte para a educação técnica e trabalho no

campo da Ciência e Tecnologia. Portanto, chegamos à conclusão que a ABETI poderá servir

de suporte, consultoria, e apoio para a Educação Técnica Industrial e para o Trabalho

Industrial. E que as diversas áreas como serviços, agricultura, saúde, por exemplo, sigam o

mesmo caminho.
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Por último, e mais importante, é a necessidade da organização do Ensino Técnico e

Profissionalizante no país. e foi o que ficou de ser complemento*, no seminário final. E um

breve estudo do Ensino Técnico no país levou a alguns estudos e conclusões m.ca.s. A

fundação dos Liceus de Artes e Oficios em 1909 é considerada como o marco da Educação

Técnica no Bras.l, e o dia 23 de setembro é o dia do Técnico Industrial em homenagem àquela

data de fundação, embora o ensino técnico tenha surgido na época do Brastl Co.ôma nos

cursos de construção militar. Em 1942. o curso de Artes e Oficos recebeu a denommação de

-Técnico industrial", com a implantação das Escolas Técnicas Indus.nais, hoje CEFETs.

Preocupados com a nova categoria de profissional ligados à Engenharia, e baseado no

Decreto-Lei 8.620, de 10 de janeiro de 1946, o CONFEA baixou a Resolução M. em 25 de

julho de 1946 reformulada pela Resolução 108 (14/11/1955). estabelecendo atnbmçoes as

diversas modalidades, restringindo a parúcipação do Técnico no mercado de trabalho

(Revista: "TÉCNICO INDUSTRIAL: ORGANIZAÇÃO, LEGISLAÇÃO E DECISOtô

JUDICIAIS -.001"). Essa história tem sua continuidade em varias Resoluções do CONFEA

até 05 de novembro de 1968 quando foi promulgada a lei 5.524 dispondo sobre o exercia» da

profissão de Técnico Industrial de Nível Médio. Descumprindo a legislação vgenle, po.s

faltava regulamentação da Lei 5.528/68, o CONFEA baixa outra Resolução, a 218 de 1973.

cuja redação limitou as atividades dos Técnicos à executores de tarefas, criando uma clara

subordinação aos profissionais de nível superior, o que gerou manifestações contránas e, por

outro lado. reforçava o estigma social que a categoria de Técnicos até aqu, v.nha, e vem,

passando A história continua até os dias atuais. Dos objetivos da categoria, alguns .oram

alcançados como a regulamentação profiss.ona, pelo Decreto 90.922. de 06 de fevereiro de

,985 e a transformação das primeiras associações em sindicato, concedida pela Portana 3156

do Ministério do trabalho em 1987. que enquadra a categoria de Técnicos Industria.s como

Profissionais Liberais. Um objetivo que está em processo de abandono pela categor.a e o de

obter representatividade no sistema CONFEA/CREA, o que fortaleceu o encontro da

categoria em Brasília, em 1992, que deliberou pela criação do Conselho próprio dos Tecmcos

Industriais que com a ajuda da Lei 9.649 de 1998, que modifica a estrutura dos Conselhos,

aumentou a fé e a esperança dos Técnicos Industriais. Falar sobre essa história, mostra a

experiência que a categona absorveu e que pode contribuir com a organização do Ensmo

Técnico e do Ensino Profissionalizante no país. Por isso, algumas diretrizes são dadas, como:

,», Não existe o pós-.écnico. O teenólogo é outra categoria e de ensino superior conlorme o

Decreto n" 2208/97. O que existe é o Técnico Pós-Médio. aquele que deixa para fazer o curso

técnico depois do nível médio, ou seja, depois do Ensino Básico.
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OBS, O que se constata é que se não exigir do Tecnólogo o Curso Técnico como pré-

requisito, esse curso tende mais uma vez ao fracasso.

y, Resolvido o problema do Técnico Pós-Médio. temos o Técnico que faz o curso

concomitantemente com o Nível Médio. Esse não é problema na FAETEC.

3», O problema maior nos CEFETs é do aluno que não faz o Ensino médio no CEFET.

Daí vêm as seguintes perguntas: ele nao faz o ensino médio no CEFET devido ao

excesso de lotação'.' Ou ele não faz por estar a desejar o ensino médio dos CEFET,' A

segunda opção parece não ser a mais lógica porque os alunos competem bem no vesUbular. e

quem determina as vagas para fazer o Curso Técnico concomitantemente com o N,ve,

Técnico é a Escola. E a Escola cumpre determinações que estão na lei. Se existe excesso de

lotação, é porque as Escolas Técnicas Federais e oS CEFETs não estao atendendo a demanda.

OBS, Não devemos esquecer que os Cursos Federais ainda são de boa qualidade, enquanto

estamos importando "mão-de-obra- especializada.

4») Durante o processo histórico, a desquahficação feita pelo sistema CONFEA/CREA

iegitima os Cursos Profissionalizantes de duração variada. Os profissionais de ta,s cursos,

com o Ensmo Básico completo ou não. podem formar a categona de Auxiliares Técnicos com

gradações que especifiquem o nível de Ensino Propedêutico que tenham ou nao.

5») O Aprendiz seria uma categoria profissional que atenderia bem aos adolescentes,

conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente no seu artigo 60.

Recordando, portanto, a estrutura hierárquica profissional correspondente ao Ensino Básico.

deve-se ter três níveis a saber:

- Técnico de Nível Médio;

- Auxiliar Técnico; e

Aprendiz.

a) O Técnico de Nível Médio com uma estrutura já montada e por complementar ao

longo dos anos.
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b) O Auxiliar Técnico poderá corresponder ao Curso Profissionalizante de duração

variada de acordo eom os níveis escolares específicos do básico para cada curso.

c) O Aprendiz, que muito pode ser feito pelo social para que minimizemos alguns

problemas que nos afligem.

Essas conclusões preliminares ajudam, e muito, aqueles que estão nesse cenário

nacronal sem saber o pape. que desempenham. Por exemplo, em conversa real.zada com

alguns instrutores do ESE1, do CETEP de Quintino, percebe-se que as raízes dos Cursos

Profissionalizantes de duração variada do antigo SENA. e SENAC estavam muito presentes

nos discursos desfavoráveis ás disciplinas propedêuticas, o que na realidade estava

acontecendo nas Escola Técnicas por ocasião das mobilizações estudantis. E bom lembrar que

os estudantes que sentiam o problema, não tiveram apoio dos Sindicatos dos Professores, que

também desconhecem bastante essa realidade. Esses discursos fortalecem os grandes re-

direcionamentos de investimentos de verbas que começam pelo Banco Interamericano de

Desenvo.vimen.o (BIRD), passam pelos Ministérios e somam-se às verbas do Fundo de

Amparo ao Trabalhador (FAT) e às verbas do Tesouro Nacional.

Quando de uma entrevista com a ex-Presidenta da FAETEC. Professora Nilda Tevês,

ela nos dizia: -Quem deve bancar as Escolas Técnicas Estaduais, para garantir sua cidade e

o Estado e não o PROEP (Programa de Reforma da Educação Profisstonal, conforme anexo

,7)' o que também vem de encontro às mobilizações estudantis, mas o Governo do Estado

não chamou para si a responsabil.dade. Portanto, o PROEP deve ser a origem de toda a

confusão conceituai de origem e destino de verbas, pois que a verba é rubricada para atender o

-social" com profissionalização (Anexo 17). o que não se é contra, mas para garanür uma boa

qualidade na educação dada pelas Escolas Técnicas Estaduais, a fim de evitar a coníusào

conceituai e enquanto não se dá um rumo à sttuação a nível nacional, a verba deve «r do

Governo do Estado. E o Governo deve chamar para si a solução do problema.

Aqueles discursos dos Instrutores de Quintino são por falta de diretrizes tanto a nível

nacional como estadual, e dos municípios que se interessam por tais cursos. O SINTEt

questiona as atitudes dos Instrutores por perceber que a maior qualificação do Técnico passa

pelo ensino de disciplinas que dêem base para que esses profissionais possam acompanhar o

desenvolvimento tecnológico de forma crítica, como verdadeiros cidadãos.
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Esse problema serve como referencial para se criar diretrizes de alocações de vertas

p,ra o Ensino Técnico de Nível Médio. Primeiro, à curto prazo, o Governo do Estado do R,o

de Janeiro deve chamar para si o problema e ficar responsável pelas Escolas Técn.cas

Estadas e dtrecionar as verbas do PROEP e FAT para os cursos prof.sstonahzantes. sem

expandir mais esse sistema. Em segundo lugar, à longo prazo, o Governo do Estado do R.o de

laneiro. junto a outros Estados que queiram resolver o problema, deve propor uma Po.mca

Nacional para o assunto em pauta a ser discutida primeiramente eom o Presidente da

República.

g)GRirjCLdAAdinim^tracão^sçolar:

Percebe-se até aqui, na FAETEC, valores, que são cultivados pelo social: padrões de

liderança, rituais; s.mbol.smo; discursos; ideolog.as; e identidades que tornam um pouco ma,s

visível o lado instituconal, e por outro lado percebe-se também a st. tnfluência sobre o lado

organizacional, como: objetivos, processos, estruturas, ambtentes. indivíduos e grupos. Esse

chamamento é feito por ser a escola o maior receptor dos problemas sociais e instituctonats. e

a sala de aula um grande laboratório socai, onde são fortalecido, e reproduztdos,

principalmente valores, que os alunos reprovam, mas se vêem amordaçados e algemados

psicologicamente, restando-lhes a visão, a audição, e as pernas para fortalecê-.os na evasão.

Não a evasão computada pelo mmis.éno da educação, mas aquela que se vê estampada nas

primeiras págmas dos jornais: "um traficante cuja media gioba. era sete (7,0) demonstra um

grau de inteligência razoável". Para tazer o que fazem demonstram inteligência, saber, como a

maioria deles, mesmo sem o estudo oficial. Mas "o que é mesmo ser bom aluno"?

Essa pergunta é a que fica para uma unidade escolar se questionar, e por que não

também a Alta Direção. Foi essa reflexão que as discussões sobre uma paidéia solidária e uma

administração solidána trouxe. E a expectativa que fica é de que se faça justiça educaetonal

nas unidades enquanto os direitos humanos ainda estão dando os primeiros passos no Brasd.

Paralelamente a pesquisa desse grupo, houve a consulta bibliográfica por parte do

Grupo dos Ouvintes dos livros: "Ética e Cvismo" do Pe. Afonso Rodrigues

(Rodngues/1972); "Educação moral e cívicif, de Gilberto Cotrim (Cotrim/1986):

-Neocapitalismo, Socialismo e So.idarismo". do Pe. Fernando Bastos de

Ávila (Ávila/1963,; e "Para um mundo novo, homens novos", de Demetre Abraão Nam,
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(Nami/1982). A part.r de então foi feito um resumo que abordou assuntos sugeridos por tais

livros, como se pode ver em seguida.

A lista a seguir mostra o objetivo da moral e cívica segundo Cotrim (p.17):

- Quando agimos com consciênc.a de nossas verdadeiras necessidades somos hvres e

responsáveis. . r

. Ajudar as pessoas a agir com consciência de suas necessidades fines e «pintas e o

objetivo básico da moral e civica. Objetivo que precisa ser mais compreendi e menos

desvirtuado.

. A preocupação da moral e cívica é desenvolver nas pessoas uma conduta hvre e

responsável, um benefício de uma sociedade democrática mais Hvre, ma.s responsável, ma.s

feliz.

Somando esses quesitos à educação escolar ela assume um papel importante na

formação da personal.dade do Ser Humano de Bem. Durante a sua vivência as caracter.st.cas

adquiridas fazem parte da educação que se tem. Honestidade, '•coragem" c prudência, por

exemplo, são algumas das qualidades morais a serem valorizadas, daí podemos pensar na

formação do caráter, para não deixá-lo ser corroído.

Caráter é o conjunto das qualidades morais. O caráter depende da dominância ou

ausência de boas qualidades. A educação moral é a que combate o mau caráter. E através da

solidariedade pode-se combater uma das piores qualidades morais: o egoísmo. Nesse combate

de argumentos, ao invés de propormos como um indicativo uma educação moral, propomos

uma educação solidária que se pressupõe cívica, o que é ma.s abrangente.

Valores como a liberdade, igualdade e fraternidade têm como pré-requisito a

solidariedade, mas há que se dar alguns limites para não serem confundidos, como:

• humildade sem subserviência:

• dignidade sem orgulho;

• devotamento sem apego;

• alegria sem excesso;

• liberdade sem licenciosidade;

• firmeza sem exclusivismo;
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• raciocínio sem aspereza:

• sentimento sem pieguice;

• caridade sem presunção;

• respeito sem bajulice;

• valor sem ostentação:

• "coragem" sem temeridade;

• justiça sem intransigência;

• admiração sem inveja;

• otimismo sem ilusão: e

• paz sem preguiça, entre outros.

Dessa listagem podemos ter exemplo de alguns indtcadores para monitoramento e

avaliação de uma política pública do sistema:

0 como indicador maior de todo um sistema que quer .mplantar uma política sohdána. o

egoísmo é o melhor deles.

2> para a Alta Direção e Administradores de unidades nada melhor, por exemplo, do que a

medição do orgulho e do exclusivismo;

3") para os Profissionais de Ensino a preguiça, a aspereza.

4) para o aluno: o caráter, como conjunto das qualidades mora,, dando ênfase ma.or na

intransigência, na ostentação, na bajulice.

S-, há que se fazer algumas interseções como, por exemplo, nas relações entre as d.retor.as,

ou entre alunos e profissionais, e dentre elas a licenciosidade, a intransigêncta. a temendade.

Enfim cada unidade poderá ter um sistema próprio, desde que respeite o indicador

maior do sistema: o egoísmo. O que se quer na verdade é fortalecer uma cultura

organizacional nos bons valores, portanto, nesse caso, a inovação com uma pardéia sohdana.

e para tsso ocorra a aplicação de tal projeto pelo sistema FAETEC há que ser prudente e jus»

e que se tenha coragem, não aquela que importam da virilidade. mas uma nova coragem: a da

renúncia As direções deverão estar aptas a ajudar e a gerir novos empreend.mentos. novos

rumos e atualizar os métodos de trabalho. Pois, dando o exemplo fortalece a propna

solidariedade, que é a predisposição a ajudar. E a pergunta que embasa uma nova cultura

organizacional é: Você precisa de ajuda?
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Para que a comunicação se complete basta que o receptor sinalize que quer ser ajudado,

ou seja. que não se veja o indicador como forma de repressão, ele na verdade esta ai,

indicando ,ue há problema e que precisa ser resolvido, seja de forma preduiva, prevenfva ou

corretiva, mas ele diz que existe problema, e que o problema precisa ser resolvdo. Do

contrário amargaremos a derrota de que o outro é pior do que nos, sem que tenhamos olhado

para si mesmo nesse grande sistema.

O meio pelo qual os indivíduos alcançam seus objetivos são variados, como por

exemplo a metodologia aqui empregada, ou técnicas, que não taltam para tantos especahstas.

Assim determinados profissionais da educação passaram a ser valorizados, como

exemplo aquele pedagogo que há muito tempo não sabe o que é pcidéia. Paideia nesse caso

não pode ser encarada só para reprovar, ela tem que buscar a solução de problema. Reprovar e

fácil, assim como os outros também nos reprovam, mas por traz da dificu.dade de instru.r os

alunos em sala de aula está a educação no seu sentido mais amplo.

Nesses debates e en.revstas com os Profissionais de Ensino das umdades escolares e.

principalmente, do Grupo de Ouvmtes com os membros do grupo de Administração Escolar,

foi percebida uma empolgação que também motivou uma dessas pessoas a ser cand.data a

diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental Visconde de Maná. e saiu-se v.tonosa da

eleição, mot.vo pelo qual estamos marcando o semináno de conclusão nessa escola que

ocupou o antigo Centro Cultural da Escola Técnica Estadual Visconde de Mauá, nome dado a

um dos maiores empreendedores que o Brasil já teve: Mauá.

M Grupo de Tecnologia Nacional:

Sentiram-se frustrados. Pautaram a pesquisa na instituição e souberam de poucos casos

isolados de abnegados professores que lutam para motivar e institucionalizar a pesqmsa desde

„ ensino fundamental. O retorno dado a Sociedade é pequeno.

O Grupo vê nessa necessidade a urgência para quem deseja ter uma tecnologia nacional

desenvolvida. Motivando o jovem ter-se-á futuros cientistas, e muitos frutos eles poderão dar

a nação A frustração maior ocorre quando, ao participar de encontros em outros Estados,

vêem que a única escola que representa o Estado do Rio de Janeiro é uma escola parucular e a

Educação Pública não se faz representar.
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Na última reunião tivemos quatro grupos representados. Como o tempo já hav.a s,do

por demais arrendado, o fechamento da conclusão ficou por conta das dificuldades

apresentadas na prática pelo Grupo de Administração Esco.ar e o trabalho externo à pesqu.sa

que o ürupo de Especialização ficou de apresentar aos demais, apôs a aprovação da

dissertação, ü Grupo de Ouvmtes e o de Referência e .nformação ficaram de auxihar no que

for preciso para concluir o trabalho de pesquisa. O Grupo de Filosofia não esteve presente ao

último encontro, mas a colaboração bibliográfica, com exceção do Período Iluminista, to, boa.

Com essas palavras foi encerrado o trabalho dos grupos: -Não recomenda-se a

pesquisa-ação para quem não conhece política. E também não recomenda-se para quem quer

enveredar por ela para sô alcançar cargos. Recomenda-se àqueles que conhecendo a polaca

renuncie a tudo pela pesquisa. Depois todo o aprendizado falará pelo prazer de ter fe,to o que

foi alcançado" , porque na verdade ela. a pesquisa, sô deve estar começando para alguns.

3.5- Finalizando a pesquisa

"Somos gotas insignificantes e pequenas gotas que por qualquer vento podem ser levadas.
Juntos, somos chuvas, somos fortes, enxurrada.

Separados somos apenas gotas;

isolados, somos nada."

("Harmonia": Poema de Edson Santos/2001)

A origem do título da dissertação passa por uma abordagem anterior, funcional, que

busca resposta a presença de disfunções e, como conseqüência, a falta de integração entre as

partes e destas em relação ao todo. "Solidariedade: uma possibilidade de integração foi a

resposta encontrada a sensibilidade das pessoas envolvidas na pesquisa, que a principio

utilizava o artigo definido "a' (solidariedade: a busca de mtegração...), e que mais tarde

acrescentando o artigo indefinido "uma", ditou outros rumos possíveis dos quais manteve-se

o da solidariedade.
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Essa chegada com o titulo mais restrito, .um universo muito maior, só foi possível com

o diálogo e a possibil.dade de aproximação à pesquisa de um mode,o dialétieo onde a

pesquisa-acão possib.litou a abertura de busea da realidade organizacional. E onde alguns

exercícios na busca de identidade da mstituicão fizeram com que a denotaçao e conotações

apreendidas fortalecessem o caminho da solidariedade e alguns aspectos concettua.s. que

Dejours (2000, chama a atenção. Escolheu-se, no referencial teórico, aprofundar os conce.tos

relativos a» «ema com mtu.to de não gerar dúvidas, pois, na maiona das vezes, não ex.stem

tais cuidados quanto a essa parte, principalmente desse tema, o que pode bana.izá-.o, como o

sofrimento dos exc.uídos e daqueles que sofrem a pressão viril dos que se acham corajosos,

cujas contradições vem a tona quando algum ente querido, se ainda houver sentimento e

vítima da mesma virilidade imposta por eles. .sso faz recordar a Bíblia, o que também fachta

a busea de uma ética que não precisa ter carimbo de uma ou outra religião: "respeitar, no

mínimo, o próximo como a si mesmo", ou também, "o respeito às d.terenças .

Conseqüentemente o modelo psicanalítico passou a ser referènca em alguns momentos,

principalmente das pressões sociais sofridas e exercidas no dia-a-dia das discrimmaçôes, e

que em sala de aula reproduz-se também em forma de rituais ou est.gmas.

As práticas de alguns grupos políticos estão apenas voitadas para disputas de poder, o

que refletiu na obtenção de algumas informações e gerou algumas dúvidas, o que também Io,

previsto quando foi escolhida a metodologia e foram formados os grupos, não impedmdo o

trabalho que procurou definir objetivos e estabelecer a própria identidade de organ.zaçãc,

Percebe-se dessas nrát.eas polífcas que é fácil colocar, principalmente, a responsabthdade dos

problemas no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BIRD), ou no governo .ederal. e

até mesmo no Governo do Estado, mas há questões do campo científico e administrativo que

também precisam de um olhar para si, e não só para o outro. Essa é a pedagogia do exemplo.

Há um problema global? Há. Há um problema nacional? Há. Há um problema estadual? Ha.

Então porque não .azermos os ajustes organizacionais de acordo com nossas conv.cçoes e

,u,ar por elas. Percebeu-se um autoritarismo, reflexo de um totalitarismo sutil e apresentado

de forma que o discurso dificultasse a pesquisa. Sofrcu-se o risco, que validaram arada ma.s

essa percepção, mas o fato dela não ter ficado intimamente vinculada na zona de poder da

organização deu-lhe maior autonomia e nenhum alinhamento a esse poder, o que d,t,c»ltou a

coleta de dados e que por outro lado não necessitou de acordos para desvirtuá-.a de seus

objetivos.
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Pode-se ,er cometido exagero, mas com certeza a maioria dos que compartilharam

dessa coleta, tratamento e anál.se de dados vem essa transcnção conforme

possível observada por esse olha, sem persuasão. O poder enquanto razão de s,

corporativismo levado aos extremos, no que os grupos da pesquisa se precaveram e nao

deixaram que a posição diferençada do poder ofuscasse o objeto observado, mc.us.ve o

próprio poder da FAETEC, o que possibilitou um encontro onde os objetivos comuns dos

grupos nao dessem trégua ao corporativismo. Pode-se buscar outro nome. outro conceito, mas

o corporativismo é o egoismo em grupo, institucionalizo facilita a divisão e dificulta ^sao

do todo, como individualista que nao sabe sentar numa mesa para negociar. Integra, dtficulta

a disfunção. auxilia a identidade. A solidariedade foi e é o elemento acelerador, catal.sador.

dessa integração. Foi assim nos prime.ros agrupamentos da humanidade, não ser,a dtferente

agora.

Há que se renunciar a fazer o mal contra o próximo. Coragem é mais do que taZer o

qUe se deseja, é saber o .imite que a ética do respe.to nos impõe, é renunciar a fazer o mal
contra ontrem. é ser solidário na pedagogia, na administração, no convívio do dta-a-dta. A

comunicação assim toma outras conotações que nao são aquelas da embalagem cu.jo conteúdo

é distorcido pelo marketing, a fim de que se venda uma imagem que não é a real.dade. O
sofisma, muito usado para confund.r contrariedade com contradição, quando é ment.roso e

usado com o mtuito simples de difamar a boa comunicação; pio, quando ao invés de trazer

somente con.rariedades afirma contradições inexistentes. No campo da ciência não ha mu.to

espaço para o sofisma; no campo da dúvida é terreno fémh e no campo da men.tra é a pura

verdade. Esses cuidados precisam ser tomados com a coragem e com a comunicação ao se

implementar algo que trabalha tais conceitos para não serem contatados.

Algumas das causas da especialização que dificultam a visão de totalidade está no

,,uminismo cujo ménto maior foi trazer a análise à tona. e em alguns momentos ofuscam a

identidade do objeto pesquisado, acusando os pesquisadores que não compartilham da mesma

ideologia de não fazer ciência.

A especialização sem in.erdisciplinaridade dificulta a própria in.radisciplinaridade.

que com muita dificuldade consegue ter um trabalho transdiciplinar que garanta a

integralidade. A especialização chegada ao Brasil fortalece culturalmente o corporativ.smo

que da mesma forma dificulta a prática regionalista e o civismo que deve fortalecer o nosso
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feder*™. A visão das panes é herança llumimsta. que desde a Revogo Francesa

precisou da ordem do positivismo para não continuar guilhotinando, aterrorizando, o chamado

-inimigo", quando na verdade o inimigo estava dentro deles mesmos, ao promover a

virilidade e, pôr conseguinte, a violência contra outrem, ou seja, na verdade estavam

perpetuando o Estado Espartano ,ue em nossos dias se encontram no autoritansmo. no

totalitarismo e no neoliberalismo.

Não vamos estudar os aspectos históricos c conjunturais, mas uma das maiores causas

dos problemas orgamzacionais esta nas raízes desses tipos de corporat.vismo ideoiég.cos:

totalitarismo e neo.iberalismo. que se apresentam de forma autoritária para se .rnpor. ü que se

contrapõe a tal estado de coisas é a nossa visão comunitária herdado dos nativos e dos negros,

cujas cuituras submersas estão servindo de referenciai para sairmos do atoieiro de "pensar-se

só em si e Deus por todos".

A solidariedade vem aqui fortalecer o lado organizacional, mas na verdade fez e faz

pane do cotidiano de sobrevivência das nossas comunidades, antes mesmo de entrentar e

competir no campo neoliberal, que quando não estão totalmente embriagados pela nqueza

material lutam para que seus "igua.s" possam ter as necessidades básicas postas à mesa para

sobreviver, pensando um dia poder compartilhar de felicidades comuns.

Os nativos hoje vão fazer cursos universitários para que suas comunidades aplique

conhecimentos que até algum tempo não lhes era necessário. A situação radical de luta to,

abandonada em nome da sobrevivência dessa cultura, ou seja, era prejudicial a próprta cultura

o enfrentamento para não se deixar escravizar mais. ü negro se escravizou, daí nao Io.

dizimado. Uma sapiência de quem sabe da necessidade da sobrevivência da riqueza cultural

que se multiplicou nesse país de tal forma que a alma brasileira, que hoje é plural, tem suas

raízes no nativo e na negritude.

