UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO
ESCOLA DE COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E HUMANIDADES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
DOUTORADO EM EDUCAÇÃO

EDUARDO CALSAN

POLÍTICAS PÚBLICAS E FORMAÇÃO NO ENSINO TÉCNICO: DESAFIOS DE
UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO NO ESTADO DE SÃO PAULO

SÃO BERNARDO DO CAMPO
2017

EDUARDO CALSAN

POLÍTICAS PÚBLICAS E FORMAÇÃO NO ENSINO TÉCNICO: DESAFIOS DE
UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO NO ESTADO DE SÃO PAULO

Tese apresentada ao Programa de PósGraduação em Educação, da Universidade
Metodista de São Paulo, como requisito parcial
para obtenção do título de Doutor em Educação.
Orientadora: Profa. Dra. Roseli Fischmann
Área de Concentração: Educação
Linha de Pesquisa: Políticas
Educacionais

SÃO BERNARDO DO CAMPO
2017

e

Gestão

C138p

Calsan, Eduardo
Políticas públicas e formação no ensino técnico:
desafios de uma instituição pública de ensino no Estado de
São Paulo / Eduardo Calsan. 2017.
213 p.
Tese (Doutorado em Educação) -- Escola de
Comunicação, Educação e Humanidades da Universidade
Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2017.
Orientação: Roseli Fischmann.
1. Educação 2. Ensino profissionalizante – São Paulo
(Estado) 3. Políticas públicas em educação I. Título.
CDD 379

A tese de doutorado intitulada “POLÍTICAS PÚBLICAS E FORMAÇÃO NO ENSINO
TÉCNICO: DESAFIOS DE UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO NO
ESTADO DE SÃO PAULO” elaborada por Eduardo Calsan, defendida e aprovada
em 27 de novembro de 2017, perante a banca examinadora composta por: Profa.
Dra. Roseli Fischmann (presidente/UMESP), Prof. Dr. Décio Azevedo Marques de
Saes (UMESP), Prof. Dr. Roger Marquesine de Quadros Souza (UMESP), Prof. Dr.
Almir Martins Vieira (UMESP) e Prof. Dr. Luiz Silvério Silva (UMESP).

________________________________________________
Profa. Dra. Roseli Fischmann
Orientadora e Presidente da Banca Examinadora

________________________________________________
Profa. Dra. Roseli Fischmann
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação

Programa: Pós-Graduação em Educação da Universidade Metodista de São Paulo.
Área de Concentração: Educação
Linha de Pesquisa: Políticas e Gestão Educacionais

Dedicatória

Dedico este trabalho a todos os professores e todas as
professoras que exercem sua docência no ensino técnico, que
despendem todas as suas energias para a construção da
carreira do aluno, futuro profissional que se valerá da educação
para a transformação de si mesmo e da realidade, a ponto de
tornar-se um cidadão de bem e promotor de mudanças no
espaço social.

Agradecimento

Ao PROSUP/CAPES pelo apoio a este trabalho.

AGRADECIMENTOS
A Deus, que mesmo em sua imaterialidade, esteve presente em todos os
momentos de minha construção profissional e pessoal, iluminando meus caminhos e
atendendo meus pedidos de saúde, paciência e perseverança.
À minha querida e amada Família, pelo amor incondicional e pelas
manifestações de apoio, crédito, esperança e paciência durante o processo de
doutoramento.
À estimada Profa. Dra. Roseli Fischmann, pelas orientações e pelos
ensinamentos durante todo o processo de construção deste estudo.
Aos

Professores

do

Programa

de

Pós-Graduação

em

Educação,

representados pelo Prof. Dr. Décio Azevedo Marques de Saes e Prof. Dr. Roger
Marchesini de Quadros Souza, pelo conhecimento, amizade e cumplicidade.
Ao querido Amigo Me. Thiago Nunes Roberto, pelos inúmeros conselhos
acadêmicos e de vida, sempre com admiração, carinho e uma palavra certa para a
minha indecisão, por nunca me cobrar e entender o meu momento durante esta
caminhada.
À querida Amiga Dra. Denise de Almeida Ostler e sua linda Família, presente
que o processo de doutoramento me deu e que levarei para a vida toda, pessoal e
profissional, por entender minhas angústias e sempre conseguir encontrar uma
saída quando tudo parecia se perder pelo tempo ou pela impaciência.
À Profa. Dra. Leda Moreno, pelo carinho e dedicação com meus
pensamentos, vendo lógica e forma nos parágrafos e citações.

LISTA DE SIGLAS
CEB

Câmara de Educação Básica

CEDES

Centro de Estudos Educação e Sociedade

CEET

Centro Estadual de Educação Tecnológica de São Paulo

CEETPS

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza

CNE

Conselho Nacional de Educação

CONFEA

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

CREA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

DCNs

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio

EJA

Educação de Jovens e Adultos

ENEM

Exame Nacional do Ensino Médio

ETIs

Escolas Técnicas Industriais

ETEs

Escolas Técnicas Estaduais

ETECs

Escolas Técnicas

FIRJAN

Federação das Indústrias do Rio de Janeiro

IDEB

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

INEP

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira

LDB

Lei de Diretrizes e Bases da Educação

MEC

Ministério da Educação

PCNs

Parâmetros Curriculares Nacionais

PROEM

Programa Expansão, Melhoria e Inovação no Ensino Médio do
Paraná

SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

SENAC

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

IFECTs

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia

UNB

Universidade de Brasília

UNICAMP

Universidade Estadual de Campinas

LISTA DE FIGURAS
Figura 1. Exemplos dos modos de produção primitivo, asiático ou escravista,
feudal e socialista. (da esquerda para a direita) ........................................................ 31
Figura 2. Representação gráfica da degradação do trabalho ao longo do tempo,
por força do capital .................................................................................................... 32
Figura 3. Representação gráfica da fragmentação do trabalho e os agentes do
Capita ........................................................................................................................ 34
Figura 4. Exemplo da divisão do trabalho pelo capitalista varejista como
estratégia para baratear o emprego .......................................................................... 46
Figura 5. Representação gráfica do círculo vicioso do capitalismo ........................... 47
Figura 6. Representação gráfica do tempo útil e o tempo livre, em disputa pelo
capital e pelo trabalhador .......................................................................................... 52
Figura 7. A dupla tarefa dos jesuítas: catequizar os povos indígenas e ensiná-los
pequenos ofícios para garantir sua subsistência....................................................... 63
Figura 8. Asilo dos Meninos Desvalidos, criado em 1875 ......................................... 65
Figura 9. Antigo prédio do Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, janeiro de
1858 .......................................................................................................................... 67
Figura 10. Situação de trabalho dos imigrantes em grandes latifúndios ................... 67
Figura 11. Fachada da Unidade Federal Fluminense, 1909 ..................................... 68
Figura 12. Oficina de artes gráficas do SENAI/PR, em 1953 .................................... 70
Figura 13. Oficina de artes gráficas da FIRJAN/RJ, em 2010 ................................... 71
Figura 14. Escola Profissional Masculina, 1914, com alunos no curso de
marcenaria ................................................................................................................ 74
Figura 15. Escola Profissional Feminina, 1914, com alunas no curso de culinária ... 75
Figura 16. Fachada da ETEC João Belarmino, em Amparo, 1904............................ 76
Figura 17. Alunos no curso de mecânica, na década de 1970 ................................ 109
Figura 18. Aluno no curso Técnico em Eletrônica .................................................. 112
Figura 19. Teia de Pistrak, adaptada para o curso técnico de nível médio ............. 124

LISTA DE QUADROS
Quadro 1. Referenciais criados pelos capitalistas para mensurar e controlar o
trabalho em escritório para aumento da produtividade e acumulação ...................... 43
Quadro 2. Demonstrativo do número de ingressantes, concluintes e a evasão
geral de uma Unidade de Ensino pertencente à rede de escolas técnicas
públicas do Estado de São Paulo.............................................................................. 54
Quadro 3. Linha de tempo indicando eventos, em dimensão federal, que
marcaram a história do ensino técnico no país ......................................................... 71
Quadro 4. Listagem da legislação federal pertinente ao ensino técnico no país ....... 76
Quadro 5. Números absolutos de matrículas efetivas, unidades de ensino em
funcionamento e o número de docentes no ensino médio, segundo regiões do
Brasil ......................................................................................................................... 97

LISTA DE GRÁFICOS
Gráfico 1. Distribuição dos sujeitos de pesquisa, segundo o gênero ...................... 134
Gráfico 2. Distribuição dos sujeitos de pesquisa, segundo faixa etária ................... 134
Gráfico 3. Distribuição dos sujeitos de pesquisa, segundo tempo de docência ...... 135
Gráfico 4. Distribuição dos sujeitos de pesquisa, segundo a área de graduação ... 135
Gráfico 5. Distribuição dos sujeitos de pesquisa, segundo estudos de pósgraduação ............................................................................................................... 136
Gráfico 6. Distribuição dos sujeitos de pesquisa, segundo a formação
pedagógica .............................................................................................................. 136

RESUMO
Esta investigação teve como objetivo identificar as variáveis implicadas no processo
de formação profissional considerando as relações do ensino técnico de nível médio
com as demandas do sistema econômico e as políticas públicas voltadas para esta
modalidade, sobretudo as desenvolvidas nos últimos sessenta anos. Foram
ponderados também neste estudo, os indicativos históricos do ensino técnico no
Brasil e em São Paulo; a formulação de políticas públicas educacionais sob os
aspectos sociopolítico, econômico e histórico, bem como os principais desafios que
o curso técnico tem enfrentado em sua trajetória. O percurso metodológico teve
como base, inicialmente, a pesquisa bibliográfica e documental, posteriormente
complementada pela pesquisa qualitativa. Valeu-se das contribuições dos autores:
Braverman, Cunha, Fischmann, Ferretti, Frigotto, Piketty, Carneiro, Ciavatta, Ramos,
entre outros. Participaram da pesquisa de campo, mediante aplicação de
questionário, professores que atuam no curso técnico de nível médio em uma
instituição pública, mantida pelo Governo do Estado de São Paulo. Os resultados
coletados foram considerados tendo como parâmetro referencial o elenco de quatro
categorias de análise levantadas a priori: currículo, prática docente, qualidade do
ensino e cidadania. Entre os dados conclusivos destacaram-se: a ineficiência e a
falta de aderência entre o que se espera e o que se tem na realidade de um
percurso formativo; a consecução de metas por parte das mantenedoras com a
finalidade preponderante relacionada às questões econômicas e não educacionais;
a defasagem técnica tendo em vista as constantes mudanças no âmbito da
tecnologia; o reduzido debate com vistas ao alinhamento do plano de trabalho
docente e, por fim, a visão de que o técnico não é mais considerado o elo entre o
graduado e o chão de fábrica e sim, mão de obra qualificada.
Palavras-chave: Ensino técnico – formação profissional. Escola técnica. Políticas
Públicas - ensino técnico.