Está na hora da nação fazer justiça a essas etnias, e também está na hora de não deixar

mais marcas em seus ombros, pois que a nação está bem encaminhada. A solidariedade

poderá mostrar que o banco escolar não é só para os não-negros e nüo-nativos.

Outro problema colocado em nossa pesquisa aponta o distanciamento que a filosofia

trata a solidariedade. Tentamos mostrar aqU1 no referencial teórico o "por quê" dessas
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iniciativas filosóficas, e ajusüficativa que se faz para agtr com viri.idade. Neste novo milén.0

a,nda temos a "alternanca entre a força do poder e o poder da força". Até que a humamdade

entenda que o camtnho da paz está no exemplo. A especal.dade focada de forma vml
favorece o individualismo e não o respeito a mdividualidade, que por seu turno traz a tona o

egoísmo, raiz desses ma,es que no coletivo se expressa pelo corporativismo. Os Humtn.stas

fa.aram tanto em fraternidade mas nunca a trabalharam, porque só aprenderam a d.v,d,r. e

unir é muito -trabalhoso". Os Norte-americanos enfatizaram a liberdade e hoje o hberahsmo

não responde aos problemas do p.aneta. Os Russos buscaram a igualdade e hoje percebem que

os exemp,os dos dirigentes e os usos da máquina estatal retiraram do povo a au.onom.a e a

responsabilidade de gerar riquezas. Nao percebeu esses povos ,ue a fraternidade é. do tnpe

da Revolução Francesa, a base mais forte. É a que mais acelera a busca da PAZ.

Tratar a Solidariedade enquanto Política Pública é renunciar à violénca, começando

pela renúncia a alguns hábitos que trazem para a reahdade maus costumes. Precsa-se

combater a corrosão do caráter com háb.tos democráticos que enfatizam o bom «ver em

comunidade. Integrar as questões sociais com as organizacionais e conjunturais é va.onzar a

construção da História do Brasil, é integrar não somente pela tecnologia, não somente

valorizando o meio de comunicação, mas o ser que está nas extremidades da comumcacao.

Todo esse processo pode-se dar através da Educação Básica e Profissional na

FAETEC com uma organização adequada a um novo modelo organizacional, cujos negocos

precisam priorizar o ensino técnico de nível médio, com variantes do profissionaltzante que

atendam as reais necessidades e possibilidades do aluno. O ensino fundamenta, poderá ser

justificado atendendo ma,s o Estatuto da Criança e do Adolescente no que tange a

profissionalização, começando pelo aprendiz e oficial.zando cursos profissionahzantes de

duração variada, que não o técnico mas de auxi.iares técnicos de diversos níveis, até que se

possa dar condições de seguir uma carreira técnica. O ISERJ poderá ter um pape, aux.l.ar

nesse processo como o de preparar recursos humanos voltados para a linha de trabalho da

própria instituição.

A Diretoria de Recursos Humanos da FAETEC poderá fazer o papel auxilia,

enquanto Oestão de Pessoas, de preparar a Instituição no fortalecimento da sua idenndade

desde sua Alta Direção até ao Aluno, passando à comunidade interna e á comunidade externa

uma imagem de valorização do diploma dos alunos, que será o seu melhor marke.mg.
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desenho jâ «era alguns fatores de motivação que vèm do espírito comunitário, que se pode

levar em consideração as Tecnologias de üestão e Estratégtas de Gestão atuahzadas ao

momento pe.o qua! o oa.s passa. Não adianta tais novidades sem o acompanhamen,o do

exemplo por parte da Alta Direção.

O orgulho, assim como o corporativismo, muito presente dificulta a solução, mas

aponta o mal maior de onde é necessário sair algum indicador.

O saber da -velhice- não pode ser desprezado no aprendizado desses jovens

dinâmico, ans,osos por fazer e n9o saber como fazer, o que a sapiência dos idosos pode

tomar os caminhos mais fáceis de serem alcançados. Na entrevista com a W N.lda Tevês.

ex-presidente da FAETEC, ela relatou que faltou fazer um trabalho para, e com. essa fa.xa

etána e t possível", dizia ela. Honestos aposentados das melhores safras de Técmcos de

todos» níveis desse país gostariam de ocupar seus tempos como vo.untários e ded,cá-los aos

jovens e idosos como eles, que não tiveram oportunidade.

Os estiomas. enquanto dimensão social, dimensão das profissões, e até mesmo raciais,

precisam ser ext.ntos para aJUdar a fortalecer uma poidéia solida. O que forta.ece o

trabalho na variável solidariedade não são outras boas qualidades, e sim as vanáveis que -s

d.ficultam sua prática, pois a esse respeito não há mais dúv.da quanto a sua necess.dade.

Portanto egoísmo, orgulho, corporativismo, vaidade, precisam ser atacadas cm prol da

solidariedade.

3,5.1 - Pesquisa Institucional.

A atual administração da FAETEC vem se caracterizando por modelos que estão

dificultando sua imagem. Mostra-se para o futuro como centros tecnológ.cos e não tem o

básico soHdificado; mostra-se no presente expandindo a profissionaüzação. e seus enrsos

técnicos de Nível Médio estão relegados ao segundo plano. Busca-se saídas contranas aos

seus objetivos e reage ás críticas de forma autoritária, demonstrando não saber conv.ver fora

do pensamento único. O corporativismo, difícil de ser detectado por parte da Alta D.reçao. e

facilmente detectado nas representações coletivas dos atores, e o egoísmo está presente em

manifestações indiv.duais viciadas. Com essas criticas entende-se a dificuldade da Ins.itu.ção

ter uma integração ,ue catalise para sua identidade. Identidade desgastada pe.o resultado dos
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seus processos representada pelos seus produtos, os Técnicos. que nao ,êm certeza quanto ao

futuro no mercado de trabalho, po.s seus estágios, dependem mais de alguns conventos

existentes desde a sua fundação e menos de um banco de dados cias etnpresas tenham a

garan,a de que nao precisam .mportar -rnSo-de-obra" qualificada. A questão dos estag.os

precisa de um maior aprofundamento jà que as leis atuais estão ma,S flex.ve.s.

A cultura de empresa na ultima Gestão mostra a cam.nho pendente do FAT e do

PROEP não na análise dos balanços e sim pela realidade vista a olhos nus pela observação do
ambiente. A cultura do centralismo apontada pelas ultimas modificações na estrutura

organizaeiona, também ttra ainda mais a autonomia das escolas de ensino fundamenta,, cu)Os

coordenadores, que não são ma.s diretores, não podem dar uma dtreção autônoma que

justifique a participação dessas escolas no sistema.

O marketing é o mesmo utilizado desde a fundação da FAETEC, inclusive o nome do

joma, continua o mesmo. A doutrina da mstitutção através desse meio de comunicação

observada de forma Cara. É um informativo de noticias que mascara os fatos e prmcpalmente

as mudanças, cujos argumentos sé ficam melhores observados se levados para o campo

político.

Os padrões de lideranças observados oscilam entre o corporafvismo. do lado da

organização dos atores, e os interesses pessoais egoistas. Não existe um trabalho para

fomracao de lideranças. Quem me.hor expressar os mteresses do poder, pela ba,ul,ce e nao

pelo respeito, terá suas vantagens pessoais, ou de grupos, tnatenalizados, mesmo que as

justificativas para esse ou aquele posto sejam fracas.

Deiours (2000) e outros autores fazem criticas à comunicação que são representados

no simbólico. Muito difícil de se captar pela mensagem que dtstorce a realidade. . que

compromete o marketing. Enfim, alguns ritua.s observados em reuniões, somados ao

simbolismo dão a visão do padrão instttucional e orgamzacional. Para ilustrar tats comentanos

fizemos um levantamento do processo de destituição do cargo de uma das mais quendas

diretoras da Escola Estadual de Ensino Fundamental República, cujo nome está gravado na

Sala de Leitura da mesma escola. Havia interesses políticos diversos para que o fato de sua

exoneração se consumasse. -Em fevereiro de .999 foi feito uma listagem de problema nessa

esco.a encaminhado a ela e a Alta Direção da FAETEC pela ADFACTEC (ver anexo .3).
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mui,os dos quais dependiam da própria Alta Direção, mas a diretora não sabia que algumas

pessoas envolv.das estavam pedindo na verdade a saída dela, o que veio a tona em agos o

U Tais iniciativas mobilvzaram a maiona dos pais, que não tiveram apo.o do quadro
funcionários, partidános da diretora, pe,o medo de envo,vimento e da persegu,çãc.que se

toraara cu.tura na mstitu.ção. Um grupo de pais e a,guns funconários foram receb.dos

Vtce-presidente, que garantiu que o processo imcado pela ADFAETEC vmha acorrendo
desde fevere.ro/99. e que não conheça esse "lado da moeda" (em relação ao ap .o que

diretora tmha por parte da comumdade e de seus alunos,. Anterror a essa reumão r.uve um

protesto pacífico interno que se, não se tornou maior externamente dev.do aos nscos de
lurança, cujos pais acharam melhor não faze-los. Esses fatos geraram uma nova reumao da
AUa Di e ão que contou com a presença do Pres.dente da FAETEC. com os professores da

linidade de Ensmo. que se abst.veram das micafvas da ADFAETEC e mesmo a m

mantiveram na prát.ca a disposição de afastá-1, o que ocorreu em dezembro de 999. por

ocasião da aposentadoria da diretora". Fatos semelhantes ocorreram em outras umdades.

Quantos desgastes desnecessários seriam evitados se houvessem acordos, pois. embora

ferindo a lei os cargos de direção das unidades eram de responsabilidade da Alta D.reçao. O

fato paralelo que ocorri, e acabou acontecendo, é que os remanescentes federa,,ncus,ve

aqueles vinculados oriundos da FUNABEM e FCBIA tinham seus dias contados na FAETEC
Perseguição? Nao se sabe. O fato é que muitos acontecimentos afirmavam m.cat.vas desse

porte. Pior. a forma como era feito, havta rituais desumanos como "mandar" pessoas

lantarem de suas cade.ras e devolve-los ao Poder Publico Federa,, porque „ cadcras nao
,nes pertenciam mais, e tais fatos aconteceram em cascata. Fatos como esse, se nao rorem

desumanos, no mínimo demonstram fa,«a de educação que é dado como contra-exemplo. num

si5tema educacional. Com certeza não era dessa forma que os momtores tratavam os alunos d
extinta FUNABEM. cujos alunos orgulham-se da educação recebida. E mu.to desses federa s

remanescentes eram daquela época em que o estigma ficava do lado de fora da escola XV de
Novembro, e hoje este problema social ocupou cadeira dentro da sala de aula. A l.çao dessas

historias é que a escola precisa enfrentar tais problemas soe.a.s e não se omit.r. Na época a

FUNABEM o est.gma estava do lado de for, mais na socedade. e os a.unos que estavam do

lad0 de dentro eram preparados para enfrentá-.o com educação, como instrução, prontos para

o trabalho. Hoje. aqueles jovens da FUNABEM, lutam contra a d.scriminação externa, e

«vem de subsídios para a escola poder ter um pape. preponderante no socai. E ma.s, o

sistema é profissionalizante e pode formar profissionais de diversas áreas de alto gabartto.
Al
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As discriminações atadas são históricas e são como que uma espéce de

corporativismo étnico, obrada até mesmo em a,guns grupos de negros, o que nao s.gmt.ca

justificaüva para sermos contrános a Po.í.tcas Publicas que favoreçam a reparação h.stonca

tanto a negros , quanto a nattvos. Tais relatos apontam que o aprofundamento da pesqu.sa

,ns,i,ucional complementa as primeiras pesquisas organizacionais, conforme se segue.

3.5.2 - Pesquisa Organizacional

Os discursos não representavam aqui!» que era visto, o que num determinado

momento fez com que a análise ,ns,itueional preponderasse. Percebia-se que a comumeaçao

nao era bem absorvida devido aos exemplos. O corporativismo do poder ahou-se ao

corporativismo dos profissionats do ens.no para perpetuar coisas que nenhum benet.co trouxe

a organização. Conceitualmente percebeu-se, pe.o que já foi dito. que os recursos ou nao

checam às escolas técnicas, ou eram mal administrados. Metas de curto prazo, se hav.am. a

fã,,! de transparência não deixava vê-las, o que dificuuava ainda mais a particpaçao dos

agentes e a observação dos atores da pesquisa. Se nao há verba disponível para fortalecer os

cursos técnicos de onde virá para os cursos superiores?

Os processos parecem não solucionar os problemas, a não ser perpetuar o poder O

poder que na aparência é autoritáno. mas cUJo autoritarismo não passa de coroláno do

LaUtarismo, de uma verdade única, que é expressão do corporativismo de uma umea
onentação, é o egoísmo po.í.ico na sua maior expressão. O neoliberalismo podena se

confundido aqui, mas não o é porque sua raiz * diferente e não busca o CaP,ta,,smo de Estado

(Tragtenberg/1977,. O centralismo é perpetuado até entào pe.o crescimento da estrutura da

Alta Direção pela Lei 3808 (2002), o que ainda não é observado pelo ambiente a não ser por

aqueles que viram esvaziados seu poder da pouca autonomta que têm.

O tratamento aos indivíduos e grupos não é equánime. Os que mais reivind.cam têm

tratamento seme.hante ao de um dos funconános que foi demitido e participou em segu.da da

coação da ASFAETEC e do SFNFACTEC, que pressionou a ALERJ a fazer uma sene de
peritas à FAETEC. Essas perguntas já relatadas mostram a rotaúvidade dos Prof,ss,ona,s

de «sino numa organização que pretendia, e conseguiu, tornar-se estatutária. Ho,e

estatutários, pergunta-se aos coordenadores se a mottvação de trabalho é a mesma, ao que

respondem haver uma certa preguiça dos servidores. Como se sabe de diversas pesqu.sas
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.nstitucionais. que não foi fetta aqui. a motivado tem vindo de outras variáveis. A

Cooperativa de Trabalhadores existente precisa ter outra função, que não a de manter

profissionais da educação em setores onde concursados esperam uma gestão mterra para o

seu aproveitamento, dando a entender que assuntos técnicos de Recursos Humanos sao

confundidos com Gestão Po,i«,ca. A prática percebida na distnbu.ção de poder é ,ue nao se

tem quadro suficente para dar conta da máquina, o que faz com que certos processos

negativos á instituição se perpetuem. Há uma distribuição de pessoa, desqualtficado

tecnicamente para postos chaves que se ocupam de monitoramentos ao sistema tmp.antadc,

Questões básicas como as do Diret.o Educacional não são respeitadas, onde houve

fatos que demonstram a necessidade de se entrar na justiça com liminares, todas tavoravets

aos aiunos. para garantir um direito que o Conselho Estadual de Educação/RJ já hav.a se

pronunciado a respeito. E por conta de posiconamento contrártos à te.mos.a, a

intransigência, e ao orgulho da Alta Direção alguns Diretores de Esco.as e Centros v.ram sua

Gestão ser abreviadas, e alguns que não foram excluídos continuaram a testemunhar os

desmandos alternados entre técnicos do setor pedagógico e educacional que nesses momentos

até esquecem que a Educação é a prioridade.

As mudanças observadas, quanto ás finalidades e objetivos organizacionais, e suas

estratégias, para consolidação do modelo, exemplificam, em proporções menores, o que ,,a

havia ocorrido no sistema educacional por ocasião da Lei 5692/197!. apoiado pelo sistema

CONFEA/CREA. em que a crise foi naconal. As .menções podem ser das melhores, mas a

realidade aponta um estudo minucioso de como e onde expandir o sistema, e os profisstonats

adequados para ele. Um dos direcionamentos para resolver este tipo de problema sena buscar

profissionais aposentados com saúde suficiente para dar conta de cargos remunerados

somados a sua aposentadoria, que não trouxesse problema social para aqueles que estão

entrando no mercado agora. Ou seja, complementando o quadro de Instrutores e Professores

técnicos como também o Ensino Propedéuttco. A prioridade seria do jovem, mas garanundo

uma proporcionalidade numa Política Publica cujo referencial não fosse somente a atuahzaçao

tecnológica e sim o saber que falta a esse jovem em melhor tirar proveito das nov.dades e

informações do mercado. A experimentação e a iniciação cientifica podem ser o inícto da

,ns,i.uição se lançar no campo de pesquisa, que se não fosse alguns abnegados protessores e

instrutores esse campo dentro da Instituição seria nulo.
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Por aqui evitamos discorrer mais certos de que tais apontamentos possam contribuir

para a melhoria. E até quem sabe a FAETEC se lançar a fazer extensão da sua produção. Um

novo tipo ou um novo conceito de Técnico poderá ser pensado para ser lançado ao mercado.

Um exemplo «ri. o Técnico de Sus.en.abilidade, preocupado com as questões econôm.cas do

que já há curso referente a Educação Fiscal; preocupado com a questão amb.en.al e da

natureza, que alguns profissionais gostariam de ser ma,s valorizados sua área de atuação; e

preocupado com o social. A isso podemos acrescentar dois tópicos que Betinho soube mu.to

bem empregar para mobilizar o país: a democratização com transparênc.a pat.cpaçao e a

solidariedade.

4 - POLÍTICAS PÚBLICAS: diretrizes

É comum chama-se técnica o meio pelo qual os indivíduos alcançam seus objetivos. A

Política Pública que busca resolver o problema aqui colocado tem como base a sohdanedade

que de forma muito restrita, também é uma téenica para alcançar a integração . a fraternidade

e por fim a PAZ. Muitos projetos são feitos com tais intuitos e esse não pretende ser o melhor,

mas que complementado ao que há de bom no mercado educacional e administrativo poderá

propor saídas aos tmpasses, às dicotomias, aos paradigmas que estão presentes no soe.al e na

escola.

Há no entanto, que se despir de preconceitos, discriminações, enfim de coisas que a

nossa Constituição dá conta enquanto desenvolvimento humanhário, de que tanto o Bras.l

precisa. Ontem foi o aprendizado, hoje é a oportunidade, e não se deve perdê-la de vtsta. O

Brasil tem um papel a cumprir nesse cenário internaconal, e o aprendizado aponta bem qua.s

não são as vocações do brasileiro. Hoje, amadurecido, o país se lança nesse cenário como uma

possibilidade de potência diferente das demais, mas para sair do subdesenvo.v.mento, ou

melhorar sua situação em desenvolvimento, precisa buscar dentre os seus filhos aqueles que

também poderão ajudar a sair da situação na qual se encontra. Não tem outra hora, nao se

deve arrendar mats o tempo. O tempo é agora e seus filhos são também os pobres, os

miseráveis, as etnias e as culturas negadas. O nãoser deste país msiste em d.zer que e ser,

que é filho também. Não faltariam espíritos abnegados e corajosos ansiosos por parfcparem

da grande obra. se os ambientes universitários não estivessem abertos somente à anstocraca

do ouro. nem sempre nesses ambientes confortáveis se encontram as almas apaixonadas pela

luta em prol do progresso comum.
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Há mais de quinhentos anos o não-ser se impõe como ser, hoje é o momento de se

fazer justiça a todos que construíram essa nação, principalmente os dizimados, os degredados.

e aqueles açoitados em navios negreiros. Para tanto, há que se fazer Políticas Públicas que

incluam os excluídos e os que nunca foram incluídos, de forma transversal e com

integralidade.

Como se tem tratado o problema, leva a uma possibilidade de Política PúbHca onde,

através da solidariedade, busca-se a integração das questões sociais com as organizacionais,

culturais e conjunturais na Administração do Ensino Básico e Profissional das Escolas

Técnicas Estaduais do Rio de Janeiro através da FAETEC. Para tanto, precisa-se também de

um modelo organizacional viável para colocar tal projeto em prática e daí poder-se ter

critérios de medição e avaliação desde o primeiro momento de implantação, mesmo que se

utilizem os critérios tradicionais para servir como referencial inicial (Vo), que possa visualizar

o desempenho e a sua produtividade.

Identificado e delimitado o problema maior, no egoísmo individual e coletivo,

percebe-se que a solidariedade é uma possibilidade de saída em potencial e uma necessidade

atual. Já há indicadores que são referenciais sociais e educacionais. Fatores novos, a fim de

realçar o objetivo maior, também serão referenciais para facilitar indicadores coletivos e

individuais. Como os melhores indicadores em geral são observados pelo que melhor

demonstram o que não se quer, o egoísmo é o indicador da ausência de solidariedade nas

unidades, e no plano geral o corporativismo.

O que para alguns se tornará mais difícil é quantificar variáveis qualitativas e fixar-

se numa interpretação puramente quantitativa que, como exemplo, precisa também de

indicadores sociais representantes de uma amostragem escolar como: discriminação racial, de

aênero, de opção sexual, de opção religiosa, dentre outras.
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4.1 - Encaminhamento

As variáveis que fortalecem o bom caráter, junto à solidariedade, não podem ser

perdidas de vista. Para isso, nas escolas alguns projetos precisam ser desenvolvidos como

"Clube das Virtudes" e "Monitutoria", ambos em andamento, que fortalecerão a solidariedade

pela instrução, que também é um mecanismo, um meio, para se educar.

A "Monitutoria" é uma forma de desenvolver a solidariedade pela instrução, pelas

disciplinas que instruem, e que podem em muito ajudar na educação. É bom que apareçam

outros projetos, mas o que não pode acontecer é que se troque alguma coisa que pode

melhorar ou ser discutida pelo nada, em especial na situação em que a escola só responde ao

social pela instrução. Outros projetos devem existir e que, provavelmente, virão à tona com a

implantação de um plano dessa envergadura, ou então ficarão nas gavetas realçando o

individualismo que tanto se combate.

Deve-se fazer, inicialmente, um chamamento à "diástole" desde a Alta Direção até as

unidades com suas comunidades envolvidas para, em seguida, provocar a "sístole", que trará

dessas comunidades respostas aos chamamentos que ditarão participativamente e

democraticamente as linhas gerais que nortearão a implantação da integração na Instituição,

com a sociedade representada. Esses processos de diástole, relaxamento, e sístole, contração,

devem ser contínuos e de mão dupla para dar vida à Instituição.
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4.1.1 - Educação e Administração

Fala-se em sístole e diástole e não de dimensão verticalizada e de dimensão

horizontaHzada. A Instituição por ser dinâmica precisará conjugar tais procedimentos para

tomada de decisões e democratização. Não se pode substituir Assembléias por Conselhos,

pois sabemos as atribuições de cada um; o mesmo de Conselhos por Direção, po.s também se

sabe o porquê de tais diferenças existirem. Desse resumo, tira-se que a Instituição devera estar

pautada no máximo por três (3) níveis hierárquicos. Primeiro, a Alta Direção da FAETEC

designada pelo Governo do Estado para implantar sua política de Ciência e Tecnologia,

através da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. O Segundo Nível deverá ser o da

Dlretona das Unidades, no mesmo nível das Superintendências de Apoio Logístico. O

Terceiro Nível deverá ser os dos demais cargos, mesmo não sendo responsáveis por direções,

auxilia em coordenações, supervisões e orientações, enfim eorresponde à maior força de

trabalho e ao corpo discente da FAETEC. Feito isso, resgata-se a estima das direções,

principalmente, das unidades de ensino que, em contrapartida, deverão arcar com projetos de

Administração Escolar, Pedagógicos, de Rotinas Escolares e de Processos Escolares.

A implantação do plano poderá ser de forma verticalizada utilizando a estrutura

existente, mas com participação. Quando a implementação chegar ao Terceiro Nível toda a

comunidade deverá estar envolvida. Nesse instante, a implantação estará horizontaHzada. E

bom frisar e separar que é a implantação da Política Pública que estará horizontal,zada, e a

estrutura da Instituição continuará com os seus três níveis trabalhando administrativamente

verticalizados. Concluída a -diástole- a "sístole" vem à tona, das assembléias para a formação

de Conselhos, e desses Conselhos para a Alta Direção. Tais Conselhos serão formas de

participação consultiva da comunidade nos processos de decisão e estarão em todas as

diretorias do primeiro e segundo níveis. Por exemplo, na escola já deverá haver o Conselho

Escola-Comunidade (CEC), e se não houver precisará ser criado. Não podemos contundir

Conselho Escola-Comunidade com Associação de Pais e Responsáveis, por exemplo, embora

a Associação de Pais tenha um peso considerável na comunidade. E há que se ter um

Conselho para cada ramificação da Diretoria conforme organograma (ver figura). Essa é uma

estrutura mínima da Administração Escolar que se deseja.
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Notação:

DAE - Diretoria de Administração Escolar;

DRE - Coordenadoria de Rotinas e Processos Escolares;

DPE - Coordenadoria de Supervisão e Orientação Pedagógica;

DAD- Coordenadoria de Apoio Administrativo e Logístico;

CEC - Conselho Escola-Comunidade: e

C - Conselhos e/ou Associação de Apoio à Escola.

C DRE C

DPE
c

DA D

Da figura apresentada tem-se uma idéia do organograma que se pretende colocar em

prática nas unidades escolares, resgatando um pouco do Regimento Interno das Escolas

Técnicas Estaduais, que foi registrado em Cartório em 16 de dezembro de 1999 (ÍAblbU

.000) Essa será também uma oportunidade para que esse Regimento seja debafdo como

modelo para implantação, porque alguns ajustes dentro dessa idéia não são compatíveis com o

Regimento das Unidades Escolares da Rede Pública de Ensmo da Secretaria de Estado de

Educação, daí, provisoriamente, poderemos ter as direções eleitas das escolas assummdo suas

atribuições assessoradas pelas respectivas equipes pedagógicas utilizando-se do modelo do

organograma com a finalidade única de facilitar a organização escolar.
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Outro exemplo de estrutura mínima
, o da Alta Direção, pode ser visto na afigura seguinte.

Notação:

PR - Presidência; VP - Vice-presidência;

RH - Diretoria de Recursos Humanos e Processos;

AF - Diretoria Administrativa Financeira;

PE - Diretoria de Projetos Especiais;

AL - Diretoria de Apoio Logístico;

SAL - Superintendências de Apoio e T. I.;

CIC - Conselho Instituição-Comunidade;

CTR - Conselho T.de Rotinas e Processos;

CTA - Conselho T. Administrativo; e

CTP - Conselho T. de Projetos.