ABSTRACT
The aim of this study is to identify the variables involved in the professional training
process, taking into consideration the relationship between technical education in
secondary school and the demands from the economical system and the public
policies focused on this modality - especially those developed in the last sixty years.
The study took into account the historical indicative values related to technical
education in Brazil and in São Paulo, the design of public policies from the the sociopolitical, economical and historical perspectives, as well as the main challenges
faced in the course of their implementation. The methodological track was initially
based on bibliographical and documentary research and later enhanced by
qualitative research. The study was developed based on contributions by the
following authors: Braverman, Cunha, Fischmann, Ferretti, Frigotto, Piketty, Carneiro,
Ciavatta, Ramos, among others. The field study was based on the application of
questionnaires to secondary school teachers in technical education from a public
school, maintained by the State of São Paulo. The results were taken into
consideration based on a four-category frame of analysis, defined a priori, based on:
curriculum, teaching praxis, quality of teaching and citizenship. Amongst the
conclusive findings, the most important were: the inefficiency and lack of cohesion
between what is expected and the reality of a formative track; the progression of
targets defined by the maintaining associations aimed primarily not at educational,
but financial objectives; the technical gap due to continuous advances in technology;
poor discussion and reflection regarding teachers’ alignment plans and, finally, the
view that the technician is no longer considered to be the link between the
undergraduate and the shop floor, but it is viewed as qualified workmanship.
Key Words: Technical Education - Professional Training. Technical School. Public
Policies. Technical Education.
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INTRODUÇÃO
OS PROPÓSITOS DO ESTUDO
Inicio este caminho afirmando que busco um dos quesitos primordiais para a
vida das pessoas: a transformação de sua realidade através da educação. Mesmo
lutando sozinho, muitas vezes, ou tendo a companhia de bravas pessoas em outros
tantos embates, carrego em mim, por questão de formação, tanto a valoração por
uma visão humanista quanto o reconhecimento da importância para o cotidiano da
perspectiva das ciências exatas.
Em relação à condição de “ser professor” – expressão na qual ressalto o
termo “ser” como a dimensão que me permite expressar o quanto tenho enraizado
este estado – entendo diferir do “estar professor”, por se tratar de algo passageiro,
até mesmo descompromissado, condição esta exercida por significativa parcela de
colegas (sem críticas, apenas uma constatação da atual situação). Daí porque se faz
necessário voltar no tempo, mais especificamente, para os anos de 1990, quando
cursava o antigo primeiro grau. Naquela época tive excelentes professores, com os
quais ainda tenho amizade e a companhia e muito respeito; tenho a eles como
espelho e para os quais rendo minhas homenagens. História, Matemática, Ciências,
Português... disciplinas estanques nos livros e práticas, porém complementares na
vida. Isso eles me ensinaram. Não existe compartimentalização do conhecimento.
Tudo se complementa, tudo se interpenetra. Não existe o mais fácil e o mais difícil.
Existe sim, a coexistência, a interdependência e a interlocução.
Passar lição na lousa, uma vez que eu era o representante de sala e a
professora Takako Okino, de Ciências, estava imobilizada por causa de uma fratura
no braço, acredito ter sido a primeira grande motivação para o início da docência:
giz, lousa, classe, uma disciplina estudada e entendida, algumas palavras sobre o
assunto... Minha primeira aula dada.
Ainda nos anos 1990, durante o segundo grau numa escola técnica – sim, sou
filho de metalúrgico e de dona de casa, que cresceu vendo os primos cursarem o
ensino técnico e meus pais achavam a ETE Lauro Gomes (antiga denominação para
Escola Técnica Estadual) de São Bernardo do Campo ser a escola para o filho do
trabalhador, com ensino de qualidade, fácil acesso (o que não era bem assim,
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porque havia o temido “vestibulinho”, cuja preparação começou seis meses antes,
num cursinho preparatório, que acabou me preparando também para a rotina
puxada de um ensino integral), gratuita, e que me daria um bom futuro – a
admiração pelos professores (o ser iluminado, paciente) só aumentou.Todos
engenheiros ou tecnólogos, inteligentes, bem arrumados, trabalhando numa
instituição de grande porte, por longo tempo, considerada a escola técnica de nível
de excelência da América Latina
Estudei muito. Não dormi por várias noites para dar conta dos inúmeros
projetos e relatórios de montagens práticas em laboratórios, gráficos e avaliações.
Aprendi a ter organização, cuidado com o que não é meu, respeitar o limite das
pessoas, respeitar a mim mesmo enquanto cidadão e futuro profissional. Formação
integral - da pessoa e do técnico - predisposto a lutar por um lugar na sociedade e a
me tornar útil na cadeia produtiva do meu país.
Foi nesse tempo que percebi que a escola técnica também pode mesclar
ciências exatas com humanidades, aprimorando e integrando a formação do
indivíduo. Quando numa aula de Artes, o professor Pedro Ravelli (ex-diretor da
Unidade, com formação em Engenharia Mecânica e Educação Artística) descreveu
sua reação ao visitar um museu fora do país ao encontrar “Guernica”, de Pablo
Picasso. Ele relatou que sua emoção não foi contida diante da força que a obra
transmitia. Ora, para um estudante de curso técnico nos anos 1990, filho de pais
trabalhadores, era algo impensável, fora do contexto, porém prometi a mim mesmo
que um dia sentiria a real emoção desta obra de arte. Em 2004, tive a oportunidade
de estar no Museu Reina Sofia, em Madri, e a emoção tomou conta do agora
engenheiro, lembrando cada palavra ouvida do professor, quando ainda era
aspirante a técnico.
Antes de terminar o curso técnico, em 1995, participei de um processo
seletivo para uma vaga de estágio na Rhodia Química (antes da “Lei do Estágio” –
Lei n.11788/08 – havia a necessidade de mil horas de desenvolvimento
supervisionado, no ambiente de trabalho, para a obtenção do diploma de técnico),
meu primeiro emprego formal. Foram doze meses de aprendizado, revisões práticas,
saberes, deveres, direitos, encantamentos, dissabores. As experiências que
permitiram aprender e discutir com os melhores profissionais, time unido voltado a
garantir o sucesso de todas as metas de manutenção da Empresa, fizeram - me
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repensar as possibilidades para a faculdade que se aproximava: Medicina ia para o
terceiro lugar, Engenharia encabeçava agora o topo da lista, e correndo por fora,
vinha a História, tão estudada e amada, até então. Aliás, a História me fez ganhar
uns bons trocados dando aulas particulares, graças à professora Maria Luiz, quando
cursava o primeiro grau, que dizia que a História não é “decoreba de datas”, mas
sim, o entendimento dos fatos e a busca explicativa dos acontecimentos.
Ao completar o ano de 1996, o estágio acabou, um novo emprego surgiu (eu
já era técnico e a SIA – Serviços de Instrumentação e Automação – contratou-me) e
no vestibular deu a lógica: Engenharia Elétrica, na Universidade São Judas Tadeu.
Numa instituição com seiscentas vagas oferecidas, fui aprovado em 27° lugar. O ano
de 1997 prometia, já que eu trabalhava na área e agora poderia, também, pensar na
pesquisa e no desenvolvimento da técnica.
Questionando meus Mestres da Engenharia (São Judas, USP, Mauá, FEI),
queria saber sobre a diferença entre bacharelado e licenciatura. Se eu fizesse
licenciatura, poderia dar aulas. Mas será que é isso mesmo que eu queria? Antes da
matrícula na Licenciatura, já no começo de 2001, fui conversar com o grupo de
Pedagogia da São Judas. Professor Ubajara Soares de Oliveira, sempre tão solícito,
atendeu-me e me entendeu. Até porque, fez carreira como diretor de uma unidade
do SENAI, em Santo André. Ora, um engenheiro licenciado não seria novidade para
ele, mas para o curso, sim.
Nesse momento, além de ter como leitura de cabeceira Ogata, Gussow,
Albuquerque e Stevenson (alguns dos autores da Engenharia Elétrica), passei a
compartilhar também estudos de Freire, Piletti, Libâneo, Cortella, entre outros.
Nascia uma preocupação: como fazer as duas instâncias dialogarem? Meu relatório
de estágio versou sobre o tema.
Foi então, que folheando o jornal de um domingo de abril de 2003, vejo o
edital de concurso público para contratação de professores para a escola técnica, na
qual havia estudado dez anos atrás. Percebi que era chegada a hora de atuar em
sala de aula, até porque vinha me preparando para este passo, mesmo que de
maneira inconsciente. Fiz a inscrição para cinco disciplinas, mas só prestei quatro
provas/aulas teste (uma não compareci por motivos profissionais na empresa onde
atuava como engenheiro). E qual foi a surpresa? As bancas foram compostas pelos
mesmos engenheiros e tecnólogos admirados de antes. Fui aprovado nas quatro
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bancas e, desde então, exerço a docência no ensino técnico de nível médio. O
mesmo curso que num momento anterior ensinou-me a ser organizado, a ter
cuidado com o que não é meu, a respeitar o limite das pessoas e a respeitar a mim
mesmo enquanto cidadão e profissional. Assumi as aulas no período noturno, tendo
dupla jornada: durante o dia, trabalhando como engenheiro e, no período noturno,
atuando como professor.
No mesmo ano de 2003 surgiu a oportunidade de cursar uma pós-graduação
Lato Sensu na área de Engenharia, na Universidade Federal de Uberlândia,
ampliando minhas chances de crescimento profissional na Empresa e, por
decorrência, permitindo o aprimoramento dos meus conhecimentos relacionados à
docência e aos assuntos a mim atribuídos, conforme pontuação obtida. (numa
escola técnica prevalece também a pontuação na atribuição de aulas). Mas, a pósgraduação adiou “temporariamente” a conclusão de minha licenciatura, interrompida
em 2002, para a dedicação exclusiva ao meu TCC na Engenharia.
Já em 2006, após concluir a pós-graduação, conclui também a Licenciatura e
cumpri todos os pré-requisitos para a certificação. Com os dois certificados, minha
pontuação docente subiu significativamente, o que possibilitou dedicar-me às aulas
e aos assuntos que me são mais próximos. Ainda no mesmo ano, finalizando um
projeto pedagógico de aplicação em uma comunidade carente, eu e meu grupo
(Ronaldo Silva, educador físico – hoje doutor em sua área -, Beatriz Mangueira,
bióloga – hoje doutora em sua área -, Karin Okubi, bióloga – hoje mestra em sua
área), sob a supervisão do professor Ubajara, fomos convidados a expor a
experiência e os resultados na Semana da Pedagogia, o que rendeu em uma
saudável provocação a participar, futuramente, de um processo seletivo para o
mestrado em Educação. Persisti nesta proposta...
Assim, buscando novos sentidos para a relação da Educação com questões
da área das exatas é que encontrei o processo seletivo da Metodista, com vagas
para a linha de pesquisa em Políticas e Gestão educacionais. E, por que essa linha
era tão especial? Era e é especial para a discussão e pesquisa sobre a minha área
de atuação (ensino técnico, nível médio). Quando ingressei na escola técnica, na
condição de professor, encontrei uma realidade totalmente diferente daquela que
frequentei como aluno. Não foi só o tempo que passou. A qualidade do curso foi
deixada de lado, privilegiando o sucateamento das unidades escolares e a
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depreciação do trabalho docente, sobretudo reflexo de políticas públicas (na
verdade, políticas de governo) pensadas na desoneração do Estado e para garantir
a diminuição de sua participação nesse ramo de ensino.
Como no projeto de mestrado, tratei da desconstrução do ensino técnico em
São Paulo, a partir da LDB/96, também observei no Estado mais rico da federação,
e em outros estados, que os problemas relacionados ao ensino técnico se
agravavam justamente pela falta de vontade política e intervenções constantes no
funcionamento dos seus cursos. Assim, no segundo semestre de 2009 ingressei no
mestrado, abraçado pelo professor Dr. Décio Azevedo Marques de Saes e, no
primeiro semestre de 2011, defendi a dissertação. Este ano também marcou minha
entrada na docência no ensino superior, por meio do convite do professor José
Mauro Diniz, indicado pelo professor Luiz Carlos Farkas, meu companheiro e mestre
na área de automação industrial e controle de processos, para assumir aulas
vinculadas à minha especialidade, nas Faculdades Oswaldo Cruz, para as carreiras
de Tecnologia em Polímeros e Engenharia Química. Neste mesmo ano, também me
desliguei das atividades de engenheiro na iniciativa privada, substituindo meu
horário de trabalho na empresa por horas-aula, nos cursos técnicos de Eletrônica e
Mecatrônica. Dessa forma, tive o primeiro contato com classes do período diurno,
perfil com diferenças marcantes quando comparado ao do alunado de curso noturno,
fomentando ainda mais minha busca pela pesquisa e respostas às questões abertas
no processo de mestrado.
Ainda nesse período de transição da empresa para a escola, iniciei contratos
de consultoria (válidos até hoje, portanto em atividade) na área de Engenharia e
assumi a coordenação do curso técnico em Eletrônica, da ETEC Júlio de Mesquita,
servindo a equipe gestora da Unidade, onze classes nos três turnos e vinte e sete
professores, atividade esta estendida até maio de 2013.
Durante os estudos de mestrado e após a defesa, outras questões surgiram.
O trabalho da dissertação foi continuado com a participação em encontros,
palestras, congressos, amadurecendo um novo projeto de pesquisa, agora
desenvolvido no doutorado. Desde minha entrada como professor no curso técnico,
apoiado em pesquisas, mas principalmente, baseado em minha trajetória até aqui,
busco ser um profissional engajado, empenhado, crítico, sabedor dos meus direitos
e deveres, trabalhando tais valores em sala de aula, oficina e laboratório,
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devolvendo um pouco daquilo que eu sempre tive desde o início de minha formação:
respeito, em todos os sentidos, em todas as instâncias, em todas as formas.
Breve cenário do curso técnico de nível médio
O curso técnico, nível médio, voltou ao cenário nacional, seja pela alta
demanda por mão de obra qualificada, seja pela discussão a respeito da formação
profissional exigida a cada avanço que a tecnologia promove. Assim, diversos
aspectos vieram à tona exigindo mais debates e aprofundamentos, entre eles: a
estrutura atual do currículo dos cursos, o investimento do Governo e parceiros
privados, a formação de educadores e, principalmente, políticas públicas que
balizam essa modalidade de ensino. Quando menciono curso técnico ou
profissionalizante, trato também da preparação para o trabalho e o ingresso do
indivíduo (ou sua manutenção) nesta esfera. Entretanto, considerar o trabalho
implica em também considerar o capitalismo, incluindo pontos de entraves gerados
por esse modo de produção, sobretudo no que diz respeito à relação capitaltrabalho. Desta relação resta-nos pensar de que maneira o trabalho (intelectual ou
manual) apresenta uma independência e não seja apenas motivo de exploração
para o aumento da renda do capitalista, já que lucro não é pecado, mas sim,
exploração, conforme assinala Piketty (2014). Nesse sentido, segundo Fischmann
(1984), a escola técnica deve fugir do papel de mera produtora de mão de obra
qualificada e voltar a ter papel marcante na formação do cidadão de bem.
Historicamente, trabalho e trabalhador vêm sendo explorados por qualquer
que seja o regime de produção. Na Primeira Revolução Industrial (século XVIII), o
aumento da concentração de renda e capital se efetivou pelo aumento da produção,
fortalecida pela introdução do vapor e dos modos de produção e controle dos
processos manuais, sobretudo quando o trabalhador passou apenas a operar
máquinas capazes de elevar a produção, e sua condição de explorado deteriorou
uma vez que não era mais dono do seu trabalho manual e impedido de aprimorar
seu trabalho intelectual (também fragmentado em planejamento e execução).
No processo de industrialização ficou evidente que os poucos detentores do
capital subjugavam aos mais pobres, e, por decorrência, o trabalho foi sendo
precarizado. Os tempos foram assinalando que a participação do trabalho na
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acumulação de renda aumentou, muito mais em função do também aumento de
impostos pelo Estado, e este com a ideia de tornar-se presente, teve acentuada e
gradual ineficiência, pregando o mínimo de intervenção.
Sendo o trabalho uma forma que o indivíduo tem para contribuir com a
sociedade na qual se encontra inserido e considerando que nenhuma instituição
funciona sem o trabalhador, mesmo sendo altamente mecanizada e automatizada
(ainda que nos dias atuais agrega-se mais valor ao trabalho intelectual que ao
trabalho manual – saber fazer x saber pensar), por vezes, a escolha de sua
profissão é uma questão importante a ser ponderada e, ainda mais, a relação
formação e profissionalização. Nesse sentido, torna-se fundamental orientar e munir
cada pessoa com o máximo de informações, tanto acadêmicas, quanto práticas,
com a finalidade de capacitá-la como ser pensante, crítico e atuante consciente em
sua área. Não mais permitir a que esse trabalhador seja submetido à precarização
ou mesmo que desenvolva seu trabalho em condições de incertezas, inseguranças e
de desrespeito. Reforça-se essa concepção de “divisão”, conforme assinala
Fischmann (1986) apoiada em Harry Braverman: “[...] onde o trabalho no escritório
se assemelha cada vez mais ao trabalho nas oficinas mediante sua “racionalização”,
caracterizando-se não mais como trabalho mental, porém como trabalho manual”.
Sob outra perspectiva, tanto a Declaração dos Direitos Humanos (artigo 26,
de 1948) quanto a Lei de Diretrizes e Bases do Ensino (Lei n. 9394/96) afirmam que
o ensino técnico e profissionalizante deve assumir um aspecto geral, não minimalista
em seus conteúdos. Inúmeros questionamentos se fazem presentes nos dias atuais:
até que ponto a preconização dessa preparação está realmente generalizada de
modo que a formação profissional deixou de ser objeto da escola técnica e foi
repassada integralmente ao mercado de trabalho? Qual a tendência para os
próximos anos, uma vez que tanto se prega pela universalização do ensino técnico
através de programas de inclusão social? Uma vez universalizado o ensino técnico,
a legislação, a escola, o professor e a infraestrutura como um todo serão
suficientemente capazes e eficazes para suportar esta nova demanda? Em nome da
atualização, algumas técnicas suprimirão ou extinguirão a interação professoraluno? Como o ensino técnico está inserido no ensino médio? Uma nova pedagogia,
voltada para essa modalidade de ensino, deveria ser pensada, já que o alunado está
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em formação para assumir um posto em uma corporação ou prestadora de serviços
e determinadas posturas não podem mais ser aceitas?
Quanto à qualidade do/no ensino técnico - mais unidades, mais recursos
financeiros, mais professores (e suas capacidades e limites) ou uma reforma geral,
total e completa para manter e melhorar o que já existe? Ainda pensando na
qualidade, o aluno que chega ao curso técnico, mesmo passando por um processo
de admissão (vestibulinho), tem condições de acompanhar o curso? Como tornar a
aula e os assuntos voltados ao seu dia a dia numa empresa motivadores, de modo a
garantir a participação e a superação das carências do alunado? Como vencer a
concorrência desleal de jogos transmitidos na TV no mesmo horário de aula,
aplicativos de telefone celular que “desviam” a atenção do estudante dentro e fora
da sala de aula e dos laboratórios?
De que maneira o Estado, a direção da Unidade Escolar e os colegas de
profissão podem auxiliar o professor a vencer suas frustrações diante dos problemas
elencados? Até que ponto a escola técnica deixou de ser um espaço de construção
e aprimoramento de conhecimentos e passou a ser apenas uma mera expedidora de
diplomas para alunos desmotivados e alienados? Quais as perspectivas do mercado
de trabalho que recebe o estudante de um curso técnico, considerando o
conhecimento adquirido, tanto na perspectiva da formação profissional quanto na
formação cidadã?
Tais questionamentos que têm como fim último a promoção de um ensino de
qualidade, com vistas à transformação de cada pessoa e da realidade, instigaramme a seguir um caminho investigativo.
Neste estudo, entendo a educação técnica, assim como todos os outros
ramos como uma locomotiva para o desenvolvimento. Dessa forma, a educação não
pode ser considerada somente como transformadora do indivíduo, mas também, da
sociedade. O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, já em 1932, assinalava
essa preocupação, ao considerar a educação para o trabalho e o trabalho como
princípio educativo e reformador, fundindo preparação cidadã com a preparação
profissional. Cunha (1998, p.65) retoma esta questão chamando a atenção para uma
“clara divisão entre dois segmentos opostos do sistema educacional [...], o ensino
primário-profissional e o ensino secundário-superior [...] ”
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A relevância do estudo
Após longo período de esquecimento, o curso técnico de nível médio voltou a
ser lembrado, seja em plataformas eleitorais, seja em propostas de inovação e
modernização, ou ainda, de uma maneira mais abrangente, como meio de transição
do indivíduo em épocas de crise.
Independentemente da forma como tem sido reportada, a modalidade ensino
técnico de nível médio1 brasileiro pode e deve ser considerado dignamente, uma vez
que por meio dele são criadas condições a que o trabalhador adquira conhecimentos
específicos e desenvolva seu potencial de aprendizagem, aprimore suas
competências e habilidades, aspectos que permitirão a transformação da sua
realidade pessoal e social.
O campo de investigação deste estudo reside em uma instituição pública
estadual de ensino técnico, sediada no estado de São Paulo. Trata-se da
mantenedora da maior rede estadual de escolas técnicas públicas no país, contando
com 220 unidades escolares, 213 mil estudantes, presente em 162 municípios
paulistas e 138 cursos nos setores industrial, agropecuário e de serviços.
Outro ponto a considerar é que o estado de São Paulo é detentor do maior
número de matrículas em cursos técnicos de nível médio, se comparado aos outros
estados da federação (386.002), segundo dados de 2012, o que corresponde a
54,5% da modalidade ensino técnico, conforme citado em Calsan (2014).
Levanta-se também o aspecto de que como o estado de São Paulo é a
instância federada que possui a maior rede de escolas técnicas públicas, mantidas
pela instituição pública investigada, qualquer alteração nas políticas públicas, neste
ramo de ensino, produz reações de adequação e exequibilidade. Porém, observa-se
ao longo do tempo, que tais políticas deixaram de ser públicas e passaram a ser de
governo, mudando a cada mandato e impactando, de imediato, a gestão da
Instituição, bem como a estrutura dos cursos oferecidos.
Para a academia, esta pesquisa torna-se relevante por despertar o debate
acerca de políticas públicas fortes e perenes, que levem o curso técnico, de fato e
estudo, utilizo o termo “ensino” sem, no entanto, reduzi-lo, apesar de ter ciência de que o
termo “educação” é mais abrangente. Destaco também a noção de que a legislação separa ensino
profissional de ensino técnico, instrução tecnológica de ensino tecnológico.
1Neste
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de direito, ao patamar que sempre mereceu estar e, ainda, que ele cumpra seu
papel de formação de um cidadão crítico e ciente dos seus direitos e deveres, tanto
na sociedade quanto em sua carreira.
Sendo assim, destaco como um dos pressupostos para este estudo que: o
foco das políticas públicas ao serem substituídas e desvirtuadas, ao longo dos anos,
por políticas de governo desdobram-se historicamente na estrutura de uma
instituição pública de ensino técnico do estado de São Paulo, mais especificamente
no que tange aos processos de gestão, de procedimentos pedagógicos, da
administração (central e das unidades escolares), dos custos e da qualidade da
educação técnica – aspectos esses que impactam diretamente na formação do
estudante que opta por esta modalidade de ensino.
Diante de inúmeros questionamentos e na tentativa de buscar respostas a
eles, o presente estudo alicerça-se no seguinte problema central:
Quais variáveis encontram-se implicadas no processo de formação profissional de
alunos de uma instituição pública do estado de São Paulo voltada precipuamente ao
ensino técnico, tendo em vista as relações do ensino técnico profissional com as
demandas do sistema econômico e as políticas públicas?
Decorrem desta questão, os seguintes objetivos:
Objetivo Geral: identificar os elementos constitutivos do processo de formação
profissional de alunos de uma instituição pública de ensino técnico do estado de São
Paulo, considerando aspectos como: estruturação do ensino técnico profissional,
demandas do sistema econômico e políticas públicas, sobretudo desenvolvidas nos
últimos sessenta anos, a partir da LDB/61.
Objetivos Específicos: a) caracterizar indicativos da evolução histórica do ensino
técnico no Brasil, bem como sua relação com as políticas públicas, sobretudo a
legislação específica educacional – anterior (dos últimos sessenta anos) e vigente, e
com as expectativas do mercado de trabalho; b) analisar a formulação de políticas
públicas educacionais voltadas para o curso técnico, do ponto de vista sociopolítico,
econômico e histórico, com base nas legislações pertinentes; c) identificar elementos
comparativos de ordem organizacional e pedagógica entre as proposições do atual
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ensino técnico de nível médio e o ensino médio oferecido no Brasil (nos últimos
trinta anos), considerando questões de currículo, prática docente, habilidades,
competências, cidadania, tecnologia, mercado de trabalho, entre outras; d) elencar
os principais desafios que historicamente vem enfrentando uma instituição pública
de ensino técnico do estado de São Paulo.
Quanto ao percurso metodológico, a presente tese comporta duas fases
investigativas: a primeira, de cunho teórico-descritivo explicita o ensino técnico de
nível médio e suas relações com o sistema econômico e as políticas públicas. A
segunda, posteriormente complementada pela pesquisa qualitativa tendo como
instrumento de pesquisa, questionários aplicados aos sujeitos de pesquisa
(professores que atuam no curso técnico de nível médio, com experiências
anteriores ou em decurso na gestão de unidades de ensino, com o objetivo de
buscar sua visão sobre a relação do ensino técnico com o sistema econômico e as
políticas públicas). Reforça-se a intenção pela busca de dados junto aos
professores, uma vez que se evidencia de fundamental importância dimensionar a
noção que têm sobre uma possível integração entre ensino e mercado do trabalho,
já que o ensino profissional coexiste no espaço social e num sistema econômico.
No que concerne à análise dos resultados, este estudo encontra-se
referenciado por um elenco de quatro categorias de análise levantadas a priori. São
elas: currículo, prática docente, qualidade de ensino e cidadania.
Isto posto, esta tese apresenta-se com a seguinte ordenação estrutural:
Capítulo 1. Demandas do sistema econômico: sobre as relações do capital com o
trabalho, com a produção e o ensino técnico. Breve estudo sobre a relação capital,
trabalho e forças de produção. Este estudo considera em sua composição autores
como: Roseli Fischmann, Harry Braverman, Palmira Petratti Teixeira, Celso João
Ferretti, João dos Reis Silva Júnior, Eugene Schneider, Frederick W. Taylor, Thomas
Piketty, John Humphrey, Octavio Ianni, Paul Singer, Claudio Salm, entre outros.
Capítulo 2. Evolução histórica do ensino técnico no Brasil e no Estado de São Paulo:
breve consideração. Aborda sucintamente a história da evolução do ensino técnico,
porém relacionado à história da evolução do ensino profissional no Brasil e no
estado de São Paulo. Este capítulo busca apoio referencial nas obras de: Liliane
Bordignon, Demerval Saviani, Luiz Antônio Cunha, Jailson Alves dos Santos, Irma
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Rizzini, Maria A. Monteiro Oliveira, Gustavo Capanema, José S. Baia Horta, Sabrina
Rodero Ferreira Gomes, Sergio das Graças Correia, Marise Ramos, Antonia
Solange Pinheiro Xerez, Celso Carvalho, Gaudêncio Frigotto, Maria Ciavatta, Daniel
Rodrigues, Dante Henrique Moura, Jamerson A. Silva, Justino de Souza Junior,
Fernando Fidalgo, José A. Correia, Nara L. Rocha Fidalgo, entre outros.
Capítulo 3. Políticas Públicas para o ensino médio e o ensino técnico. Consideramse as políticas públicas que nortearam a constituição e a trajetória do ensino médio e
do ensino técnico na realidade brasileira. Este capítulo conta com contribuições de:
Moaci Alves Carneiro, Liliane Bordignon, CEDES/Unicamp, Instituto Roberto
Simonsen, Demerval Saviani, Moisei Pistrak, Paulo Freire, Décio Azevedo Marques
de Saes, Roger Marquesine de Quadros Souza, Claudio Vicentino, Gianpaolo
Dorigo, entre outros. Finaliza-se com a contribuição da Escola para o Trabalho, de
Moisey Mikhaylovich Pistrak - pedagogia desenvolvida na Rússia durante a
Revolução, em 1917- a partir da qual são estabelecidos alguns paralelos.
Capítulo 4. Formação profissional no ensino técnico: a realidade de uma instituição
pública de ensino técnico no Estado de São Paulo. Faz-se neste capítulo análise dos
dados investigados, tendo como referencial as categorias de análise: currículo,
prática docente, qualidade de ensino e cidadania.
Considerações finais – responde-se à pergunta central do estudo, bem como aos
objetivos propostos. Por fim, esboça-se breve contribuição sobre o ensino técnico na
sua relação com as Políticas Públicas e a formação profissional.
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1. DEMANDAS DO SISTEMA ECONÔMICO: SOBRE AS RELAÇÕES DO
CAPITAL COM O TRABALHO, COM A PRODUÇÃO E O ENSINO TÉCNICO
Este trabalho de pesquisa se inicia com um estudo sobre as relações do
capital com o trabalho, a produção e a escola técnica. Sem a intenção de traçar com
densidade uma linha do tempo, mostra-se como o ofício foi aos poucos sendo
substituído pela técnica por meio da força da produção e do capital e, como o ensino
técnico permeou essa transformação. Reflete também sobre aspectos que dizem
respeito de como o trabalhador é visto pelo capital, ao mesmo tempo, de como se
percebe a ponto de evidenciar relações imbricadas e complexas. Para tanto, essa
discussão tem base nos seguintes especialistas: Harry Braverman, Celso Ferretti e
João dos Reis Silva Júnior, Michel Foucault, John Gilissen, John Humphrey, Octávio
Ianni, Sérgio Pinto Martins, Davide Mota, Thomas Piketty, Jair Teixeira dos Reis,
Arion Sayão Romita, Mozart Victor Russomano, Cláudio Salm, Eugine Schneider,
Paul Singer, Frederick W. Taylor, Palmira Petratti Teixeira e Segadas Vianna.
A compra e venda da força de trabalho não é um fenômeno atual, cujo
“serviço assalariado” é observado desde a antiguidade, nas artes, na mecânica e em
trabalho físico não qualificado.
Considerando o trabalho no contexto mundial, é possível caracterizá-lo em
diversas fases - desde o trabalho escravo, passando pelo sistema de servidões,
posteriormente, pelas corporações de ofício e pela Revolução Industrial -, quando
surge o Direito Laboral, com seus desdobramentos até o presente século. Daí
porque a intenção de explicitar alguns pontos que se fazem necessários à
compreensão da categoria “trabalho”, por meio de uma breve linha temporal.
O homem sempre trabalhou, primeiro para a obtenção de seus alimentos, já
que não tinha outras necessidades face ao primitivismo de sua vida. Depois, quando
começou a sentir o imperativo de se defender dos animais ferozes e de outros
homens, iniciou-se então, na fabricação de armas e instrumentos de defesa. Nos
combates que travava contra seus semelhantes, pertencentes a outras tribos e
grupos

e,

principalmente,

após

o

travamento

de

disputas,

os

homens

gradativamente foram compreendendo de que em vez de liquidar os prisioneiros, era
mais útil escravizá-los. E, aos escravos eram dados os serviços manuais exaustivos
não só por essa causa, como também, porque tal gênero de trabalho era
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considerado impróprio e até desonroso para os homens válidos e livres, segundo
Vianna (1991).
No tocante à Escravidão - primeira forma de trabalho - o escravo era
considerado apenas uma coisa, sem qualquer direito, afinal não era tratado como
sujeito de direito, e sim, propriedade do dominus. (MARTINS, 1999).
Na Antiguidade Clássica, a escravidão entre os egípcios, gregos e os
romanos atingiu grandes proporções. Por sua vez, em Roma, os grandes senhores
tinham escravos de várias classes ou níveis, desde os pastores até gladiadores,
músicos, filósofos e poetas. Para os romanos, a organização do trabalho constituiuse em três tempos distintos: o trabalho escravo, em que o homem se transformava
em res – sujeito à vontade despótica de seu proprietário - ; o trabalho em
corporações e finalmente, o trabalho livre.
A apropriação do solo levou ao surgimento das desigualdades sociais e
econômicas e tais desigualdades levaram a diferenças consideráveis de produção
de um clã para outro, de uma família para outra, segundo Gilissen (2001). Decorre
desse cenário de desigualdade, o aparecimento de ricos e pobres e, por
consequência, o surgimento de “classes sociais”. A partir dessa condição, tornou-se
mais distinta a hierarquização da sociedade. Formou-se inicialmente, uma sociedade
fortemente estruturada, feudal, piramidal, com destaque para um chefe – o cabeça –
e, abaixo do chefe, vassalos, depois os vassalos dos vassalos e finalmente, os
servos e os escravos.
Tal hierarquização foi se complexificando à medida que apareceram novas
classes, entre as quais, a dos sujeitos livres e a dos não livres. Com base em
diversos pretextos, a escravidão dos povos mais fracos prosseguiu por vários
séculos. Mesmo com a queda da Constantinopla, em 1453, a escravidão teve sua
continuidade com o descobrimento da América.
Num segundo momento, o regime da escravidão foi se transformando no
plano histórico, em um sistema de servidão, no qual o trabalhador, gradativamente
foi se personalizando. O servo não mais representava o res (coisa), como no regime
da escravatura. O direito da época lhe reconhecia algumas prerrogativas civis. O
trabalhador ressurgiu com uma característica inteiramente nova: passou a ser
pessoa, muito embora seus direitos subjetivos fossem limitadíssimos, segundo Reis

29

(2007). Era a época em que senhores feudais davam proteção militar e política aos
servos, que não eram livres, mas, esses tinham de prestar serviços nas suas
propriedades. Os servos tinham de entregar parte da produção rural aos senhores
feudais, em troca da proteção que recebiam e do uso da terra, segundo Russomano
(2002). Dessa forma, para Mota (1997), o feudalismo foi um sistema social, político e
econômico caracterizado pela relação de dependência pessoal entre servos e
senhores.
No século XVI, o feudalismo foi substituído por outro sistema econômico.
Reportamo-nos às Corporações de ofício - terceiro momento da configuração do
trabalho, ainda na Idade Média. Passaram a existir, segundo Vianna (1991), três
espécies de trabalhadores: os mestres, os companheiros e os aprendizes, sobretudo
em função da necessidade de fugir dos campos, nos quais o poder dos nobres era
quase absoluto. Foram gradativamente concentrando populações nas cidades,
principalmente aqueles que tinham conseguido a condição de sujeitos livres. Vianna
(1991) ainda esclarece que os grupos que se formaram nas cidades tinham como
força de aproximação a identidade da profissão. Por isso, o surgimento das
corporações de Ofícios ou Associações de Artes.
Para Reis (2007), os aprendizes eram jovens trabalhadores, submetidos à
pessoa do mestre, que aprendiam o ofício. Essa aprendizagem era um sistema de
trabalho pesado e os mestres sempre impunham aos aprendizes um regime férreo
de disciplina, usando largamente dos poderes que lhes eram conferidos pelas
normas estabelecidas pela corporação. Terminada a aprendizagem, subiam eles à
categoria de companheiros, que eram oficiais formados, mas sem condições de
ascenderem à mestria. Na realidade, os mestres acabavam por bloquear essa
ascensão, para impedir a concorrência e assegurar a transmissão dos privilégios
aos seus filhos ou sucessores.
A partir do século XIV, com o surgimento do capitalismo mercantil (troca de
produtos excedentes), o emprego dos ofícios tornou-se a marca da mão de obra
utilizada. Lembrando, no entanto, que as corporações de ofício não passavam de
uma fórmula mais amena de escravidão do trabalhador e foram abolidas pela
Revolução Francesa em 1789, uma vez consideradas incompatíveis com o ideal de
liberdade do homem, segundo Martins (1999).
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O processo de transformação da economia baseada na atividade agrária
manual para a atividade industrial mecanizada, iniciado na Inglaterra no século XVIII,
foi expresso pela Revolução Industrial. Surgiram à época, duas classes com
interesses opostos: de um lado os detentores do capital e dos meios de produção e
do outro os operários.
Historicamente, conforme Romita (1997), sucederam-se basicamente três
revoluções gerais da tecnologia, engendradas pelo modo de produção capitalista
desde a revolução industrial, da segunda metade do século XVIII: Primeira fase –
fins do século XVIII, princípios do século XIX, proporcionada pela produção de
motores a vapor por meio de máquinas; Segunda fase – fins do século XIX,
princípios do século XX: desenvolvimento e aplicação do motor elétrico e do motor
de explosão; Terceira fase – a partir da Segunda Guerra Mundial: automação por
meio de eletrônicos. Assim, recorrendo a Reis (2007), a invenção da máquina e sua
aplicação à indústria provocaram a revolução nos métodos de trabalho e,
consequentemente, mudanças nas relações entre patrões e trabalhadores.
No século XVIII, com base no capitalismo industrial

2

impulsionado pela

Revolução Industrial, notou-se grande contingente da classe de trabalhadores
assalariados na Europa, negociando sua força de trabalho em troca de algo que
trouxesse sustento e conforto para si e sua família. O que se negociava e, ainda
hoje se negocia, era a mão de obra, a força para se trabalhar num período de
tempo, e não a quantidade de trabalho. Isso só foi possível porque o capitalista, que
não distingue o trabalho da força de trabalho, encarou o segundo como fonte
inesgotável de formas e plasticidade, porém recurso extremamente importante para
o acúmulo e expansão de seu capital.
A força de trabalho para o capitalista foi sendo o elo entre a adaptabilidade e
as infinitas possibilidades de se produzir mais, e também em excedente, se produzir
melhor (e, com isso, aumentar o lucro). Mas, esqueceu-se este mesmo capitalista,
que essa força de trabalho era inesgotável3, porém limitada por fatores que

2

O início do capitalismo industrial efetivou-se quando um único indivíduo absorveu o trabalho de
muitos, até então estes eram independentes ou trabalhavam por diária. Também neste ponto existiu a
preocupação com o aprimoramento da técnica e da ferramenta, ambas para o aumento da produção,
conforme Braverman (2014).
3 “Para os industriais, o operário, considerado um trabalhador braçal por não ser exigido esforço
intelectual, não precisaria de férias, bastando uma simples noite de sono para que fossem respostas
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influenciaram diretamente na qualidade da atividade prestada. Neste momento, o
capitalista por não conseguir depreciar mais ainda o trabalho, passou a embutir sua
parcela de valor no produto/serviço, buscando o controle dos meios de trabalho a
qualquer custo, inaugurando assim, novas relações, já que todo o processo tornouse sua responsabilidade.
Figura 1. Exemplos dos modos de produção primitivo, asiático ou escravista, feudal
e socialista e a cópia de um contrato de trabalho (da esquerda para a direita)

Imagem que reproduz um contrato de trabalho (último quadro) e diferenças do modo de produção
capitalista em relação aos demais, que “institucionaliza” a exploração.
Fonte: http://ecosdetuntum.blogspot.com.br/2015/11/conceitos-do-marxismo-i.html.

Quando o capital tornou-se dono não só da força de trabalho, mas também
dos meios de produção, visando acúmulo e não desperdício fez surgir a figura da
gerência, mesmo que ainda, de maneira primitiva e “justificada” para essa lógica. A
autonomia do artesão e do trabalhador desapareceu diante do capital e as relações
de trabalho mudaram, ou seja, quem tinha a técnica empreitava o trabalho,
transformando-se em gerente do contratado. Ficava então instalado assim, o
controle.
Ressalta-se que a ideia central de controle, ainda mais sob a ótica capitalista,
remete às pessoas diretamente atreladas às questões do tempo, do trabalho e das
relações de poder e suas estratégias de persuasão, de perpetuação, disciplina,
vigilância, repressão, normatização, entre outros pontos, segundo Foucault (2010),
fazendo romper a fronteira do aceitável e do justo, culminando na exploração e no
lucro pelo lucro.

as energias gastas durante o dia.” (TEIXEIRA,1990,p.144).Ressalta-se o descaso para com a
condição do trabalhador frente ao lucro.
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Em alguns países, inclusive no Brasil, por exemplo, foram instaladas vilas
operárias para se controlar, além da moradia, a ação dos movimentos grevistas e a
continuidade

da

produção

pela

baixa

rotatividade

e

“adestramento”

dos

trabalhadores já acostumados à atividade. Portanto, o gerente apareceu como
agente do capital, quase sempre atuando além desta fronteira. Quanto mais feliz e
adestrado for o trabalhador, menores serão os problemas do capitalista e maior
serão a produtividade e o lucro. Lembrando que não entraram no jogo questões
como, qualidade de vida ou bem estar do operário, mas sim, do controle de sua vida
e de suas atividades, como bem exemplifica Teixeira (1990, p. 91), ao afirmar: “[...]
constituiu-se em elemento de controle patronal, introjetando a moral e os costumes
burgueses no operariado, reafirmando a estratégia de despolitização do mundo
fabril”.
O controle consolidou-se a partir do momento da “separação da mão de obra
do cérebro, tornando-se a mais decisiva medida simples na divisão do trabalho
tomada pelo modo capitalista de produção”, explica Braverman (2014, p.113). O
capitalismo industrial só se perpetuou porque o capitalista conseguiu impor “essa
premissa” por meio da divisão do trabalho, não dando chance, por sua vez, à
qualificação do trabalhador.
Figura 2. Representação gráfica da degradação do trabalho ao longo do tempo, por
força do capital

CAPITAL,
DESESTÍMULO

LUCRO PELO
LUCRO

DEGRADAÇÃO
DO TRABAHO
PELO TEMPO

OFÍCIO/
TÉCNICA

AUTOMAÇÃO E CONTROLE
CAPITALISMO COMO MEIO DE PRODUÇÃO
Fonte: Figura elaborada pelo pesquisador.

TRABALHO
SOFRENDO
TRANSFORMAÇÕES
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Como já citado anteriormente, o capitalismo trouxe consigo a divisão e a
fragmentação do trabalho, deixando cada parte da atividade-fim a cargo de um ou
grupo de indivíduos, fragmentando-a. Desta forma, e por esta visão, passou-se a ter
o controle mais fácil da produção, com a identificação de possíveis “gargalos” (papel
do gerente, agente do capital), que prejudicariam o quesito “tempo” e, por
consequência, o lucro. Diferente postura quando à época dos ofícios, já que o
cidadão era dono de sua força de trabalho e do seu tempo. Com a produção
fragmentada, vários trabalhadores que antes dela participavam, perderam o sentido
da importância de seu papel, alienando-se. Colabora Braverman (2014) afirmando
que:
[...] Enquanto a divisão social do trabalho subdivide a sociedade, a
divisão parcelada do trabalho subdivide o homem, e enquanto a
subdivisão da sociedade pode fortalecer o indivíduo e a espécie, a
subdivisão do indivíduo, quando efetuada com menosprezo das
capacidades e necessidades humanas, é um crime contra a pessoa
e contra a humanidade. (BRAVERMAN, 2014, p.72).

A burocratização e etapas cada vez mais pormenorizadas, segundo
Braverman (2014), têm levado o trabalhador ao desconhecimento do todo, sendo
esta uma maneira fácil de explorar seu trabalho. Outra forma de fragmentar o
trabalho e o trabalhador, deixando menos onerosa as partes individuais e
aumentando a acumulação, ocorre pela via da classificação desse trabalhador por
meio de suas competências4, destrezas, economia de tempo e tecnologia.

4

Entende-se por competência, o conjunto formado entre conhecimento, habilidade e atitude, segundo
Philippe Perrenoud, em seu estudo: Por que construir competências a partir da escola?
desenvolvimento da autonomia e luta contra as desigualdades, 2001.
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Figura 3. Representação gráfica da fragmentação do trabalho e os agentes do
Capita

Fonte: Figura elaborada pelo pesquisador.

Outro ponto a considerar na relação trabalho-capitalismo diz respeito à
transformação da gerência primitiva para a gerência científica, movimento iniciado
por Taylor, nas últimas décadas do século XIX. No taylorismo (assim nominado), a
introdução do fator “tempo” como meio para se medir e aumentar a produção levou
ao capitalista perceber possibilidades de melhorar a acumulação, porém,
promovendo a degradação das relações do trabalho. Deve-se deixar claro que a
gerência científica não foi causa para a renovação tecnológica, uma vez que utilizou
os recursos existentes, aprimorando os métodos e a organização do trabalho. Ou
seja, a gerência científica passou a colaborar com o capitalista, já que além do
tempo de produção, esta mesma gerência aperfeiçoou os meios de controle da
produção e do trabalho alienado.
Retomando Braverman (2014, p. 91) - que se reporta à Taylor ao considerar a
visão de trabalho aproximado ao capitalismo – tem-se a afirmação de que: “todo o
trabalho que um operário pode fazer sem danos à sua saúde, em um ritmo que pode
ser mantido através da vida de trabalho”. Mais uma vez fica evidente a precarização
do trabalho e do trabalhador, culminando a atividade, o ato de se produzir, em algo
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generalizado, “coisificado”, empurrando o trabalhador para o ostracismo ou para a
desqualificação.
Se o trabalhador não é mais dono de sua força de trabalho, uma vez que ele
a vendeu e a transferiu ao detentor do capital para gerenciá-la, trocando esforço por
exploração, quanto menos qualificado, menor o valor do trabalho perante o capital.
O próprio Taylor, citado novamente por Braverman (2014, p. 115), assinala a criação
da necessidade “de um departamento de planejamento para fazer pensamento dos
homens”, para que haja o “desenvolvimento industrial moderno”.
A gerência do trabalho, ou seu controle, pode ser feito a partir do momento
que as relações e os meios forem “discutidos”. No entanto, um indivíduo com
formação restritiva, notadamente técnica e cidadã, estudos demonstram que,
tendencialmente, será mais explorado e espoliado.
Um dos papeis do agente do capital - o gerente - é perceber a maneira pela
qual as atividades podem ser fracionadas, enfraquecendo o saber pensar do
trabalhador, deixando-o em uma condição inferiorizada, de modo que sua atividade
apenas venha a ter sentido se ele não souber o porquê dela, alienando-o, como
sintetiza Braverman (2014, p. 203): “os capitães da indústria ganham suas guerras
pela desmobilização de exércitos”.
Então, se a gerência, seja ela primitiva ou científica, tornou-se uma instância
oficial a dividir o trabalho, então, os trabalhadores passaram a desempenhar funções
em uma instituição, classificados hierarquicamente.

Notadamente, separando os

que se encontravam/encontram com reduzido grau de escolarização dos que
tinham/tem um leque mais ampliado de competências. De certa forma, tais ações
vêm permitindo perpetuar o saber fazer e o saber pensar em diferentes indivíduos,
nunca levando em consideração a opinião de quem executa a função. Taylor, citado
mais uma vez por Braverman (2014, p. 116), deixa claro seu posicionamento quanto
à divisão do trabalho e a quem cabe cada parte (mão e cérebro) ao dizer que a
atividade fabril e manual, tendencialmente, tem ficado a cargo de imigrantes e o
trabalho criativo, cerebral e eficiente, sob a responsabilidade de uma “classe
superior” de trabalhadores.
Então, do início do século XX adentrando no século XXI, considera-se que
diante da baixa qualificação, as massas de trabalhadores tendem a ser apenas
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repositoras, ou seja, são passíveis de serem repostas em termos de mão de obra.
Diante da dinâmica nos meios de produção e, consequentemente, das exigências a
um aperfeiçoamento, o trabalhador, em regra, não acompanha esse fenômeno, por
faltar qualificação em seu ofício, já que possui instrução mínima que o habilita para
determinadas funções e cumprimento de sua atividade - fim.
Pelo exposto anteriormente, entende-se que o capital não aceita contestação.
Erradicaram-se todos os focos de indagação ao enfraquecer o trabalhador quando
da divisão e fragmentação do trabalho, manipulação e coerção do profissional, como
evidencia Keith Sward, citado por Braverman (2014, p. 130), ao analisar a
organização do serviço de montagem da Ford, em 1908, no lançamento do Modelo
T: “Em lugar do “pau para toda obra” que antigamente “fazia de tudo”, havia agora
diversos montadores que trabalhavam lado a lado num carro, cada um responsável
por operações um tanto limitadas”.
Mais um ponto observado na relação trabalho e capital foi a introdução da
ciência como meio de aprimoramento e melhoria da produção, com vistas à
acumulação. A partir do momento que o ofício deixou de ser a atividade - meio do
artesão pelo surgimento do capitalismo industrial, o trabalhador se viu diante da
mudança do modo de produzir, de criar. Incluiu-se também, a mudança da
administração do tempo, impelindo ao trabalhador aprimorar sua técnica,
adequando-a a uma revolução técnico-científica imposta pelo capital, separando
totalmente a mão do cérebro, sob uma gerência organizadora do trabalho.
É indiscutível o papel da ciência na melhoria das relações de trabalho,
lembrando-se que a técnica é antecessora da ciência, assim menciona Landes,
lembrado por Braverman (2014):
[...] Declara-se frequentemente que a máquina de Newcomen e suas
precursoras teriam sido impensáveis sem as ideias teóricas de Boyle,
Torricelli e outros: o que Watt tirou muito de sua competência e
imaginação de seu trabalho com cientistas e instrumentos científicos
em Glasgow. Há, sem dúvida, alguma verdade nisso, embora o
quanto seja impossível dizer. Uma coisa é clara, contudo: uma vez
que o princípio do condensador separado foi estabelecido, os
subsequentes avanços deveram pouco ou nada a teoria. Pelo
contrário todo um ramo da Física, a termodinâmica, desenvolveu-se
em parte como resultado das observações empíricas dos métodos de
engenharia e execução. (BRAVERMAN, 2014, p.139).
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Porém, esse papel tem ficado renegado ao se estabelecer a associação do
capital ao meio científico. O que não pode acontecer é a ciência, quando solicitada
pelo capital, degradar, ainda mais, as relações de trabalho, aumentando o lucro e a
exploração. A ciência ao se integrar de toda forma ao trabalho, representa em
benefício à atuação do trabalhador. Entretanto, ela perde esse mote, se corrompida,
por vezes, pelo capital deixando de lado seu propósito e contribuindo para com a
acumulação.
A Alemanha, por volta de 1870, passou a dominar o cenário científico quando
associou sua ciência ao capital, ao contrário de outros países. Os laboratórios de
pesquisa industrial e os institutos politécnicos foram apadrinhados por grandes
empresas, assim como todo o sistema de educação alemão foi reformulado, atraindo
estudantes de todas as partes do mundo. O sucesso dessa revolução tecnológica,
mesmo patrocinada pelo capital, se deveu também ao fato da não dissociação do
saber fazer ao saber pensar, evento esse não observado pelos demais importantes
países da época, como aponta Braverman (2014):
[...] Assim, o tempo em que a Inglaterra e os Estados Unidos
empregavam
cientistas
com
grau
universitário
apenas
esporadicamente, para ajuda em problemas específicos, a classe
capitalista alemã tinha já criado aquele esforço total e integrado que
organizava, nas universidades, laboratórios industriais, sociedades
profissionais e associações comerciais, bem como na pesquisa sob
patrocínio governamental, um esforço científico-tecnológico
continuado como a nova base para a indústria moderna.
(BRAVERMAN, 2014, p. 143).

A automação, como já discutida anteriormente, tem se tornado um meio
gradativamente inserido nas organizações. Ela não impacta tanto nas relações de
trabalho quanto nos meios que o operário utiliza para transformar matéria prima em
produto acabado ou quando se presta algum tipo de serviço. Neste ponto, a
máquina ou a ferramenta começa a afetar as relações de trabalho quando colocada
à serviço do capital como seu senhor, ao invés do trabalhador.
Por outro lado, o mercado também considerou essa mudança ao observar um
trabalhador cada vez mais desestimulado e degradado, sobretudo pela crescente
implantação da automação e do controle da produção, meios de se obter mais, com
menos recursos. Schneider (1983, p.212) afirma que, a partir de tais mudanças,
incluindo a transformação do modo de considerar o trabalhador e por força do
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capital, gradativamente, vem ocorrendo o desaparecimento de algumas profissões e
o surgimento de outras, seguindo a crescente tecnologia.
[...] O Dictionary of Occupation Titles enumera um total de 17452
tipos distintos de ocupações, quase todas de natureza industrial. O
Dictionary enumera mais 2830 tipos diferentes de trabalhos
especializados, 4244 tipos de trabalhos semiespecializados e 4327
tipos de trabalhos não especializados, o que redunda no total de
11401 trabalhos. Para compreender o significado desses números,
deve-se compará-los com a situação de uma sociedade agrícola,
onde talvez não existam mais de meia dúzia de formas reconhecidas
de ganhar a vida5. (DICTIONARY of Occupation Titles,1937).

Mesmo com o aumento da mecanização e aprimoramento das técnicas
gerenciais, por que o número de trabalhadores aumentou? Aumentou porque as
atividades foram fragmentadas e isoladas, o todo passou a ser composto por várias
partes e estas mesmas partes são assumidas por trabalhadores que se sujeitam à
exploração, alienados, sem qualificação, forçados pelo capital a se manterem ativos,
porém

desconectados

da

realidade,

levando

o

capitalista

ao

seguinte

questionamento: o que é mais rentável, uma máquina (cujo investimento pode ser
diluído ao longo do tempo no produto final, além de incluir também neste valor o
custo da operação e da manutenção, elevando este mesmo valor) ou o trabalhador
(que tem sua atividade precarizada, é desmotivado a qualificar-se e tolhido de seu
direito de pensar, portanto recebendo pouquíssimo pelo seu trabalho)? Braverman
(2014) exemplifica esse dilema:
[...] Assim, a própria rapidez da mecanização, na medida em que
possibilita uma oferta de trabalho barato pela desmobilização de
trabalhadores em algumas indústrias ou pelo término da expansão
de emprego em outras, atua como um obstáculo a mais na
mecanização. Observou-se que as máquinas de transportar que
caracterizavam a chamada automação Detroit foram primeiramente
utilizadas por Morris Motors, em 1927, mas não foram consideradas
econômicas, em vista do preço relativo da força de trabalho naquela
época. (BRAVERMAN, 2014, p.204).

Nota-se que até a década de 1960, o trabalhador técnico (engenheiros,
cientistas e pessoal de escritório) não era considerado trabalhador produtivo, já que
contava apenas com o intelecto ao invés de mão, conforme Taylor (1992).

5

Dictionary of Occupation Titles. Government Printing Office, 1937.
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[...] Assim, todo o trabalho feito pelo operário no sistema antigo,
como resultado de sua experiência pessoal, deve ser
necessariamente aplicado pela direção no novo sistema, de acordo
com as leis da ciência, porquanto, o trabalhador, ainda que bem
habilitado na organização e uso dos dados científicos, estaria
materialmente impossibilitado de trabalhar, ao mesmo tempo, na
máquina e na mesa de planejamento. Está claro, então, na maioria
dos casos, que um tipo de homem é necessário para planejar e outro
diferente para executar o trabalho. (TAYLOR, 1992, p.41).

Percebe-se,

então,

reforçando

considerações

anteriores,

que

a

“racionalização” e a fragmentação das atividades, a simplificação de funções e a
implantação da mecanização trouxeram consigo a tendência de baixa de salário
médio, traços de desemprego e fortalecimento do sindicalismo.
Cabe aqui, reafirmar a tendência do capital, do capitalista, da mais-valia e do
trabalho excedente, qual seja: ao longo do tempo, em especial no final do século
XIX, o capitalismo mercantil acabou por se transformar em imperialismo, onde o
mundo foi dividido segundo a lógica do mercado/capital, em influentes e
influenciados, imitando-se o que se viu na História, no período das grandes
navegações. Uma espécie de colonização moderna. As empresas acompanharam
tal transformação, usando a globalização como pano de fundo, montando grandes e
poderosos conglomerados industriais, engolindo as pequenas empresas e
deteriorando ainda mais as relações de trabalho.
Agora, mais do que nunca, entende-se a atuação e a força do capital, em tudo
e em todos, em especial no trabalho e em suas relações, como mostram Paul A.
Baran e Paul M. Sweezy, citados por Braverman (2014).
[...] tipos especiais de transformação tecnológica, características do
período capitalista, monopolista tiveram sobre a natureza do
trabalho, a composição (e diversificação) da classe trabalhadora, a
psicologia dos trabalhadores, as formas de organização e luta da
classe trabalhadora, etc. (BRAVERMAN, 2014, p. 216).