PR

VP
CIC

De forma semelhante a sugestão que foi feita para as unidades, pode existir junto à

Presidência um Conselho Consultivo Instituição-Comunidade e Conselhos Técnicos

específicos das diretorias específicas correspondentes às diretorias das escolas e outras

unidades, com duas variantes novas: o retorno das Diretorias Administrativa Financeiras (AF)

e de Projetos Especiais (PE) e um novo papel a ser desempenhado pela Diretoria de Recursos

Humanos e Processos (RH). A Diretoria de Apoio Logístico e Tecnologia da Informação

(AL) não é de apoio operacional na tentativa de aumentar a autonomia das Unidades

Educacionais, tenta resgatar o papel que a Instituição teve desde a FAEP até a criação da

FAETEC com o adendo de se aperfeiçoar em altas tecnologias para que a empresa nesse

aspecto se veja em condição competitiva com o mercado, inclusive em Tecnologia da

Informação (T.I.), em pesquisa e em extensão. Com essa visualização pode-se começar a

mostrar algumas questões da estratégia que levaram a tal concepção.
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4.1.1.1 - Unidades Educacionais e Monitutoria

"Unidade Escolar, onde o rio deságua e é fonte de novas chuvas". É na Unidade

Escolar que está nossa maior meta: melhorar a educação e, conseqüentemente, a instrução,

valorizando seus profissionais sem necessidade de apoxo operacional. E aí que se encontra o

aluno que por diversos problemas percebe-se sua concentração em aula diminuída, lator que

também contribui em dificultar sua compreensão das instruções recebidas.

Para atender ao maior produto do sistema, o aluno, alguns cuidados deverão ser tomados:

Io) A. relação precisa ser amável;

T) Com autoridade, e nunca de forma autoritária, para não fccilitar a licenciosidade:

3o) Com "coragem" de forma a não trazer a temeridade;

4o) Com raciocínio, mas que não seja áspero;

5o) Com otimismo, sem forjar ilusão: e

6") Cooperando sem exigência respeitando a capacidade e os problemas individuais.

A Educação Solidária pressupõe uma Educação Moral e Ética sem necessariamente

entrar-se no campo religioso que, devido aos sectarismos, em alguns casos, ao invés de

colaborar atrapalha. A Educação Solidária pressupõe também uma Educação Cívica para a

cidadania, com liberdade responsável. Com a Educação Cívica pretende-se que as boas

qualidades do caráter tenham um sentido social, que incorpore entre outras questões, a

família a comunidade, o mundo do trabalho, e a inserção do técnico nesse contexto. Busca-se

dessa forma uma ligação legal entre educação e cidadania amparada pela Constituição Federal

(art.205), pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art.53) e pela LDB (art.2).

Nesse processo de pesquisa, foram vistas pessoas com o caráter totalmente

corrompido, ou seja, a predominância da subserviência, do orgulho, do apego, da

licenciosidade, da petulância, do exclusivismo, "do individualismo", da aspereza. da pieguice,

da presunção, da "exigência", da bajulice, da ostentação, da temeridade, da intrans.gência, da

inveja, da üusão e da preguiça, Todas elas a nível individual, mas a mais marcante a nível

coletivo foi o corporativismo. O corporativismo é o egoísmo a nível coletivo. A forma de

minar tal situação é combater na raiz. no indivíduo, que não difeie em seus traços

individualistas, de onde podemos, a médio e longo prazo, esperar pela reflexão Inst.tuconal.
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O civismo aliado às qualidades morais, visando o bem comum da Nação é um aliado

forte contra os vícios sociais, ü vício é o hábito da prática do mal pensando em chegar à

felicidade Muitos companheiros sindicalistas confundem corporativismo com a identidade de

uma categoria, que precisa respeitar o diferente. A virtude é o hábito da prática do bem

pensando também chegar à felicidade. Mas o que é o bem? Quantas questões como essas

podem ser debatidas em sala de aula, ou no "Clube das Virtudes", ou na "Monitutona", cujas

diretrizes podem ser destacadas nessas reflexões.

O hábito é o costume de praticar uma ação repetidas vezes. Repete-se o mal é vício, se

repete o bem é virtude. Partindo desse conceito, pode certificar-se se certas qualidades estão

ausentes ou presentes. O hábito pode ser um catalisador (acelerador) do aparecimento dos

indicadores que precisam ser medidos.

As qualidades morais aliadas às cívicas, como o amor à Pátria e as suas tradições,

formam o caráter do cidadão, que a Paidéia Solidária deseja formar. Para isso, há que haver

renúncia aos excessos dos valores e à violência contra alguém. Renunciar aos vícios é adquirir

qualidade. Qualidade, portanto, não é só estética, é muito mais: é conteúdo também. A

qualidade brilha por si. Com isso o trabalho realizado é em favor do benefício da Pátria e da

identidade do cidadão, e em benefício das categorias dos atores.

Este é um caminho para fortalecer a dimensão do homem e da mulher de bem. é a

prática da virtude (Educação Solidária), que nada mais é do que a conseqüência da conduta da

mulher e do homem de bom caráter. Acrescentadas à dimensão anterior a dimensão da

Instrução Solidária e a dimensão da Técnica Solidária (conforme o desenho seguinte) leva a

um conjunto de três dimensões.
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Técnica Solidária

Educação Solidária

Instrução Solidária

O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma. Um

dos eixos da figura se refere ao Ser Humano de bem, representada pela Educação Solidária,

que é complementada pela Educação Tradicional que instrui, representada, na figura, pela

Instrução Solidária que transfere conhecimentos, forma o sábio, mas não necessariamente o

cidadão que gostaríamos de formar e informar com nossas técnicas, e, por último, o

tecnológico, o metodológico, representado aqui pela Técnica Solidária.

Com essas três dimensões desenvolvidas como vértices do triângulo, utilizado por

Martins (2001), percorre-se o mesmo caminho utilizado por ele até chegarmos ao tetraedro

desenvolvido em sua tese de doutorado, onde a realidade percebida precisa dar ênfase aos

indicadores aqui citados e, como maior exemplo, dentre eles: o egoísmo. Entretanto, não se

deve esquecer os indicadores sociais, como o estigma, que em muito contribui para a

dificuldade da aprendizagem. Quando os indicadores tenderem para o campo social a primeira

observação deverá ser com a família. Para isso. nada melhor do que um projeto social que

atente para a questão familiar do aluno. A escola, num projeto mais amplo, ajudará o Estado

nessa situação via aluno, e a Associação de Pais poderá ser uma boa parceira. Quando a

questão for maior e envolver a comunidade dos alunos externa a escola, a Instituição deverá

ser parceira do Estado. A equipe pedagógica, a de rotinas escolares e a administrativa devem

ter essa visão, auxiliada por uma Diretoria de Recursos Humanos, RH, preparada para atender

os problemas dos alunos. O RH deverá ter um papel de destaque nessa empreitada da Alta
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Direção da FAETEC. A consciência solidária do RH deve expor o caráter e a cidadania

através da prática das virtudes, e deve auxiliar o Estado solidarizando-se com suas

dificuldades administrativas com visão inlerdisciplinar junto a outros órgãos.

Inicialmente, a Instituição achava que todas essas questões poderiam ser resolvidas

numa única diretoria: a Diretoria de Projetos Especiais (PE), mas a pesquisa mostrou a

sobrecarga dessa diretoria, separando-a para dar conta do que tradicionalmente vem fazendo

ao nível de projetos que instruem, tanto o ensino propedêutico quanto o profissionalizante.

As escolas de Ensino Fundamental como outras unidades precisam justificar-se. Não

devem criar cursos técnicos, pois não é Escola Técnica, e nem cursos profissionalizantes, pois

também não é Escola Profissionalizante. O FUNDEF continua sendo bem vindo para as

atividades de uma escola sem perfil profissionalizante, agora o que pode atrelá-la ao mundo

do trabalho é o auxílio que a educação fundamental poderá dar ao Estatuto da Criança e do

Adolescente, por exemplo. Assim ela pode ajudar a formar Aprendizes e Auxiliares Técnicos,

inclusive implementando o Programa de Aluno Residente semelhante ao utilizado nos

Centros Integrados de Educação Pública (CIEP) cujos projetos tenham garantias financeiras

do Estado, da Iniciativa Privada ou de Organizações Não-Governamentais (ONG). Essa

interdisciplinaridade é melhor explicada por Luciano Zajdsman* (1984): "embora seja

concebível. e às vezes necessário, é que se trata cada nível de forma autônoma e separada, são

eles de fato inseparáveis, o que jamais deve ser ignorado". Então, percebe-se que a

descaractenzaçâo da Organização, como um todo. ou de suas Unidades eram em função da

Instituição e vice-versa. O todo estava sendo modificado, não se sabe se propositadamente, e

algumas questões ficaram nítidas e outras não.

Quando o Corpo Discente promoveu os Atos Públicos, era evidente no Movimento

Estudantil (ME) a necessidade de preservação da Instituição. Uma visão menos corporativa do

que a dos Profissionais de Ensino que, de forma rápida, receberam em outubro de 2001 o

aumento de salário reivindicado (40%) e que em março de 2002 até 05 de abri! de 2002

encheram a galeria da Assembléia Legislativa acompanhando a aprovação da Lei que tornou a

Instituição de regime jurídico de direito privado para direito público e, concomitantemente.

* - Revista de Administração da USP (RAUSP), volume 19, n° 14, outubro/dezembro de 1984.
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tornando os funcionários efetivos da FAETEC estatutários. Queriam os funcionários da

FAETEC se tornar estatutários como os servidores do Estado que estavam lotados na FAEP

anteriormente? Sim. Gostariam os servidores da antiga FAEP ter o salário equiparado aos

celetistas da FAETEC? Sim. O que beneficiaria mais a Instituição: ela ser de direito público

ou de direito privado? Ela precisa ser de direito público para tornar os funcionários em

estatutários? No que a instituição melhorou com tais medidas? Que problemas seriam

acarretados para a categoria dos Profissionais de Ensino se a Instituição fosse para a

Secretaria de Educação? Não é bom que se faça exercício de futurologia, mas os alunos das

Escolas Técnicas Estaduais não querem chamar seus Diretores de Reitores, nem de

Coordenadores. O que sempre ficou claro no ME foi preservar a Instituição.

Onde ficaram as discussões sobre o destino da Instituição? As mudanças ocorridas

atendem à Fundação de Apoio à Escola Técnica? Se a Instituição falir, o Movimento dos

Profissionais de Ensino pedirá apoio ao movimento dos estudantes e dos pais. ou ficará

indiferente?

Tais problemas organizacionais começaram também a realçar a análise, e algumas

variáveis como o corporativismo e o totalitarismo começaram a mostrar de forma tímida a sua

existência. Essas questões têm que ficar no passado. Os erros, se houver, são lições que os

alunos também aprendem a não mais cometer. É científico pensar assim, no erro. não

podemos torná-los hábito.

Clube das virtudes

Pestalozzi considerava a educação como desenvolvimento harmonioso de todos as

faculdades do indivíduo, ou seja, sua educação integral. O clube das virtudes poderá ser uma

espécie de conselho comunitário dos alunos, pelos alunos e para o aluno oriundo de outros

dois projetos: O Conselho dos Representantes de Turma e a Monitutoria.

O conselho dos representantes é muito conhecido e pouco trabalhado. Os alunos

representantes muitas das vezes só têm noção do que significa representar intuitivamente. Há

que se fazer um trabalho mais aprofundado nos períodos em que antecedem as eleições desses

representantes e de seus próprios Grêmios. É necessário esse trabalho sobre os "legisladores1-.
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Monitutoria

O termo monitutor foi criado na escola Estadual de Ensino Fundamental Visconde de

Mauá em 1998. Ele nasceu da necessidade do antigo termo monitor, usado na FUNABEM

com um sentido e nas universidades com outro, ser incrementado na prática solidária entre os

alunos. O termo monitor também é muito usado por aqueles que se destacam em determinada

disciplina. Com o incremento de valores e fatores, esquecidos e novos, na educação, um

projeto foi pensado: a Monitutoria. A Monitutoria é a busca da conciliação e integração a

partir da sala de aula. daí a necessidade de se trabalhar as virtudes como diferencial da prática

educativa na prática instrutiva.

A Monitutoria é o resultado positivo dessa prática educativa através da solidariedade.

A Monitutoria em si mesmo é um brinde àqueles que percebem que ao ajudar seus colegas da

própria sala de aula, que têm maior dificuldade de apreensão de uma determinada disciplina,

instrução, já estão dando maior consistência aos seus próprios conhecimentos e conteúdos

disciplinares, e que na troca há outros valores com os quais se engrandecem mutuamente.

Nem sempre o melhor aluno é solidário, mas todo aluno solidário é bom aluno. A

solidariedade aqui está calcada nas boas qualidades do corpo discente.

A partir de então se inicia uma prática dos deveres primeiro e depois os direitos, educa-

se o aluno para sua identidade e sua participação no coletivo, ou seja, o seu ser e o seu não-

ser, o outro, o diferente, para daí facilitar sua criatividade e inovação como meta fundamental

da comunicação.

Nos temas transversais, como por exemplo: Educação Fiscal, dá-se o primeiro passo

para a educação voltada para o ter, ou seja, na base orienta-se o corpo discente para a

cidadania plena de educação e instrução. Se o Governo está preocupado com a Educação

Fiscal, por que não acrescentar a preocupação com o social e o ambiental e criar o "Técnico

de Nível Médio da Sustentabilidade". Os ministérios também precisam trabalhar questões

conjuntas (interdisciplinares) na educação. Os incentivos para tais cursos poderão vir através

de bolsas educacionais que poderão ser úteis aos alunos desbravadores. Talvez aqui o melhor

aluno que não seja solidário se interesse, mas cabe ao professor responsável pela disciplina

educar seus monitutores para o "ser solidário", e os professores representantes também.
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Se não houver projeto que contemplem esses alunos em sala de aula, porque não a

Monitutoria. Ele poderá expandir-se em tarefas intradisciplinar e interdisciplinares. onde se

pode ter monitutores com boas médias ülobais.

Conforme já dito, o "Clube das Virtudes" é formado pelos "monitutores" e pelos

"conselheiros representantes" de turma, que já são uma boa base para suas independências

através dos Grêmios Estudantis. Porém, podem também formar uma base institucional a partir

do Clube das Virtudes, onde o RH da FAETEC pode atuar de forma a conseguir um retorno

dos projetos implementados no sistema, tanto a nível administrativo e sócio-ambiental.

através de seus representantes, como a nível educacional, através dos monitutores. O Clube

das Virtudes poderá também atuar de forma propositiva como uma micro-prefeitura. o que

representa a educação e a administração do complexo escolar no que diz respeito aos alunos.

Essa visão da educação e administração mais a visão da educação e instrução abre a

possibilidade da avaliação no sistema FAETEC que poderá se dar de diversas formas.

Primeiro a tradicional, da instrução, pela disciplina do professor em sala de aula, que poderá

servir de referência pelos gráficos da melhoria ou não, que poderá ser diagnostica, não-

pontual, etc. Segundo, pelas responsabilidades adquiridas pelos alunos, que a administração

e rotinas escolares devem acompanhar, como por exemplo temos: assiduidade, pontualidade,

etc. Por último, a avaliação inclusiva que poderá ser feita pelo pessoal de Rotinas Escolares,

com apoio do RH, através do diálogo com o aluno, com a Família do Aluno, com o Conselho

Tutelar, etc. Essa última é mais qualitativa, e terá intercâmbio com a diretoria pedagógica. Na

verdade todas essas avaliações já são feitas no Conselho de Classe, mas o que se deseja é

buscar aspectos comportamentais e organizacionais que facilitem solucionar os casos mais

críticos através da solidariedade, enfim avaliar o aluno não só pelos seus conhecimentos mas

também pelo seu comportamento e potencial.

O egoísmo é a variável que mais deve ser tratada na avaliação qualitativa que. somada

ao sentimento de inclusão e sua performance nas disciplinas, dará um diagnóstico

individualizado. O monitoramento e a avaliação quando, a partir da sala de aula e outros

projetos como o "Clube das Virtudes", chegar ao nível da Direção de Unidade além do perfil

individualizado terão um mapa coletivo com todos os relatórios pormenorizados e gráficos

atuais, e acompanhamento da dinâmica através do tempo.
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Alguns questionários poderão ser preenchidos pelos responsáveis dos alunos para

que se tenha um diálogo permanente e preventivo. E onde houver dificuldade, a escola deverá

conhecer os motivos de perto, ou seja, caso não haja possibilidade de contato através da

escola, esse contato se fará na comunidade, obedecendo as prioridades de solução dos

problemas e dos setores envolvidos. Esse papel poderá ser realizado pelas Assistentes Sociais

sedentas por trabalho e emprego que dignifiquem sua razão de ser, e a educação poderá ser o

elo que as demais responsabilidades do Estado pedem socorro, através de rotinas e processos

interdisciplinares.

Pormenorizado para que de um exemplo a criatividade e a inovação aflorem, o que

foi escrito só terá significado se os risos do Conselho de Classe não forem irônicos e sim de

alegria ou de felicidade pela melhora significativa da educação e da instrução dos alunos e da

escola. Outros projetos serão bem vindos, não importa a origem, tanto pode ser da parte das

diretorias quanto dos profissionais de ensino, dos alunos, e de outros interessados, o

importante é que fortaleçam essa e outras iniciativas.

A idéia de inserir no "Clube das Virtudes" uma micro-prefeitura é a de que se faça

exercícios das instruções que o aluno aprende em sala de aula. Sua responsabilidade e sua

visão de Comunidade, do Sócio-ambiental, do Estado, da Nação e da Pátria, do Planeta e do

Universo, poderá despertar, também, a partir da própria comunidade escolar, que insere a

turma desse aluno e que está inserida num Ambiente Social e Natural. Essa é uma idéia que

pode trazer boas recordações no futuro na formação do caráter desse aluno, lembrando da

união do grupo, da turma, da escola e da ajuda dos seus monitutores.
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PR

VP AS

C

D

DÀE
SAL DAD/DPE/DR

4.1.1.2- Centros e Alta Direção

Organograma (Notação):

PR - Presidência;

VP - Vice-presidência;

AS - Assessorias;

C - Conselhos;

D - Alta Direção (demais diretorias);

AL - Diretoria de Apoio Logístico;

SAL - Superintendências de Apoio Logístico;

e ▼

DAE - Diretoria de Administração Escolar (Unidade Escolar).

A proposta inicial das relações entre as Diretorias de Administração Escolar (DAD).

representando as Unidades Escolares, a Alta Direção e os Centros, aqui chamados de

Superintendências Regionais de Apoio Logístico (SAL), está simplificado no organograma

anterior. Os processos entre as SAL e as unidades do sistema são como que uma mão

estendida da Alta Direção para que o suporte e as condições materiais não sejam empecilhos

ao bom desempenho do sistema. Ao cobrarem-se soluções deve-se dar as condições possíveis

e as ditas "impossíveis". É o dar-se da Alta Direção que se aproxima de um dos conceitos de

administração visto anteriormente no capítulo 2.

Os Centros, enquanto Superintendências Regionais da FAETHC, no mesmo nível das

direções escolares, devem facilitar o trabalho de Recursos Humanos, Administrativos.

Projetos Especiais, Pedagógicos e Rotinas Escolares, concentrando-se mais no trabalho de

Superintendência de Apoio Logístico (SAL). É um representante da Diretoria de Apoio

Logístico e T.I. para que as unidades vejam suas tarefas facilitadas, incluindo tecnologia da

informação. As unidades escolares devem ter autonomia e não ter vínculo com essas

superintendências, a não ser nas diversas formas que facilitem suas atividades. O vínculo das

Direções de Administração Escolar (DAE), como Superintendências Especiais, deverá ser

com a Presidência da FAETEC. enquanto suas demais atribuições: DRE, DAD e DPE. mesmo

que seja feito pela Coordenação Pedagógica das Escolas, se distribuirão pelas respectivas

diretorias: RH, AF e PR. Nos locais onde houver mais de uma unidade escolar justifica uma
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coordenação entre as escolas, como Centro, para administrar as partes comuns locais, e se

houver a necessidade da presença física de SAL, caso as escolas não assumam a coordenação

das partes comuns, a Superintendência Regional deverá assumir como Centro. A SAL e AL

devem participar de todos os processos e decisões nas unidades e diretorias que puderem estar

presentes, numa espécie de ouvinte crítico da viabilidade material para que esses processos e

decisões tenham respaldo no menor prazo possível. Um Conselho Comunitário Regional,

formado pelos diretores das unidades atendidas pela mesma SAL, poderá ser uma prévia do

que a Alta Direção terá de reivindicação como também de soluções para seus problemas de

apoio regional. Daí, o DAE poderá ser convocado ou marcar audiência com a Alta Direção de

forma preventiva a antecipar as soluções necessárias aos encaminhamentos regionais.

À Alta Direção compete às atribuições determinadas pelo estatuto e regulamento até

que seja refeito, o que poderá acontecer no máximo quando o primeiro processo de "diástole"

e "sístole"' de implantação da nova filosofia ocorrer. Espera-se que tal processo leve 1 (um)

ano, paralelo a um sistema de qualidade que deve ser implantado nas unidades. Esta qualidade

deve ser acompanhada de uma consultoria de renome no mercado, começando seu trabalho

pela ordem assim definida:

ls ) Presidência (PR), Vice-presidência (VP) e Assessorias (AS)

2" ) Diretoria Administrativo/Financeira (AF) e as diretorias das escolas: DAE e DAD

3a ) Diretoria de Apoio Logístico (AL) e Superintendências Regionais (SAL)

4- ) Diretoria de Projetos Especiais (PE) e Coordenadorias Pedagógicas (DPE)

5Q ) Diretoria de Recursos Humanos (RH) e Coordenadorias de Rotinas Escolares (DRE)

6" ) Unidades Escolares (toda estrutura conforme definição nas Unidades)

7Ü ) Demais Unidades (idem)

OBS.: Quando os resultados obtidos na base forem consolidados far-se-á o caminho inverso

até a consolidação da qualidade de todas as unidades, e por fim da Alta Direção.

4.1.2 - Administração de RH Brasileiro

Este título é uma homenagem a tudo que já foi escrito e o papel que a Diretoria de

Recursos Humanos poderá desempenhar em sua Administração de Recursos Humanos

(ARH).
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Primeiro, enquanto administração estratégica da eficácia, eficiência, efetividade,

enfim, da produtividade do sistema que se quer implantar, onde o diferencial maior poderá ser

a Rotina Escolar que como parceira poderá formar um Conselho nessa diretoria.

Em segundo lugar, enquanto gestão de pessoas preocupadas em tornar o ambiente

dinâmico e competitivo no mercado seja agregando pessoas, aplicando pessoas,

recompensando pessoas, desenvolvendo pessoas, mantendo pessoas, monitorando pessoas, e

avaliando em função das pessoas. Diferente da Diretoria de Projetos Especiais (PE) que

avaliará o pedagógico tradicional e a Diretoria de Administração/Financeira (AF) que avaliará

os resultados sustentáveis das unidades.

Num ambiente altamente hostil onde sua eficácia e produtividade passam a ser

vantagem competitiva e essencial para as organizações, o desenvolvimento de um sistema de

informações eficiente para o recrutamento, aplicação, retribuição e avaliação de recursos

humanos se torna ferramenta estratégica inestimável. O objetivo da ação estratégica é garantir

a sobrevivência e a conquista de espaços pelas organizações. Entender e trabalhar a

Administração de Recursos Humanos como efetiva vantagem estratégica que representa um

rompimento com os modelos culturais e organizacionais do estruturalismo.

Com as mudanças verificadas nos processos de trabalho e o rompimento com a rígida

definição de Trabalho da Escola Burocrática, representa um novo foco para a área onde o

trabalhador e suas habilidades têm de ser considerado individualmente e em grupo

transformando o antigo Departamento de Pessoal em área de consultoria interna que apoie as

demais áreas na busca, na manutenção e no desenvolvimento de pessoas que atendam às

necessidades e que acrescentem valor à organização, incluindo a tudo isso o aluno.

Alguns valores e modelos organizacionais dificultam o re-direcionamento da área de

Recursos Humanos, tais como: estrutura hierárquica e funcionalista, especialização excessiva

das funções, centralização e monopólio das atividades, ausência de coordenação entre as

várias funções da área, conflito com os clientes internos, postura burocrática avessa à

criatividade e inovação, não considerar as relações de interdependência entre os processos

organizacionais. Acrescente-se a isso a confusão conceituai que também se faz com a

solidariedade sendo tratada enquanto pensamento positivista, em busca do consenso que

fortalece a divisão do trabalho.
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A solidariedade pode facilitar a divisão das tarefas, mas o que ela deseja é que os

parceiros tenham idéia do todo. Assim como ela ajuda na análise, feita na diástole. também

facilita a síntese, feita na sístole. Esse preconceito não é ideológico; é simplesmente "puxar a

sardinha para o seu prato", como fez o egoísmo do positivismo, se apropriando desses valores.

O consenso na verdade é a busca da harmonia, que pela dialética é dinâmica e novos

conflitos poderão aparecer no processo e portanto novas concepções e conceituações. Não se

quer criar aqui um novo "ismo" como o solidarismo, por exemplo; o que se quer é a

fraternidade, com respeito às diferenças. A solidariedade pode também trazer o conflito de

idéias por respeitar pensamentos diferentes que foram colocados em segundo plano na nossa

história, daí RH brasileiro.