Avançando mais um pouco na relação trabalho, capital e a escola técnica,
tem-se a empresa moderna. Conforme Marx, em quem Braverman (2014) se apoia,
a tendência de aumento da acumulação está presente quando se inicia o processo
de aglomeração de pequenos capitais ou o canibalismo entre os próprios
capitalistas. Esse movimento se dá por conta da competição e do controle do
mercado, afetando diretamente o trabalho e sua qualidade, pois torna o trabalhador,
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elo mais fraco do processo, peça vulnerável diante das situações descritas, típicas
de uma empresa moderna, globalizada e monopolista. Neste ponto também se
percebe que o papel do gerente (agente do capital, agora administrador) é
ressaltado como alguém que cuidará muito proximamente da degradação das
relações de trabalho. Esse papel ganha força no século XIX, onde as empresas
familiares contavam apenas com duas ou três pessoas responsáveis por toda a
rotina financeira, administrativa e operacional.
Com a mudança da maneira de se enxergar a produção, obviamente
pensando-se na acumulação, o capitalista descentraliza ainda mais a atuação do
gerente e este, por sua vez, pela força do capital, também tem a função de
fragmentar a atividade, com vistas ao aumento da produção e do lucro. Por
motivações capitalistas, como mostra Alfred P. Sloan, citado por Braverman (2014,
p. 229), a empresa moderna, ao fragmentar as atividades sob a gerência do
administrador, executa um planejamento interno cujo objetivo é o retorno sobre o
capital investido, tendo como meio a eficiência, o fazer mais com menos. Desmontase, diante disso, a ideia já citada nesta seção de que o trabalho burocrático não é
produtivo. Toda a estrutura da empresa passa a se preocupar com uma única
função: lucrar.
O ato de lucrar traz no seu bojo o consumo e a busca por novos mercados e,
por conseguinte, a internacionalização, ainda sob a ótica da indústria moderna. Pelo
lado do trabalho, a internacionalização fez com que o trabalho fosse cada vez mais
pormenorizado, detalhado, mas também, qualificado, em se seguem os moldes da
matriz, não deixando vez para o ofício.
A partir do momento que os capitalistas mudam sua maneira de acumular e
alteram também as relações de trabalho, o capital passou a considerar outra forma
de lucro, qual seja, transformar a sociedade num grande mercado universal,
introduzindo itens e serviços, até bem pouco tempo atrás livres para se conseguir,
produtos bem acabados e maquiados, criando o alto consumo.
Para Piketty (2014), as rendas do capital passam a se utilizarem das rendas
do trabalho para alimentar esse mercado, fazendo surgir um novo meio de
exploração. Esse novo caminho encontrado pelo capital para continuar sua
acumulação tem como fatores: a) o condicionamento urbano e a falta de atrativos
para a agricultura; b) a renda condicionada pelo trabalho; c) a substituição do
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trabalho doméstico e familiar por produtos e serviços industrializados; d) o
barateamento dos artigos manufaturados devido a grande produção; e) a pressão do
costume social, a moda; f) a deterioração das especialidades pela fragmentação do
trabalho; g) os padrões emocionais de vida, como: recreações, divertimentos,
segurança e assistências; h) a atomização da vida social, levando as famílias a cada
vez mais se fecharem em suas residências, não compartilhando momentos, bons ou
ruins, com seus semelhantes.
O fator tempo, que para o capital foi um meio para se medir a produtividade,
passou a ter um sentido contrário para o trabalhador, que almejava pelo seu “tempo
livre”, antagonicamente ao capitalista, que quer o “tempo útil” do trabalhador para
aumentar sua acumulação. Entrou em cena, neste ponto, outro capitalista, não mais
o industrial e mercantil, mas o que estava à procura do tempo livre do trabalhador: o
capitalista do entretenimento, do esporte, dos produtos que facilitam a vida das
famílias, criando uma inter-relação entre tempo útil, tempo livre e o trabalhador
mantendo-se, dessa forma, um vínculo velado, conforme exemplifica Teixeira (1990,
p. 89), ao dizer que: “abrir as portas de sua casa ao operariado, recebê-lo com
festas, onde era servido por suas filhas, transmitia ao trabalhador a ideia de
pertencer a uma grande família: excelente instrumento de cooptação”.
Como consequência desse mercado universal e da patologia geral criada por
ele para o consumo desenfreado, tem-se a atrofia de competências (equipamentos
que fazem tudo em nome do ganho de tempo, desumanização, confinamento e
perda do convívio social). Desta forma, explica Braverman (2014, p. 240):
Essas indústrias, recorrendo à força de trabalho amplamente não
sindicalizadas e retiradas da reserva de pauperizados da parte
inferior da sociedade, criam novos setores de baixa remuneração, e
essas pessoas são mais intensamente exploradas e oprimidas do
que as empregadas nos setores mecanizados da produção.
(BRAVERMAN, 2014, p.240).

Continuando na linha das estratégias que o capital adota para perpetuar-se,
desponta o Estado como grande parceiro. O Estado tem o papel fundamental para o
capital uma vez que faz as regras para o intervencionismo social e econômico,
funcionando de maneira complementar para a acumulação, já que em tempos
difíceis pode adotar políticas assistencialistas, garantindo o lucro do capitalista pela
manutenção do consumo, por meio: 1) da geração de um excedente econômico
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maior do que o próprio capital pode absorver, tornando o Estado um grande
consumidor; 2) da internacionalização do capital, fazendo gerar permanente
mobilização para guerras e tornando o Estado um grande defensor; 3) das entidades
filantrópico-privadas de cuidado, tornando o Estado incompetente no auxílio de
quem paga pesados impostos.
Além da divisão e degradação do trabalho e suas implicações, outro ponto
também merece destaque, qual seja, os trabalhadores de escritório. Eles se
destacam, no início, por caírem nas graças da gerência e do capitalista, mesmo
sendo considerados trabalhadores improdutivos6, chegando quase a serem
vitalícios. Percebe-se na atualidade, que somente a qualificação os torna
funcionários produtivos, exceto quando se analisa apenas a estrutura burocrática
estatal.
O trabalho considerado sob a ótica da divisão de classes permite que se
identifique mais uma tipologia de trabalhador - o trabalhador de escritório, popular
“colarinho branco” que, comparativamente ao trabalhador de operação, ao ganhar
mais e ser mais valorizado na empresa passou a reforçar a condição da divisão de
classes. Os trabalhadores de escritório ao serem mais prestigiados que os
trabalhadores da produção evidenciam, ainda mais, a degradação que interessa ao
capital. Porém, com o passar dos anos e com o mercado globalizado, até mesmo o
trabalho em escritório passou a ser dividido, demonstrando que o capital não mede
esforços para a acumulação, tocando até em setores que contribuem para sua
perpetuação.
Neste ponto, mesmo as empresas que só atuam em escritórios, como
instituições financeiras, seguradoras, entre outras, assumem a divisão das
atividades, sua fragmentação, como prega o capitalismo - atividades essas que
mantém relativa semelhança com uma linha de montagem, agregando mais valor ao
seu produto, valor este que faz parte da acumulação e não é revertido em benefício
dos trabalhadores. Segundo William Henry Leffingwell, citado por Braverman (2014),
percebe-se que as ideias tayloristas também foram aplicadas no escritório, com
vistas ao aumento da produtividade e identificação de “pontos de estreitamento”.
6

A ideia de trabalho produtivo e improdutivo é típica do modo capitalista de produção, onde toda a
relação deve gerar lucro e acumulação, evidentemente para o capitalista, conforme explica
Braverman ( (2014, p. 348): “(...) trabalhadores não produtivos porque seu trabalho não é trocado por
capital e não contribui diretamente para aumentar o capital.
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O estudo do tempo e do movimento revela resultados tão
surpreendentes nos pormenores comuns do trabalho em escritório
quanto os da fábrica. Afinal, uma vez que cada movimento da mão
ou do corpo, todo pensamento, o mais simples que seja, implica o
consumo de energia física, por que o estudo e a análise desses
movimentos não resultariam no descobrimento de enorme volume de
esforço inútil no trabalho de escritório exatamente como descobre na
fábrica? (BRAVERMAN, 2014, p. 260).

Então, em função do tempo, o trabalho manual em um escritório é mensurado
segundo tabelas criadas pelos capitalistas, que não levam em consideração o
pensar, aumentando ainda mais a degradação, a divisão e a alienação em nome da
produtividade e do lucro, como se observa no Quadro 1, transcrito de Braverman
(2014, p. 275), onde TMU corresponde a um décimo de milésimo de hora.
Quadro 1. Referenciais criados pelos capitalistas para mensurar e controlar o
trabalho em escritório para aumento da produtividade e acumulação
Tempo unitário

Frequência

(TMU)
Atingir a tecla

Tempo padrão
(TMU)

1,6

1

1,6

0,0

1

0,0

Pressionar a tecla

1,7

1

1,7

Soltar a tecla

1,7

1

1,7

Afastar-se da tecla

0,0

1

0,0

Contato

com

a

tecla

Total:

5,0

Fonte: BRAVERMAN, 2014, p.75.

Além do tempo e da produtividade, o capitalista também justifica para o
trabalho em escritório, o uso do controle nos mesmos moldes utilizados na fábrica, o
que permite afirmar que em qualquer ramo de atividade, em qualquer setor
produtivo, quanto maior a produção, maior o lucro, maior a acumulação e maior a
degradação. Ou seja, a eficiência do trabalho degradado, em qualquer setor ou
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atividade torna-se mais uma arma do capitalismo como meio de promover a
exploração e a divisão de classes, sempre em busca do acúmulo: um bem pago
funcionário pode ser substituído por outros dois não devidamente remunerados e
sem qualificação.
Até com a disposição do mobiliário o capital se preocupa, no sentido de se
evitar desperdício de tempo e de se aumentar a produtividade. Obviamente, não se
pensava em sedentarismo ou bem-estar do trabalhador. Apenas o foco na
produção, como destaca Braverman (2014):
O cuidado com o arranjo é de modo a evitar o desperdício, e enseja
a tradição sedentária que algema o funcionário em escritório como o
operário da fábrica é algemado – pela colocação de tudo facilmente a
seu alcance, de modo que o funcionário não só necessite como
também não ouse distanciar-se em demasia de sua mesa.
(BRAVERMAN, 2014, p. 263).

Assim como na fábrica, o trabalho em escritório também se tornou alienado
pelo capital quando este retirou do trabalhador sua percepção e compreensão
enquanto parte do todo, ao atribuir a um funcionário superior (gerente,
administrador, agente do capital) a interpretação e a prática de operações, até bem
pouco tempo atrás executadas por ele (o trabalhador).
Desta forma, a divisão forjada pelo capital em parte significativa da História,
quer seja mão (oficina), quer seja cérebro (escritório) deixou de existir por conta da
degradação total do trabalho. O que predominou, a partir deste instante, foi o fator
qualificação, também conhecido agora, como especialização ou semiqualificação,
como mostra David Lockwood, citado por Braverman (2014, p. 268), “separa-se da
massa de subordinados cujas funções cada vez menos justificam sua classificação
como trabalhadores cerebrais”. A revolução tecnológica chega também ao escritório,
promovendo a divisão e a estratificação do trabalho, mantendo a mesma lógica
aplicada no chão de fábrica: sem qualificação, morre-se na mesma função, claro se
for produtivo.
Fica evidente a degradação do trabalho no escritório e a total falta de respeito
do capital através do relato citado por Braverman (2014, p. 285) de um funcionário
não identificado da área de processamento de dados: “a única guria que aguenta
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este serviço é a que tenha um marido com as duas pernas quebradas e cinco
garotos famintos. Ninguém mais aguentaria isso”.
Seguindo a mesma linha de pensamento sobre o trabalho degradado pelo
capital, outro segmento que merece destaque é a prestação de serviços e o
comércio menor. A ideia do capitalista se perpetua da mesma forma também aqui:
dividir para explorar. A divisão do trabalho no comércio, por gênero, também se
tornou um recurso usado pelo capital para explorar a atividade produtiva, pagandose menos e aumentando-se a acumulação. A consecução dessa concepção atrelase também às mudanças da sociedade, bem como suas relações, em que as formas
antigas de cooperação mútua social, comunitária e familiar foram substituídas pela
prestação de serviços, por empresas privadas e públicas, dando chance ao capital
de interferir intimamente neste setor. É patente em Braverman (2014) a ideia da
influência do capital na prestação de serviços, quando afirma que:
O capitalista é indiferente à determinada forma de trabalho; não lhe
interessa, em última análise, se emprega trabalhadores para produzir
automóveis, lavá-los, consertá-los, repintá-los, abastecê-los de
gasolina e óleo, alugá-los por dia, dirigi-los como contratado,
estacioná-los ou convertê-los em sucata. O que lhe interessa é a
diferença entre o preço que ele paga por um agregado de trabalho e
outras mercadorias, e o preço que recebe pelas mercadorias – sejam
bens ou serviços – produzidas ou prestadas. (BRAVERMAN, 2014,
p. 305).

Na atualidade, percebe-se o momento do capital da divisão do trabalho
varejista, por exemplo, barateando a operação, encarecendo o produto, aumentado
a exploração e o lucro, conforme ilustrado na Figura 4.. Pela ótica do capitalista,
também é possível entender essa lógica, quando F.W. Wooworth, em 1892, citado
por Braverman (2014, p. 311) afirma aos seus gerentes de armazéns que “devemos
baratear o emprego ou não podemos vender artigos baratos”.
Óbvia e diferentemente de outros meios de produção, o capitalismo não
sobreviveria sem o trabalho e o trabalhador. Mesmo o primeiro sendo opositor ao
segundo, o capital considera no trabalho sua maneira de perpetuar-se, usando como
meio a exploração, a divisão e a degradação para atingir seu objetivo, que é a
acumulação. Por isso, a educação técnica vem com outra proposta, que é a de
reduzir a força opressora do capitalismo, quando devolve ao estudante seu poder de
pensar e ir contra a exploração.
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Figura 4. Exemplo da divisão do trabalho pelo capitalista varejista como estratégia
para baratear o emprego
Agricultura

Descarregadores
de caminhão

Arrumadores de
prateleiras

Empacotadores

Empilhadores e
expositores
Consumidor

Compras

Caixas

Conferente
s

Sistemas automáticos
de estoque

Fonte: Figura elaborada pelo pesquisador.

Tomando por base os pontos de tensão levantados anteriormente e, se
combinados entre si, nota-se que caminham a favor do capital e da acumulação, ao
mesmo tempo, que se desdobram em outro fator, qual seja, o do trabalho
excedente. Deste fator, o capital se vangloria, pois, por seu intermédio é possível
justificar a alta mecanização e automação, as taxas inferiores de salário, os
investimentos lucrativos para o aumento da produção culminando no não bem-estar
do trabalhador e no desestímulo à qualificação do indivíduo; caracteriza-se pois, um
círculo vicioso que pode ser rompido, principalmente se o operário buscar a
educação técnica.
A partir do momento que o capital se deparou com a degradação e a divisão
do trabalho, apareceram os “excedentes”, na forma de verdadeiro exército de
reserva do trabalho, funcionando como repositório de mão de obra rápida e a baixo
custo, perpetuando a acumulação. Mesmo nos tempos atuais, esse exército é
composto pelos desempregados, temporariamente empregados, parcialmente
empregados, mulheres, imigrantes, população negra, os não qualificados e
semiqualificados.
Como o capital degrada e divide o trabalho, alienando o trabalhador e o
remunerando de forma injusta, as famílias se vêm obrigadas a ter mais que um
assalariado (ou subempregado ou trabalhando na informalidade) ativo, e, por
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decorrência, tende a abandonar questões fundamentais, como: educação, moradia
digna, lazer e cultura.
Então, tendo como base o círculo vicioso anteriormente apresentado e as
considerações contundentes de Braverman (2014), torna-se possível, então,
dimensionar o ciclo do trabalho no capitalismo:
[...] pode-se ver o ciclo de “prosperidade” depois da Segunda Guerra
Mundial de acordo com a lei geral absoluta da acumulação capitalista
formulada por Marx: a imensa massa de riqueza social e capital
atuante, o grau de energia da acumulação de capital, o aumento da
massa absoluta de proletariado e a produtividade de seu trabalho, a
massa relativa crescente do exército industrial de reserva, as massas
consolidadas de superpopulação e, finalmente, a miséria do
“pauperismo oficial”. (BRAVERMAN, 2014, p. 339).

Este ciclo traz em cena uma nova e marcante divisão de classes, a “classe
média do emprego”, composta por aqueles que se qualificaram, não foram alçados a
agentes do capital, mas estão sujeitos ao modo de produção porque não são donos
de nada e nem de sua força de trabalho, como já mencionado.
Figura 5. Representação gráfica do círculo vicioso do capitalismo

DEGRADAÇÃO
CAPITAL

MÁQUINA,
DESQUALIFICAÇÃO
EXCEDENTE,
SALÁRIOS MENORES

ACÚMULO

LUCRO

Fonte: Figura elaborada pelo pesquisador.

EXPLORAÇÃO
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As relações entre trabalho e capital também são observadas de perto e
contam com a participação das associações de trabalhadores, sindicatos ou
confederações. Com o passar do tempo, o ofício foi perdendo espaço para a
produção e esta, por sua vez, foi deslocada da esfera regional para assumir uma
estrutura nacional e internacional, ainda mais com o surgimento dos grandes
mercados consumidores. Durante a evolução da maneira de se produzir, o controle
da produção, pelo capitalista e seus agentes, também evolui, porém de uma maneira
que desagrada o trabalhador. Surge, então, a figura do sindicato, cuja função é
mediar o sistema de controle estatal do trabalho e as relações entre capital e
trabalho, segundo Humphrey (1982). Assuntos como higiene, intensidade e formas
de trabalho, alimentação, jornada de trabalho, turnos, descanso e relações pessoais,
periculosidade, insalubridade e aumento de salário passam a ser intermediados por
quem os vive, o trabalhador, que se agrupa para discutir com quem o emprega.
Assim sendo, o sindicato e/ou as associações de trabalhadores assumem o
papel de oposição ao capitalista e este, por sua vez, teme pela ordem interna em
sua empresa. Porém, esse tipo de discussão não agrada ao capitalista (ao se
deparar com sua produção parada por conta de uma greve ou produzindo menos
por causa do descontentamento de seus funcionários) e muito menos ao Estado
(que não recolhe os impostos por não haver produção e comercialização); ambos
sempre buscam soluções no sentido de desmobilizar o trabalhador e enfraquecer o
movimento de discussão, sempre se voltando ao lucro. O enfraquecimento do
trabalhador, por meio do sindicato, acontece quando as relações de trabalho são
consideradas em segundo plano, assumindo pontos políticos e organização de
forças de oposição aos regimes.
Mais um ponto que se atrela ao capital (já citado neste estudo, porém ainda
não aprofundado) é a divisão de classes. O desenvolvimento econômico, por vezes,
não chega à classe trabalhadora, que vê o capital desagregar suas atividades com o
intuito da exploração, forçado pela implementação de novas e grandes empresas,
com frequência multinacionais, pagando altos salários aos trabalhadores mais
qualificados em detrimentos às pequenas, micros e empresas familiares e que não
acompanham o fenômeno da expansão; aspectos que aumentam sobremaneira o
abismo entre os indivíduos que vendem sua força de trabalho. Aníbal Quijano, citado
por Humphrey (1982, p. 63), ilustra tal questão do capitalismo afirmando que:
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[...] Presume-se que os trabalhadores dos setores hegemônicos –
compostos de grandes empresas oligopolistas – formem um grupo
estável e privilegiado, distinto dos outros segmentos da classe
operária, por causa de suas qualificações especiais, instrução e
cultura, e atitudes psicológicas. (QUIJANO apud HUMPHREY, 1982,
p. 63).

Humphrey (1982, p. 64) também colabora destacando que:
Os operários na indústria moderna começam com características
diferentes do resto da massa de trabalhadores, ou as adquirem.
Desse modo, são capazes de vender sua força de trabalho em
mercados restritos, que estão livres da pressão geral da massa de
imigrantes que chegam às cidades. (HUMPHREY, 1982, p.64).

Tem-se assim, de um lado trabalhadores qualificados, que contam com altos
salários, estabilidade (muitas vezes, já que o capitalista não quer depender do
mercado para buscar outro profissional com as mesmas características e ter que
adaptá-lo ao dia a dia da empresa), sindicatos fortes (que conseguem maior
participação nos altos lucros advindos da produtividade cada vez maior e do poder
do monopólio) e, no outro extremo, trabalhadores não qualificados, baixos salários,
instabilidade (por conta da baixa produção e pela empresa contar com grade
repositório de mão de obra), sindicatos sem representatividade junto ao capitalista, o
Estado (que aprova uma legislação que ampara e protege os melhores empregos,
criando uma elite de operários privilegiados) e diferentes formas de recrutamento,
seleção, pouco ou nenhum benefício agregador ao baixo salário.

Esse cenário extremo se reproduz na vida diária do trabalhador quando do
consumo de bens e serviços bancados pelo seu baixo salário. Singer (1985) diz que
a vida útil do trabalhador está diretamente ligada à altura do seu salário, onde se vê
obrigado a fazer horas-extras ou ter dois empregos para manter o mínimo
necessário, esgotando-se física e psiquicamente, diminuindo sua força produtiva e,
consequentemente, sua participação na vida produtiva do país. Neste momento, o
capital força a reprodução da classe operária para uma “substituição acelerada de
gerações sucessivas de operários”, como define Singer (1985, p. 69).

A partir da 2ª Guerra Mundial e chegando aos dias atuais, é possível
observar, conforme assinala Salm (1985, p. 70), que: os “trabalhadores já não mais
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são simplesmente trabalhadores, dispostos a aceitar qualquer tipo de trabalho, mas
são trabalhadores que se reconhecem e são reconhecidos como tal, pertencentes à
indústria moderna”.
1.1 A chegada das ideias capitalistas ao Brasil
Uma vez determinada e consolidada a influência do capital na produção e no
modo de atuação das empresas, bem como a relação dessas instâncias com o
trabalhador, é possível verificar como o capitalismo se estruturou no Brasil
juntamente com os ideais europeus deste modo de produção. A este respeito,
contribuem Ferretti e Silva Júnior (2000) indicando que as condições sociais,
econômicas e políticas determinam o dia a dia do indivíduo neste meio.
Vale destacar que as transformações no capitalismo e sua expressão
no Brasil têm origens estruturais na própria racionalidade de
organização capitalista, que produz crises cíclicas de superprodução,
provocando a inauguração de novos momentos históricos deste
modo de produção, que demandam mudanças econômicas, políticas,
sociais e culturais, e a construção de uma nova individualidade
humana própria do período que se vai institucionalizando.
(FERRETTI; SILVA JÚNIOR, 2000, p.47).

No Brasil, a destruição do ofício pelo capital monopolista se efetivou no início
da industrialização (início no século XX), conforme pontuado por Teixeira (1990, p.
15), a partir da conjugação dos fatores consumo e mercado, crescimento da
burguesia, mão de obra abundante (porém despreparada, o que facilitava a
alienação) e acumulação de capital
A partir de 1850, o desenvolvimento da agricultura de exportação e a
queda de preços dos produtos importados, em virtude do progresso
industrial europeu, provocaram a redução da produção artesanal. As
transações comerciais do complexo agroexportador e importador
canalizaram, para os comerciantes das cidades, capital necessário
aos investimentos. (TEIXEIRA, 1990, p. 15).

O capitalismo nacional, cujo um dos expoentes foi o industrial Jorge Street7,
seguia a tendência mundial do regime, assim expresso por Teixeira (1990):

7

Para mais informações sobre Jorge Street, o início do capitalismo industrial nacional, semelhanças e
contrapontos ao capitalismo industrial mundial, estratégias para se aumentar a produção e também o
controle sobre ela, o pensamento da Igreja Católica sobre o capitalismo e a atuação da imprensa
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O sistema capitalista, segundo Street, beneficiou o capital, “cuja
tendência é impor o máximo de trabalho com o mínimo de salário”.
Acrescenta que as dificuldades são maiores ainda para o operário
“sozinho e desamparado”, em “situação absolutamente inferior à do
patrão”, que pode, portanto, “exigir e ditar as condições [...].”
(TEIXEIRA, 1990, p. 65).

Já em relação à separação mão e cérebro, no Brasil, no início do capitalismo
nacional, assim se expressa Teixeira (1990):
Nesse contexto devem ser mencionadas as tentativas dos
empregados “cerebrais”, denotação dada na época aos funcionários
encarregados de serviços administrativos. Representantes da classe
média emergente, não escapou aos industriais a possibilidade de
serem manipulados no sentido de se constituírem um contrapeso ou
mesmo se tornarem aliados face às pressões populares. (TEIXEIRA,
1990, p.49).

A precarização do trabalho e do trabalhador, no Brasil, segue os mesmos
moldes de outras partes do mundo, até porque muitas empresas acabaram abrindo
filiais no país, trazendo consigo sua cultura de exploração de mão de obra. No início
do capitalismo brasileiro tal concepção foi reforçada, segundo Teixeira (1990) por:
[...] baixos salários, condições e locais inadequadas ao labor,
instalações insalubres e improvisadas, presença forte da mão de
obra feminina e infantil, inclusive no período noturno, turnos de até
12 horas e sujeitos a regime férreo, que incluía multas e castigos
corporais. Os contratos verbais de trabalho não proporcionavam ao
trabalhador qualquer tipo de garantia e indenização, licença-saúde
remunerada, aposentadoria, férias ou descanso semanal, que se
acresciam péssimas condições de moradia. 8(TEIXEIRA, 1990, p.53).

Quanto à política tutelar adotada pelo Estado, notadamente no Brasil, no
início da industrialização, perdurando até os dias atuais, se consolida tendo em vista
os interesses capitalistas, já que o Estado legisla em favor do capital ao determinar
medidas de proteção ao trabalhador, porém, de modo velado, também protege o
industrial, pois é mais lucrativo um funcionário produzindo do que afastado por
acidente ou doença.

neste período, veja “A fábrica do sonho: trajetória do industrial Jorge Street”, de Palmira Petratti
Teixeira, de 1990.
8 É claro que algumas características do início do capitalismo industrial no Brasil não existem mais.
Porém, elas foram substituídas por contratos precários ou pela informalidade, resultando quase que
na mesma exploração e alienação vigentes na época.
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Figura 6. Representação gráfica do tempo útil e o tempo livre, em disputa pelo
capital e pelo trabalhador

INDÚSTRIA

DESCANSO

TEMPO ÚTIL

TEMPO LIVRE

Fonte: Adaptação de www.youtube.com/oindividuoeaorganizacao.

Portanto, para o capital é necessário só os que podem trabalhar e consumir.
Se não gerar lucro, seja em qualquer atividade, que fique, então, a cargo do Estado,
isolando o “problema”. No Brasil não foi diferente esta parceria, servindo o Estado
como instância impulsionadora do capitalismo, do lucro e da acumulação. Teixeira
(1990) ao destacar aspectos relacionados à criação de barreiras protecionistas ao
capital estrangeiro, afirma que:
Apesar da evolução do sistema de tarifas alfandegárias no Brasil ter
sido estudada detalhadamente por Nícia Vilela Luz, não podemos
deixar de citar a importância da proteção tarifária como fator de
estímulo à industrialização. Embora tenham sido instituídas
fundamentalmente para proporcionar rendas ao Estado e cobrir
dispêndios do governo, constantemente provocaram impulso à
industrialização. As frequentes variações das tarifas alfandegárias,
tão bem expostas pela citada autora, refletiam um cunho
momentâneo, imediatista e desvinculado de qualquer projeto
econômico por parte do governo. (TEIXEIRA, 1990, p.19).

1.2 Ensino técnico: um meio de luta contra o capitalismo e a exploração
Já em relação à educação, notadamente o ensino técnico, este ramo de ensino
não pode trabalhar para e pelo capitalismo, já que a educação é um meio de
transformação da realidade do indivíduo, a permitir que se empodere e ocupe seu
lugar na sociedade enquanto ser pensante e atuante. Sendo o trabalho uma forma
que o indivíduo tem de contribuir para com a sociedade na qual encontra-se inserido
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e estando diretamente ligado ao ensino técnico, torna-se imperioso, então, discutir
como o trabalho e suas relações foram se alterando ao longo do tempo, por força do
capital e como o ensino técnico se relaciona com tais instâncias.
Não se pretende estabelecer aqui uma exaustiva cronologia, até porque as
concepções têm uma dinâmica, mas sim, evidenciar como o trabalhador enxerga e é
visto por este mesmo capital e como um curso técnico de nível médio, no Brasil e em
São Paulo, pode atuar junto ao futuro profissional na luta contra o sistema, tendo
como princípio, a revolução de suas ideias através da educação, em especial a
educação técnica. Assim endossa Singer (1985, p. 51): “a educação em si é uma
coisa boa e o problema é apenas o de distribuí-la adequadamente”.
A educação técnica pode e deve permitir a que seu aluno, futuro trabalhador,
desperte em relação a sua capacidade de pensar, decidir e posicionar-se no mundo.
Sob esta ótica, há certamente, pontos de tensão, relação, oposição e
complementação entre as concepções defendidas pelo trabalho, pelo capital e pela
escola técnica. Observa-se, no período de forte influência do capital sobre o trabalho
e o trabalhador, que quando há concessão (o capitalista indo no sentido contrário à
repressão para se obter o mesmo meio de controle, só que de outra forma9), existe a
má interpretação dos outros capitalistas acentuando-se os pontos de tensão
discutidos, como enuncia Teixeira (1990).
A fragmentação do trabalho (numa linha de produção, por exemplo, ou numa
estrutura burocrática de escritório ou de serviço público) acaba por desencorajar o
trabalhador a buscar qualificação. Esse fenômeno foi observado por Braverman
(2014) como uma das marcas da força do capital, que obriga o trabalhador a se
estagnar por medo de aventurar-se na descoberta de outros saberes, sem a
segurança de receber um salário decente pelo seu novo conhecimento ou
aprimoramento de uma habilidade. Reforçam essa corrente os dados de matrícula
em escolas técnicas no estado de São Paulo e os altos índices de evasão
observados em todas as carreiras. Entre as justificativas tem-se o abandono do
curso por mudança de horário/turno de trabalho, atividades informais para

Como estratégia, o capitalista (tanto estrangeiro como nacional) “cedia para conquistar”
introduzindo, desta forma, a produção total e sua acumulação, tendo o controle presente, mesmo que
de maneira sutil, suavizada. Para manter o controle, em determinadas situações, apela-se para o
emocional de um trabalhador alienado e não ciente de sua força para reverter a situação de
exploração.
9
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composição da renda familiar, obrigação de hora-extra como consequência de
diminuição do quadro de funcionários, entre outros quesitos. (dados obtidos em
apenas uma das Unidades Escolares). O Quadro 2 demonstra dados que reforçam a
degradação do trabalho/ofício ao longo do tempo, de modo que o trabalhador passa
a se dedicar a outras funções com a finalidade de conseguir o seu sustento.
Quadro 2. Demonstrativo do número de ingressantes, concluintes e a evasão geral
de uma Unidade de Ensino pertencente à rede de escolas técnicas públicas do
Estado de São Paulo
2015
CURSO

INGRESSANTES

CONCLUINTES

EVASÃO

Administração

167

109

58

Agenciamento de
Viagens

39

25

14

Contabilidade

74

45

39

Design de Interiores

30

40

10

Edificações

80

62

18

Eletrônica

160

95

65

Hospedagem

35

22

13

Logística

66

41

25

Mecânica

80

56

24

Mecatrônica

160

110

50

Meio Ambiente

80

63

17

Nutrição

160

116

64

Química

80

48

32

Recursos Humanos

34

14

20

TOTAL

1245

846

399

Fonte: Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, 2016.
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No Quadro 2 percebe-se que dos 1245 ingressantes no ano de 2015, num
curso técnico oferecido gratuitamente pelo Governo do Estado de São Paulo, numa
Unidade de Ensino, mantida pelo Centro Paula Souza, presente na Região
Metropolitana de São Paulo, apenas 846 concluíram seus estudos, formando-se na
carreira escolhida, com uma evasão de 399, ou seja, 32% dos ingressantes
abandonaram o curso por algum motivo relacionado anteriormente.
Nota-se fortemente que uma das estratégias do capital é a de contribuir para
a desqualificação do trabalhador, uma vez que estando despreparado tende a
alienar-se e ser alienado, aspectos que reforçam ainda mais sua exploração. É
neste ponto que o ensino técnico pode e deve agir, não servindo ao capitalista, mas
sim, corroborando para que o trabalhador tenha vez e voz na no espaço social que
ocupa.
A escola técnica necessita posicionar-se na contramão do capitalismo, bem
como firmar-se contrariamente às determinações das condições sociais, econômicas
e políticas no dia a dia dos cidadãos. Quando do ingresso e durante todo o período
de estudo que impulsiona o aluno cada vez mais a buscar o novo, uma resposta,
satisfazendo, desta forma, os interesses do estudante e, a reboque, do mercado.
Mas este mesmo mercado contribui de maneira negativa, optando pela falta de
estímulo ao trabalhador, substituindo o saber pensar (cérebro) pelo saber fazer
(mão), alienando o trabalhador10, conforme Ramos (2012).
Mais uma arma poderosa no combate do lucro pelo lucro do capitalismo,
contribuindo com as transformações positivas do trabalho e do trabalhador, é a
educação, em especial a educação técnica, quando esta serve de instrumento para
a diminuição ou extinção da precariedade das relações. Qualificação é a palavra de
ordem. Mesmo que o poder do capital use a qualificação como alicerce para a
renovação e sustento do meio de produção, a educação dá a chance ao trabalhador
de tornar-se um ser mais crítico e consciente de seu tempo. Evidencia-se tal
importância como exposto no relato da Força-Tarefa Especial da Secretaria de
Saúde, Educação e Bem-Estar dos Estados Unidos, na década de 1970, conforme
citado por Braverman (2014, p. 40): “tradicionalmente, funções inferiores em
escritório, tanto públicas como na indústria privada, eram atinentes às pessoas
10

Mesmo que o capital insista em separar mão e cérebro, ambos estão intimamente ligados na
produção e na acumulação e ambos sujeitos à exploração e alienação.
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instruídas em universidades. Hoje, o crescente número dessas funções vai para os
de curso médio”.
Uma das contribuições da escola técnica contra a divisão da mão e do
cérebro é evidenciar ao aluno (futuro profissional, futuro trabalhador) que o
capitalismo deve e pode ser combatido (representado pela fragmentação,
exploração e o lucro pelo lucro), sobretudo quando as competências, aliadas à
tecnologia, se tornarem eficazes e importantes para sua formação, a ponto de lhe
restituir o poder de pensar e de se articular no mercado de trabalho, até porque,
quanto maior a competência, melhores serão as condições oferecidas e menor será
a probabilidade de exploração.
A escola técnica tem o papel de aprimorar a técnica, a habilidade, através do
conhecimento e a atitude ficará sob a responsabilidade da formação cidadã, também
praticada no mesmo ambiente. A escola técnica que se conhece hoje, ao aprimorar
as habilidades, os conhecimentos e as atitudes, usa a ciência para formar seu aluno,
que questionará seu lugar e não será explorado.
Percebe-se também a introdução da ciência (atrelada ao capital) quando a
mão de obra (ofícios empregados antes da Revolução Industrial) passa a ser menos
importante que os instrumentos de trabalho. A escola técnica tem o dever de
apresentar a tecnologia atual, porém não desprivilegiando a técnica e as
habilidades. Propõe-se aliar ambas dimensões de modo que o profissional seja
considerado em sua inteireza, o que permitirá que não seja “coisificado” e
“oprimido”.
Por mais automatizada que uma empresa se constitua, certamente, não
sobrevive sem trabalhadores, com base em um simples argumento: o automatismo
não possui sentimento, item obrigatório para uma boa e completa empresa. Por isso
que a qualificação, por meio da educação técnica, contribui de maneira positiva para
a manutenção do emprego. Neste caso, mesmo que uma empresa seja altamente
tecnológica, o trabalhador qualificado será sempre um elemento-chave no processo
produtivo, não se deixando explorar pelo capital e muito menos encontrando
problemas na divisão das atividades, quando bem formado tecnicamente, uma vez
que a máquina não pensa, não se programa sozinha e não se opera sozinha,
necessitando de mão e cérebro para produzir.
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Portanto, sob a égide do capital, a máquina é bem conceituada pois amplia a
divisão e a fragmentação do trabalho facilitando, desta forma, a viabilidade da
exploração através da alienação. Em contraponto a esta afirmação, a escola técnica,
que não pode e não deve colaborar com o capitalista, se presta como um potente
instrumento e meio acessível ao trabalhador para a revolução das ideias e
construção de um novo indivíduo, dando a esse mesmo trabalhador, qualificação e
significação de que faz parte do todo, fortalecendo-o.
O que se pode tirar desse novo cenário é que, independentemente da classe,
o trabalhador é submetido à exploração, já que a estrutura assume o que o capital
necessita, privilegiando os mais qualificados em detrimento dos menos, promovendo
ainda mais a degradação e a divisão do trabalho e das classes. O papel da
educação técnica, mesmo neste cenário, não está fadado ao fracasso e, muito
menos, colabora para com o capital. É pela educação que o trabalhador adquire
consciência e certeza de como pode lutar por melhores condições de trabalho e
melhores condições para se viver em sociedade e nela promover mudanças.
Cabe aqui um questionamento, como o capital se posiciona diante da
qualificação e como ele a enxerga?
Num primeiro momento, a qualificação desagrada o capital porque quanto
mais qualificado o trabalhador, menor será a exploração e a degradação do trabalho
e menor também será o abismo entre ciência e processo, controle e operação, mão
e cérebro. Obviamente, o aprimoramento das atividades, com ou sem automação,
não soa ao capital como um incremento de qualidade do trabalho, que sempre a
negou e negligenciou, com o objetivo de demérito e fonte de exploração para o
acúmulo. O papel do ensino técnico, indo na contramão do capitalismo, é formar um
cidadão plenamente qualificado, engajado na luta contra a exploração e a alienação.
Sobre qualificação, semiqualificação e baixa qualificação, Braverman (2014)
reproduz um pequeno trecho do Manual de Ocupações do Departamento de
Trabalho dos Estados Unidos:
[...] Trabalhadores semiqualificados não precisam investir muitos anos
no aprendizado de suas funções. As funções mais simples, rotineiras e
repetitivas podem ser aprendidas num dia e dominadas em poucas
semanas. Mesmo aquelas funções que requerem um grau mais
elevado de qualificação, como a de um motorista de caminhão podem
ser aprendidas em poucos meses. Ao mesmo tempo, a adaptabilidade
– a capacidade de aprender novas funções rapidamente, inclusive
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operar novas máquinas é uma importante qualificação para os
trabalhadores semiqualificados. (BRAVERMAN, 2014, p. 365).

Observa-se que a diferença entre qualificação, semiqualificação e baixa
qualificação reside no fato do preparo e, principalmente, no aprimoramento das
habilidades, características muito bem desenvolvidas no ensino técnico e que mais
uma vez justificam sua importância no auxílio da formação de um profissional
completo e na construção de uma sociedade mais justa.
O capital não considera a qualificação, também por conta do tempo: tempo de
aprendizado x tempo de execução. O capital visa “formar”, e sim, produtividade,
operação e execução. No quesito preparo, a escola técnica ganha ampla vantagem
em relação às outras modalidades de ensino. Não servindo diretamente ao capital,
mas ajudando-o na acumulação (uma rede ampla de unidades escolares movimenta
um grande conjunto de fornecedores de todos os tipos de materiais e serviços bem
como a indústria da construção e manutenção), a escola técnica também se tornou
um lugar certo para o jovem, espaço no qual encontra uma formação cidadã e
técnica, contribuindo para as suas boas escolhas. A escola técnica afasta do
capitalista a responsabilidade pela educação. Braverman (2014) ilustra tal ideia
afirmando:
[...] essa educação só pode ter efeito se combinada com a prática do
trabalho durante os anos escolares, e apenas se a educação
continuar durante a vida do trabalhador depois de terminados os
cursos formais. Essa educação só pode despertar o interesse e
atenção dos trabalhadores quando eles se tornarem senhores da
indústria no sentido verdadeiro, isto é, quando os antagonismos no
processo de trabalho entre controladores e trabalhadores, entre
concepção e execução, entre trabalho mental e manual forem
superados, e quando o processo de trabalho foi unificado no corpo
coletivo que o executa. (BRAVERMAN, 2014, p. 376).

Ianni (1985) resume o que o capital exige do trabalhador, mas que o ensino
técnico não cumpre, por princípio e por vocação, já que desperta o pensar.
[...] segundo as exigências do grande capital, das grandes
organizações e quer preparar “técnicos competentes”, profissionais
adestrados que saibam ler as receitas, os diagramas, os mapas e
sabem cumpri-los; uma categoria de alto nível, de certo modo, mas
uma categoria que os americanos costumam chamar de yes-man,
pessoas que cumprem bem, competentemente, as tarefas que lhes
são atribuídas.(IANNI, 1985, p. 42).
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A educação técnica, a esse respeito, assume um papel social e apaziguador,
no sentido de diminuir e extinguir essa diferença, dando ao indivíduo a formação
técnica necessária para que ele acompanhe os avanços da tecnologia e se sinta
motivado a buscar constantemente atualização, qualificação e a formação cidadã,
como forma de luta contra a desigualdade e a exploração. Intenta-se assim, a
promoção do bem-estar de todos e a satisfação na profissão, almejando equidade
nos salários, nas vantagens não monetárias (benefícios), intensidade das atividades
(melhor distribuição entre os pares), saúde e segurança (qualidade de vida), baixa
rotatividade de mão de obra (dando oportunidades iguais aos trabalhadores) e
disciplina (não medo, mas condições de argumentar e expor suas ideias e seus
ideais), conforme destaca Singer (1985): a igualdade, a participação e a
oportunidade só serão possíveis através da transformação social.
Essa mudança na maneira de se ver dentro da cadeia produtiva deve-se, em
grande parte, à educação, em especial à educação técnica. Salm (1985, p. 76)
resume bem a ideia de formação técnica e cidadã, numa escola técnica, ao afirmar
que:
[...] Cabe indagar quais são os pilares básicos dessa produção
moderna, desse capitalismo moderno. São, basicamente, dois: de
um lado, a ciência, a incorporação crescente da ciência no processo
produtivo e, de outro, complexas hierarquias, onde as relações de
poder são difíceis de captar. Portanto, ciência e poder. É nisto que o
jovem tem que ser iniciado na escola, encontrando nela condições
para absorver os princípios e as leis da ciência e do poder. Isto não
se aprende olhando, aprende-se estudando. Julgo ser esta a melhor
profissionalização que podemos dar aos nossos jovens: transmitir a
eles as bases da ciência e das articulações e formação do poder em
nossa sociedade. (SALM, 1985, p.76).

Em linhas gerais, este capítulo focalizou como o capital degradou o ofício e
passou a contar com a técnica, através dos tempos, a ponto de desencadear
medidas para explorar o trabalho e o trabalhador com o intuito de manter sua
acumulação. É evidente que o capitalismo, o trabalho e o ensino técnico estão,
senão intimamente ligados, muito próximos em suas relações. O que não se pode
confundir é que o ensino técnico não trabalha para o capital, mesmo servindo-se
dele muitas vezes, já que sua vocação é a formação para o mercado de trabalho.
Tentou-se desmistificar a ideia de que a escola técnica reforça ainda mais a divisão
mão e cérebro e a ampliação da estratificação social quando oferece ao aluno,
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futuro trabalhador, melhores meios para o desenvolvimento de suas competências,
técnicas e de cidadania. Daí porque afirma Barbosa (2014) que o ensino técnico não
deve qualificar o trabalho humano para o acúmulo do capital.
Isto posto, o capítulo subsequente aborda em complementação às questões
aqui expostas dados e reflexões sobre a evolução histórica do ensino técnico no
Brasil e no Estado de São Paulo.
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2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO ENSINO TÉCNICO NO BRASIL E NO ESTADO
DE SÃO PAULO: BREVE CONSIDERAÇÃO
O presente capítulo aborda sucintamente a evolução histórica do ensino
técnico, porém relacionada à trajetória do ensino profissional no Brasil e no estado
de São Paulo. Para tanto, busca-se apoio referencial nas obras de: Liliane
Bordignon, Demerval Saviani, Luiz Antônio Cunha, Jailson Alves dos Santos, Irma
Rizzini, Maria A. Monteiro Oliveira, Gustavo Capanema, José S. Baia Horta, Sabrina
Rodero Ferreira Gomes, Sergio das Graças Correia, Marise Ramos, Antonia
Solange Pinheiro Xerez, Celso Carvalho, Gaudêncio Frigotto, Maria Ciavatta, Daniel
Rodrigues, Dante Henrique Moura, Jamerson A. Silva, Justino de Souza Junior,
Fernando Fidalgo, José A. Correia, Nara L. Rocha Fidalgo, entre outros.
Nos

dias atuais muito

se

tem falado sobre o ensino técnico e

profissionalizante, de nível médio e sua universalização. Bordignon (2013, p. 5)
destaca a importância do ensino técnico, de nível médio afirmando que:
A formação técnica é uma exigência para muitos postos de
trabalho, em diferentes áreas. Nas últimas décadas no Brasil, as
transformações na organização do trabalho tornaram a qualificação e
a formação profissional uma necessidade cada vez mais exigida pelo
setor produtivo aos trabalhadores. (BORDIGNON, 2013, p.5).