A cultura herdada das Organizações Estruturalistas também dificulta o processo de

modificação do RH, como: ênfase no individualismo, em detrimento dos trabalhos em grupo;

confinamento dos cargos; ausência de contrato interpessoais; submissão ao chefe como único

cliente; avaliação de pessoal, extremamente individualizado, e voltada para o passado;

tendência à permanência e ao definitivo; excesso de conservadorismo; visão voltada para a

manutenção do status quo. Esses fatores, embora dificultem, devem ser levados em.

consideração. Não devem ser impeditivos para a implantação de uma nova cultura onde a

Alta Direção pode implantar, dando o exemplo. O que deve ser feito é um investimento

maciço em treinamento e educação, criando as competências necessárias para a realização

desse plano, avaliando, reconhecendo e recompensando os parceiros que contribuem para o

sucesso de seus negócios e criam um ambiente de trabalho propício ao bem-estar, a motivação

e a sinergia dos seus recursos humanos.

O RH nesse caso é o centroavante da equipe das transformações organizacionais. No

que se refere aos profissionais, temos: valorização da realização profissional, desafios,

espírito empreendedor, vontade de crescer com a empresa, fazer o que gosta, prazer em

trabalhar, trabalho em equipe, cultura geral, qualidade de vida, planejar a própria carreira,

preocupação com o marketing pessoal, acompanhamento constante com o mercado de

trabalho, formação generalista, conhecimento dos negócios, espírito criativo e contestador,

visão global, participação com idéias e sugestões. E no que se refere à empresa, temos:

poucos níveis hierárquicos, terceirização de setores, possibilidade de crescimento rápido,

participação nos resultados, bônus em espécie, horário flexível, trabalhos realizados em casa.
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reconhecimento por efetivas realizações, treinamento para todos os níveis. Com a introdução

da telemática e novas tecnologias de gestão, as atividades que passaram a ser essenciais são as

de assessoramento técnico às gerências, uma vez que a administração do pessoal passa a ser

incumbência de todos os gerentes. Com essas mudanças, a natureza dos órgãos de ARH passa

de linha para staff. transformando não só a estrutura, mas também o perfil profissional das

pessoas que trabalham no setor, que com o seu exemplo pode ajudar na mudança

eomportamental dos profissionais da instituição.

As Rotinas Escolares no esquema apresentado devem ser parceiras em destaque, como

também a formação de uma Superintendência de Referência e Informação (SRI). O destaque

em termos de novidade, buscando a Responsabilidade Social e Ambiental da Empresa é a

criação do Hospital Sóeio-Ambienta! das Escolas (HSA) que atuará fortalecendo a equidade e

a liberdade responsável. Poderá se tomar também um elo com o Clube das Virtudes, com a

Monitutoria, com o Conselho de Representantes dos Alunos e suas atividades, não é apoio

operacional, mas é mais um elo das dificuldades familiares e sociais.

Conforme o que foi explanado, o perfil da Diretoria de Recursos Humanos (RH)

poderá ficar como o da figura:

RH

1
SRI

r

HSA

(Hospital)

SSH

r

SDP

SAP

Conselho de Rotinas

e Processos

Notação:

HSA - Hospital Sócio-ambiental das Escolas;

SRI - Superintendência de Referência e Informação:

SDP - Superintendência de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de Pessoal;

SAP - Superintendência de Administração e Suporte de Pessoal;

SSH - Superintendência de Segurança e Higiene.
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HOSPITAL SÓCIO-AMBIENTAL DAS ESCOLAS

A antiga DPE (Diretoria de Projetos Especiais), aqui notada por "PE", sozinha não

pod.a dar conta dessas transformações, dependendo do ca» e visão, para todas as inovações

ql,e o sistema expõe. Por isso o Hospi.a,SU^Md» EscCas (HSA) peia a,,n,dade

pode ser uma Superintendência do RH. Tra,ar-se-a aqui o ,ue estâ doente no s.stema: o

individualismo, o egoísmo, e outras más qualidades como também o excesso de outras, dttas

boas qualidades.

Aqui pode ser feita a correção da Educação Solidária no Conjunto das Unidades, e

.ambém sairão indicadores do corporaüvismo agregado ou separado da Instituição com o

auxílio da SRI. Enquanto a Diretoria Administrativa/F.nanceira junto com a D.retona de

Projetos Especiais são o observatório de todo o Sistema de Cência e Tecnologia do Estado do
Rio de Janeiro, a Diretoria de Recursos Humanos deve observar os detalhes, seu microscopto

deve ser atômico, um pouco minucioso, trabalhoso, mas compensador.

A Princíp,o a missão dos Profiss.onais de Ensino a ser implantada pelos Recursos

Humanos deve ser: "Educar, tornando o d.scente capaz de responder as transformações

técnicas, culturais, emocionai, e sociais do mundo de hoje de forma mtegrada". O que se

quer na verdade, são Profissional de Ensino, Alunos e Diretores criativos, mas parece que

ficam á mercê de algo que se deve ao acaso, porque se o processo de produção de idé.as e. por

conseguinte, do novo tosse controlável, o novo deixaria de sê-k, Por uma questão de

segurança, as pessoas evitam entregar-se ao novo ou ao diferente, porque tal encontro

mostrará insuficiência em sua rede e mostrará que há muito a fazer.

A RH é a diretoria preventiva e corretiva do sistema sócio-educacional. e poderá

começar seu trabalho pelos indicadores que a PE já tem, os tradicionais, comparando-os aos

sociais representados pela comunidade. A RH. os Diretores e Coordenadores das Umdades e

os Diretores de Rotinas devem avaliar, caso a caso. os maiores problemas, para serem levados

ao Hospital, como também deve levar os já solucionados, ou sem solução, as demats

diretorias. O treinamento dos Diretores deve ser para resolver o problema na sua ra,z, mas

sempre que houver necessidade a RH estará fazendo consultoria interna.
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A Rll representado pelo Hospital Sócio-Ambiental (USA) é o guardião dos direitos sociais,

abatendo qualquer tipo de discriminação, e educador dos Direitos Humano». Seus

profissionais embora espectalistas. precisam de um conhecimento prév.o das lets da

Educação do Estatuto da Criança e do Adolescente, entre tantos outros. Aqu. preasa-se de

profundos conhecedores em diversas especialidades em sintonia com os problemas soe.ats e

vontade de resolvê-los, pelo menos na comunidade tn.erna. Os prolissionats do HSA devem

fomentar e viabilizar o processo de integração: Escola/Famtlia-Comunidade. cujo objetivo

maior é evitar a evasão, a exclusão, preservando a Instituição, dando cond.ções aos

Profissionais de Ensino de exercerem seu trabalho plenamente, criativamente, movando sua

responsabilidade de forma empreendedora. A efetividade deve ser medida em do» planos: na

AF em comparação ao que há de externo à FAETEC, quanto ao conceito propriamente dito: e

no RH via Hospital, com as comparações seqüenciais bimestrais internas que justü.cam sua

existência. E toda a diretoria deve avaliar todo o sistema, após o tratamento dos dados para

análise. A análise virá com auxílio do Tetraedro Semiológico das Organizações.

4.1.2.1 - Tetraedro Semiológico

O Tetraedro Semiológico das Organizações poderá ser um referencial de análise da

dinâmica de implantação. Ele foi usado como referência desde o Meio desse estudo pelo

Grupo de Ouvintes da pesquisa.

Inicialmente nas dimensões do Espaço Organizacional deu-se ênfase na Dimensão

Biológica em que se percebe que o brasileiro suprrvaloriza o talento e a improvisação tendo o

trabalho e o esforço manual pequeno valor, o que concorre para o fato de sermos

empreendedores, mas em geral não concluirmos nossa organização por falta de informação. O

individualismo concorre para tal. junto ao egoísmo. For lembrado aqui o Orço. uma

instituição milenar calcada no compromisso, na confiança, na solidariedade de seus

profissionais cujo espírito de equipe é pouco conseguido em organizações.
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Falta a arte, que é a capacidade de por em prática uma idéia. Idéia que a filosofia

fomenta e a técnica nos dá o meio para valorizar ainda mais a solidariedade, tema do estudo,

cujo indicador contrário, o egoísmo, encontramos em diversos exemplos, inclusive no

corporativismo. Esses dados nos aproximaram da formação do caráter, do biológico (B). Daí

trabalhou-se no sentido de fortalecer essa dimensão pelo educacional, na formação de

mulheres e homens de bem. Na dimensão racional-lógica (L) trabalhou-se a instrução, o

saber, diferenciado da primeira dimensão pela seguinte frase: "O sábio estuda e entende as

questões relativas à matéria e os homens e mulheres de bem a da alma", dando ao conjunto

bidimensional, nesse plano, o ser no seu aspecto duplo intelecto e psíquico. Com essas duas

dimensões o tecnológico (T) forma a terceira dimensão como na figura seguinte:

tecnológico

(apoio logístico) T

(homens e mulheres de bem)

r>

racional-lógico -

(sábio) /^ Biológico

Essa análise foi inspiradora na formação da diretoria da instituição ao nível da Alta

Direção: RH, PE e AF, e ao nível de suas ramificações, respectivamente: DRE, DPE e DAD.

Essas três dimensões fortalecem os gritos dos estudantes pela preservação da

Instituição e o pedido de solidariedade. E na análise institucional se percebeu as mudanças

que houveram na Instituição sem que alguns dos que lutavam pela sua preservação

entendessem as histórias e os ritos que representam a sobrevivência daqueles que tentam

preservar suas identidades, enquanto necessitados de uma boa instrução, principalmente

negros e pobres, que hoje vêm seus bancos escolares das antigas Instituições que por ali

passaram sendo substituídos por outros que, também excluídos pelo neoliberalismo, pedem
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socorro à Escola Pública e ao Ensino Técnico de Nível Médio, começando por garantir suas

vagas já no Ensino Fundamental e quando possível na Educação Infantil.

Nesse encontro, conseqüência da relação do trabalho, vê-se também na classe média

os deserdados do neoliberalismo. representados por seus dependentes, que somados aos

dependentes dos que nunca foram incluídos querem uma Educação Técnica de Nível Médio

de qualidade. Esses problemas, somados a tantos outros sociais, estão aqui representados na

sala de aula da Escola Pública, como uma amostragem, em cujo Espaço Público precisa ser

debatido e, melhor, que esse espaço dê respostas efetivas.

As dimensões, biológica, lógica e tecnológica, passaram a ser vértices do triângulo

(BTL) conforme a figura abaixo. Daí, foi interceptado o plano definido pelos pontos BTL

ortogonalmente, cujo centro de gravidade (C) do triângulo passamos a chamar de signifícante

(S).

B

T

O baricentro (C^ (S) é o lugar de dirãensultural do sistema social da

organização, o domínio da dimensão do simbólico. Este centro, portanto, representa o

signifícante ou signo (S), que contém revelação.
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A interceptação feita ortogonalmente com o triângulo semiótico de Ogden e Richards

(RSI), conforme Martins (2000), fez coincidir C com S , e L com R, ficando a figura da

seguinte forma:

R é o referente ou coisa extralingüística que pode coincidir com T. ou mesmo com B.

Essas combinações é que nos dão a idéia do Tetraedro (ver figura).

Lt

Ot

Bt^R J

Como já temos o significante (S) e o referente (R), o vértice (I) será o SIGNIFICADO

(referência ou idéia) do polígono de Ogen e Richards. Esses elementos formam o que foi

denominado de Tetraedro Semiológico das Organizações, onde o símbolo, aquilo que por

princípio de analogia, representou o que era observado da dimensão cultural. E que através

desse símbolo, no centro deste campo, captou-se o significante (S), que continha alguma

revelação, e através da interpretação dada buscou-se a compreensão de significados (I).
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Este olhar aparentemente estático mostra, por analogia a geometria, uma forma de

visualizar o processo de apreensão e que desde o aparecimento do símbolo, do rito, passando

pelo significante (S) chega-se ao significado interpretado (I). A origem e a história fazem com

esse tetraedro desfile pelo tempo onde os vértices passam a ter o índice t (Bt Tt Lt) e a

organização (O) passa a ser Ot.

Os rituais e personagens observados, serviram para promover a identidade social e a

identidade organizacional, penetrando no coração cultural de ambos, nas suas ideologias

dominantes e nos seus sistemas de valores. E ambos estavam bem representados na dimensão

cultural do sistema social da organização, que também pode ser chamado de domínio do ritual

da organização.

O rito marca o instante em que se busca transformar o particular no universal; o

regional no nacional; o individual no coletivo; ou o inverso. Um exercício de indução e

dedução cujo objetivo é a melhor interpretação possível. Das variáveis observadas nos

encontros e atos públicos, as relativas aos estudantes foram as que mais sobressaíram como

a generosidade , a sabedoria, a esperança e a solidariedade, ainda existentes.

Percebeu-se que a ausência dessas variáveis, em várias atividades, trousse sérios

problemas, então, a idéia do Hospital Sócio-Ambiental das Escolas (HSA) floresceu como

iniciativa para que não se fique só na análise dos problemas, e portanto atuar, gerar, criar,

inovar com Política Pública que realmente tente prevenir e curar o que, na pior das hipóteses,

pode prolongar a vida da paciente maior chamada: FAETEC.

Acrescente-se às diretrizes já expostas, às do perfil dos profissionais do HSA, ou seja,

profundo conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente; da LDB; Planos de

Educação; Direitos Humanos; Constituição Federal; além de conhecimento das Estatísticas

Sociais e Educacionais. Isso é o mínimo que se pode exigir de profissionais que podem ter

uma bela missão a cumprir.
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4.1.3 - Ciência e Tecnologia: reflexões

Falamos em humanização porque o ser humano se "tecnologizou" em demasia, busca-

se o equilíbrio. A educação ficou em segundo plano a ponto do analfabetismo educacional

para alguns ser menos importante do que o analfabetismo tecnológico. O que importa é ter-se

instrução para dominá-la, agora a educação, o propedêutico. O que é mesmo o propedêutico?

A espiritualização do ser humano também está colocando em cheque as religiões que

não correspondem aos anseios espirituais, e tentam substituí-las pelos anseios materiais,

econômicos.

Nesse cenário todo precisa fortalecer a identidade para que ao despertar do sono

acorde-se sabendo que não é o não-ser, o outro, que tomou o lugar do ser que acordou.

"Conhecer-se a si mesmo7', era uma frase que ficava na entrada de Delphos, Grécia, que

facilita melhor esse entendimento, o de si, para melhor entender o outro; é um exercício

psicológico, antropológico, ontológico, sociológico, político, científico e filosófico.

4.1.3.1 - Humanização da Ciência e Tecnologia

A idéia desenvolvida de solidariedade é diferente daquela idéia de parceria que só

pensa no retorno, se os grupos de pesquisa só pensassem assim esse trabalho não teria

chegado ao papel. Claro que há expectativas de curto, médio e longo prazo. A vantagem do

que foi exposto ao longo dessas páginas é que o -dar-se" acaba, na pior das hipóteses à longo

prazo, dando retorno. A parceria com o empresariado, deve esperar no mínimo o tempo

relativo a formatura das primeiras turmas que foram nutridas na base por esse projeto.

A idéia que se tem é de fazer parceria com o outro que tem aquilo que não tenho,

próximo àquele pensamento sobre solidariedade de Augusto Conte, por exemplo: "eu sei

fazer uma oficina e o outro tem dinheiro, então ele põe o dinheiro para eu fazer a oficina".

Isso não é parceria, e menos ainda solidariedade. Esta visão está próxima da disciplinaridade

disjunta, dos especialistas, advinda do Iluminismo. Parceria exige: visão de futuro

compartilhada; objetivos comuns compartilhados e interesses claramente definidos. Não

existe a história que na parceria eu não tenho interesses, eu só quero fazer o bem, eu só estou

para exercer o solidário. Precisa ficar claro na parceria qual o interesse do parceiro e qual o
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meu interesse, e não precisa que nossos conhecimentos e necessidades sejam disjuntos, pode

até ser semelhantes.

Do exposto fica claro que nem todo parceiro é solidário, mas todo o solidário tem

facilidades em fazer parcerias, o corporativismo diminui essa possibilidade. A parceria que

tem por base o solidário é mais forte, é sustentável, diferente da parceria puramente

econômica. A parceria vinda de preocupações puramente sociais e ambientais tem como única

disjunção dos dois conjuntos que querem fazer parceria os interesses econômicos, que o povo

não está nem mais aí, devido ao total descaso e exclusão, mas depende do econômico

também. O que o povo quer é a verdade, a legitimidade, a representatividade, a legalidade.

Sobre a esquerda, da igualdade, e a direita, da liberdade, a única coisa que não cansou

da Revolução Francesa, por não ter sido exercida, foi a fraternidade. E é lembrada apenas

quando há interesses que não seja contrário aos interesses de quem levanta essa bandeira.

Aqui a opção foi não reinventar a roda e buscar na modelagem antiga, bases para uma

postura nova diante dos problemas sociais e ambientais também antigos, mas mais agravados.

O que os autores do referencial teórico expõe, e principalmente Paulo Freire, é que se respeite

a linguagem do povo tão bela quanto a do intelectual e que se ajude a descobrir as belezas da

sua própria linguagem, das suas próprias palavras que também têm regras e estruturas.

Podemos não formar mulheres e homens de bem, mas podemos formar "sangue bom". Na

troca com o social não existe só o político, o econômico, há também a pessoa, o indivíduo, o

psicológico, a moral, a ética.

Com a lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996 a Educação Brasileira deu um salto

quantitativo e qualitativo sobre as diversas discussões que surgiram nas últimas décadas. O

salto qualitativo ainda se dá de forma tímida pela herança legalista e paternalista que tais leis

conferem a sociedade.

Ao analisar-se os documentos conseqüentes à LDB/96, como por exemplo: Primeiro

as "Diretrizes Curriculares Nacionais - Educação Básica" (CNE/2001) com seus pareceres e

resoluções; e depois, "Parâmetros Curriculares Nacionais - Ensino Fundamental / versão

preliminar" entre outros, percebe-se que não há continuidade das boas idéias ali contidas
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devido a diversos problemas, e entre eles a questão da interdisciplinaridade.

intradisciplinaridade, transdisciplinaridade e o tratamento aos temas transversais.

Os Técnicos da Educação carecem de ousadia ao tratar dos assuntos que há muito vêm

sendo discutidos. O problema passa a ser o de como implementar tantas novidades do campo

das idéias e das reflexões no campo do fazer. Como já dito o brasileiro é criativo e tem

dificuldades em inovar, ou seja, temos um potencial imenso a sermos empreendedores, mas

nos falta "colocar a mão na massa", conforme é colocado pelo senso popular.

E foi por colocar a "mão na massa" que se percebeu um belo discurso nos objetivos

gerais do ensino fundamental e, por exemplo, a importância que se dá, entre outros valores, a

solidariedade. Mas, analisando, em termos de organogramas, nos deparamos com a facilidade

que a escola tem em reproduzir a forma de Educação Instrutiva, que por sua vez reproduz o

caráter instrumental do sistema de ensino. Avalia-se a instrução, mas não a educação no seu

sentido mais amplo.

Educar não é só instruir, é muito mais. Portanto os objetivos dos parâmetros só não

caem no esquecimento por termos docentes que extrapolam as condições que as escolas lhes

oferecem para educar complementarmente, e, em muitos casos, integralmente seus alunos.

A solidariedade pode ser tratada como tecnologia facilitadora para que os objetivos

dos Parâmetros Curriculares sejam monitorados, avaliados e alcançados. Para isso há que se

mexer no Sistema de Avaliação, não extinguindo o sistema antigo que avalia a instrução, o

saber geral e das áreas do conhecimento, como também avalia o conhecimento de tecnologias

que buscam o bem-estar da humanidade. O incremento, a nova avaliação, precisa da anterior

até para confirmar o seu potencial de melhoria da estrutura antiga. A partir daí, sim, pode-se

aprofundar o fim maior da educação, qual seja: o desenvolvimento da pessoa que não tem

preparo para o exercício da cidadania e não tem qualificação para o trabalho, de acordo com

alguns interesses atuais de Recursos Humanos e até mesmo a preocupação do Sistema de

Avaliação do Ensino Básico (SAEB) que só avalia a instrução e faz análises dos questionários

sócio-ambientais sem no entanto interceder, o que faz pensar que precisa também se

modernizar no sentido educativo, e não só no sentido tecnológico e estatístico, instrumental.
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A avaliação assim pensada deve ter indicadores de todo o sistema para um melhor

monitoramento, inclusive em relação ao ""respeito para com o próximo". Ex.: fofoca e boato.

O conceito solidariedade pode ser enganoso. De fato, os membros de uma quadrilha de

ladrões, por exemplo, podem ser solidários entre si *, daí a necessidade urgente em nosso

estudo, também, de duas disciplinas do campo da filosofia do agir: a moral e a ética. Ambas

disciplinas do agir complementadas ao fazer, que é do campo da filosofia da arte, traz a tona a

filosofia da prática, o que pode levar a um pensamento cauteloso do empreendedorismo

brasileiro além da desinformação, ou seja, uma maior preocupação com a moral e com a ética

Nos contra-exemplos verificados do dia-a-dia se tem também os "crimes de colarinho

branco", que também são solidários entre si, conseqüência da má educação. As conclusões

dos estudos de Jacques Maritan (1977/v. I/p. 173) sobre a filosofia prática auxiliam a entender

o método, a técnica, a téknê, e por fim esclarecer mais sobre a importância do como.

Levando em consideração que a filosofia prática, sustentada pelos eixos das filosofias

do agir e do fazer, forma um plano, traçamos o plano prático conforme a figura.

Filosofia do fazer

Plano

Prático

-> Filosofia do agir

Acrescentando um novo eixo ortogonal a esse plano, o eixo do conhecimento, e

restringindo a filosofia do fazer as artes tecnológicas (tecnologia), temos:

*- Parâmetros Curriculares - Educação básica (1999/p. 11).
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Tecnologia

Filosofia do agir

Conhecimento

Conforme o desenvolvimento do raciocínio mostrado até aqui, e a analogia com o que

foi desenvolvido na parte referente ao tetraedro semiológico. o eixo da moral e da ética é

aquele em que continua sendo dada maior ênfase na busca do equilíbrio do peso dos eixos na

formação do aluno.

A arte, enquanto capacidade de transmitir sentimento, está tolhida. Precisa-se inverter

a ordem, ou seja, precisa-se mudar o referencial para o Ser Humano. E o Desenvolvimento

Sustentável vem nesse "vácuo"', e mostra-se como sendo o florescer de uma nova ética.

"Quando se pensa em enfrentar o problema da pobreza de forma

sustentável normalmente se aponta o desenvolvimento econômico como

solução. Mas a experiência histórica da América Latina, particularmente do

Brasil, mostra que o desenvolvimento econômico em si é insuficiente"

(Cândido Grzybswski/Democracia Viva/1998/fevereiro).

Então, que precauções um novo modelo de Ciência e Tecnologia deve adotar ?
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Primeiramente vale lembrar que o mais importante desse novo modelo é o homem e a

mulher que o desenvolve e o meio onde é desenvolvido, para que seja fomentada a cultura

existente em prol de uma era de paz. Em seguida é bom lembrar que se não houver a busca da

conciliação pelo resgate social das populações excluídas não se terá êxito nessa empreitada.

Tomadas essas precauções iniciais para se adotar um novo modelo, é necessário

algumas ponderações conforme as sugeridas por Santos (2001): de "criar-se novos mercados

internos que possam garantir perspectivas melhores de vida", independente do nível de

conhecimento científico e tecnológico de ponta que importamos.

Encaminhada essa questão, paralelamente, retomar-se-iam as preocupações para as

tecnologias de ponta para não perdermos o "bonde" do desenvolvimento tecnológico mundial,

que tanto pesa nas relações comerciais internacionais. Essas e as precauções anteriores são

complementares, pois que se pode utilizar, do que chamam atraso, novos mercados e, do que

dizem ser uma sociedade de primeiro mundo, formas de intermediar e manter a comunicação

do que é chamado de Brasil de ponta com o Brasil em desenvolvimento, tecnologicamente

falando. Com isso garantir-se-ia a possibilidade do desenvolvimento tecnológico do povo,

inclusive respeitando a diferença daqueles que rejeitarem esse desenvolvimento, desde que

tenham suas necessidades básicas garantidas para além da miséria, pois pobreza é diferente.

Esse quadro nos reporta a uma ordem de prioridade preestabelecida, embora se sabe

que todas são importantes: meio-ambiente, social e econômico, nessa ordem de maior para de

menor valor, como 1001 é maior do que 1000, que é maior do que 999. Lembrando que as

necessidades básicas estão na Natureza, fazendo prevalecer os objetivos dos Parâmetros

Nacionais da Educação, que para além do respeito mútuo tem-se que desenvolver a mais o

respeito à Natureza; o respeito mútuo é anterior as relações econômicas, pois é na vida de

relação que o homem desenvolve outras potencialidades, e se não houver relação não há nem

troca e muito menos parceria, pois nenhum ser humano possui faculdades completas, e é

mediante a união social que umas às outras se completam, inclusive a econômica. A vida de

insulamento e o voto de silêncio, em absoluta reclusão, são de duplo egoísmo, pois além de

não poder ser útil a alguém, ser solidário, priva o ser das relações sociais, a não ser quando

esse recolhimento é em função da possibilidade de uma melhor ajuda aos que dela precisam.

O ser com maior prioridade sem desmerecer o ter, fortalece nossa identidade com a Natureza

e inverte alguns valores desgastados pela ética protestante.
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A afirmação embutida nesse discurso é de que é inaceitável que se concebam Políticas

Públicas em termos de maior ou menor custo humano, quando sua única e exclusiva razão

econômica deveria ser a promoção do ser humano na Natureza. Esse raciocínio nos induz a

um conhecimento maior dos Direitos Humanos, que somados às leis, às resoluções, aos

pareceres, aos atos, orientem os Cursos Profissionalizantes e Cursos Técnicos, facilitando um

trabalho auxiliar da ARH no sentido de "Gestão de Pessoas" tanto nos aspectos gerenciais

quanto nos aspectos comportamentais, aproximando e tornando pública as questões

pedagógicas e vice-versa, ou seja, pedagogizando a administração pública, de forma que as

racionalidades em jogo busquem compatibilização de meios e fins com os valores na

integração em prol de todos juntos à uma Gestão de RH atualizada que dentre outros aspectos

gerenciais incorpore programas de incentivos, avaliação e gestão do desempenho, e

preocupação com atuação nas questões da qualidade de vida, saúde e segurança.