Por sua vez, Cunha (2000c, p.89) complementa tal questão, mencionando
que:
O ensino industrial-manufatureiro, destinado à formação da força de
trabalho diretamente ligada à produção, é um tema que tem sido
quase ignorado nos estudos sobre a gênese e as transformações da
educação brasileira. Quando comparado com outros temas, como o
ensino superior, o ensino secundário e até a educação física, o
ensino industrial-manufatureiro aparece em nossa bibliografia
definido mais pela omissão do que pelo conhecimento produzido a
seu respeito.(CUNHA, 2000c, p.89).

Para entendimento ampliado a respeito desta modalidade de ensino no Brasil,
considera-se inicialmente o grau de destaque que ocupa no mercado de trabalho,
sobretudo pela qualificação atribuída aos empregados dela oriundos.
Ressalta-se ainda, que tal fato não acontece em países do bloco
desenvolvido, uma vez que esta modalidade caracteriza-se por um “ensino com
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terminalidade”, ou seja, o indivíduo não é preparado para prosseguir sua formação
em universidades e pesquisas de ponta.
Faz-se, então, necessário um olhar histórico da trajetória desta modalidade no
Brasil e no estado de São Paulo, com ênfase no processo de formação. Isto porque,
tenciona-se resgatar indicativos relacionados aos principais acontecimentos do
ensino técnico que culminaram com a criação dos Institutos Federais (nível nacional)
e da rede de escolas técnicas nos estados, em especial no Estado paulista, objeto
desse estudo.
2.1 Breve histórico do ensino técnico e profissional no Brasil e em São Paulo
Desde a descoberta do Brasil é possível encontrar alguns indícios de ensino
da prática profissional. Este “ensino” consistia na dupla tarefa dos primeiros jesuítas
que aqui chegaram, em 1549, liderados pelo padre Manoel da Nóbrega, ao
catequizar os povos indígenas e mostrar como lavrar a terra e também como
desenvolver pequenos ofícios que ajudariam em sua subsistência, segundo Saviani
(2008). Os ofícios no Brasil recém-descoberto não foram aprimorados, já que
Portugal, “[...] atrasou-se, do ponto de vista do desenvolvimento capitalista, em
relação aos demais países europeus”, segundo Saviani (2008, p.30). Isto porque
possuía monopólio de exportação mundial de açúcar, mas sem refinarias no país, as
quais surgiram na Holanda, Inglaterra e França.
Em um segundo período, na metade do século XVI, o trabalho passou a usar
mão de obra escrava em atividades consideradas menos nobres, tais como:
carpintaria, obras, ferraria, tecelagem, agricultura e confeitaria. A escravização dos
povos indígenas foi criticada pela Igreja Católica porque estes faziam parte do
movimento de expansão do catolicismo nas Américas; razão pela qual Portugal
passou a trazer de suas colônias na África, grande contingente de pessoas para se
utilizar como mão de obra escrava, tanto nas plantações de cana-de-açúcar como
nas demais atividades. O treinamento imposto aos indivíduos era realizado durante
o desenvolvimento da própria atividade. Conforme Cunha (2000a), nesse momento,
os “homens livres” eram coagidos pelo Estado a trabalharem e a se aperfeiçoarem
nos grandes acontecimentos manufatureiros da época, por exemplo, os arsenais de
guerra e oficinas particulares.

63

Figura 7. A dupla tarefa dos jesuítas: catequizar os povos indígenas e ensiná-los
pequenos ofícios para garantir sua subsistência

Fonte: http://www.historiadigital.org/questoes/questao-jesuitas-e-catequizacao-indigena/

Valendo-se do modelo de aprendizagem de ofícios de usos militares, ainda
conforme Cunha (2000a), a partir da década de 1840 foram criadas instituições para
este fim. Destaca-se o Asilo dos Meninos Desvalidos no Rio de Janeiro, em 1875. A
preocupação do Império, neste momento, era ensinar a arte da guerra com vistas à
proteção do território brasileiro, em detrimento ao crescimento da nação pela
educação - lembrando que o acesso era exclusivo de homens livres. Negros e
mulatos tinham seu ingresso dificultado ou interditado, deixando claro o caráter
discriminatório predominante na época, como pontuado por Santos (2011).
Rizzini (2007), por sua vez, esclarece esta questão, afirmando que:
[...] a informação da cor aparece relacionada à necessidade de
comprovação da liberdade do aluno, pela apresentação da carta de
alforria da mãe ou do filho. É o que ocorria no Asilo dos Meninos
Desvalidos, que atendia também aos ingênuos da Lei do Ventre Livre
e aos filhos de ex-escravas. O primeiro regulamento do Asilo, de
1875, não explicita a interdição às crianças escravas, somente às
que sofrem de doenças contagiosas e defeitos físicos que as
impeçam de aprender artes e ofícios. (RIZZINI, 2007, p.15).
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A criação do Liceu de Artes e Ofícios no Rio de Janeiro, em 1858, merece
destaque, mesmo não tendo o ensino de ofícios obtido sucesso por conta da falta de
investimentos do Governo. Já os cursos de educação normal e o curso noturno de
desenho para artífices obtiveram sucesso na Instituição. Em 1873, em São Paulo, foi
criado o Liceu de Artes e Ofícios mantido pela Sociedade Propagadora da Instrução
Popular, cuja primeira diretoria foi composta por membros pertencentes à burocracia
estatal e ao parlamento. No período de 1885 e 1888 foram atendidos 2523 alunos.
Os Liceus do Rio de Janeiro, de São Paulo e de outras localidades instalados no
país da época, mesmo sendo entidades não estatais, obtiveram recursos do Estado
para sua manutenção, segundo Santos (2011). Destaca-se que os Liceus foram
criados para “entreter” a Corte que desembarcou no Brasil junto com a Família Real,
em 1808, fugidos de Napoleão Bonaparte. Ou seja, os Liceus estavam voltados para
desenvolver educação para a burguesia.
A partir de 1888, com a abolição da escravatura, imigrantes de todas as
partes do mundo passaram a substituir a mão de obra escrava na agricultura e na
indústria, mesmo ainda incipiente, na esperança de melhores condições de vida, já
que seus países de origem não mais as ofereciam. A escolaridade dessas pessoas
não era adequada, muito menos no ensino profissionalizante, empurrando-as para o
campo ou atividade braçal. Ressalta-se que o fluxo migratório não teve seu início
com a abolição, mas intensificou-se uma vez que, notadamente em São Paulo, as
lavouras cafeeiras baseavam-se no trabalho escravo e o país não dispunha de
número significativo de indústrias.
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Figura 8. Asilo dos Meninos Desvalidos, criado em 1875

Em destaque, vê-se o prédio da Associação Protetora do Recolhimento de Desvalidos de Petrópolis,
cujo intuito era “o ensino de profissões e da Língua Portuguesa para as crianças de rua e filhos de
escravas nascidos após a assinatura da Lei do Ventre Livre”, segundo Zepeda (2007).
Fonte: http://petropolisnoseculoxx.zip.net/arch2008-12-01_2008-12-31.html

No período republicano, em 1909, o presidente Nilo Peçanha criou 19
Escolas de Aprendizes e Artífices mantidas pelo Ministério da Agricultura, Comércio
e Indústria; o ensino profissional foi ofertado à população de forma primária e
gratuita, conforme Santos (2011). Na década de 1920, o ensino profissional teve sua
ascensão já que o país começou a tornar-se industrial, em detrimento da diminuição
da força agrária, o que permitiu tornar a mão de obra especializada cada vez mais
valorizada, segundo aponta Cunha (2000b).
Destaca-se que o pensamento predominante no início do processo de
industrialização11, que ganhou o espaço da agricultura no país, centrava-se sob a
visão de “forte gerador de capital e de emprego”, segundo Teixeira (1990). Fica

11

O período de industrialização no Brasil, marcadamente em São Paulo, teve um incremento
significativo entre os anos de 1905 e 1913, com crescimento de 172% no número de fábricas, 159%
no número de trabalhadores e 204% no capital, conforme Teixeira (1990).
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patente, que o capitalismo no Brasil teve seu início de forma similar ao de outros
países, ou seja, afirmou-se mediante a instalação de grandes empresas e pela
exploração de mão de obra existente, fatores determinantes no aniquilamento e/ou
abandono da agricultura.
Ainda como marco histórico no ensino técnico e profissionalizante no Brasil,
destaca-se a criação do SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial),
através do Decreto-Lei 4048, de 22 de janeiro de 1942, na “Reforma Capanema”
que, segundo Oliveira (2003), diferenciava as Escolas Industriais das Escolas de
Aprendizes (a primeira matriculava alunos que, em sua maioria, não trabalhavam e
recebiam uma formação mais completa para atividades demandantes de maior
capacitação enquanto que a segunda matriculava alunos que já trabalhavam e cuja
formação era pontual para aprimorar seu ofício). Sobre a “Reforma Capanema”
observa-se que foi elaborada para promover ainda mais a divisão de classes, sem
se preocupar com o principal (que era uma educação de qualidade para todos),
como exemplificado em Capanema (1942):
O ensino secundário se destina à preparação das individualidades
condutoras, isto é, dos homens que deverão assumir as
responsabilidades maiores dentro da sociedade e da nação, dos
homens portadores das concepções e atitudes espirituais que é
preciso infundir nas massas, que é preciso tornar habituais entre o
povo. (CAPANEMA, 1942, p.135).
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Figura 9. Antigo prédio do Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, janeiro de
1858

Criado por Francisco Joaquim Bithencourt da Silva, em 9 de janeiro de 1858 e mantido pela
Sociedade Propagadora das Belas Artes.
Fontes:http://profciriosimon.blogspot.com.br/2016/03/161-estudo-das-artes-arte-e-iniciativa.html
http://www.liceudearteseoficios.com.br/pagina-exemplo/.

e

Figura 10. Situação de trabalho dos imigrantes em grandes latifúndios

Após a abolição da escravatura, os grandes latifúndios passaram a receber o trabalho dos imigrantes,
vindos de todas as partes do mundo, em busca de melhores condições, já que não mais conseguiam
em seus países de origem.
Fonte: http://anovademocracia.com.br/no-44/1726-100-anos-da-imigracao-japonesa-no-brasil.
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Saviani (2008) também reforça a ideia de que a “reforma” era para poucos, ao
afirmar que:
Do ponto de vista da concepção, o conjunto das reformas tinha
caráter centralista, fortemente burocratizado; dualista, separando o
ensino secundário, destinado às elites condutoras, do ensino
profissional, destinado ao povo conduzido e concedendo apenas ao
ramo secundário a prerrogativa de acesso a qualquer carreira de
nível superior; corporativista, pois vinculava estreitamente cada ramo
ou tipo de ensino às profissões e ofícios requeridos pela organização
social. (SAVIANI, 2008, p.269).

Figura 11. Fachada da Unidade Federal Fluminense, 1909

Unidades escolares criadas pelo presidente Nilo Peçanha, em 1909, que deram origem à rede de
escolas técnicas federais.
Fonte:http://portal1.iff.edu.br/conheca-o-iffluminense/galeria-de-fotos-do-historico/escola-deaprendizes-e-artifices.jpg/view.

O modelo de gestão da Instituição seguiu o mesmo implantado no Centro
Ferroviário de Ensino e Seleção Profissional12, em que o empresariado passou a
assumir encargos, a organização e a direção. Dessa forma, a Confederação
Nacional das Indústrias (CNI) e as Federações das Indústrias nos Estados geraram
o SENAI. Na Lei Orgânica do Ensino Secundário, exposta em Horta (2010),
Esclarece Cunha (2000c): “A grande densidade de estradas de ferro no Estado de São Paulo,
ligando as frentes de expansão cafeeira ao porto de Santos, criou condições para que, na década de
1920, as atividades de ensino de ofícios das empresas ferroviárias fossem centralizadas e
sistematizadas”. CUNHA (2000c, p. 96). Ainda elenca as empresas envolvidas neste sistema
educacional: “(...) Estrada de Ferro Sorocabana, São Paulo Railway, Companhia Paulista de Estradas
de Ferro e Companhia Mogiana de Estradas de Ferro”.
12
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documento integrante da “Reforma Capanema”, fica clara a intenção do Estado em
promover um ensino aristocrático, burguês, estabelecendo a divisão da sociedade,
sem se preocupar com o todo. Com destaque, um forte apelo patriótico evidenciando
o sentimento de que a escola é um lugar para poucos.
O país ao entrar na era industrial, de fato, na década de 1920, fez surgir, por
decorrência, a necessidade de mão de obra especializada. Assim, com base na
reforma educacional e por decisão do Governo ao promover e manter a divisão de
classe ficaram evidentes os privilégios aos mais abastados em detrimento dos mais
pobres - estes forçados à educação profissional com esboços de cultura e cidadania,
e com ênfase apenas no “saber fazer” (trabalho manual). O “saber pensar”
restringiu-se às classes socialmente mais abastadas.
No governo do presidente Juscelino Kubitschek, ao final da década de 1950,
o SENAI passou por grande expansão, presente em quase todos os estados do
país, por conta da forte aceleração da industrialização no Brasil, demandando, cada
vez mais, mão de obra especializada. A Instituição, nos primeiros dez anos do
regime militar, tornou-se a maior rede de escolas a oferecer ensino desenvolvido por
meio de séries metódicas, pensadas para cada habilitação profissional, como indica
Cunha (2000b).
Através de convênios com indústrias, prestando consultoria e treinamento
usando tecnologia de ponta, o SENAI conseguiu passar a década de 1980 (tempos
de crise econômica), sem abalar sua credibilidade perante a sociedade. Em seu site,
o SENAI declara possuir 797 unidades operacionais (471 fixas e 326 móveis –
carretas, veículos e barcos), 2.692 cursos (aprendizagem industrial e técnico de
nível médio), 2.362.312 matrículas (em 2010), atendendo 52.643.799 alunos (de
1942 a 2010).
Outro ponto marcante na trajetória do ensino técnico e profissional no Brasil
também ocorreu em 1942, quando os Liceus Industriais (antigas Escolas de
Aprendizes e Artífices, do governo de Nilo Peçanha) passaram à condição de
autarquias e nomeadas “Escolas Técnicas Federais”. Tais escolas deram origem à
importante rede educacional, na atualidade, dimensionada pelo conjunto de
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - IFECTs.
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Figura 12. Oficina de artes gráficas do SENAI/PR, em 1953

Fonte: MARQUES; DOMINSCHEK, 2011.

No reordenamento, segundo dados obtidos no site da Instituição, tem-se na
esfera federal:
1909

- Escola de Aprendizes e Artífices (Presidente Nilo Peçanha)

1937 - Liceus Profissionais (Presidente Getúlio Vargas)
1942 - Escolas Industriais e Técnicas (Presidente Getúlio Vargas)
1959

- Escolas Técnicas (Presidente Juscelino Kubitschek)

1978 - Centros Federais de Educação Tecnológica - CEFETs (Presidente General
Ernesto Geisel)
2008 - Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – IFECTs (Presidente
Lula da Silva).
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Figura 13. Oficina de artes gráficas da FIRJAN/RJ, em 2010

Imagem evidenciando a evolução dos meios para o aprendizado profissional em relação à Figura 12.
Fonte: http://www.cursosenairio.com.br/segmento-grafica-design-e-web,9,0,0,0.html.

Quanto às unidades, de acordo com o site da Instituição são 562 escolas,
gerando 600 mil vagas. Em comemoração ao centenário da regulamentação do
ensino técnico no país, ocorrido em 2009, o Ministério da Educação publicou em seu
portal uma “linha do tempo”, destacando os principais passos dados para a
consolidação dessa modalidade de ensino, conforme reprodução que segue.
Quadro 3. Linha de tempo indicando eventos, em dimensão federal, que marcaram
a história do ensino técnico no país
1909

O presidente Nilo Peçanha assinou o Decreto 7566, em 23 de setembro criando
inicialmente 19 “Escolas de Aprendizes Artífices” subordinadas ao Ministério dos
Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio.

1927

O Congresso Nacional sancionou o Projeto de Fidélis Reis, que prevê o
oferecimento obrigatório do ensino profissional no país.

1930

Criado o Ministério da Educação e Saúde Pública que passou a supervisionar as
Escolas de Aprendizes e Artífices, através da Inspetoria do Ensino Profissional
Técnico.

1937

Promulgada a nova Constituição Brasileira que tratava, pela primeira vez, do
ensino técnico, profissional e industrial. Foi assinada a Lei 378, transformando as
Escolas de Aprendizes e Artífices em Liceus Industriais, destinados ao ensino
profissional, de todos os ramos e graus.

1941

Passou a vigorar uma série de leis, conhecidas como a “Reforma Capanema”, que
remodelaram todo o ensino no país. Os principais pontos: a) o ensino profissional
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passou a ser considerado de nível médio; b) o ingresso nas escolas industriais
passou a depender de exames de admissão; c) os cursos foram divididos em dois
níveis.
1942

O Decreto 4127, de 25 de fevereiro transformou os Liceus Industriais em Escolas
Industriais e Técnicas, passando a oferecer a formação profissional em nível
equivalente ao do secundário.

1944

A participação da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial e o
consequente empréstimo financeiro dos Estados Unidos ao Brasil no Governo
Getúlio Vargas impulsionaram a industrialização brasileira.

1956

O governo de Juscelino Kubitschek marcou o aprofundamento da relação entre
Estado e economia. O objetivo era formar profissionais orientados para as metas
de desenvolvimento do país.

1959

As Escolas Industriais e Técnicas foram transformadas em autarquias com o nome
de Escolas Técnicas Federais, com autonomia didática e de gestão.

1961

O ensino profissional tornou-se equiparado ao ensino acadêmico com a
promulgação da Lei 4024 que fixou as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
O período foi marcado por profundas mudanças na política de educação
profissional.

1967

Decreto 60731 transferiu as Fazendas Modelos, do Ministério da Agricultura para o
Ministério da Educação e Cultura que passaram a funcionar como escolas
agrícolas.

1971

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira tornou técnico-profissional todo
currículo do segundo grau compulsoriamente. Um novo paradigma se
estabeleceu: formar técnicos sob o regime da urgência.

1978

A Lei 6545 transformou três Escolas Técnicas Federais (Paraná, Minas Gerais e
Rio de Janeiro) em Centros Federais de Educação Tecnológica.

1980

A globalização, nova configuração da economia mundial, também atingiu o Brasil.
O cenário de profundas e polêmicas mudanças: a intensificação da aplicação da
tecnologia associada a uma nova configuração dos processos de produção.

1994

A Lei 8948, de 8 de dezembro: a) instituiu o Sistema Nacional de Educação
Tecnológica, transformando, gradativamente, as ETFs e as EAFs em CEFETs; b)
A expansão da oferta da educação profissional somente ocorrerá em parceria com
Estados, Municípios e Distrito Federal, setor produtivo ou organizações não
governamentais, que serão responsáveis pela manutenção e gestão dos novos
estabelecimentos de ensino.

1996

Em 20 de novembro, a Lei 9394 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional/LDB) dispôs sobre a Educação Profissional num capítulo próprio.

1997

O Decreto 2208 regulamentou a educação profissional e criou o Programa de
Expansão da Educação Profissional (Proep).

1999

Retomado o processo de transformação das Escolas Técnicas Federais em
Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs).

2004

O Decreto 5154 permitiu a integração do ensino técnico de nível médio ao ensino
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médio.
2005

Instituiu-se, pela Lei 11195, que a expansão da oferta da educação profissional
preferencialmente deva ocorrer em parceria com Estados, Municípios e Distrito
Federal, setor produtivo ou organizações não governamentais.

2007

Lançada a segunda fase do Plano de Expansão da Rede Federal. O Decreto 6302
instituiu o Programa Brasil Profissionalizado. Foi lançado o Catálogo Nacional dos
Cursos Técnicos.

2008

Articulação para criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia.

2009

Centenário da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica.

Fonte: MEC, 2014.

Bordignon (2013) destaca a forte política de expansão dos cursos técnicos, de
nível médio, no período de 2003 a 2010, como estratégia para o aumento da
escolaridade da população, bem como para combater ao desemprego. Porém,
ressalta-se que a eficácia no campo educacional não se resume apenas na
construção de prédios e instalações, mas demanda contribuição de volumosos
aportes para a manutenção e compra de insumos importantes no dia a dia dos
cursos, bem como, o comprometimento com recursos humanos experientes e
dedicados na condução de aulas teóricas e práticas. Significativa parcela de
unidades de ensino, fora dos grandes centros, encontra-se defasada pela falta de
recursos e pela gestão inadequada do dinheiro público, aspectos gerados por
políticas ineficientes vinculadas estritamente a grupos políticos e não ao Estado.
Atualmente, no estado de São Paulo, o mais rico da Federação, o ensino
técnico e profissionalizante seguiu o mesmo caminho desde o descobrimento do
país. O destaque ficou por conta da criação, em 1911, das unidades da Escola
Profissional Masculina (cursos de carpintaria e mecânica leve) e a Escola
Profissional Feminina (cursos de corte e costura e culinária) e, em 1950, as Escolas
Profissionais cujos cursos atendiam a qualificação do trabalhador local, utilizando
recursos de empresas privadas (denominadas mantenedoras), imputando ao Estado
a supervisão acadêmica e de ensino.
O marco histórico do ensino técnico paulista foi efetivado em 1969, por meio
do decreto - lei de 6 de outubro, em que o Governador Roberto Costa de Abreu
Sodré autorizou a criação do Centro Estadual de Educação Tecnológica de São
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Paulo (CEET), autarquia responsável, na época, pela implantação de uma rede de
faculdades de tecnologia.
Figura 14. Escola Profissional Masculina, 1914, com alunos no curso de marcenaria

Fonte: http://www.ibamendes.com/2011/12/fotos-de-escolas-antigas-vii.html.

No ano de 1971, o CEET foi “rebatizado” como Centro Estadual de Educação
Tecnológica Paula Souza (CEETPS) e as Escolas Profissionais incorporadas à
autarquia e renomeadas Escolas Técnicas Industriais (ETIs). As ETIs, em 1986,
foram totalmente estatizadas e passaram a se chamar ETEs (Escolas Técnicas
Estaduais) e o Centro Paula Souza tornou-se responsável pela gestão e
manutenção de todo o ensino técnico no Estado.
Segundo Calsan (2014) citando Gomes (2010), até 1989 eram 14 unidades
de ensino que ofereciam cursos técnicos concomitantes com o então segundo grau.
Oitenta e duas unidades, em 1994, passaram para o CEETPS, totalizando 96
escolas. Nos dias atuais, o Centro Paula Souza conta com 218 escolas técnicas
presentes em 160 municípios paulistas, atendendo 212 mil estudantes; 63
faculdades de tecnologia presentes em 57 municípios paulistas, atendendo 71 mil
estudantes. Dessa forma, consolida-se como a maior rede de ensino público
estadual.
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Figura 15. Escola Profissional Feminina, 1914, com alunas no curso de culinária

Fonte: http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lefotos.php?id=7409.

2.2 A história do curso técnico e profissionalizante contada através da
legislação
Sob

outro

olhar,

pode-se

contar

a

história

do

ensino

técnico

e

profissionalizante no país através da legislação. Como já comentado anteriormente,
as técnicas de trabalho foram empregadas desde o descobrimento, porém sua teoria
e regulamentação começaram a fazer parte da discussão cerca de 300 anos depois
que Pedro Álvares Cabral por aqui chegou. Para tanto, neste tópico são
considerados aspectos da legislação federal sobre a educação profissional no país,
segundo vários autores. Observa-se, segundo Gomes (2010), na Tabela 2, a
apresentação da legislação federal pertinente ao ensino técnico abrangendo o
período de 1809 a 2008.
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Figura 16. Fachada da ETEC João Belarmino, em Amparo, 1904

A ETEC João Belarmino, em Amparo, foi uma das 14 primeiras unidades do CEET. Prédio de 1904.
Fonte: http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lefotos.php?id=7409.

Quadro 4. Listagem da legislação federal pertinente ao ensino técnico no país
ANO
1809

LEGISLAÇÃO

DESCRIÇÃO

Decreto de 23 de Institui a criação do Colégio das Fábricas.
março

1909

Decreto-Lei 7566

Institui a criação do Colégio de Aprendizes e
Artífices.

1931

Decreto

Federal Regulamenta o ensino profissional comercial.

20158
1942

Decreto-Lei

4073, Organiza o ensino industrial e introduz o conceito de

de 30 de janeiro
1943

Decreto-Lei

aluno aprendiz.

6141, Lei Orgânica do ensino comercial.

de 28 de fevereiro
1946

Decreto-Lei

9613, Lei Orgânica do ensino agrícola.

de 20 de agosto
1950

Lei Federal 1076

Possibilita o prosseguimento dos estudos para os
concluintes dos cursos técnicos (equivalência).

1961

LDB 4024

Equivalência ao 2° grau.
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1971

LDB 5692

Institucionaliza a profissionalização compulsória do
2° grau.

1972

Parecer n. 45

Fixa 52 habilitações profissionais plenas e 78
habilitações parciais.

1975

Parecer CFE n. 76

Sugere uma formação básica para o trabalho e não
uma

especialização

obrigatória,

redefinindo

a

5692/71.
1982

Lei 7044

Torna a educação profissional facultativa para o 2°
grau.

1996

LDB 9394

Desarticula a educação profissional do ensino
médio, podendo ser oferecida concomitante ou
subsequente a este.

1997

Decreto-Lei 2208

Regulamenta a LDB 9394 com relação ao ensino
técnico.

1999

Resolução

CNE- Institui

CEB n. 04

a

educação

desenvolvimento

de

profissional

a

competências;

partir

do

organiza

a

educação profissional em vinte grandes áreas
profissionais e cargas horárias mínimas.
2001

Lei 10172

Institui o Plano Nacional de Educação, cujo item 7
refere-se à educação profissional.

2004

Decreto-Lei 5154

Revoga

o

2208/97

profissional

e

integrada

possibilita
ao

a

educação

ensino

médio,

possibilitando os estudos em nível superior.
2008

Parecer
n. 11

CNE-CEB Revoga o CNE-CEB 04/99, institui o catálogo
nacional

de

currículos

e

define

12

eixos

tecnológicos.
2008

Lei 11741

Altera

a

LDB

institucionalizando

9394,
e

integrando

redimensionando,
as

ações

da

educação profissional técnica de nível médio, da
educação de jovens e adultos e da educação
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profissional e tecnológica.

Fonte: GOMES, 2010.

Mediante os dados do sequenciamento documental federal afeto ao ensino
técnico e profissionalizante, bem como as informações advindas da “linha do tempo”
fornecida pelo site do MEC torna-se possível dimensionar o grau de evolução desta
modalidade de ensino no país, bem como os pontos fortes e as fragilidades
existentes.
2.3 Políticas públicas para e no ensino técnico de nível médio
A expressão “política pública”, muito utilizada por teóricos e estudiosos,
remonta à ideia de algo perene, consensual, que auxilia o dia a dia de todos e todas
no sentido de se estabelecer um caminho, senão o melhor, ao menos o mais viável,
para que o bem comum seja alcançado.
Em educação, pensa-se da mesma forma. Porém, algo que deveria ser
concebido para ser forte, contínuo (apenas ajustado), desvinculado de partido ou
agremiação política e grupos favorecidos, torna-se desenhado segundo concepções
e movimentos ideológicos partidários e, por conseguinte amoldado a tais vertentes.
Assim expressa Correia (2003):
O dilema que se perpetua no Brasil, quando se trata de definir as
políticas educacionais mais apropriadas aos interesses da sociedade
deve-se, especialmente, às dificuldades para acompanhar as
constantes reformulações nos métodos de produção capitalista. De
fato, no último quarto do século XX, a realidade mundial – marcada
por intermitentes crises de acumulação e pela chamada “terceira
revolução industrial” – ocasiona a emergência do neoliberalismo
como ideário hegemônico e coloca em evidência novos conceitos de
sociedade, onde o trabalho humano torna-se cada vez mais
supérfluo. (CORREIA, 2003, p.2).

Portanto, fica patente que o capitalismo, como já mostrado em seção anterior,
regula também as políticas na área de educação. Com o ensino técnico de nível
médio não é diferente, principalmente quando se observa o período da década de
1960 até os dias atuais. Movimentos intensos representativos por avanços e
retrocessos, sobreposição de ideias testadas e não aprovadas em detrimento ao
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ponto chave, que deveria ser a formação do cidadão, do ser pensante para que seja,
de fato, atuante na sociedade na qual encontra-se inserido.

Explicita-se, desta

maneira, a diferença entre política de estado e política de governo e reforça-se a
ideia da divisão dos pontos de vista em relação ao ensino profissional: a visão na
qual impera o ideal de uma educação de qualidade e integral, considerando:
formação cidadã, construção de conhecimentos, aprimoramento de habilidades e
técnicas, elevação da escolaridade, elevação da renda, relação trabalho e capital
encarada como momento de crescimento e não da perpetuação da exploração de
mão de obra; e a visão econômica e política, onde o Estado reforça a divisão de
classes, segundo Ramos (2012b, p. 14) citando Nicos Poulantzas em que se
demanda mão de obra especializada em favor do capital dominante
[...] o Estado organiza a classe dominante – burguesia e suas frações
– representando e organizando o interesse político a longo prazo do
bloco no poder, do qual participam, em certas circunstâncias, as
frações provenientes de outros modos de produção presentes na
formação social capitalista [...].(RAMOS, 2012, p.14).

Entende-se, então, que enquanto o ensino técnico for tratado como moeda de
troca, em plataformas eleitoreiras, as políticas que regem essa modalidade
continuarão sendo políticas de governo e não de Estado.
Desta forma, uma política pública traduz-se numa política de governo,
alinhada e submissa à classe dominante, em que se deixa de lado a visão “idealista”
para se garantir a visão econômica e política. A ideia de política pública pode ser
resumida no pensamento de Fernando Savater13, publicado no Facebook pelo grupo
Fronteiras do Pensamento, na página Educações e Aprendizagens do século XXI:
A boa educação é uma educação cara. Mas é possível renunciar a
educar os jovens e as crianças? Se a boa educação é cara, a má
educação é ainda pior. Por isso, é vital convencer a sociedade da
importância da educação. A educação exige um desembolso
econômico considerável, exige uma boa preparação dos professores,
exige todo um compromisso social. Não temos nenhuma alternativa.
Dizer que as coisas são difíceis quando não temos mais remédio
para fazê-las não é a solução.(SAVATER)13

13

Filósofo espanhol, catedrático de ética na Universidade do País Basco e professor de filosofia na
Universidade Complutense de Madri.
Fonte:http://www.lpmeditores.com.br/site/default.asp?TroncoID=805134&SecaoID=948848&Subseca
oID=0&Template=../livros/layout_autor.asp&AutorID=540300.
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2.3.1 Políticas públicas ou de governo - do passado e do presente para se
pensar no futuro
Pensar em políticas públicas fortes e perenes requer revisitar o passado e
analisar o que de coerente foi pensado e aplicado. Mais que o discurso político é
viabilizar concretamente o que permite estabelecer um ensino técnico e
profissionalizante de qualidade.
O ponto de partida desta fase do estudo é a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, n. 4024, de 20 de dezembro de 1961. Toma-se como referência
tal legislação, pois no tocante ao ensino profissional este foi equiparado ao ensino
acadêmico, condição não ocorrida ao longo das legislações anteriores, conforme
Tabela 2, anteriormente apresentada.
Inaugurou-se um novo ciclo nesta modalidade de ensino, como pontuado por
Cunha (1998, p. 67): “[...] propiciou a candidatura irrestrita de todos os egressos do
ensino médio a quaisquer cursos do ensino superior”. Com essa medida, o ensino
técnico deixou de ter enfoque de terminalidade, uma vez que passou a habilitar
alunos à continuidade dos estudos em nível superior, na área de atuação técnica ou
em outra de sua preferência.
Entre os principais pontos da Lei n. 4024/61 tem-se a destacar que a
educação serviria para a compreensão dos direitos e deveres, desenvolvimento
integral da personalidade humana, preparação do indivíduo e da sociedade para o
domínio dos recursos científicos e condenação de qualquer tratamento desigual.
Para o cumprimento desses e dos demais pontos, o Ministério da Educação e do
Desporto, da época, seria o ente máximo na federação capaz de zelar pela
qualidade do ensino e velar pelo cumprimento das leis.
Caberia ainda ao próprio Ministério estabelecer interlocução com os
Conselhos Estaduais de Educação para que os sistemas de ensino pudessem
intercambiar informações e práticas, estudos, resolução de problemas e conflitos e
preparar planos de abrangência nacional, com recortes regionais.
Sobre o ensino técnico e profissionalizante, a LDB n. 4024/61, além de
promover a equiparação ao ensino acadêmico, autorizou a emissão de diploma e
possibilidade para o estudante de prosseguir seus estudos em nível superior;
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regulou o período mínimo para os estudos da técnica escolhida (industrial, agrícola
ou comercial), o oferecimento de disciplinas obrigatórias e optativas (deixando a
cargo do estabelecimento a forma de aplicação, o que implicaria na ideia de “polos
de excelência” e na concorrência entre as unidades), sob a supervisão do Conselho
Estadual de Educação.
Por outro lado, esclarece Ramos (2012, p. 31), o Estado formalizou sua
intervenção na qualificação da mão de obra.
[...] Lembremos que, indicando uma tentativa de maior
homogeneização escolar e conferindo um caráter mais universal ao
ensino técnico, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de
1961 fez com que o ensino técnico, que antes era terminal, se
tornasse equivalente ao secundário propedêutico, podendo os
técnicos, uma vez tendo concluído seus cursos, candidatarem-se a
qualquer curso de nível superior.(RAMOS, 2012, p.31).

Cunha (1998, p. 67) chama a atenção para a “dualidade” ainda existente na
LDB n. 4024/61, já que a aprendizagem industrial (1º ciclo, ginasial, conforme texto
da Lei), como mecânica, eletricidade, confeitaria, dentre outros, fora assumida
exclusivamente pelo Sistema S (SENAI, SENAC, etc.) e as demais redes de escolas
técnicas (federais e estaduais – quando implementadas) assumiram o ensino técnico
colegial (2º ciclo, conforme texto da Lei), que formava indivíduos para posiçõeschave dentro das indústrias e prestadoras de serviço.
A LDB n. 4024/61 foi editada no momento histórico em que o país passava
pelo período liberal-democrático, segundo Vicentino e Dorigo (2012). Mais
especificamente, os autores apontam algumas características políticas, econômicas
e sociais deste período: ênfase na visão desenvolvimentista, porém com “apegos” à
figura de Getúlio Vargas, por conta das grandes conquistas dos trabalhadores, da
intervenção do Estado nos sindicatos, das promessas de grandes projetos sociais
em detrimento à doação de objetos e favores para indivíduos e grupos restritos em
troca de apoio; o governante visto como o realizador sem se importar com o custo
das obras e o primeiro contato do brasileiro com uma grande experiência
democrática. Assinaram essa Lei: João Goulart, Tancredo Neves, Alfredo Nasser,
Ângelo Nolasco, João de Cegadas Viana, San Tiago Dantas, Walther Moreira Sales,
Virgilio Távora, Armando Monteiro, Antônio de Oliveira Brito, André Franco Montoro,
Clóvis M. Travassos, Souto Maior, Ulysses Guimarães e Gabriel R. Passos.
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Segue-se com destaque para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação n.
5692, de 11 de agosto de 1971. Com base nesta legislação, a educação foi
escalonada ao estipular o 1º e o 2º graus, dando a ideia de “escala”, “subida”,
conforme o aluno seguisse sua vida acadêmica. A característica marcante desta lei
foi tornar o currículo do 2º grau “técnico profissional”, de maneira compulsória,
formando mão de obra, “sob o regime de urgência”. Sua redação foi calcada em
aspectos centrais como: preparação para o trabalho, habilitação profissional,
vocação, formação profissional, dentre outros, intimamente ligados à temática
“técnico profissional”. Esta lei foi ancorada no princípio da preparação para o
trabalho, porém não há sequer um capítulo específico para o ensino técnico, já que
todo o ensino profissionalizante permeava os artigos desta legislação.
Os principais pontos a destacar: a divisão do período de aprendizagem em
graus; a proibição da duplicação de meios e infraestrutura para fins idênticos, ou
seja, com a ideia de não mais haver concorrência entre as escolas e sistemas de
ensino; o currículo possuindo núcleo comum e nacional, deixando a regionalidade
para os Conselhos Estaduais, bem como, a possibilidade de polos de excelência por
área de conhecimento/habilitação profissional; a abertura de espaço para a figura do
mantenedor/patrocinador, deliberando sobre a administração e a burocracia
(nota/menção, carga horária/periodicidade, avaliação, assiduidade), formação de
professores, entre outros.
Na visão de Ramos (2012), essa lei se justificava tendo em vista o período de
crescimento e desenvolvimento do Brasil, de forma mais planejada (mas não menos
onerosa)
A elevada preocupação com a formação qualificada de trabalhadores
se justifica pela possibilidade de expansão dos empregos.
Mantinham-se, no entanto, dois eixos de atuação: a formação
acelerada de operários para a realização de trabalhos simples, e a
formação de técnicos de nível intermediário, em menor número, para
realizar a função de prepostos nas multinacionais, paralelamente à
formação propedêutica destinada às classes mais favorecidas.
(RAMOS, 2012,p.32).

Cunha (2014) afirma que a LDB n. 5692/71, na verdade, representou uma
maneira de privilegiar o ensino superior (“destinado” às classes média e alta), como
forma de barrar o ingresso das classes mais baixas, assinalando a terminalidade ao
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ensino técnico, reforçando a concepção de “a escola técnica ser a escola para o filho
do trabalhador”:
A reforma do ensino de 2º grau incorporou a sugestão de condição
viabilizadora da reforma universitária. A concepção de ensino
profissionalizante estava baseada na necessidade de organizar o
ensino médio de modo que proporcionasse aos concluintes uma
habilitação profissional. Essa necessidade derivaria do imperativo de
combater a frustração dos alunos, resultante de seu despreparo para
o mercado de trabalho ao fim do nível médio, o que os estaria
forçando a procurar as escolas superiores como único meio de obter
algum tipo de habilitação profissional.
[...] A possibilidade de canalizar a frustração era dada pela crença na
existência de uma demanda de técnicos de nível médio não
atendida. Mas ninguém conhecia o volume de oportunidades
ocupacionais disponíveis. Apenas acreditava-se que ela fosse
grande o suficiente para compensar, minimamente, os concluintes do
ensino médio que não ingressassem nos cursos superiores – e tal
crença bastava.
[...] Ora, havia indicações tanto da escassez intensa de profissionais
para certos setores da economia e para certas especialidades, como
da abundância em outros. O aumento da oferta de técnicos
industriais poderia vir a forçar a baixa de salários, o que, certamente,
faria diminuir a vantagem então existente para a formação desses
profissionais. Além disso, não havia dados que permitissem a
generalização dessa escassez para todos os profissionais de nível
médio, como foi feito pelos administradores educacionais e pela
campanha de valorização da reforma do ensino de 2º grau. (CUNHA,
2014, p.920).

Do ponto de vista histórico, o surgimento da LDB n. 5692/71 esteve
atrelado ao momento pelo qual o país passava, isto é, pelo regime militar, onde a
democracia

fora

substituída

pelo

autoritarismo

e,

nesse

contexto,

os

posicionamentos do governo central teriam alicerces em um processo de “limpeza”,
desejado pelas forças conservadoras, conforme afirmado por Vicentino e Dorigo
(2012).
No plano econômico, tentou-se estabilizar a economia e retomar o
crescimento econômico (combate ao déficit público, aos gastos excessivos das
empresas estatais – o que provocou desvalorização da moeda, aumento do custo de
vida e aumento de impostos –, normalização da oferta de crédito, arrocho salarial,
pouco

movimento

sindical),

empresas

privadas,

multinacionais

e

estatais

demandavam mão de obra especializada, fazendo com que a classe média atingisse
seu objetivo – o consumo -, acentuando assim, a desigualdade na distribuição de
renda.
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Evidente que essas medidas, impopulares, só foram implementadas pela
existência de um regime forte e autoritário, o que era bem visto por governos
estrangeiros, promovendo o retorno dos investimentos externos, liderados pelos
Estados Unidos.
Enfim, a década de 1970 foi marcada por forte repressão e autoritarismo. A
LDB n. 5692/71 marcou a profissionalização compulsória, dando título de técnico a
quem concluísse o 2º grau como forma de barrar a entrada das classes mais baixas
da sociedade no ensino superior. Assinaram a LDB n. 5692/71: Emílio Garrastazu
Médici, Jarbas Passarinho e Júlio Barata.
Em 18 de outubro de 1982 foi promulgada a Lei n.7044, que alterou alguns
dispositivos da Lei n. 5692/71, referentes à profissionalização do ensino de 2º grau,
culminando na extinção da profissionalização obrigatória, conforme pontua Ramos
(2012). A preparação para o trabalho continuou “obrigatória”, permeando o ensino
de 1º e 2º graus, porém a habilitação profissional seria sugerida a critério do
estabelecimento de ensino. Segundo Cunha (2000d, p. 55), esta foi a “reforma da
reforma”.
No ensino de 2º grau, a resistência dos proprietários das escolas
privadas se juntou à dos estudantes e das próprias empresas (que
não abriram suficientes oportunidades de estágio) e à falta de
recursos nas redes públicas de ensino, de modo que, em 1982, a lei
7.044 produziu uma total reorientação da reforma de 11 anos antes.
No entanto, ao invés de revogar todo o aparato curricular da
profissionalização universal e compulsória, ele permaneceu como
uma das possibilidades, ao lado de um currículo exclusivamente
propedêutico. Desde então, a função propedêutica do ensino de 2º
grau foi restabelecida, no contexto do enfraquecimento da ditadura
militar. (CUNHA, 2000d, p. 55).