Essa preocupação com a possibilidade de um novo modelo que valorize quem cria e

quem mantém a Ciência e Tecnologia, o Ser Humano, passa por grande acordo e participação

social, num pacto de parceiros de resgate histórico-social. Esse plano mais geral inclui todas

as instituições da área de Ciência e Tecnologia, e por dedução a FAETEC (ou FAETEP).

O positivismo realçou tanto a ordem que se esqueceu da moral realçada por Rousseau

(Os pensadores/1997) que encontramos ainda escrita no obelisco do Campo de Santana, no

Rio de Janeiro, Brasil: "A moral por base, a ordem como meio, e o progresso por fim". Sem

querer que os fins justificassem os meios, Rousseau dizia que a moral é mais importante que a

razão, e quase três séculos depois dessas idéias dos Enciclopedistas terem sido relegados a um

segundo plano, a razão racionalista, que está cedendo à moral e à ética que não perdeu o olhar

de sua luneta, nem de seu microscópio, para a miséria que assola o Planeta Terra, nossa nave.

4.1.3.2 - Natureza, Espiritualidade e Desenvolvimento Sustentável

O conceito de phisis, a phisis grega, espiritualizada, compreende a "totalidade de tudo

o que é". Gerd Bornheim (1990) chama a atenção para um desvio que facilmente ocorre no

mundo contemporâneo, posto que a compreensão atual de natureza é muito mais estreita e

pobre do que a Grega, daí a aproximação maior da contemporaneidade para o artificialismo

(Rosset/1989) do que para o naturalismo. Mesmo com essas observações iniciais sobre as
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correntes filosóficas da Natureza, há razão na estreiteza citada por Gerd Bornheim na visão

atual.

A phisis, assim como a phisikoi, não pode ser traduzida pela palavra Natureza. A

phisis, que é um conceito fundamental de todo pensamento pré-socrático, tem origem fora do

reino vegetal como um processo de surgir e desenvolver-se, e também é tida como a fonte

originária das coisas, aquilo que a partir do qual se renova constantemente o seu

desenvolvimento; a realidade subjacente às coisas da nossa experiência. Phisis é aquilo que é

primário em oposição ao que é secundário, derivado e transitório, é aquilo que brota por si, se

abre, emerge, materializa-se, o desabrochar que surge de si e se manifesta nesse

desdobramento pondo-se no manifesto. É toda uma dinamização oposta ao estático, é

quântica. A phisis encontra em si mesmo a sua gênese, o princípio de tudo aquilo que vem a

ser.

Nos dias atuais, a natureza se contrapõe ao psíquico, ao anímico, ao espiritual, mas na

antigüidade o psíquico também pertencia a phisis. Hoje se colhe na natureza o que o

sentimento materializado não quis ouvir dos românticos, e nem aprofundar a discussão, mas

nunca é tarde para reflexões filosóficas. Com os românticos se percebe um grito sem eco, daí

a tese dos equívocos persistentes e a necessidade de uma metafísica defendida por Lenoble

(1969).

Ciência e racionalismo. as duas componentes de um mesmo par que significa

irreligiao ou subversão, insistem nas características novas de sua agressividade e aspereza. O

movimento romântico não tinha os argumentos epistemológicos que o Desenvolvimento

Sustentável traz, mas pelo menos através da arte os românticos despertaram nossa

sensibilidade para alguns desses problemas com a saudável lembrança da phisis grega pelos

Enciclopedistas Franceses, como: Voltaire, Montesquieu, Diderot, Rousseau, D'A!ambert e

Quesnay, que é um dos maiores legados da diferença para o racionalismo dos Iluministas e

suas Guilhotinas, que o positivismo deu um "basta" com a sua ordem.

O discurso por Justiça, equidade, bem-estar social e integração do Ser Humano com

a natureza há décadas atrás poderia ser confundido como sendo um discurso do campo

teológico. Hoje há um início, ainda tímido, de inversão, não pensar em tais coisas enquanto

desenvolvimento já pode ser considerado como um pensamento não científico. Se
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observarmos na história dos grandes líderes e fatos gerados por eles desde Chrisna, passando

por todo o globo, até Gandi, percebemos que, todos sem exceção, falaram de tais assuntos,

mesmo que fosse por tratado de fé, ou intuição, ou qualquer outro nome que se queira dar.

Agora, cabe a atual geração, e a nova que está a caminho, não deixar que essa oportunidade

histórica fique sem resposta e sem a prática do bem na relação do ser com o outro, que inclui

a Natureza.

Aqui se abre um parêntese para lembrar da entrevista que foi feita com o Cacique

Carlos na visita que o Grupo de Ouvintes, da pesquisa, fez à tribo Guarani, de Parati fvlirim,

Parati, RJ. "Ficou entendido que a tribo deseja autonomia de Ciência e Tecnologia, só que o

Governo Federal, que detém a tutela da causa indígena, deveria aproximar mais os governos

estaduais e os municipais. Aqueles que mantêm convênio só os preparam para o ensino

fundamental, e há a necessidade de um preparo maior dos membros da comunidade indígena

serem multiplicadores de profissionalizações e técnicas que facilitem o seu desenvolvimento

desejado na relação, também, com a Natureza, e que os mercados criados por eles não tenham

tantos intermediários quanto há, o mercado dos atravessadores que se enriqueceu a custa da

miséria desses povos".

Retornando à Grécia, outro conceito trabalhado por Sócrates com seus discípulos é o

de desenvolvimento que começa nos valores que a sociedade tem de melhor na vida para

consigo mesma e na vida de relação do ser humano, devido ao ser não possuir as faculdades

completas. Essas relações sociais não se restringem em si, elas se estendem da sociedade à

Natureza através da phisis.

Esses conceitos e essa idéia de Natureza dos Gregos, para além da matéria, ainda é

percebido na atualidade, principalmente em algumas etnias, como os nativos brasileiros

(índios) e os negros da África, às quais jura-se respeito às diferenças, mas que na verdade

ainda há pessoas que os chamam de selvagens. Esta referência abrange também os afro-

descendentes no Brasil, que mantêm suas tradições culturais como os nativos brasileiros

sobreviventes, erroneamente chamados de índios.

A ruptura da idéia grega de Natureza ocorreu na Europa, pela cultura judaico-cristã

repassada pela igreja oficial durante o período medieval, mas não logrou muito êxito junto aos

africanos cujas raízes estão na África, nem junto aos nativos brasileiros dos primeiros
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dizimados de quinhentos anos atrás. A luta pela preservação das raízes culturais dessas duas

etnias e os seus conhecimentos da História da Humanidade, além de aproximar o elo perdido

com a phisis grega, provocou a possibilidade de sobrevivência de suas culturas e de outras

culturas que ambas tinham conhecimento e vivência, por exemplo: as religiosas através do

sincretismo. O sincretismo, portanto, não representou somente o encontro de religiões, mas

também formas de conciliação da cultura judaico-cristã com as culturas de raízes próximas as

raízes da phisis grega, pré-socrática, e também com outras culturas corrompidas com essas

raízes. Da África herda-se que "Iemanjá continua sendo a rainha do mar", outros lembram,

por exemplo, o ar, a terra, e o fogo em analogia aos elementos principais e formadores de

todos os outros, que também veio auxiliar a alquimia que deu origem a nossa atual química.

Essas lembranças vêm a contragosto de outros imigrantes que aqui se instalaram porque essas

manifestações dizem respeito à Natureza, que não são tão materializadas quanto às deles.

Esse respeito à Natureza remete a algumas reflexões sobre a degradação da ecologia,

e ao mesmo tempo chamam atenção para aqueles que mais respeitam a Natureza, no sentido

da phisis e não da física.

Os "Tambores d'África" chamam atenção para a phisis, e o Brasil aponta saídas para

a relação com a Natureza, conciliando a racionalidade científica européia, e agora dos

americanos do norte, com os valores teológicos aqui existentes dos nativos, dos africanos, e

do sincretismo, afirmando raízes anteriores ao ano de 1500 depois de Cristo (1500 DC) e a

Negritude que para aqui veio.

Não se pode falar em desenvolvimento, em particular do Desenvolvimento

Sustentável no Brasil, para somente os excluídos, os desempregados, e os trabalhadores que

estão enfrentando o neoliberalismo e o totalitarismo em seus postos de trabalho dentro das

empresas, precisa-se pensar primeiramente num resgate social daqueles que foram e

continuam sendo marginalizados desde sempre na história do Brasil: o nativo e o negro, que

tentam preservar o que há de melhor em suas culturas. Portanto, essas etnias na verdade não

são de excluídos, são não-incluídos, porque não podem ter sido excluídas daquilo que nunca

foram chamadas a participar. Mesmo mesclados num contexto mais amplo de etnias

continuam sendo dentre estes os que em situação social pior vivem.
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Retomando a idéia socrática de desenvolvimento, realçando a participação dos

valores e a vida de relação da sociedade, tem-se no Desenvolvimento Sustentável um aliado

para romper com a reprodução que a sociedade faz de si mesma, que é diferente do discurso,

da teoria.

Não se tem outra alternativa no momento que não seja a busca científica, teológica .

filosófica e política de novas dimensões éticas e concepção de sociedade para que o futuro de

paz não nos seja, e fique, tão distante. É no fortalecimento dessa nova ética o conceito de

Desenvolvimento Sustentável estará mais e mais de acordo com as mudanças para, e pelo, Ser

Humano.

A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e o Fórum Social Mundial (FSM) deram

um passo gigantesco de conquista de Espaço Público para o debate. Falta sensibilidade aos

donos das Guerras para perceber que o melhor caminho continua sendo o da paz. Ao Brasil

está reservado, pela sua atuação até o momento, uma boa participação nesse debate, pois que

outros países e continentes estão desgastados pelos seus exemplos e continuam trazendo

maiores riscos ao planeta. Um exemplo disso é a Amazônia: nós não temos mais a Amazônia

deles para discutirmos, mas eles teimam em discutir a nossa e a nossa capacidade de

administrá-la. Com isso, a moral e a ética nos abrem a possibilidade de discutir a devastação

que eles provocaram e provocam.

A cultura dos nossos nativos e a cultura Afro-brasileira tem participação no que foi

preservado do meio ambiente, na devastação feita pela colonização cultural, principalmente,

européia. Está na hora de fazer justiça social, não só pela miséria ou pobreza mas também

pelos ensinamentos e resgates históricos de culturas distantes que tanto valorizaram a

humanidade e o meio-ambiente, sem esquecermos, que independente de raízes, devemos

combater primeiramente a miséria, a começar pela fome.
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4.1.3.3 - Globalização e Identidade Nacional

Para Santos (2001) a globalização é o ápice do processo de internacionalização do

mundo capitalista, mais recentemente representado pelo neoliberalismo. Não é somente um

sistema de técnicas, é o resultado das ações que asseguram a emergência de um mercado dito

global, em favor da política que aí está. Santos gostaria de ver uma outra globalização, mais

humana, onde essas mesmas bases técnicas atuais pudessem servir a outros fundamentos

sociais e políticos.

As técnicas se realizam com a intervenção da política das empresas e da política dos

Estados. Cada empresa tem sua topologia e a ação dos Estados e Instituições supra-nacionais

não bastam para impor uma ordem e velocidade global, daí poder-se-ia dizer que o mercado

global não existe como tal, mas a competitividade toma exponencial o mundo da competição.

O sentido que têm as coisas, seu verdadeiro valor, é o fundamento da correta

interpretação de tudo que existe. Neste período histórico a crise é estrutural, por isso, quando

se buscam soluções não estruturais, o resultado é a geração de mais crise. O lado perverso

dessa globalização que aí está tem como conseqüência a tirania do dinheiro e a tirania da

informação. A política não fica de fora, pois é, em grande parte, o que subordinada a

propaganda onde se falsifica eventos: fatos versus notícia. Esse estado de coisas vêm também,

a nível individual, do caráter (Sennet/2001), que para alguns autores pessimistas decretam

seu fim. São crises de valores, daí a necessidade de se contrabalançar aqui com alguns

pensadores, já citados anteriormente: os Enciclopedistas e os Românticos, que mostraram com

toda dificuldade, que nunca há um único caminho, um pensamento único: o da passividade.

Para mudar, a política precisa renovar-se e fortalecer-se contra a tirania financeira, o

neocapitalismo, buscando formas genuínas e constitucionais de "remédios" estruturais e

duradouros.

O exemplo da população africana que veio para o Brasil, através de Navios Negreiros

representa bem o estudo atual: "obedecer para subsistir e resistir para poder pensar o futuro"

(Santos/2001). E não é diferente o que está acontecendo com a classe média brasileira, a

exemplo do êxodo dos alunos dos colégios particulares para os colégios públicos, e

principalmente onde possam oferecer-lhes uma profissão de Técnico de Nível Médio.

100



Solidariedade: uma possibilidade...

A renúncia a esse estado atual da política faz pensar o novo, uma possibilidade

genuína, sem ser autóctone. A renúncia é não se vender, para não cometer contra o outro

aquilo que não se quer a si próprio, do contrário continua-se no círculo vicioso, e vicioso

também no sentido literal.

Um caminho de fé e de esperança faz bem como catalisador de tais "remédios", mas

há que se pensar na ação, e por que não a solidariedade. Para tanto há que se pensai' também

em novos líderes, líderes da sustentabilidade. O monitutor poderá ser o Técnico da

Sustentabilidade amanhã. E, aqui. o lema da Gestão de Pessoas pode ser: "integrar para não

entregar", frase cultuada pelo Marechal Rondon, que visualizava através das tecnologias de

comunicações aproximar ao máximo o povo brasileiro. O meio já existe; há aqueles que

querem ajudar ao próximo, resta saber se o outro quer ser ajudado para que a comunicação

solidária se complete e preserve a identidade nacional nesse conturbado mundo de

globobagens e globarbarizações, e que sejam feitas as trocas e riquezas do povo brasileiro de

fato.

Enquanto alguns povos da antigüidade exageravam no culto aos mitos, a Grécia nos

dava sábios. A modernidade nos dá cientistas, e o futuro pertence aos Homens e Mulheres de

Bem (Seres Humanos de Bem).
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4.2 - Estratégia das diretrizes: resumo

■'Olho para mãe natureza

me encanto com a beleza

E a riqueza desse mar

O negro cuidou desta terra

Mas o homem não consegue preservar /

O negro cuidou

O negro plantou

Foi escravizado

O índio não se escravizou

Foi dizimado /

Preserve a Amazônia, mãe gentil

Com sua beleza sem igual

Ela é o tesouro do Brasil

Com suas riquezas naturais

Estão vendendo nossa nação

Estão entregando nosso quinhão

Não vamos nos acomodar

Pois isso aqui é nossa terra /

Seu moço, a gente não agüenta mais, não

500 anos já foram em vão

Unidos vamos lutar

Não vamos nos entregar

Pra não ser preciso partir pra guerra /

Esses homens vão ter que entender

Que isso aqui é o nosso Brasil

Nosso chão, nossa vida

Nossa pátria mãe gentil

Isso um dia vai ter que mudar

A justiça vai ter que acordar

E a igualdade um dia vai raiar". *

* (Nossa Pátria Mãe GentiL^Vaguinho e Boneco, gravado por Bcth Carvalho no disco "Pagode de Mesa 2")
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Planejamento ("O enredo"):

A intuição da solidariedade enquanto uma nova visão estratégica era insuficiente,

como dizia o Professor Paulo Roberto Mota em suas apostilas de Gestão Estratégica. Busca-se

então uma reflexão estratégica que não abandone sua dimensão racional com base no

conhecido e sistematicamente analisado para interferir no futuro.

Para selecionar a melhor maneira de responder às demandas e às necessidades da

comunidade, escolheu-se a metodologia pesquisa-ação, no projeto da pesquisa, que na prática

do projeto a ser implantado, com qualidade, deve ser substituída pela participativa, criando

uma maneira clara, compartilhada e eficiente de se analisar a forma pela qual a empresa se

insere nesse contexto social e de mercado. O trabalho paralelo visando a qualidade tem como

valor: consensos, compromissos de ação e novos canais de comunicação para a ação coletiva.

("Os sambas-enredo estão prontos para a seleção")

Convocada a "comissão de frente": alta direção, diretores de unidade e

superintendentes, reunidos com propósito definido, pode-se produzir novidades para o futuro,

criando um momento exclusivo de reflexão, sem as interrupções e as pressões diárias. Desse

encontro poderão ser definidas: visão, missão e valores; e uma proposta de visão para a

FAETEC a ser discutido nesse encontro é: "Ser reconhecida como Centro de excelência na

Educação Técnica e Profissionalizante do Ensino Básico do Estado do Rio de Janeiro".

A partir de então é necessário construir a nova visão dos reparos que o projeto sofre

sob tais influências fazendo: análise e diagnóstico da ambiência externa e interna; análise

prospectiva; e análise das intenções, definindo cenários e visões alternativos. Concluída essa

parte a "bateria já deverá estar afinada com o samba escolhido".

A comunidade precisa continuar sua participação nos ensaios, fazer suas "fantasias",

as "alegorias", ter idéia do "conjunto". A comunidade tem opiniões que precisam ser

respeitadas diante das novidades e ter consciência do grande escopo e do longo prazo; ter

consciência das prioridades, da temporalidade das estratégias, do risco, incertezas e

ignorância. Portanto há que se verificar: a viabilidade, a validade, a flexibilidade e o apoio.
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Os objetivos precisam ser diretos, claros e específicos, focalizando metas e ações para

direcionar o comportamento da comunidade, com o exemplo da alta direção, diretores de

unidades e superintendentes. Os valores de cada unidade precisam ser levados em

consideração. Com esses ingredientes, o conjunto já poderá nos dar a noção de estética global

e estéticas específicas.

"Os tambores precisarão esquentar". A motivação nos dá idéia de "evolução". O casal

principal de "mestre-sala e porta-bandeira" precisa exibir um sorriso de campeões. Os

diretores de "harmonia" precisam fazer monitoramentos constantes e ter uma prévia de auto-

avaliação. Esse processo precisa interligar monitoramento, controle e avaliação. Os informes

do monitoramento já dão uma idéia dos ajustes. "Os pequenos reparos devem ser feito de tal

forma que não prejudique os itens de avaliação".

De tudo que foi feito, a eficiência, a eficácia e a efetividade nos dá idéia prévia do

"carnaval que foi colocado na Avenida, chamada Academia por Platão". Se for bom para a

comunidade interna, já há satisfação; se for bom também para a comunidade externa, é sinal

que estamos "no páreo, na briga"; Se toda a comunidade contagiou outras comunidades, não

há duvida: "somos campeões!". É só comemorar. E partir para outro "carnaval".

4.2.1-Propostas sugestivas

Primeiro um novo nome para a Instituição:

"Fundação de Apoio à Escola Técnica e ao Ensino Profissionalizante (FAETEP)".

Depois: I - Visão

"Ser reconhecido no Estado do Rio de Janeiro como Centro de Excelência de apoio a

Educação Técnica e Profissionalizante do Ensino Básico, utilizando os mais modernos e

adequados recursos pedagógicos, tecnológicos e administrativos".

Missão

"Apoiar as Escolas Técnicas e Cursos Profissionalizantes de Educação Básica do Estado do

Rio de Janeiro para seu desenvolvimento administrativo, pedagógico e de rotinas escolares,

disponibilizando condições para as partes interessadas".
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Obs.l: Institutos Superiores Tecnológicos (IST) e Institutos Superiores de Educação (ISE)

Os IST e ISE, a título de desenvolvimento administrativo, pedagógico e de rotinas escolares

dos seus cursos, terão diretorias próprias centralizadas numa única superintendência especial,

subordinada a presidência da FAETEC, a Superintendência de Ensino Superior (SES).

Obs.2: ESEI, ESEC, etc.

Os Cursos Profissionalizantes de duração variada terão Coordenações próprias subordinadas à

Diretoria de Projetos Especiais.

Obs.3: O ingresso para os Cursos Superiores de Tecnologia se dará conforme lei 2208 e

exigirá como pré-requisito o Curso Técnico de Nível Médio e se distribuirá de forma a

atender a todas as áreas do conhecimento humano, principalmente as áreas Industriais,

Comerciais e de Serviços, Agrícolas e de Pecuária, de Saúde, de Pesca e de Aquicultura.

Obs.4: As matérias técnicas para o curso de tecnólogo, re-qualificação de Técnicos e

Auxiliares Técnicos (profissionalizantes) podem ser ministradas à noite, sendo liberados para

outros horários desde que haja possibilidades excedentes, priorizando, assim, os Cursos de

Formação de Técnico de Nível Médio, de Auxiliar Técnico e de Tecnólogo, nesta ordem.

Obs.4: Disciplinas modulares com vagas ociosas poderão ser preenchidas por alunos que

aguardam reclassificação, sendo estudado caso a caso.

II - A Política de Gestão

Apoiar o sistema FAETEC (ou FAETEP) com eficácia, eficiência e efetividade,

empregando recursos administrativos, pedagógicos, tecnológicos, e de rotina e processos

escolares modernos e adequados, disponibilizando informações confiáveis e gerenciando os

recursos humanos, cursos e processos de trabalho para atender as necessidades das partes

interessadas.
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III -Novidades

Essas e demais informações de relevância referentes à FAETEP, a começar pelo novo

nome, ficarão disponíveis no lançamento de uma nova home-page, assim como cada unidade

também terá sua home-page, com acesso via intranet própria, internet e link da Secretaria de

Estado de Ciência e Tecnologia. Ex.l: webfaetep (http://www.faetep.com.br) ou

(http://www.faetep.rj.gov.br); Ex.2: faetepnet (Intranet); Ex.3: http://www.sect.ri.gov.br.

IV- Sistema de Gestão

A.Objetivos estratégicos

A.l) Resumo do Plano de Ação;

A.2) Forças-tarefas;

A.3) Grupos de Trabalho;

A.4) Histórico da implantação.

B. Indicadores

C. Relatórios do Acompanhamento

D. Fornecedores, Clientes, Parceiros Externos e Sociedade

E. Pessoal

E. 1) Liderança;

E.2) Informações, Comunicações e Conhecimento.

F. Conclusão do sistema de Gestão
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A- Objetivos Estratégicos

A política de qualidade poderá ser desdobrada em alguns objetivos estratégicos:

Io) Foco nos clientes e parceiros, identificando e atendendo seus requisitos,

expectativas e preferências, ao mesmo tempo em que a autonomia da instituição dará

sugestões de alternativas.

Obs.: Parceiros -> estudantes, força de trabalho, comunidades e outros;

Força de trabalho -> Profissionais de Ensino c demais trabalhadores.

2o) Educar a Força de Trabalho e Corpo Discente através do desenvolvimento do

conhecimento, habilidades e atividades.

3o) Avaliação dos fornecedores assegurando que os insumos estejam em conformidade

com as especificações de aquisição.

4o) Melhorar a comunicação com os parceiros para que os objetivos da FAETEP sejam

priorizados.

5o) Prestar contas do desempenho global dos trabalhos desenvolvidos com os órgãos

superiores do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

6°) Conscientizar os parceiros da responsabilidade pública assegurando o cumprimento

das atribuições e participação de ações sociais;

7o) Comprometimento com a melhoria contínua, aprimorando cursos, processos de

trabalho e recursos tecnológicos, que estejam de acordo com a Política Pública que está sendo

implantada.

8o) Seleção de alunos para os cursos técnicos que estejam em conformidade com as

especificações do edital de concurso.

Obs.: sorteio, quando houver necessidade, para todos os demais cursos, respeitadas as

condições surgidas.
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A.l - Resumo dos Planos de Ação

Rever a visão, missão e política de gestão sugerida;

Elencar e mapear os processos;

Definir indicadores;

Desenvolver a evolução tecnológica do sistema FAETEP;

Repor membros da força de trabalho;

Ocupar vagas ociosas dos cursos;

Realizar pesquisas do clima organizacional;

Estabelecer metodologia para medir a satisfação dos clientes;

- Definir uma matriz de conhecimento para capacitação da força de trabalho;

Certificar as unidades;

Definir o perfil de desenvolvimento para os diretores e coordenadores de unidades;

Definir o perfil de desenvolvimento para os líderes de processo;

- Implementar sistemática para tratamento com relação aos IST e ISE;

- Desenvolver aplicativo para controle de documentação;

Efetuar ações de melhoria do processo;

Formação dos núcleos de Treinamento Geral dos Profissionais de Educação;

- Treinamento Geral da Força de Trabalho;

- Desenvolver e implantar as home-pages;

- Revisar maero-processos e funções;

- Complementar a aplicação dos Núcleos de Treinamento em caso de necessidade;

- Melhorar comunicação interpessoal entre profissionais do ensino;

- Elaborar relatórios de acompanhamento;

- Elaborar relatório de gestão;

- Implantar educação à distancia;

- Divulgar conceitos e modelos dos acordos, parcerias e convênios, etc;

- Levantar salários das unidades e nas unidades, considerando a experiência,

responsabilidade c currículos;

- Introduzir melhorias iniciais.
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A.2 - Forças-tarefas (sugestão de responsabilidade)

- Informatização do sistema de gestão (AL);

- Processo de medição e avaliação (RH e PE);

- Normatização (AF);

Comparar limites das Instruções com as medições (AF);

Supervisão de prevenção (RH);

- Supervisão da correção (PE);

- Documentos e Registros (AF);

- Atualização de Diagramas (AF);

- Treinamentos (RH);

- Critérios para a qualidade (AF);

Implantação do orçamento (AF);

- Implantação de painéis de acompanhamento da monitoração (RH e PE);

- Implantação das documentações (AF).

A.3 - Grupos de Trabalho

A responsabilidade de formação dos grupos de trabalho ficará com a alta direção cujo

treinamento será acompanhado pelo RH.

A.4 - Histórico da Implantação

A responsabilidade de todo histórico e arquivo de acompanhamento da Implantação da

Política Pública, e da qualidade, ficará com a Comunicação Social que divulgará as

informações via home-page e outros meios de comunicação.

Obs.: Os técnicos de Comunicação Social, os de Ciências Sociais, assim como os de

Planejamento poderão formar uma Assessoria da Presidência chamada de Assessoria de

Integração (ou Consultoria de Integração).
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B - Indicadores

- Os tradicionais do PE;

- Os tradicionais sociais;

Os tradicionais do SAEB (Sistema de Avaliação do Ensino Básico);

- O Egoísmo e os valores a nível individual;

- O Corporativismo a nível coletivo; e outros.

Obs. 1: Será feito um acompanhamento bimestral desses indicadores, podendo ser

intercalados;

Obs.2: Será feito um acompanhamento das tendências desses indicadores, com base nos

indicadores tradicionais existentes na FAETEP;

Obs.3: As sugestões preliminares de indicadores poderão ser feitas por todo sistema em

telefone apropriado cuja atendente anotará todos os dados para avaliação da alta direção;

Obs.4: O primeiro informativo da FAETEP deverá dar destaque de primeira página do

telefone de contato para feed-back (retorno) aos interessados.

Sobre alguns indicadores:

O Programa Nova Escola (SEE) está utilizando indicadores que propõem um sistema

de avaliação interna e externa que inclui uma ação solidária com a comunidade, visando a

melhoria da educação. Alguns pontos principais da avaliação desse programa são:

redução da evasão escolar;

diminuição da repetência;

eliminação da distorção série/idade;

inovações pedagógicas;

utilização de novas tecnologias educacionais;

participação da comunidade;

tempo de permanência do aluno na escola; e

tempo de permanência do professor na escola.

Tais avaliações do sistema são válidas pois "diagnostica o doente, onde dói e por que

dói". Se o diagnóstico aponta como possibilidade de solução uma ação solidária então a

solidariedade pode ser o "remédio", e na pior das hipóteses será um "analgésico". Por que
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não aplicarmos o remédio monitorando e avaliando o "sintoma principal", que é o egoísmo.

Então, a partir daí, todo o sistema poderá ser avaliado interna e externamente, para observar

seus efeitos colaterais. A Monitutoria e o Clube das Virtudes, citados anteriormente, são

projetos em andamento de campanhas preventivas para minimizar os gastos com correções, e

a experiência mostra a situação social quando não se faz prevenções.

Saímos de uma situação de "'Clínica Geral" para uma de Especialista, de uma visão

holística para a visão das partes. E no momento seguinte, das partes para o geral como os

movimentos de "sístole e diástole" que indicam vida da instituição. Essa analogia com a vida

poderá fomentar um projeto de acompanhamento de todo o processo, sem intervir na

autonomia das políticas das escolas, como uma consultoria que tenha todas as avaliações reais

nas mãos. A sugestão foi dada, e o nome inicial é Hospital Sócio-Ambiental das Escolas

Técnicas do Estado do Rio de Janeiro (HSA).

Se a escola, por exemplo, prioriza alguns métodos com os quais já vem trabalhando, a

consultoria auxiliaria no levantamento e análise desses dados, e na aplicabilidade da Educação

Solidária. Para que isso ocorra exige-se treinamento que o RH tem muito a contribuir, a partir

do HSA, em busca de uma equipe que fale uma linguagem pedagógica e administrativa. A

maioridade em Educação Popular (Lovisolo/1990) no Brasil deixa a vontade para discutir

questões como a "politização da educação" e a "pedagogização da política". A solidariedade

assim realça mais o segundo artigo da LDB onde cita os ideais solidários como forma de

desenvolvimento do educando, e conseqüentemente, pelo exemplo, o mesmo ocorre com o

educador e com o administrador.

Anteriormente ficava difícil definir eficácia, eficiência e efetividade, agora

reorientando e reorganizando a Instituição pode-se buscar nos parâmetros levantados, junto

aos objetivos e finalidades dela, um trabalho de qualidade que a Instituição bem merece. De

acordo com Paulo Mota (1979/p. 123): "eficácia refere-se ao alcance de objetivos

organizacionais definidos; eficiência refere-se ao cumprimento de normas, regras e tradições

internas aliadas à redução de custo; e efetividade refere-se ao alcance dos objetivos sociais

desejáveis, que justificam a existência da organização". Acrescentando a eles a solidariedade,

que é também um catalisador, um acelerador da integração dos Recursos Humanos, e

acrescentando a participação de todos os interessados pelo sucesso das mudanças a serem

introduzidas, tem-se a possibilidade de inovar e concretizar as idéias, já citadas, de Betinho.

111



Solidariedade: uma possibilidade..

C - Relatórios de Acompanhamento

O primeiro informativo deverá divulgar a Política Pública a ser implantada, de forma

resumida e com descrição básica da nova Alta Direção com a natureza da sua atividade, porte

das instalações, locais, área de atuação, perfil da força de trabalho, principais processos,

tecnologias utilizadas inicialmente, desafios e estrutura organizacional.

Disparado esse processo, deverá ser feito um acompanhamento, cujos relatórios serão

divulgado por todos os meios que a Assessoria de Comunicação dispuser. Esses relatórios

devem balizar os ciclos de controle de implantação da Política Pública, que devem estar

disponíveis nas páginas da intranet da FAETEC e das Unidades.

Observações:

1) É necessário que se abram linhas de créditos e convênio com órgãos financeiros

que facilitem a aquisição de novos modelos computacionais pela Instituição, pela

Força de Trabalho e pelo Corpo Discente, nessa ordem, e convênios que

possibilitem a implantação de meios de comunicação próprios e/ou dedicados que

facilitem os acessos às informações pelas unidades e de todo o pessoal

credenciado, em rede.

2) Com a evolução dos macro-processos deverão ser feitas reuniões periódicas da

Alta Direção com as unidades, e divulgação do dia, do local, do horário e da pauta

de interesse do Relatório de Acompanhamento pela Força de Trabalho.

3) A Força de Trabalho, em alguns momentos, poderá funcionar como conselhos

consultivos a fim de complementar o interesse da comunidade na unidade.

Entendendo que a estratégia organizacional é basicamente uma atividade racional que

envolve a identificação das oportunidades e das ameaças do ambiente, bem como a avaliação

de forças e fraquezas, como sua capacidade atual ou potencial em se antecipar às necessidades

e demandas do mercado, ou em competir sob condições de riscos com os concorrentes, as

reuniões nas unidades podem servir de balizamento para as Estratégias e Planos Locais.
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D - Fornecedores, Clientes, Parceiros Externos e Sociedade

Procurando melhorar continuamente a forma de ser atendido e de melhor se relacionar

com os fornecedores, os clientes, os parceiros e a sociedade, três objetivos estratégicos devem

ser estabelecidos, monitorados e avaliados na condição de prioridade da Alta Direção: Gestão

dos projetos e processos, Certificação das Unidades e Certificação dos Cursos. Esses

objetivos visam melhorar a imagem da Instituição perante a sociedade, clientes, parceiros,

fornecedores e perante si mesmo.

É necessário um estudo elaborado do mercado que identifique, analise e compreenda

nesse contexto as necessidades e demandas dos clientes e parceiros para que os contratos e os

convênios estabeleçam os padrões de qualidade que um bom relacionamento requer. As

Unidades devem manter uma postura pró-ativa, utilizando a AL paia se antecipai" às

necessidades de seus clientes e parceiros, sugerindo e/ou executando procedimentos

definidos. E para monitorar as relações com clientes e parceiros devem ser definidos alguns

indicadores.

E - Pessoas

E.l) Liderança

O sistema de liderança deve ser coordenado pelo Presidente da FAETEC, que

dinamicamente junto aos demais membros da Alta Direção, Superintendentes. Diretores e

Coordenadores de Unidade, sempre deve buscar formas motivadoras de desafios para a Força

de Trabalho. O exemplo deles deve incentivar o comprometimento das equipes em contribuir

para a consolidação de uma gestão participativa em que os princípios solidários de

cooperação, de delegação, de cobrança e os valores já descritos integrem as rotinas, os

processos, não só nas escolas mas em todo o sistema.

Um papel deve ser destacado à Administração de Recursos Humanos, com

necessidades urgentes a serem desenvolvidas pela RH. As organizações bem sucedidas sabem

que o ser humano é peça chave na estratégia para a obtenção das suas metas e,

conseqüentemente, para o sucesso da organização inserida num mercado altamente

competitivo. A Força de Trabalho e seus serviços são tão importantes quanto os profissionais

113



Solidariedade: uma possibilidade...

que se formam nas escolas e o retomo que esses, depois de formados, representam como

marketing do trabalho bem feito. Por isso a Alta Direção deve ter uma preocupação

permanente com a formação e desenvolvimento profissional e com a qualidade de vida de sua

Força de Trabalho e do Corpo Discente, criando e mantendo um ambiente propício para as

suas atividades. Resumindo, o papel das lideranças deve ser o da solidariedade de fazer o que

estiver ao alcance, e o que não estiver tentar aproximá-lo, para que, pelo exemplo, seja

mostrado que é possível fazer o melhor sempre.

E.2) Informações, Comunicações e Conhecimento.

A cultura do "boato" deve ser amplamente combatida. A transparência e o bom

exemplo devem fazer da informação e da comunicação canais seguros, incluindo o marketing

da FAETEC que não precisará incorporar sofismas. A verdade dói, mas deverá ser encarada

para mostrar-se num futuro promissor de onde o problema começou a ser trabalhado e onde

solução começou a ser encaminhada..

Como dito anteriormente, a FAETEC (ou FAETEP) precisa dar também o exemplo

tecnológico criando uma rede própria de comunicações, em que os diversos tipos de

informações cheguem aos seus destinos de forma confiável, tanto em relação ao meio de

transmissão quanto ao conteúdo da informação, condizente também com a política solidária

implantada. E uma organização representante do setor tecnológico, no início do terceiro

milênio, precisa pelo menos que suas principais informações estejam disponíveis em tempo

real.

Deve-se ambicionar um modelo de controle que, a exemplo de controles existentes nas

Ciências Exatas e Tecnológicas, se tenha no campo das Ciências Sociais Aplicadas um

controle administrativo e pedagógico a ser instalado junto a RH. Os demais controles

específicos de outras áreas devem ficar nas respectivas diretorias.

Todas as atividades devem ser norteadas pelo conhecimento profundo dos serviços

oferecidos e das suas peculiaridades, bem como a visão geral de cada unidade e de todo o

sistema, garantindo a manutenção da sua identidade, integralidade, transversalidade,

confiabilidade e, por conseguinte, a qualidade dos serviços oferecidos. Poderá ser adotado

também a Gestão de Informações comparadas com os referenciais das melhores práticas do
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mercado para verificar o desempenho em relação à outras instituições de atribuições

semelhantes.

O conhecimento é um recurso que pode e deve ser gerenciado em prol da melhoria da

performance da organização que, por sua vez, deve descobrir as formas pelas quais o processo

de aprendizagem organizacional pode ser estimulado, bem como investigar de que maneira o

conhecimento pode ser administrado para atender às necessidades estratégicas da Instituição.

Seu referencial inicial deve ser: expectativas individuais e os currículos disponíveis em

relação à Instituição, ao cenário de mudanças e às complexidades. Com esse enfoque os

recursos mais valiosos são os membros da Força de Trabalho e o seu desenvolvimento

intelectual.

F - Conclusão do Sistema de Gestão

Pode-se falar mais em Gestão de Processos, Resultados da Organização, Auditorias

Internas e Externas, Relatórios das Auditorias e Relatórios de Gestão, mas não há a intenção

de chegar aqui com uma Gestão da Qualidade pronta, são somente apontamentos para que o

objeto de pesquisa inicial não se sinta isolado na FAETEC do mundo das novidades em

termos de Gestão da Estratégia, que pode servir de referencial também a uma possível

consultoria na Instituição. São apenas apontamentos norteadores de uma Política de

Qualidade que acompanhe as diretrizes de implantação da Política Pública.
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4.2.2- Finalizando as propostas das estratégias: consultoria

A consultoria também pode ser um meio pelo qual ajude a preservar a FAETEC. A

problemática é grande mas precisa ser enfrentada, inclusive com apoio externo. Para melhor

enfrentar esses problemas é preciso promover eventos que tragam o debate das estratégias,

analisando-os e tomando posturas e decisões frente as soluções cabíveis apresentadas. Agora,

não adianta promover eventos sem uma estrutura atuante, pois as teses estarão com suas

hipóteses sem potência para a argumentação. É uma questão de propedêutica, de princípios,

ou seja, anterior a qualquer discussão ou negociação. Em toda e qualquer área que houver

atuação, a ação precisa ser conjunta e com embasamento.

Fala-se muito em trabalho de base e se faz pouco. Com o tempo, o corporativismo

inibe o alargamento das ações individuais, e a totalidade da base além de não ser atingida

algumas vezes nem é vista, porque o poder, quando pode e quer, corrompe o caráter. O

corporativismo fica sem respostas e queda moral e eticamente diante do seu próprio egoísmo.

Para inibir as ações do egoísmo toda a dissertação vem apostando nas diretrizes dessa

Política Pública, analisando a possibilidade de uma Administração de Recursos Humanos,

como complementação da ação pedagógica, com função social e política, e a necessidade de

novas posturas profissionais nesta área. Dentro da visualização da problemática de RH busca-

se um modelo integrado de planejamento organizacional, que além de funções tradicionais é

incorporada à abordagem sistêmica das funções de RH a pesquisa, num sistema de

informações de avaliação da política que se deseja implementar, na sua base, ou seja, além da

avaliação do desempenho das pessoas também é incorporado o acompanhamento preventivo e

corretivo para a melhoria individual e do sistema aberto que está inserido no contexto social.

E para dar ênfase a tal preocupação, foram pensadas, criadas e descritas algumas atribuições

do Hospital Sócio-Ambiental das Escolas (HSA), como que uma consultoria para as unidades

sem a pretensão de ser Apoio Operacional.

O AL pode incorporar pesquisas de ponta visando a melhoria das unidades, do

sistema, e quem sabe, em prol da sociedade. E à AF competirá a missão de possíveis

extensões das pesquisas para o social, sejam elas advindas da DAE, da RH, da PE ou da AL,

ou sejam elas pedagógicas, administrativas ou materiais.
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4.2.3.1 - Tecnologias de Gestão

O Planejamento Estratégico cedeu lugar à Gestão Estratégica, e as alterações advindas

também são sentidas por categorias sociais que pareciam definitivamente estabelecidas

mesmo com a inserção de novas tecnologias, que também reportam a novas Tecnologias de

Gestão. Surge da combinação do avanço tecnológico e do conseqüente aumento da

produtividade o desemprego acelerado. Saídas, ainda que paliativas, são os mercados

alternativos internos e externos. A cooperação internacional desponta como condição

necessária para minimizar o sofrimento dos povos. A solidariedade desponta, não mais do

campo teológico, mas como tecnologia básica e como meio para a superação dos problemas

da humanidade. Há a necessidade de se reverter a prioridade de valores, e aqui é apontada

pela renúncia, não como um gesto de covardia mas como um gesto de coragem. Renúncia ao

totalitarismo, ao neoliberalismo, enfim ao autoritarismo político, econômico, social, religioso,

administrativo.

Há um chamamento à descentralização, à participação, à transparência. O respeito às

culturas é convidado a surgir nesse cenário. A mesma tecnologia que centraliza riquezas,

quando se vê em redes democráticas apontam saídas mais velozes.

As gerências precisam da capacidade de identificar fontes de financiamento e negociar

com elas. mas mais do que isso precisam gerar recursos próprios para ver seus negócios

ampliados ou no mínimo mantidos nessa globalização competitiva.

Os enormes prejuízos sociais estão servindo como chamada de atenção para a

introdução de novos códigos de ética e moral na vida comunitária.

Assim vai se delineando a definição do negócio da FAETEC e desenvolvendo o

sentido de missão; definindo sua visão e estabelecendo seus objetivos; formulando a

estratégia para alcançar os objetivos estratégicos; e se vai implementando a estratégia de

forma controlada, monitorando, avaliando os resultados e fazendo as correções necessárias,

como nas figuras seguintes.
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As etapas da Administração Estratégica

1°) Definir o

negócio e

desenvolver o

sentido de missão

i L

►

2°) Definir sua

visão e

estabelecer os

objetivos

i

w

3o) Formular a

estratégia para

alcançar os objetivos

estratégicos

i

fc.

Implementar a

Estratégia

r

5o) Avaliar os

resultados e

fazer as

correções

necessárias

Obs.: Tais etapas devem aproveitar as oportunidades potenciais do ambiente e

neutralizar as ameaças potenciais que sondam seus negócios, procurando maximizar suas

forças reais e potenciais da melhor maneira possível, e procurando minimizar as suas

fraquezas reais e potenciais.

Estado

organi

atual da

zaçao

r

' w-

MISSÃO

r

METAS

VISÃO

r

Estado desejado

pela organização

i

Planejamento Estratégico

Obs.: A figura acima mostra o caráter futurísüco da visão organizacional do

Planejamento Estratégico da Gestão de Pessoas.
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Planejamento Estratégico de RH

Objetivos e

Estratégias

Organizacionais

Objetivos e Estratégias

de RH

AVALIAÇÃO

ATUAL COMPARAÇÃO

PREVER O

FUTURO

Desenvolver e

Implementar Planos de

RH

Evitar

excesso

de

pessoal

(corrigir)

Há a necessidade de rupturas (Mintzberg/2000) c a necessidade de mudança de alguns

paradigmas. Nas escolas, como estratégia, saiu-se da dicotomia ensino propedêutico versus

ensino técnico, e juntou-se ambos como sendo instrução, complementar a educação

propriamente dita. O que isso significa? É que o termo "versus" não deveria ser utilizado, há

na verdade uma gradação de valores educativos: alguns mais duradouros, como a

solidariedade, que existe entre os homens enquanto valor educativo, antes mesmo da

agricultura ser explorada pelo homem que se fixou numa determinada região (neolitico);

outros valores educacionais milenares como a matemática, ou seculares como a eletrônica,

não precisa repetir o que causou e vem causando em termos de revolução industrial; e outros

como as telecomunicações, que daqui a pouco pode perder campo para outras tecnologias a

serem desenvolvidas, mas que nem por isso vamos desprezar totalmente tecnologias ditas

"ultrapassadas com o tempo" porque são elas que ainda mantêm vivas muitas culturas

comunitárias diferentes pelo mundo, ditas atrasadas. Se o ncoliberalismo não tem como
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atender essas comunidades, deixe-as viver como gostam e sabem, com suas próprias

tecnologias, seu próprio mercado. Daí, o que se deseja dizer é que a "mulher e o homem de

bem" são necessários desde a antigüidade, no tempo, e em qualquer comunidade, ou no

espaço. A instrução é importante, mas instrumentalizar "lobos em pele de cordeiro" é esperar

que a bomba atômica seja detonada a qualquer momento e em qualquer lugar. E, em termos

tecnológicos, as armas químicas devem ser o que há de mais "moderno". Que pena! Os seres

humanos parecem não ser racionais, parecem mais com robôs que não se sabe por quem

foram programados (ver figura anterior novamente). Aristóteles deve estar aborrecido.

A ruptura na escola é acompanhada da consultoria da RH que também humaniza a

administração, que em nome da virilidade tem imposto muitas mazelas ao mundo. Mesmo que

haja boa-vontade para implantação de projetos que buscam dignificar o ser é preciso um

momento e ambiências satisfatórias para que a Gestão Estratégica se consolide criando a

"Organização Orientada para a Estratégia" (Kaplan e Norton/1997), transformando a

estratégia em tarefa cotidiana. Aqui a ruptura é considerada como o instante da decisão, na

prática, da mudança que amadureceu, é implementada, e muda de paradigma.

A utilização pura e simples de soluções importadas, adotadas como modelos sem

restrições, que deixam de observar os fatores culturais e específicos de uma nação, não

interessam. No entanto pode-se recorrer, quando houver necessidade, a Gestão e Organização

Reversa (Araújo / 2001). E a Tecnologia de Gestão que mais se aproxima das idéias até aqui

expostas é o Benchmarking, que pode fomentar a busca de parcerias internas e externas para

esse projeto. Não que seja a única proposta, há peculiaridades de cada uma das tecnologias

que podem ser aproveitadas em momentos oportunos, ou mesmo serem usadas paralelamente,

como a Aprendizagem Organizacional.

O Benchmarking é anterior ao processo, pois a Instituição precisa "aprender com os

outros o que eles fazem de melhor e porque fazem bem e, depois, tentar fazer melhor"

(Araújo / 2001). A quantificação da solidariedade exigida pelo Benchmarking é um desafio

dos processos, se assim os parceiros envolvidos desejarem. Hoje, vários institutos estão

preocupados com a quantificação da solidariedade, mas, como foi dito anteriormente, as

variáveis medidas pelo sistema educacional, e em geral pelo social enumeram justamente as

dificuldades para se alcançar a melhoria que se deseja, por isso o egoísmo, enquanto variável

a ser medida, foi o parâmetro escolhido a partir do qual deve estar a preocupação na
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implantação do projeto baseado na solidariedade, e o corporativismo será identificado a partir

dessa investigação, quando não facilitar a sua visualização pelo coletivo. Para que não se

tenham problemas com os parceiros externos e internos as mensurações qualitativas e

quantitativas devem compor os Relatórios de Acompanhamento e Relatórios Gerais. O mais

importante é que na troca de exploração do desconhecido converta-se o resultado em ação

empreendedora, o que vem de acordo com as mudanças a serem implementadas.

Paralelamente a verificação do mercado na busca de comparações, precisa ser

identificada as "pratas da casa", tanto no aspecto administrativo como pedagógico, e ambos

concomitantemente. O Benchmarking interno é o tipo de comparação com maiores chances e

facilidades para o sucesso, porque os dados possibilitam um maior auto-conhecimento, o que

vem de encontro aos princípios éticos a serem implantados. A identificação de líderes em

função, a descoberta de métodos e práticas setoriais, multisetoriais e genéricas devem fazer

parte do processo da Política Pública. O destaque aqui fica por conta da diferença entre

multisetorial e genérico: sem querer fazer analogia, o campo pedagógico sabe diferenciar

interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdiciplinaridade, o que é um facilitador para

as práticas de Gestão Organizacional.

Vários autores servem de referência ao "Benchmarking"1 e à "Aprendizagem

Organizacional", e um cuidado que tais autores chamam atenção é o de se ter cuidado em não

conduzir um profissional de Gestão Organizacional a subestimar os profissionais das demais

áreas, pois faz parte de uma ética de respeito à diferença.

O que não se deseja do Benchmarking é que ele seja: um programa, um livro de

receitas, um modismo, um evento único, um processo de investigação que forneça respostas

simples, uma cópia, e ser fácil e rápido. O Benchmarking é uma tecnologia de gestão

estruturada, permanente, o que implica em constante atualização a respeito das práticas

inovadoras que necessitam ser exploradas, compreendidas e adaptadas; é um aprendizado

constante para a melhoria da organização; é uma orientação constante ao teste da realidade

interna com os padrões externos, que incentivam a criatividade e inovação rompendo com

paradigmas que não condizem com a melhor direção descoberta pelos próprios trabalhadores

e estudantes; ele exige a necessidade de implementação da Política Pública com a devida idéia

de integração com a rotina das unidades e da própria organização; exige implementação de

procedimentos que correspondam às investigações próprias, ou seja, investigações
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intradisciplinares, disciplinares, interdisciplinares, multidisciplinares, transdisciplinares,

setoriais, escolares, multisetoriais e gerais; exige adaptação de uma idéia, e não adotá-la por

inteiro, com o uso criativo de soluções engendradas por outras empresas, ou outras unidades,

compreendendo porque o outro faz melhor; exige preparação e levantamento de recursos.

As etapas do Benchmarking, junto a Política Pública que se deseja, são:

a) Planejamento: Identificar o que marcar para referência;

Identificar Empresas e unidades da FATEC comparativas; e

Determinar método de coleta de dados e efetuar a coleta.

b) Análise: Determinar se existe ou não "lacuna" no desempenho e projetar futuros

níveis de desempenho.

c) Integração: Comunicar descobertas de marcos de referência e obter aceitação.

estabelecendo metas funcionais.

d) Ação: Desenvolver planos de ação ;

Implementar ações específicas; e Re-calibrar marcos de referência.

e) Maturidade: Verificar a posição de liderança atingida e

as práticas plenamente integradas aos processos.

A ética mais uma vez é chamada à responsabilidade: começando pela educação

propriamente dita, pela sala de aula até atingir toda unidade, com o exemplo da Alta Direção

que precisa ter visão de legalidade, troca, honestidade, confidencialidade, uso, preparação,

compromisso, compreensão e ação. Um código de ética e conduta para a prática de

Benchmarking é bem vindo como sugestão para ampliação na Instituição, desde que não fira

os princípios melhores acumulados ao longo da experiência pelos profissionais do ramo.

As lacunas no desempenho fazem parte do aprendizado, afinal a maioria é aprendiz de

tanta novidade, que mesmo sendo novidade pode fazer parte de um museu que ainda não foi

observado ou que não se deixava observar. Portanto Robert Camp, considerado o "pai do

Benchmarking", classifica em três categorias as lacunas: positiva, negativa e de paridade. De

paridade quando não se encontra diferença significativa entre o interessado que promove o

estudo e o que é objeto de sua investigação; negativa quando as melhores práticas pertencem

ao outro; e positivas quando se descobre que suas operações são superiores às do outro, e essa

última provavelmente será encontrada na Instituição, porque seus profissionais são os mais

preparados para instruir no Ensino Básico.

122



Solidariedade: uma possibilidade..

4.2.3.2 - Facilidades para finalizar as Diretrizes

Todos esses procedimentos e pontos complementares das diretrizes poderiam constar

da pesquisa institucional e organizacional, mas as dificuldades encontradas pela falta de apoio

das diretorias da FAETEC, as dificuldades encontradas na metodologia e seus grupos, e as

observações a respeito dos agentes da Instituição correspondem a uma frase dita pelo Técnico

da SIEMENS, Edson Santos: "As pedras do caminho podem sempre tornar escadas", o que

pode ser considerado do Benchmarking da pesquisa como lacuna positiva, e não negativa;

facilidade, e não dificuldade.

Percebendo a cada momento que tais pedras eram degraus, forçou-se a ida à "saída da

caverna" e viu-se a luz. Platão inspira o lado científico e filosófico com o "Mito da Caverna",

e se a luz ainda está opaca é porque não há qualificação para vê-la em sua intensidade plena.

Uma coisa não pode ser tirada dessa lição: "saiu-se da caverna, a luz foi vista e quer ser

compartilhada pelos que a desejarem". E àqueles que não desejarem vê-la, que proponham,

por exemplo, um arco-íris que não lhes faltará seguidores, inclusive os envolvidos nessa

proposta.

O mito aqui não tem sentido de obstáculo, mas o sentido de tirar os obstáculos das

coisas que aparentam ser do campo mitológico ou mesmo teológico, e colocá-las filosófica e

cientificamente na prática. Esse é o objetivo maior desse trabalho.

A maior ruptura que se percebe desde o início até aqui é o rompimento dos conceitos

instrução e educação, auxiliada pelo novo conceito de coragem, que não podem mais ser

tratados como uma única coisa, sem querer dicotomizá-los. Embora sejam complementares e

complementados à Ciência e Tecnologia, percebe-se que a razão de ser está na existência do

outro, do diferente, ou mesmo daqueles que tem características parecidas, mas que a

igualdade está em si, na individualidade e não no individualismo, o que serve tanto para o

aluno, individualizado, como para as instituições que esse mesmo futuro técnico produz. Esse

crescimento de responsabilidades nos leva a observatórios e microscópios que melhor nos dão

noção do todo e das partes, para melhor nos integramos pela solidariedade.
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5 -CONCLUSÃO: "POR UMA OUTRA GLOBALIZAÇÃO"

O modelo que se delineia é, preliminarmente, os dos tambores dos estudantes, que

mais sensibilizaram e mostraram a razão do seu grito e de sua música.

O alinhamento da organização para criar sinergias se faz necessário. A solidariedade

conclama aos serviços compartilhados a criar tais sinergias. Aos colegas de Matemática quer-

se demonstrar que Caetano Veloso, por questão de economia na letra e produtividade na

música, simplificou demais o resultado da soma de dois e dois, que pode também ser muito

mais que cinco. Betinho somou alguns para atingir milhões de brasileiros, e a humanidade

pode atingir bilhões de pessoas.

O estudo de caso através da pesquisa-ação nos possibilita em algumas situações o

aprofundamento que outra metodologia não poderia alcançar. A meta é transformar a

estratégia que se pretende em tarefa cotidiana de todos: criando a consciência estratégica,

definindo objetivos pessoais e coletivos conjuntos em busca de contra-cheques equilibrados.

No dia em que a FAETEC cumprir sua missão bem, é porque as pessoas e as equipes,

menores que a corporação, perceberam e colocaram em prática que a corporação é a grande

equipe, entendendo que corporação é una, é uma individualidade, que não deve ser também

individualista, corporativista, pois é menor que o Estado.

Nesse sentido, através do exemplo administrativo, pedagógico e de rotinas, pretende-

se chegar prioritariamente aos homens e mulheres de bem, avaliar e monitorar em seguida sua

instrução. Assim, já teremos condições de formar a Monitutoria nas escolas.

As respostas dadas ao longo da dissertação sintetizam a relevância maior em combater

o egoísmo entre os seres humanos, em particular no nosso micro-espaço disponível para atuar,

como "um beija-flor a levar gotículas d'água para apagar o incêndio na floresta, fazendo a sua

parte". O espaço disponível é esse: o administrativo-educacional da FAETEC, pensando que

ao administrar se está educando e sendo educado, assim está administrando a educação e

sendo pedagogizado por ela. A aproximação da Administração de Recurso Humano Brasileiro

às questões pedagógicas teve o intuito de aproximar mais os aspectos administrativos dos
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aspectos pedagógicos comportamentais, é uma ação interdisciplinar e solidária, possibilitando

também a ampliação do estudo no campo da psicopedagogia preventiva, economizando

portanto gastos com correções que as empresas têm nos processos de Gestão de Pessoas e

Desenvolvimento Gerencial, entre outros. Junto a essas questões foram inferidos os aspectos

sociais, muitas das vezes na prática, relegadas a um segundo plano, simbolizadas em nossos

estudos pelos estigmas, principalmente os raciais e os profissionais que ajudam a manter o

Status quo da verticalização da pirâmide social, daí o tetraedro semiológico ter como

referencial o biológico (Bt), conforme a figura seguinte.

I

Lt

Ot

Bt^R

J

A partir da valorização das virtudes como um terceiro eixo, e comparando-o a

dicotomia "'ensino propedêutico versus ensino profissionalizante", buscou-se uma saída que

tem um olhar diferenciado para formar educandos não só instruídos, informados, mas

educados. Fortaleceu-se a diferença entre informar e formar, entre instruir e educar, enfim

buscou-se mostrar uma ordem de prioridade de valores mais duráveis, os espirituais, como a

educação propriamente dita, passando pela instrução (ensino propedêutico) e chegando às

instruções mais relacionadas às tecnologias adequadas aos objetivos do ensino

profissionalizante que se propõe. Como o objetivo maior da educação é formar o Aluno, à

hierarquização citada foram comparados os valores administrativos, e como a maior

preocupação do trabalho recai sobre o ser humano não poderia ser diferente que a ênfase aqui

para atingir o objetivo dessa fonnação fosse o de valorizar os Profissionais da Educação
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através da Administração de Recurso Humano, e assim pode-se fazer uma aproximação maior

da Administração Pública com a Administração Escolar.

Assim, nos debates da pesquisa, questionou-se a manutenção ou a necessidade de

ruptura da dicotomia "ensino propedêutico versus ensino profissionalizante", que tira do

debate os valores mais duráveis da educação que por analogia atinge à administração,

dificultando à Ciência e a Tecnologia estar a serviço do Ser Humano. Pode-se formar técnicos

solidários preparados para o trabalho e também para que o ensino universitário não fique mais

reclamando da formação básica da educação no Estado do Rio de Janeiro.

Esse é um caminho para formar futuros cientistas, pesquisadores, pensadores e

professores, e que ajude a nação a sair dessa situação em que se encontra para uma situação

melhor. Fala-se em investir na juventude. Querem melhor caminho do que a Escola?

A Escola Técnica une interesses diversos, ela pode também ser um exemplo positivo

de aplicação desses interesses em prol de muitos projetos educacionais de diversas áreas, mas

de forma que se tenha idéia do conjunto. Disciplinas que só visem a si, além de

individualistas, são alienadas e alienantes.

"Esse é um outro mundo possível", um mundo simples, que começa na família e

também na escola, na sala de aula. Um pequeno mundo, grande o suficiente para ser

multiplicado. A multiplicação dos pães se faz desse jeito, é preciso saber dividir. No caso da

dissertação o núcleo celular, ou o quantum, é o monitutor, começa pelo monitutor, é o aluno

que começa a se desprender do seu saber egoísta para o saber solidário, é ele que não vai

guardar a sete chaves as suas descobertas, porque se forem boas para a humanidade precisa

compartilhar e não deixá-las em "caixas lacradas", para não dizer "caixa preta" e perpetuar o

individualismo, o racismo e o estigma no subconsciente. A monitutoria foi uma inspiração e

pode se tornar uma ponta do iceberg. A partir da monitutoria pode-se ter o monitoramento e a

avaliação da administração e educação solidária dos alunos. A partir da relação e da rotina

entre os alunos na monitutoria será possível uma re-conceituação de parceria pela

solidariedade. E os fatores críticos identificados a fim de facilitar a solidariedade foram:

justiça, coragem, respeito, liberdade, entre outros; e os fatores que dificultam essa

possibilidade, além do egoísmo, são: preguiça, intransigência, temeridade, bajulice. etc...
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O que se quer é a PAZ para alcançar-se a felicidade, e aqui começa pela solidariedade.

Para tal não se pode dar trégua a violência, precisa-se renunciar a prática da violência, seja

contra o semelhante ou contra o diferente, seja contra o homem ou mulher, seja contra os

animais, seja contra os vegetais, seja contra a phisis, enfim não se pode mais suportar a

violência contra a Natureza no seu sentido mais amplo, que não é a natureza dos tempos

modernos, que com a ajuda da maioria das religiões "desespiritualizou" o ser humano e o

meio ambiente.

A partir de tais idéias pode-se construir esse pequeno mundo possível, uma

"Sociedade Alternativa", ou uma "Alternativa Popular", talvez: a do "Pequeno Príncipe"; a de

"Cinderela"; a de "A Utopia", de Thomas More; a de "O Emílio", de Rousseau; ou a de

"Emília;\ de Monteiro Lobato; etc. O mundo aqui é o dos monitutores da sala de aula,

buscando no Clube das Virtudes um referencial para a PAZ, é o clube de combate ao

egoísmo. As equipes pedagógicas precisam estar atentas e organizadas para tal

empreendimento.

Com a identificação e delimitação do problema viu-se a necessidade atual e potencial

para valorização da solidariedade enquanto virtude urgente na administração e na educação,

incluindo a formação de lideranças. Daí a possibilidade de solução e satisfação a ser

monitorado e avaliado após o debate com a comunidade.

O Hospital da RII é uma idéia que fortalece setores administrativos, e passa a ser mais

um forte elo entre os fatores administrativos e os educacionais sendo convocado a prestar

consultoria partindo de referenciais para estabelecer prioridades diretivas aos impasses tanto

para as Unidades quanto para a Alta Direção. As rotinas, dentre elas as escolares, são os

processos mais importantes para fortalecer os laços solidários das escolas, assim como os da

ARH. O Hospital é um encaminhamento para as questões estruturais e prepara campo para

satisfazer alternativas que amenizem as questões conjunturais.

Não se quer formar "traficantes", nem "colarinhos brancos" com grande instrução, se

quer formar Seres Humanos de Bem e instruídos. E para honrar a missão da Instituição: que

se tenham bons cursos técnicos e profissionalizantes; e que se tome alguns cuidados com a

demagogia solidária ou a pseudo-solidariedade, que por não serem verdadeiras e se basearem

em sofismas têm duração curta mas podem prejudicar.
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Essas iniciativas podem começar por um CETEP, e uma Escola de Ensino

Fundamental pode ser o início de todo empreendimento.

Um outro mundo é possível, ou assumimos a possibilidade dele agora ou assumimos.

Pelo menos aqui têm-se essas duas possibilidades. Quem sabe faz a hora.

HARMONIA

Somos gotas,

Insignificantes e pequenas gotas

Que por qualquer vento

Podem ser levadas.

Juntos, somos chuva,

Somos fortes, enxurrada.

Separados, somos apenas gotas;

Isolados, somos nada.

(Santos, 2000)*

Edson Luiz Santos (1964 - ) - O autor da poesia é Técnico e Instrutor da SIEMENS que

pelo prazer de instruir tem educado muitos Técnicos pelo Brasil.
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Anexo 1

Eventos do Projeto:

Io) Dia 21/02/2002, das 15:30 às 17:30 horas, FÜV - Botafogo - Praia de Botafogo, 190 / sala 322

(Auditório Banco do Brasil). * Seminário de Articulação com o Sindicato dos Técnicos *

2o) Dia 02/03/2002, das 14:00 às 18:00 horas, CREA - Centro - Rua Buenos Aires, 40 / 4o andar

(Auditório): * Seminário de Lançamento do Projeto de Pesquisa *

Sumário: - Apresentação do Projeto de Pesquisa;

Estrutura Organizacional da Pesquisa (Rede Circular);

Início da Formação dos Grupos de Pesquisa.

3o) Dias: 09, 16 e 30 de março, mais 06, 20 e 27 de abril

Encontros dos Grupos. Local: SINTEC - Rua da Lapa, 200/207 Obs. 1: As datas referentes aos

encontros dos grupos são sugestões. Exemplos: 09/03 e/ou 16/03 - Como será a coleta de dados:

30/03 e/ou 06/04 - Coleta e Tratamento dos dados;

20/04 e/ou 27/04 - Tratamento e Análise dos dados.

Os grupos precisarão ficar atentos aos intervalos entre os seminários, embora os intervalos não sejam

tão rígidos, pois cada grupo tem sua velocidade e suas pesquisas são diferentes.

Obs. 2: Na fase de tratamento dos dados os grupos escolherão seus Monitutores para formarmos o

Conselho dos Monitutores.

Obs. 3: Os seminários traçarão diretrizes de correção de mmo.

4o) Dia 23/03/2002 - Seminário: Coleta de Dados.

5o) Dia 13/04/2002 - Seminário: Coleta, Tratamento e Análise.

6o) Dia 04/05/2002 (Sábado)

* Seminário Conclusivo da Pesquisa *

Pauta: - Conclusão da Pesquisa;

- Se houver necessidade, deliberação.

7o) Dia 11/05/2002 (SINTEC-RJ, Rua da Lapa, 200 / sala 209 )

• Reunião do Conselho dos Monitutores;

• Conclusão do trabalho do Conselho.

8o) Dia 18/05/2002 - Confecção do relatório.

9o) Dia 25/05/2002 - Exposição no SINTEC-RJ e

na sala dos alunos da EBAPE.
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FGV
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Anexo 2

ATA DE REUNIÃO

Às 16:00 horas, do dia 02 (dois) do mês de março do ano de 2002, reuniram-se os seguintes

cidadãos (vide lista de presença anexa - anexo 18), no Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura do Rio de Janeiro (CREA-RJ), na Rua Buenos Aires n°: 40, no auditório 2, do

4°andar, no Centro da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Na pauta de
reunião foi discutida a necessidade de uma Política Pública para a as Escolas Técnicas através

de uma Administração Pública tanto no que se refere a Administração e a Educação, via
Diretoria de Projetos Especiais (DPE) ou unidade correlata, para que possam ter um apoio
digno da missão da Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC). Foram abordadas

algumas propostas para ser avaliadas ao final dos encontros subseqüentes a este,^que

correspondam às possibilidades de algumas Políticas Públicas. Como exemplos, termos: "Um

Plano de Cargo e Salário (PCS) único para o pessoal da Secretaria de Estado de Ciência e
Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro (SECT-RJ). incluindo os pesquisadores, os

consultores e os professores; Uma Política de Avaliação, Concurso e Sorteio, que também

sejam transparentes; Democratização das Escolas; Participação da Comunidade no

Desenvolvimento, Planejamento e Implantação de Políticas com ética, com respeito e

consolidação dos espaços conquistados dentro do Estado de Direito, combatendo qualquer

forma de totalitarismos, e combatendo o neoliberalismo; Equilibrar as racionalidades no

ambiente administrativo; Uma Política de Ensino, Pesquisa e Extensão; Maior participação no

PIB aplicado à Ciências e Tecnologia; Pedagogia do Exemplo; Recuperar Valores Humanistas
e de Solidariedade; Contra qualquer tipo de violência, seja tecnológica, social ou política;
Uma Política não só de crítica, mas do fazer também para mudar; Respeitar as diferenças,

assim como às singularidades e ao ser humano; Educação voltada para o pensar, criar e fazer,

que não seja só para a memorização, ou seja, não reprodutora; Relações Sociais pela inclusão

dos não-incluídos (que nunca foram incluídos), conta a exclusão, contra o desemprego, e

melhores relações no ambiente de trabalho que fortaleçam a boa educação que vem da

educação familiar; e outras políticas" que ficarão melhor esclarecidas após os debates dos
grupos que serão formados conforme Projeto de Políticas Públicas do Curso de Administração

Pública da Escola Brasileira de Administração Pública e Empresa (EBAPE) da Fundação

Getúlio Vargas (FGV) cujo Título é "Solidariedade: A Busca da Integração no Ensino Básico

e Profissional da FAETEC" do aluno da FGV, Professor Ailton Arruda Ferreira Filho, que

preside essa primeira reunião após o seminário de apresentação do projeto, e que é

secretariada por Cremilda Teixeira Moreira. André Nacur vê a necessidade de multiplicação

do pessoal presente a partir dos presentes na reunião por serem em potencial geradores de

grupos. Celso Agra propõe que seja aproveitado o aparato da FAETEC e que seja discutida a
questão do saneamento básico e a questão da dengue. Francisco Viana Balbino além de ter

colaborado na discussão da possibilidade dos grupos chama atenção para a questão da
Tecnologia Nacional. Flávia realça que a educação para a memorização não deve existir numa

instituição como a FAETEC. Dado o término dos trabalhos, foi marcada nova reunião para o

dia 09/03/2002, no Sindicado dos Técnicos Industriais de Nível Médio do Rio de Janeiro

(SINTEC-RJ) às 14:00 horas, na Rua da Lapa n° 200/207, Centro, Rio de Janeiro - RJ.

(Lista de presença em folha separada - Anexo 18).

Ailton Arruda Ferreira Filho Cremilda Teixeira Moreira
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Anexo 3

ATA DE REUNIÃO

Às 14:00 horas, do dia 09 (nove) do mês de março do ano de 2002, reuniram-se os seguintes

cidadãos (vide lista de presença anexa - anexo 18). no Sindicato dos Profissionais Técnicos

industriais de Nível Médio do Rio de Janeiro (SINTEC-RJ), na Rua da Lapa n°: 200, sala 207,

no Centro da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Na pauta de reunião foi

discutida a formação dos possíveis grupos de interesse para o projeto de pesquisa e chegou-se

a conclusão dos seguintes grupos listados a seguir: Políticas Públicas, Ouvintes, Divulgação,

Filosofia, Colocação no Mercado, Apoio ao Técnico Empreendedor, Tecnologia Nacional,

Criar e Fazer Ciência e Ensino Fundamental. Tais grupos surgiram em função das opiniões e

iniciativas dos participantes das reuniões. Fomos informados também pelo Sr. André Nacur

da Conferência do Meio Ambiente a realizar-se nos dias 27, 28 e 29 de abril do corrente ano

pela Prefeitura de Paracambi. Outra questão acertada nesta reunião foi a necessidade de

subdivisões de trabalhos para curto, médio e longo prazo, sendo que para a dissertação as

pesquisas visarão o curto prazo. Essa reunião foi presidida pelo Sr. Ailton Arruda Ferreira

Filho e secretariada pela Sr3 Darcy da Rocha Pitta. (Lista de presença em folha separada -

Anexo 18).

Ailton Arruda Ferreira Filho Darcy da Rocha Pitta
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Anexo 4

ATA DE REUNIÃO

Às 14:00 horas, do dia 16 (dezesseis) do mês de março do ano de 2002, reuniram-se os

seguintes cidadãos (vide lista de presença anexa - anexo 18), no Sindicato dos Profissionais

Técnicos Industriais de Nível Médio do Rio de Janeiro (SINTEC-RJ), na Rua da Lapa n°: 200,

sala 207, no Centro da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Na pauta da

reunião foi discutida a formação dos possíveis grupos de interesse para o projeto de pesquisa

ratificando os grupos iniciais listados a seguir: Políticas Públicas; Ouvintes; Divulgação;

Conselho dos Monitutores; Filosofia; Colocação no Mercado (Estágio, Legislação e Política);

Apoio ao Técnico Empreendedor (Especialização e Formação Profissional); Tecnologia

Nacional (Indústria Nacional, Pesquisa e Extensão); Pensar, Criar e Inovar, fazendo também

Ciência; e Ensino Fundamental. Tais grupos surgiram em função das opiniões e iniciativas

dos participantes das reuniões. Outra questão acertada nesta reunião foi a necessidade de

mudança de estratégias, o que dependerá da nova Gestão Estadual com a posse da Sra.

Benedita da Silva. E Serão feitos mais dois seminários complementares entre si, no dia

06/04/2002 e 13/04/2002 às 14:00 horas, no CREA, Rua Buenos Aires n° 40 / sala: 1008

abordando todo encaminhamento dado até a presente data e as novas estratégias, sendo que no

dia 13/04/2003 haverá reunião após o seminário. A presente reunião foi presidida pelo Sr.

Ailton Arruda Ferreira Filho e secretariada pela Sr1 Darcy da Rocha Pitta.

Ailton Arruda Ferreira Filho Darcy da Rocha Pitta
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Anexo 5

ATA DE REUNIÃO

Às 14:00 horas, do dia 13 (treze) do mês de abril do ano de 2002, reuniram-se os seguintes

cidadãos (vide lista de presença - anexo 18), no Conselho Regional de Engenharia c

Arquitetura do Rio de Janeiro (CREA-RJ), na Rua Buenos Aires n°: 40, na sala 1008, 10°

andar, no Centro da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Foi apresentado aos

presentes o nativo (índio) Thini-á, da tribo Funi-ô, do interior de Pernambuco, onde, além de

falar a respeito de sua cultura e do respeito à diferença entre culturas, também nos ajudou a

aprofundar o conceito de SOLIDARIEDADE. Thini-á ficou de marcar uma visita à tribo dos

Guaranis em Parati/RJ, e avisará a respeito. Sem mais foi feito um intervalo no

Seminário/Reunião onde ele passou a atender aos presentes individualmente. Da pauta de

reunião foram encaminhados os trabalhos dos seguintes grupos, com suas respectivas

notações: Políticas Públicas (GRUPO I); Ouvintes (GRUPO II); Divulgação (GRUPO III);

Estágio (GRUPO IV); Especialização (GRUPO V); Tecnologia Nacional (GRUPO VI);

Paidéia (GRUPO VIII); Administração Escolar (GRUPO IX); Direito Educacional (GRUPO

X); Centro de Referência (GRUPO XI); e Conselho dos Monitutores (GRUPO XII). Tais

grupos surgiram em função das opiniões e iniciativas dos participantes das reuniões dando

continuidade às reuniões anteriores. Ficou acertado um reencontro no CREA, no dia

04/05/2002, às 14 horas, quando todos os grupos levarão os resultados analisados pelo próprio

grupo para serem avaliados pelo GRUPÃO (Grupo de Políticas Públicas / GRUPO I), onde

serão deliberadas as questões mais polêmicas. Essa reunião foi presidida pelo Sr. Ailton

Arruda Ferreira Filho e secretariada pela Sr3 Janete.

Ailton Arruda Ferreira Filho Janete Nascimento
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Anexo 6

Pesquisadores.

Estamos chegando ao final. Tenho certeza que minha Assessoria não deve ter sido das

melhores, mas foi o que pode ser feito nesse curto intervalo de tempo. O que significa dizer

que muitas coisas ainda estão para ser pesquisadas.

Quem ainda não concluiu procure fazê-lo, mas não esquecendo de fazer um elo da

pesquisa com o tema proposto "Solidariedade: a Busca da Integração no Ensino Básico

e Profissional da FAETEC".

O que vocês teriam para falar a respeito do tema ?

Releia o projeto, principalmente seus objetivos.

Que questões do projeto poderão ser respondidas pelo(s) grupo(s)?

Que outras questões vocês levantaram?!

É, está terminando.

Que prazer imenso ter vocês como amig@s. A escolha do tema, a metodologia do projeto,

o convívio, tudo que aconteceu foi mais um motivo para "Nós" estarmos juntos. E com

certeza estamos, mesmo que pensemos diferentes mas juntos. Isso é democracia, é um

pouco do Thini-á, o espírito indígena que aqui habita não só em nosso Território Nacional

mas também dentro de Nós. É esse nosso espírito que deve ser refletido na Ciência e na

Tecnologia: o respeito à diferença.

Não estamos sós. Há mais coisa que a ciência e a vã filosofia não alcança.

Mas temos um consolo, nos encontraremos sábado novamente (18/05/2002), no mesmo

horário de sempre (às 14:00 horas), no mesmo local (CREA/Rua Buenos Aires 40),

provavelmente no mesmo auditório de lançamento, lembram?

Que bom estar com vocês. Isso não é trabalho é prazer também. Vamos aumentai" esse

convívio e dividir com mais pessoas? Tragam os amigos, e os amigos dos amigos, pois o

trabalho do conselho (dos especialistas) já foi feito. A direção, aparentemente, já está

sendo dada, mas com a ajuda daqueles, que por questão de estrutura nossa e compromisso

deles não puderam partilhar nos encontros iniciais, poderemos corrigir rumos e

materializá-la. Abraços, Ailton Arruda.
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Anexo 7

ATO 19 DEOITLBRO

Em 1997 as escolas técnicas do Hstado deixavam de ser

gerenciadas pela Fundação de Apoio á Escola Pública (FAEP). para

adotar uma política educacional voltada para o ensino técnico, com a

Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC)

Mas tal fundação que tinha, a principio, o objetivo da criação de

um projeto técnico pedagógico e captar recursos para reverter em

investimentos nas escolas, e na verdade uma mascara enada pelo

Presidente F11C e o então Governador na época Marcelo Allencar para

implementar no Estado a Reformulação do ensino técnico* projeto que

desqualifica nossas escolas como pólos geradores de conhecimento e

tecnologia, transformando-as em centros de ensino voltados para

qualificação e requalificação de profissionais em operações de maquinas

e não na produção de tecnologia

Além de implementar este nefasto projeto a Faetec é marcada pela

incompetência, pelo autoritarismo, a não consulta aos estudantes,

trabalhadores e ainda ronda sobre ela suspeitas de corrupção

Eleito com um discurso popular, acreditávamos que com o

Governador Anthony Garotinho a situação iria melhorar, terrível

engano Garotinho e o Presidente da FAETEC Sr Azevedo mantém o

mesmo projeto exeludente do governo anterior. L, o autoritarismo,

incompetência e as suspeitas de corrupção continuam no mesmo nível

Por isso exigimos

• Fora Azevedo! Por um Presidente deito pela base!

• Basta à Reformulação do Ensino Técnico!

• Pelo aumento da grade curricular das matérias básicas

• Democratização da FAETEC

• Pela criação de um conselho consultivo formado por

estudantes, trabalhadores e associações de pais de alunos

• Transparência nas contas

• Orçamento Participativo

Apoio: CONGETE, SINTEC -RJ, SEPE, APRAETEAB, APIERJ
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Anexo 8
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Anexo 10

E.T.E. REPÚBLICA

F.ste ato não e só para criticar, exigir ou cobrar [ sim. mostrar que os
estudantes do Republica querem construir uma escola melhor, pois a
escola e nossa e temos capacidade de melhorar muito

Fazermos este manifesto por

• Um Grêmio mais forte

• Para que orçamento participativo saia da promessa e se torne
realidade

• Pela realização do JLTL

• Pela feira de ciências para os alunos, não com os alunos
• Pela democratização geral da escola

• Por reformas na escola

• Para que os profissionais respeitem os alunos, nos casos de
desrespeito que sejam punidos

• Reforma do vestiário masculino

• Colocaçáo de grades nas quadras, pois os acidentes são constantes
• Pelo estágio para todos

• Melhorias e modernização dos laboratórios

• Por uma grade curricular, com intuito de formar profissionais e
não maquinas

• Para que todas as decisões da FAETEC passe pelos alunos

Ato dia 19 de outubro as 1 Ih

Em frente ao CETEP Quintino

144



Solidariedade: uma possibilidade..

■•■■,:/^Lv3 <í

- •• ■--:■» acham que com a reoradi-_'aiü«.ip!-ji,._- lii>ajriiaila.nr.-,-iw>or;!fio^v.,iM.^ir-c

Alunos de ensino técnico protestam
A ur--i dj Fundação de Apoio ao

Pi -h, : í>r-u..;<5. ^içiec. lizcram.

-M.i n j'.ü p^bütü en ^rent-? à

f -'.: .; Técnica

cslá cdik jindc d curs.3 :écni :.i cs

cr*nr3biiic.3de;, os p'CW<->as -inju^

ú*Ca cs ensine váo rr. :.i."

orm rnr rurrot.. í-mj-j ue

-Juntfy, o üst^ciii f':

eacniL! vt purn ii;|rfiss:jna

ooo do Kib^;-'L;. i-k. i n',iní'i

1:jr"laçuc c ypííiuis tirn orõ.■- : •" j.1" da nava ç,'al-?

■■: ■ -■' aui-eíMiinou, procicias. Lleaiin-.-i ;i:ie -ir-1,

■ , !::■. > c-saiijanics. rna-.Éririi- obr -riitono qcvlti-j ■■;•.:-

:: -.-. -.s iiracion.jr,do o üp'-:-ndi/adc ^rorrosnhaao pc!ã iiiili:u>.jriii d
.•-' .. j y.ara. a ares técnica Os ensina :n?.?. ií.s;.

■' ■'.■ífdühünqueaareüra^ "Vc-- Icrinjiar sr

i 00 prccrana, o Im^í cc íhiuí: o^

: iiuü '/d ri.ír T r • t ^ rv-

r fh.jç,ii.üeci_-ri::.ji;u

., :.un.yriv" ;:or o-,

L.f.ts .-: ,í y|i1b Jr; ensi

iCjiíCc u ívd ;:.

-xtfí o prc^t-í-io-ai que i!i:-:..i >:-:.\

^-Tic-uir jn arsc Ic-ir- cc

aeavuntagem com

ji.-Ics que o tiverem

-" :•-' Dt ic

iTlfM-,'-,.': ,j,( |ijL.-.L.^ d. n-.::J.:ll. :,!■.

qrHR^ r.jriiculísr w.viwii;.-r í1, :>;!

^'i;.ao conr.'.u com c apc. o rtc ij-tdic •

Anexo 11

i; j

145



Anc\i> 12

CDSVOCAÇÃOB-BDIFITOJ.^ 579.-Z0-30 Em 10:08,7000

ASF AL IEC • A«OC. DOS SIIRV. DA FUNDAÇÃO DE APOIO A ESCOLA TÉCNICA

A C Dtptíi J:j-iJico-ou

PC, «.«# * .ta» S.- Wegrt do Trtfri» nc E«* A H» *

-13 sefit;sst *mm

. sede da 0*9^ R^"* * T'abelh= ^ Esta* d° Ri° *
Carts. 251 - W andí

» Srn de p.^ar de MESA DE ENTENDIMENTO «r.

de ílctgs tr*alt-«as. ARTIGOS 28.! 54.157.162.163,186.172.174.182.19J e 199.

Por opgnuno i*™ q^e M( g

Custes, «vesteas. oc^ovadaraente. <ie po&res M cwteâo O "So cc^aredr-rto no te t te-a

acima designado poderá ensejar o exaurimento da ação fecal.

Siiva Cosia

i
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ADPAETEC - Aifocf.çio dos DomdV«í da
Fundada »m 07 de novembro de 139fl

Ficha dí ddutnmcnto dr Inicriçii, de Docente* (Profana e
íPrceíiefaereni letra de forma)

Ííq & Janeiro, /_ /

Rio áe Jajjcirq,

desejo

QJã !i danscu
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ASSOCIAÇÃO DE POCEN
CTKC - ADFAFTEC Anexo 14OCIAÇÃO DE POCENTtg

realizada do teatro da FAETEC, era Quintino no dia 11 de maio de 2000.
de elevância para os &**«%Gostaríamos de esclarecer os seguintes pontos que cremos -sei de relevância para os Doumu*

1 Queiramos ou nân dentro da FAETKC existem .és Associações Duas que pretendem defender
os direitos dos funcionária^servidores J&Âtfmmo. nas ligada aos docente*, proferes c
uistrutores registrada como ADFAETEC. no Registro Civil das Pessoas Jurídicas em 21.01..««.

I 2 - A partir desse fato, nós da ADFAETEC respeitamos a forma como as duas estavam se
constituindo e as divergências ocorridas Atcnu-sc que era, e continua sendo nossa intenção apoiar

uma \ssociacao de Servidores c/ou Funcionária, mas por motivos éticos não nos caoia intencnr

nesse assunto pois o nosso Estatuto nos dá competência pr<,a amarmos apenas com docentes.
3 Quando da enacâo da ADFAETEC tivemos coúio para^éma de estatuto o da UERJ. pois ela

está na Secretária de Ciência e Tecnologia, como ^F^^ * " .^^^'^S^S
Universidade permitia a coexistência de três Associacoe-i (ASDUERJ, A5UEKJ. a^mui-lj

participativas e democráticas quanto ao âmbito de atuação específica c solidárias quando o assunto

lhes é comum, por exemplo, ajuste salarial. ... Sn „.,<.,.„
4 -Desconfiamos do oportunismo do argumento de que a proposta de uma única Associado possa ;

hoje. com mais de um ano do nosso registro e a época de eleições municipais, estar servindo apenas
para demonstrações de políticos de ocasião com o único objei. vo. demagógico, de dividir-nos. Paia
ADFAETF.C funcionários e servidores possuem ampla capacidade de discernimento para assumir

propostas próprias e gerirem-sc sem paternidade ou tut;!» dos docentes ou quem quer Q™ seja
5 - \ ADFAETEC por principio náo abnga posicionamentos de caráter político partidário por (

entender que o universo da preferência de cada docente não nc« -.«ori» por falta de unanimidade e ;
! legitimidade a colocar nos nossos discursos c ações a dialéncu desse ou daquele partidOi Temos
qS ter argumentos próprios c convincente, e por eles sem.o* ratados independente de quem

0 - a momuzaçèo realizada surge como ponto importante. Sem dúvida a chamada feita para a
Reunião envolvendo ajuste salarial convocada por ninguém identificado às claras l sujeito
indeterminado) obteve uma adesão significativa de outras unidade, alem de Quintino Paia nos com
um ano de mandato cumprido surge como uma forma de rellexào, já que temos problemas, sim. de

! opcracionalidadc, que por força do estatuto somos obrigados a cumpn-lo. Assim, temos que

convocar uma Assembléia Geral Extraordinária, por edital pago, pua'estabelecermos o valor da
conrnbuiçso mensal dos associados, transferencia da Sede provisória par» Quintino e traçar uma

nova pauL de assuntos já que o5 nossos sào ainda os prov^nes e muitos foram resolvidos no todo
ôu ™ parte, e isto cL o tempo dispensado, para nós, pela FAETEC das Compíementaçõe*
Pedagógicas.

7 - Esclarecendo às críticas, foi por nós levantado como ponto* conquistados,
í - Redução da carga horária: de horas relógio para horas aula, com reivindicação para até *8 horas

aula 2000. c 24 horas jâ em 2001.
| - Pagamento do enquadramento por titulação restando Instrutores e Isentes cedido da Sfcb

Refeição nas unidades para docentes.

- Esclarecimento, por solicitação nossa.sobre q»..il sena o rwiinc jurídico da FAE1HC: Estaluiano,
resposta conforme Parecer no. 1 B/99 (SLBN) da Procuradoria do Estado.
- Atendimento aos Docentes com problemas lidados as Direções de Unidades ou CE 1 fcr s
- Defesa do principio das eleições para diretores de Escolas mantendo .sençáo de preferencia pm

algum dos candidatos (Santa Cruz, Adotpho Bioch. Marechal I íennes . !SERJ)
- Pagamento do trienio para os estatutários da FAETEC ( í m igc ^ \D )
- Oficio para os Instrutores pleiteando a mesma carga horária dos piofessoics
- Participação junto corn uma comissão de professores cedidos da ^J^ ã SECT P^3 ™iUi*u
de problemas gerados pnncipalmenie pela aplicação ■' "

A D1RETORL4
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SINFAETEC

Sindicato dos Servidores da ttiáft

Fundado em 03/12/1999
| Hliado a Social D*mocmcia Slndlc,

Proposta de Stndicalização (; í!' 1 ?
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Anexo 16te ^ Anexo 10 ^

APRAETEAB
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E RESPONSÁVEIS DE ALUNOS DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ADOI.PHO BLOCH

EDITAL de CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

a apraetkaii -associação m pais e responsavtlis dos alunos da iiscoia técnica
ESTADUAL ADOLPHO BLOCII, convoca, todos <w wus associados e us demais pais de aJunou, paia a
ASSEMBLÉIA GF.RAL ORDÍNÀRIA E RJCTRAORDINÁRJA que íar. t«>il2ar no próximo dia « de *bnt de
2000.(sáhado >. ás 12 00 horas no PAiio lmen» da Escola Tecmca Adolpiio Bloch para deliberar em pnmetr«
«mvucaçio com maioria absoluta às. 1200 hs f cm seguixta cunwicaçào as 12:30 hs tom qualquer "quonnn "
è a seguinte ordem do A-.a

I-Esclarecimentos sobre a Progressão Parcial (dependência)
2- Eleição dos suplentes dos representante» de rumo

'- Criação das «wnÍM<5«s de a) Everaos Socáis, b) Atividades Sociais c > A«>mpinhajner,to àc Ofcras ,
d) Acompanhamento de Técnica Pedag^ca e e) Acompanhameitso de Rotinas Escofa'es

4- £fe:f*u do Presidente da Corniiiao Fusal. _

^Aprovação das Imhai i^ai* e do ptano d* BabaJWrdi atuaJ «esào

Rio de Janeiio, 3 de abrir de 2000-

JOR
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Anexo 17

FORMULÁRIO

PROJETOS PNUD COM AÇÕES EM DESENVOLVIMENTO LOCAL
SUSTENTÁVEL

1.Informação básica do projeto:

A. Titulo do projeto: Programa de Reforma da Educação Profissional - PROEP

B. Duração esperada: 6 anos

i: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD

D Fonte de financiamentoTc^tole^i^é^^ Interamericano de
Desenvolvimento BID n° 1052/OC-BR por US$ 250 milhões e a contrapartida nacional com o
equTvalente a US$ 250 milhões, composto por US$ 125 milhões do Fundo de Amparo ao
Trabalhador - FAT e US$ 125 milhões do Tesouro Nacional

E. Custo total: US$ 500 milhões

2. Resumo do projeto com contexto atualizado:

A. Problema principal a resolver:

A necessidade de reformular o sistema de educação profissional no país,

atualmente composto por escolas de Educação Profissional pouco atualizadas

técnico, pedagógica e tecnologicamente, e que vêm formando profissionais pouco

sintonizados com as demandas do mercado de trabalho.

B. Objetivo do projeto

Implementar a educação profissional, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
vTsandTao aumento da oferta de vagas e da melhoria da qualidade de cursos de níveis básico,
técnico e tecnológico, em sintonia com as demandas do mercado de trabalho.
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17 (continuação)

C. Estratégia do projeto

Para alcançar o objetivo proposto, o PROEP conta com ^ subpiogramas:
o Subprograma A está voltado à implementação de Políticas Globais para a
ducaçío 1rofisS1onal, contemplando a reestruturação/fortaledmento das jeas
responsáveis pela educação profissional, tanto a nível nacional como estadual,
incluindo o desenvolvimento de sistemas de informação Para a ^ucaçao
profissional e de modelos alternativos de gestão escolar, o desenvolvimento
to o pedagógico, através de estudos de mercado de trabalho, da elaboração de
novTdiretrizes curriculares e da criação de um sistema de certificação de
competências, e o desenvolvimento e capacitação de recursos humanos para a

educação profissional. Já o Subprograma B financia projetos de P^^f ^
investimento nos Estados e nas escolas. Para os estados estão sendo finar c ados a
elaboração e a implementação dos Planos Estaduais de Educação Profissional -
PEP e a elaboração dos Planos Estaduais de Educação Media - PEM. Também
estão sendo financiados a elaboração e implementação dos Planos f^&^
Escolas - PEC junto às Escolas Federais, Estaduais e do Segmento Comunitaiio,
sendo esse último através de parceria com entidades privadas sem Uns lucrativos e
entidades municipais. Considera-se que este segmento devera ser o principal
veículo para a expansão do sistema de educação profissional no Brasil.

D. Resultados alcançados

Até iulho/99 foram assinados 60 convênios de investimento, sendo 31 com
escolas da Rede Federal. 16 da Rede Estadual e 13 do Segmento comunitário,

perfazendo recursos da ordem de R$ 113,6 milhões, além de convênios de Pre-
Investimentos para a elaboração de PEM e PEP com 25 estados, num total de
recursos de R$ 5,1 milhões. Também foram assinados 19 convênios de Pre-
Investimento para a elaboração de PEC, num total de recursos de R$ 1.1 münao.
Dessa forma o PROEP já comprometeu recursos da ordem de R$119.8 milhões no
financiamento de projetos de investimento e pré-investimento para a educação
profissional. Além disso. 17 novos convênios encontram-se em fase de publicação,
num total de R$ 29.7 milhões. Esses convênios representarão, ao longo do
desenvolvimento do Programa incremento considerável no numero de vagas na

educação profissional.

E. Liçõesjiprendidas
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» exclusiva aas sndi-

ick» e onde serão re-

*>s as curso* dequa-

ç q^

grafssional, que atandorlo

exclusivamente ao ündica-

tearto *• seus dcp<TK}ont<rí

Altas este é o gra<yle dife-

rrnrial do nosso stndtcato,

o Sinraetec, em relação a

faetec - a preocupação cem

a renda e Qualidade de vdd
da trabmhwlor e de sua

família. A nossa política du
rar** o oesenvoMmerto do

iwm: sindicdta, o Sm-

faetec, será a mesma da
época da Asfacttc, a de»
fesa dos direitos do traba

lhador, a exemplo do decre

to 23644-A 10/97, putatea-

fii-r no DOCRJ de 29 de

OLíubro de 97, que neçjla-

rwnta o qoadro úe pessoal
da Faetec, e que institui o

plano de Carreira e Remu
neração, que está esque

cido e, caso nâo haja gran

de mobilização de nossa

pate, nào fé dúvidas que
permanecerá esquecido. O

nosso sindlcata, a Sintoetec

tem que ficar de frente
nesta questão. A nossa luta

tem oue ser constante, a

wtempki da Asfaetec, que

teve como principal con-

quista o almoço pata todos

os ^jrKtonários lotados em
Quintino, onde forno* bus

ca r a apiim da primeira

dama dt> estado +, <r

i«mwitr sainus vitonocos

A partir de agora retvin-

diçarrmw atem do que Jà

foi dKO, 0 vdte-transporte,

conforme determina a lei, e
alimentadk) de qualidade

para tortos os trabalha
dores, «informe estabelece

o PAT - Programa <te Ali

mentação da ir&tMlhaaar

A»em disso, teremos conos

co o convênio com a
ACMER], atendendo a

antiga reivindicação da
categoria, cocn atendii iwiitu

medico, laboratorial e

adontDlògicD de quMdadr,

que será extensivo a seus
dependentes, devido a

fragilidade que noje en
contra-se o laser]. Nosso

sindicato, o Sinraetec, <3e-
senvotverâ ainda em car-

certa com a Fundacentro,

estudo especirteo em re-

kaçáo a saúde e á segu
rança do trabalhador. Ape

sar de saber que as sindi

calizados terão todos

estes b»n«ffcK», atem da

sede campestre, departa

mento jurídico, rede de
desconto convemasa,

co&perativa de consuma

(oetta básica tf» ai>mr>-

ta(,ao), auxilio funeral,

«te-, náo consigo contwr

entretanto, minha emo-

çáo ao falar de nosvo
prinüaal prti}eu>J a notsa

menina dos olhos; Os
cursos de qualificação e

requalircacao profissional,
que em parceria com a

5OS e com apoio do FAT.

r»osso »&]«tivo ê gerar

emprego e renda para

nossos familiares, pro

movendo melhoria na

qualidade de vida de

todo» nos.

Agora companheiros,

chegou o nrmçnto dv *■-

netirmos o seguinte. Sa

bemos o quo o nosso san-

rJcato. o Sinfaetec, poderá

fazer per nós. Resta saber r.

que poderemos fazer para

que o nosso sindicato, o

5infaetec fique cada vez

mar* forte e possa nosre-
preãentdr uida veje melhor.

Saudações Traijalhistas
dó irmão e companheiro.

Presidente do Sinfaetec
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Outros Anexos

:VOCÈ

ÊUSTÚU4 DE AMO*

Era uma m? mu itiu auJt twrtinm o* irfuntir* unHmenlm; aALCGMA, <i lUSTtZÁ. a

VAIDADE, <i U8ED0MU uAMO* t omw.

ApÊivanètLo Amor cuido*para y« uuía, <» uMH/nftatm uhniittJm; rir tnítlofiih*

Kk&l*. « ifto Mil MT i

com*penç«rw/fa<r uifmmate amSUA ifha.QmnJrja tüm»*ts

Mut*i>i 9 lUfuati * *k 4mt: _nfmm, k*rmt com toei

f: _ttiopmo. mn barco *nàci*w de atro* prato t voei mír nu oito

Emio.pamm a VaidaJt * tkpeém: _Oh' VanlvJe, kvê-mtwm voei.-

Sàopaaa, -wrí nu 3u/4ir mtu barco.

UifaJir^t •uhm Tnitrai
_Trsutío. pouor som weí*

_Ahf Amor, tuou li» tmtt <fn* pHfirvjkarbumAu

Jédr*tifKK*h.

n 1i

im*ftC4Vtá,úAmircomtiotutA«rjr £r«A>/nix»n«um

»**. « tU «nldu>Woii: &í*c, *«ur. 4W t» u Ura

iirJtrfA-ii*nflr fW nrf te nyiirrrv drptffrt-'— r -rnrrr -*•• yfc'-*^

rf tàSki

_ S*(>rJar>a,()mmrrti
ÈU ntpani**_Q Tef
O Impo' Umpar qtiòo Temp» me vumt wfiw 7

Qtre«m«11 /V«v«, w/mwiw,<M(oi*"»*» r ^w«M

FAZENDO A

DIFERENÇA
NiUt» peta wmw DMIm.
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CETEP QUINTINO ( E. E. F. REPUBLICA) - Respostas dadas às nossas reivindicações.

1) Reunião com os diretores da escola (Professora Lélia e Professor Celso) em 14/07/99.

Problemas I: Situação:

- Banheiros separados (anexo 2) Resolvido

- Salas sem portas e sem lâmpadas (anexo 2) Em andamento

- Salas dos professores (anexo 2): - Organização e Limpeza: Em andamento

- Armário para os diários Em andamento

- Cortina Em andamento

- Ar Condicionado Em andamento

- Telefone Em andamento

- Microcomputadores (biblioteca) Em andamento

- Telefone público Em andamento

Obs.: Deverá ser instalado um orelhão em frente ao anexo 3.

- Aulas de Informática

Obs.: As inscrições deverão ser feitas junto a comunidade.

Problemas II:

- Indisciplina dos alunos. Encaminhamento: - Será feito um

levantamento do problema e as possíveis soluções serão discutidas pelas coordenações.

Distribuição da carga horária dos professores. Encaminhado.

Integração entre os professores (anexos 1, 2 e 3) Encaminhado.

Cursos de aperfeiçoamento nos horários pedagógicos. Encaminhamento : - Negociar

com as respectivas coordenações.

- Lugar adequado para reuniões pedagógicas. Encaminhado.

2) Reunião com os diretores da ADFAETEC (Professores Newton e Sérgio).

Problemas.

- Refeitório para funcionários. Encaminhado.

Obs.: A FAETEC pretende construir um restaurante, mas alegam falta de estrutura, no

momento, para atender ao quadro funcional.

- Carga horária dos professores. Encaminhado.

- Enquadramento dos professores. Encaminhado.

Obs.: A ADFAETEC solicita que após a solução do problema seja reivindicado os

valores retroativos.

- Reajuste Salarial. Em aberto.

Obs.: Prioridades para as cláusulas sociais.

- Aulas de língua estrangeira para os professores. Encaminhado.

Obs.: Deve acontecer em breve.

- Plano de saúde Em negociação.

Obs.: Aguardando definição das leis que regem os planos de saúde.

- Carga horária reduzida para estudos de pós-graduação.

Obs.: Entrar com processo na FAETEC.

Professor Joel Carlos (representante da ADFAETEC).
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REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Av. Presidente Wilson, nr. 164 -S^fWtmM^m^■possibilidade...

Centro — Rio de Janeiro - RJ

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que revendo os dados existentes nesta data, nos arquivos deste

cartório a requerimento da parte interessada, para fins de arquivo, NADA

CONSTA, com referência ao registro da sociedade ASSOCIAÇÃO DE PAIS E

RESPONSÁVEIS DE ALUNOS DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL
/ y

ADOLPHO BLOCH (APRAETEAB). Eu,/Cjpcial Substituto, subscrevo e

assino. Rio de Janeiro, 20 de junho de 2002./

UCA87780

Emolumentos: i\ \
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Ri© de Janeiro, 05 de fevereiro de 20Q1.

À Escola Estadual de Ensino Fundamental República

At Sr3 Diretora

de afastamento a partir

que exerço nesta U.E.

problemas particulares.

Reporto-me a V.8\ no sentido de informar meu pedido

05/02/2001, da função de professor de Matemática - 20H

Outrossim, tenho a informar que tal decisão deve-se a

Sendo o que se apresenta para o momento.

Cordialmente.

Aiiton Arruda Ferreira Filho

ii/
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PREFEITURA

DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL Dt" GOVERNO

COORDENAÇÃO GERAL DO SISTEMA DE DEFESA CIViL -

G/COSIDEC

CÓP!A AUTÊNTICA DA VISTORIA DE EMERGÊNCIA (BOLETIM DE
OCORRÊNCIA N° 0731/2001), REALIZADA PELO DEPARTAMENTO D£
ENGENHARIA DESTA COORDENAÇÃO GERAL À RUA VICENTE LICÍNfO,
56 - TUUCA, EM 13 DE FEVEREIRO DE 2001.

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA: "Trata-se de vistoria emergência! realizada no
prédio do pré-escolar do Instituto de Educação. Este prédio tem um pavimento e é

uma edificação antiga, tendo sido já vistoriada em 17/10/2001 pela Defesa

Municipal. Em nova vistoria ao local comprovou-se foram feitas obras de

recuperação no prédio, principalmente retirada de partes soltas de reboco e

pintura dos tetos de várias dependências da Escola. Constatou-se também que

após estas obras, novos pontos de infiltração surgiram, sendo assim, em caráter

preventivo, continuam interditados os banheiros das crianças e o refeitório.

PROVIDÊNCIAS: - À DVE. Vistoria realizada pela Engenheira KÁTIA REGINA
ALVES NUNES, Matrícula 10/156.932-6"

Copiei fielmente

Ma DAS GRAÇA$$£LLOSO DE SOUZA

11/156.201-6

VISTO

6/02/20J

,uis André Moreira Alva

dr.nador Tòc;.ico

COSIDEC - Mat. 11/151563-4

ATENÇÃO
A presente CÓPIA AUTÊNTICA documenta, tão somente, vistoria

da emergência realizada por técnico desta CQSIDEC, com o

objetivo de apurar a. existência de possíveis riscos envolvidos na

ocorrência comunicada.

A constatação de risco iminente e seu dimensioiiamenio

determinam o acionamento dos órgãos afins do SISTEMA, onde

as informações concludentes sobre o evento poderão ser

obtidas.

158



Solidariedade: uma possibilidade..

\^ F ti N O A Ç"aTD

GETUUO VARGAS
ESCOLA BRASILE«A DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MESTRADO

Nome: AILTON ARKUDAFERREIRA

FILHO

Praia de Botafogo, 190 - Botafogo

Rio ae Janeiro - RJ - Tel: 536 -9Í37/9>182
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