Com a “desobrigatoriedade”, as escolas técnicas (federais, estaduais,
municipais e privadas) assumiram a função para a qual foram pensadas, ou seja,
atuar de modo eficaz e estruturado na formação do trabalhador e do cidadão, por
meio de currículos com núcleo comum (âmbito nacional) e atendimento à demanda
local (peculiaridade regional) para acolher a demanda, ainda crescente, de mão de
obra especializada, já que o momento histórico assim se justificava. O único
diferencial da Lei n. 7044/82 em relação à sua antecessora diz respeito ao início da
discussão da correção de fluxo idade-série do aluno. (Art. 76).
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Nesse período deu-se o início da abertura política e comercial, apesar de
ainda o país ser governado por militares. Assinala-se também que os pertencentes a
classes desfavorecidas encontravam-se com reduzido ou totalmente sem dinheiro e,
ao mesmo tempo, os pertencentes às classes mais abastadas garantiam seus
ganhos vendendo seus produtos a poucas pessoas, porém a altos preços. Além do
mais, não se estabelecia o giro da economia, empresas públicas aumentavam seus
gastos e diminuíam sua eficiência; a inflação crescia a níveis insuportáveis,
enquanto os recursos externos escasseavam, já que a dívida externa galopava para
uma quase moratória; a insatisfação com o governo militar aumentava, segundo
Vicentino e Dorigo (2012). Assinaram a Lei n. 7044/82: João Baptista Figueiredo e
Esther de Figueiredo Ferraz.
Em complemento ao processo de revisita à legislação que referencia o ensino
técnico, assinala-se a promulgação da LDB n. 9394, de 20 de dezembro de 1996.
Essa legislação fixou as novas diretrizes e bases da educação brasileira,
renomeando os níveis e períodos educacionais e implementou novos parâmetros
para assegurar a qualidade e a universalização da educação.
Quanto ao ensino técnico, a LDB n. 9394/96 não trouxe nenhuma novidade
ao que se tinha até então, enquanto política de Estado, mesmo depois do período
pós-ditadura (Governo Sarney – Programa de Expansão e Melhoria do Ensino
Técnico, em 1986 – e a era da produtividade, competitividade e globalização –
Governo Collor/Franco), fatos esses realçados por Ramos (2012, p. 35). Segundo
governo e empresários, “[...] Via-se, nesse tipo de educação, a possibilidade de se
alçar aos padrões de qualidade, produtividade e competitividade dos países
desenvolvidos, sob a égide da globalização”.
Quanto à política de governo, uma vez que a LDB n.9394/96 nada alterou em
relação ao ensino profissional, em 1997 foi promulgado o Decreto-Lei n. 2208, de 17
de abril de 1997 que levou à descaracterização e à desorganização do ensino
técnico, na comparação com a forma de como era apresentado até então, segundo
Calsan (2011) e Ramos (2012). Assim é, que em nome da modernização foi
incentivado o aumento de vagas (em detrimento da qualidade), considerando o
custo por aluno formado, ao mesmo tempo, que a elitização dessa modalidade de
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ensino14. Diante desse quadro ficaram patentes os pontos diferenciadores
envolvendo as políticas públicas e as políticas de governo e, principalmente, o
distanciamento entre a visão centrada no “ideal” de uma educação de qualidade e
integral, e a visão econômica e política, mencionadas anteriormente.
O Decreto-Lei n. 2208/97 trouxe aspectos que poderiam ser mais amplamente
discutidos e aperfeiçoados, como, por exemplo, a ideia da capacitação em massa
(as escolas técnicas não mais ofereceriam ensino médio profissionalizante e
passariam

a

oferecer

cursos

modulares

concomitantes,

mesmo

havendo

interpretação no Decreto a permitir tal decisão – Art. 5); aumento da demanda em
detrimento da presença de investimento do Estado, abrindo assim, espaço para a
privatização velada (transferência de serviços do Estado para entidades civis de
direito privado); prazo para a formação do aluno; metas não divulgadas de taxas de
entrada e saída de estudantes, sem levar em consideração o aprendizado; quanto à
formação docente para o ensino médio (maior cobrança do professor mas sem
apresentar

condições

para

sua

atualização); emprego

da

“pedagogia

da

competência” em oposição à construção do conhecimento por meio do
aprimoramento das habilidades.
Diante de todos os impasses provocados pela nova legislação, o Governo se
viu forçado a rever suas posições, afrouxando o cumprimento da Lei, por conta de
pontos de tensão gerados entre as exigências crescentes de formação para o
mercado de trabalho e a deterioração dos serviços públicos na educação, conforme
assinala Ramos (2012):
[...] Porém, mesmo transferindo a formação dos trabalhadores para a
sociedade civil, diminuindo, assim, sua responsabilidade
financiadora, Estado manteve consigo a coordenação dessa política,
garantindo sua intervenção por meio de mecanismos de
estabelecimento de conteúdos e de medidas de avaliação, buscando
produzir um consenso em torno dessas estratégias. (RAMOS, 2012,
p.36).

Cunha (2000d, p. 58) relata o momento delicado pelo qual a educação técnica
passou nos anos 1990, destacando que:

14

Sobre as pressões externas de agências financiadoras ver Cunha (2000d).
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[...] Dentre as mudanças ocorridas na educação brasileira nos anos
90, verificamos que a inflexão da tendência que se definia desde os
anos 40 a progressiva fusão entre a educação geral-propedêutica e a
educação técnico-profissional cedeu lugar a uma tentativa de cisão
entre elas. Numa situação conflitiva, tal tentativa foi atenuada pela
exigência de que o curso técnico somente poderá outorgar
certificados para os alunos que tenham também concluído o ensino
médio, ainda que os módulos dos cursos técnicos possam ser
frequentados separadamente. Embora os técnicos possam
candidatar-se a qualquer curso de nível superior, a ênfase ministerial
no oferecimento de cursos sequenciais permite prever que eles serão
frequentados, majoritariamente, pelos estudantes que não
conseguirem acesso aos cursos superiores. (CUNHA, 2000d,p.58).

Ferretti (2000, p. 83) contribui na discussão do Decreto-Lei n. 2208/97
afirmando que o mesmo, assim como já analisado em legislações anteriores,
desencadeou dualidades e separações, considerando os três sistemas de ensino
estaduais - Paraná, Minas Gerais e São Paulo. Ressalta-se que o Decreto-Lei n.
2208/97 alterou não só as escolas federais, mas sobremaneira, as redes estaduais,
em especial as do Paraná.
[...] verifica-se que a solução adotada para instituir as relações da
educação geral com a formação profissional resultou no
estabelecimento da ruptura definitiva entre ambas do ponto de vista
da estrutura do sistema de ensino, uma vez que a proposta do
Proem15 obedecia à seguinte racionalidade: para os que passassem
pelo crivo da seletividade, um Ensino Médio acadêmico, vinculado ao
trabalho de forma ampla, assegurando a formação indispensável
para o exercício da cidadania e tendo em vista a continuidade dos
estudos. Para os que não o conseguissem, o ensino profissional,
integrando as diferentes formas de educação para o trabalho, por
meio do qual o jovem receberia alguma formação para inserir-se no
mercado, diminuindo assim a pressão sobre o ensino público
oferecido pelas universidades, com o que se cumpriria a função de
represar a demanda. (FERRETTI, 2000, p.83).

No estado de Minas Gerais, com base na análise de documentos da
Secretaria de Educação do Estado, Ferretti (2000, p. 94) indica que o Estado não se

15

PROEM: Programa Expansão, Melhoria e Inovação no Ensino Médio do Paraná, gestão Jaime
Lerner (1994-1997), cuja função era reestruturar o ensino médio diante da nova legislação, deixando
o ensino técnico isolado em algumas unidades presentes em cidades cujo histórico industrial
prevalecia, como Curitiba, Cascavel, Ponta Grossa, Maringá, Londrina e Guarapuava, onde as vagas
e cursos seriam regidos pela demanda do mercado local. Ao agir dessa forma, diante de uma
contrapartida do BID, “apenas legitimou a inclusão dos incluídos, ao mesmo tempo em que buscou
atender as demandas do mercado, contribuindo para a extinção das possibilidades múltiplas
anteriormente existentes. Revelou-se, assim, uma opção perversa para os trabalhadores com
menores oportunidades de acesso ao Ensino Médio”, segundo Ferretti (2000, p. 83).
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valeu de estudos mais aprofundados sobre a regionalidade e empregabilidade,
recomendando a expansão dos cursos técnicos.
Baseando- se, sem crítica, no princípio simplista de que o ensino
(não apenas técnico) deve organizar-se tomando por parâmetro as
supostas necessidades da economia e de que, em o fazendo,
contribui, de um lado, para a inserção vantajosa do estado e do país
no mercado internacional e, de outro, para aumentar a
“empregabilidade” dos egressos, operou um paralelismo mecânico
entre cursos existentes e as presumíveis necessidades da economia
para recomendar adequações destes, ou de cursos potenciais, a tais
necessidades, sem estudos mais aprofundados do mercado de
trabalho, apoiando-se em suposições muito questionáveis da
perspectiva desse mesmo mercado, especialmente nas condições
criadas pela produção e pelos serviços de caráter capital intensivo
(por exemplo, a de que ele se pauta pelo estoque de trabalhadores
qualificados, ou a de que a frequência aos cursos amplia as
possibilidades de inserção ou, ainda, a de que os mercados são
estanques). (FERRETTI, 2000, p.94).

Em relação à São Paulo, Ferretti (2000, p. 90) observou grande esforço do
Centro Paula Souza para adaptar-se à nova legislação, o que causou desconforto
para os docentes e, também, para os discentes, já que as matrículas para o primeiro
ano do ensino médio foram congeladas de modo a comportar os demais anos de
escolarização.
[...] tais inovações representaram, em 1997, mero esforço adaptativo
para conformar as estruturas existentes nos Cursos Técnicos
Industriais às exigências da nova legislação. O elemento
relativamente novo, não previsto na legislação, ficou constituído
pelos componentes curriculares16 da parte diversificada, comuns a
todos os cursos. Esse componente curricular constituiu o espaço no
qual se introduziram disciplinas que, de acordo com o discurso
oficial, responderiam a algumas das demandas por qualificação de
trabalhadores feitas por empresas,em vias de reestruturação. Por
essas razões, estendem-se a tais proposições as mesmas críticas
que têm sido feitas às medidas governamentais, ressalvando-se o
relativo esforço no sentido de manter, até mesmo fisicamente, alguns
vínculos mais estreitos entre o Ensino Médio e o Ensino Técnico,
mas ressaltando, por outro lado, que tais medidas foram tomadas em
estrita observância do período de transição da antiga estrutura para
aquela que deverá vigorar de forma permanente, a partir de 2002.
(FERRETTI, 2000, p.90).

16

Para que o vínculo com o ensino médio não fosse perdido, algumas disciplinas do núcleo comum
foram acrescidas ao novo currículo dos cursos técnicos, tais como: Ética, Gestão, Meio Ambiente,
Leitura e Produção de Textos e Estatística.
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Tomando-se outro exemplo de como o Decreto-Lei n. 2208/97 produziu
desenfreada expansão dos cursos técnicos no país, sem que tivessem condições de
funcionamento ou adaptabilidade em relação ao que já existia, tem-se o caso do
estado do Ceará.
Xerez e Carvalho (2014, p.4) discutem as condições precárias de uma
unidade escolar que oferece curso técnico tendo em vista a instalação de um
importante porto no Estado.
O número de alunos matriculados nos cursos técnicos é de
aproximadamente 500. A escola não possui áreas de lazer, quadras
esportivas e refeitórios, apresentando grande dificuldade para a
prática pedagógica. A maioria dos alunos é da zona rural e de
municípios vizinhos. Segundo os professores entrevistados há
necessidade de funcionamento de um refeitório ou uma cantina na
escola, pois a ausência desse atendimento reduz o interesse do
aluno em permanecer na escola e participar de outros ambientes
como laboratórios e bibliotecas. Além das dificuldades já
mencionadas, evidenciam-se também problemas com o transporte
dos alunos residentes nos municípios vizinhos – Paracuru e
Paraipaba e da zona rural– haja vista que os ônibus são cedidos
pelas prefeituras e o serviço prestado não cumpre satisfatoriamente
com o horário das aulas, comprometendo o desempenho da
aprendizagem. Verificou-se que não há na escola qualquer
organização política e cultural por parte dos alunos como grêmio
estudantil, esportes, coral, dança, teatro etc. (XEREZ;CARVALHO,
2014, p.4).

Ainda em relação ao período histórico considerado, estudos demonstram uma
época marcada pelo combate à inflação e pela valorização da moeda (Plano Real) ideias neoliberais que permitiram tanto o capital produtivo quanto o capital
especulativo ditarem regras e pressupostos, o que fez aumentar, ainda mais, a
distância entre a visão de um ideal de educação comprometido com a qualidade de
ensino e a visão econômica e política, conforme afirmado por Vicentino e Dorigo
(2012). Assinaram ambas as leis, Fernando Henrique Cardoso e Paulo Renato
Souza.
Ainda na ótica da história dos movimentos legais e políticos voltados para o
ensino técnico, tem-se que em 2003, o Deputado Átila Lira, do PSB/PI, propôs um
projeto de Lei alterando o texto da LDB n.9394/96, sob a alegação de promover
maior consistência à lei, tendo em vista o amadurecimento dos conceitos e
formulações, a partir de 1996, e as necessidades reais do ensino técnico no país. No
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entanto, tal projeto de lei não foi sequer apresentado e, nem ao menos constou da
lista da página oficial no site da Câmara dos Deputados.
O país entrou na década de 1990 carecendo de políticas e atos para
fortalecer suas instituições e encorajar a população. Na educação técnica
estabeleceu-se uma “desconfiguração” baseada em uma política com reduzida
influência do Estado, porém baseada na apreciação de agências internacionais de
financiamento.
Em 23 de julho de 2004 foi promulgado o Decreto-Lei n. 5154, revogando o
Decreto n.2208/97 e regulamentando alguns artigos da LDB/96. Entretanto, a ideia
de política de governo permaneceu, uma vez que a lei maior (LDB) não foi alterada,
incorporando os avanços e benefícios conquistados pelo ensino técnico, ao longo
tempo.
Destacam-se como pontos principais do Decreto - Lei 5154 a articulação entre
educação,

trabalho,

ciência

e

tecnologia,

teoria

e

prática

associadas,

responsabilidades quanto ao financiamento, articulação entre educação profissional
e ensino médio (integrada, concomitante ou subsequente). O Decreto-Lei n.
5154/2004 buscou, segundo Ramos (2012, p. 38), “(...) restabelecer os princípios
norteadores de uma política de educação profissional articulada com a educação
básica, tanto como um direito das pessoas quanto como uma necessidade do país
(...)”. Assinaram este Decreto-Lei Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Haddad.
De qualquer forma, a aprovação do Decreto-Lei n. 5154/2004 revogando o
Decreto n. 2208/97, não resolveu todos os problemas enfrentados pelo ensino
profissional na década de 1990. Houve um desmonte, um desmantelamento que
afetou toda a infraestrutura criada e aclamada pela sociedade brasileira (em
especial, as camadas com menor poder aquisitivo), em todas as suas instâncias, em
nome de uma pseudomodernidade e de ajuste ao cenário econômico mundial.
Recentemente, em 18 de junho de 2014, foi promulgado o Decreto-Lei n.
8628, alterando o Decreto n. 5154/04, mudando a redação e a disposição de alguns
artigos. Assinaram este novo Decreto, Dilma Rousseff e José Henrique Paim
Fernandes.
Diante da legislação estudada e apresentada até aqui, faz-se necessário o
esclarecimento, em termos jurídicos, entre Lei e Decreto-Lei. O trecho transcrito de

91

Frigotto; Ciavatta; Ramos (2012, p. 22) deixa claro o motivo pelo qual o ensino
técnico urge por uma política pública, de Estado, séria, perene e de efeito, sem a
interferência de grupos econômicos ou partidários, dada a sua importância para o
crescimento do indivíduo que o cursa e para a sociedade. no qual encontra-se
inserido:
Ao prof. Francisco José da Silveira Lobo, agradecemos pelo
esclarecimento sobre o significado jurídico do decreto, “ao qual não
cabe legislar propriamente”. O decreto é um ato de governo, de
duração provisória; sendo assim, é normal que o Decreto n. 2208/97
tenha sido revogado por um outro decreto. Este é um instrumento
que normatiza, regulamenta a lei; ele não pode inovar, não pode
contrariar a lei. O Decreto n. 2208/97 era ilegal ao determinar a
separação entre o ensino médio e a educação profissional: “A
educação profissional de ensino técnico terá organização curricular
própria e independente do ensino médio (...)” (Decreto n. 2208/97,
art. 5º), em confronto com a LDB: “O ensino médio, atendida a
formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de
profissões técnicas” (Lei 9394/96, art. 36, §2º) e “A educação
profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular
(...).” (FRIGOTTO;CIAVATTA;RAMOS, 2012, p. 22).

A primeira década dos anos 2000 foi de prosperidade econômica e social,
auxiliadas pela tranquilidade financeira mundial. No ensino técnico, ensaia-se a
retomada da qualidade da educação e a reconfiguração de um sistema surrado por
políticas de governo, enquanto se espera por políticas de Estado.
2.3.2 O passado, o presente e o futuro: avanços, retrocessos e repetições que
marcaram e marcam as políticas públicas para o ensino técnico
Após considerações da legislação pertinente, fica marcante o tratamento dado
ao ensino técnico de nível médio e sua contextualização histórica, uma vez que é
possível assinalar algumas dificuldades que permearam e ainda se fazem presentes
quando da opção por esta modalidade de ensino. A mais antiga e cruel refere-se à
classificação dos excluídos.
A entrada e a permanência do aluno no mercado de trabalho se diferenciam,
seguindo uma condição de classe. Ferretti (2014) justifica:
De fato, os processos de inserção e permanência no mercado de
trabalho são muito diversos para crianças e jovens conforme sua
condição de classe, sexo, raça e etnia, especialmente num país
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como o nosso em que tais processos são marcados por
discriminações e preconceitos. (FERRETTI, 2014, p.48).

Esta dificuldade torna-se ainda mais evidente diante da frustração do jovem
que procura o curso técnico para aprender meramente, esquecendo que esta
modalidade aprimora habilidades em todas as áreas de conhecimento a permitir
amplas possibilidades dentro da carreira, e não apenas em um assunto ou tópico
específico. Ferretti (2014) esclarece que:
[...] as expectativas de inserção no mercado via realização de cursos de
educação profissional, que são históricas, tornam-se exacerbadas. O que
conduz à busca e, na maior parte das vezes, à exigência, por parte dos
alunos, de que os cursos contemplem prioritária, senão exclusivamente, a
dimensão técnica, quando não a meramente instrumenta. (FERRETTI, 2014,
p.54).

Outro ponto diz respeito à dicotomia ENEM e curso técnico. Por conta de o
Exame Nacional servir como instrumento de aprovação em universidades públicas e
pré-requisito para programas governamentais de assistência, o jovem opta (ou é
obrigado...) por ingressar num curso de ensino médio integrado ao ensino técnico.
As disciplinas da base comum até preparam o aluno para tal exame, mas a
preocupação maior é fornecer suporte às disciplinas técnicas, com a finalidade de
aprimorar e ressaltar habilidades dentro da área de conhecimento. Então, percebese o aumento significativo das matrículas nesse segmento do ensino médio, grande
procura pelos cursos, mas não sua universalização, o que resulta numa forma para
superar as dificuldades entre pagar uma alta mensalidade em um colégio particular
ou ficar diante da baixa qualidade da escola pública.
Reforça Ferretti (2014),
[...] chama a atenção para o que denomina de inversão da qualidade
observada na educação brasileira de longa data por meio da qual os
jovens oriundos dos setores populares estariam destinados ao
ensino profissional e, por extensão, ao trabalho fabril, enquanto os
oriundos dos setores médios se dirigiriam ao ensino médio de caráter
propedêutico e, portanto, ao ensino superior. Tal inversão se
expressaria no fato de que os setores médios, hoje, tal como
aconteceu a partir das décadas de 70 e 80, quando a qualidade do
ensino médio decaiu, passaram a buscar as escolas técnicas
(especialmente as federais) porque aí se desenvolvia educação de
nível avançado, enquanto aos jovens de setores populares ficou
reservado o ensino supostamente propedêutico de baixa qualidade.
(FERRETTI, 2014, p. 53).
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Outro fator a depreciar o ensino técnico, principalmente os cursos modulares,
é a evasão. Em um curso integrado, ela até atinge patamares desejáveis quanto à
sua queda, permitindo aos mantenedores condições de investirem na aquisição de
recursos e materiais. Entretanto, para o aluno de baixa renda frequentar duas
escolas em períodos distintos tende a desencadear um aprendizado mais lento e,
principalmente, sua formação custosa, já que faz-se necessário considerar
transporte e alimentação, sem contar o material do dia a dia e o específico para a
carreira.
As dificuldades enfrentadas tendem a provocar alto índice de evasão nos
cursos

modulares,

desencadeando

uma

reação

negativa

por

parte

dos

mantenedores que, em época de globalização e crise econômica, enxergam apenas
números frios e finais, sem levar em consideração a qualidade do curso e do
trabalho realizado por parte dos docentes e da gestão na unidade de ensino.
Ainda sob a ótica do avanço e do retrocesso, mas, sobretudo considerando as
bases política e econômica, algumas pessoas fazem uso do curso técnico como
forma de justificar o capitalismo. Existe ai um ponto de tensão entre o “antigo ensino
técnico (até 1996) e o “novo ensino” (a partir de 1996, com a LDB), pois, enquanto o
primeiro primava pela formação integral do indivíduo - filho de trabalhador, tornandoo um ser pensante e atuante na sociedade - (visão romântica, capaz de transformar
sua realidade e a escola), o segundo tem em vista o “novo trabalhador”, de acordo
com Ferretti (2014), cuja formação encontra-se focada na competência17,
determinada pelo mercado de trabalho e pelo capital, distante por estabelecer a
relação entre educação e trabalho. E esta tensão trouxe consigo algumas
implicações:
a) multiplicação apressada e desenfreada das unidades escolares, sem a
preocupação de demanda, equipamentos, estrutura e mercado de trabalho/atividade
local;

17

Competência, segundo especialistas, é a união de três pilares: habilidades, atitudes e
conhecimentos. Como formar na competência sem despertar habilidades, sem se levar em conta a
bagagem cultural do indivíduo que busca um curso técnico? Por isso a divisão entre visão romântica
e visão política e econômica se justifica nos dias de hoje, quando da formação num curso técnico,
sabendo que a segunda visão é a que prevalece e permeia todas as políticas públicas que hoje
regem o ensino técnico de nível médio. Segundo o mercado de trabalho, ou o sujeito é competente
ou não, sem levar em consideração outras habilidades que o fariam um bom trabalhador.
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b) desvalorização profissional, já que muitos se formam e as empresas não
conseguem absorver toda a mão de obra;
c) desvalorização profissional docente, exigido cada vez mais pelo processo
burocrático, mas sem respaldo para se capacitar ou ter novos e modernos
equipamentos de trabalho;
d) não compreensão do docente em seu papel de formador de opinião crítica e de
agente responsável por aprimorar técnicas no ensino técnico integrado (inclui-se ai o
professor de disciplinas do currículo básico);
e) não participação dos docentes na elaboração de políticas públicas e gestão dos
cursos técnicos;
f) perda da identidade docente diante das novas tecnologias, resultante do
despreparo e da não adequada atualização profissional, segundo Rodrigues (2012);
g) o Estado passou a ser o reforçador da divisão social e das diferenças, atuando
diretamente na relação e regulação do grau de desenvolvimento das forças
produtivas e da organização política, já que o curso técnico vinculado está à
economia, assim como às políticas propostas, aponta Moura (2012);
h) inexistência de ações e políticas de proteção ao trabalho e ao trabalhador,
desestimulando o jovem a optar ou manter-se em um curso técnico e
desencorajando-o ao aprimoramento da formação profissional informal ou como
atuante no mercado;
i) privatização velada de alguns serviços não exclusivos do Estado, assumindo este
sua incapacidade de gestão e investimento em detrimento da austeridade e
transparência no trato com a coisa pública. Reforça-se a queda da qualidade do
ensino público, deixando latente a contradição entre política pedagógica (bases para
emancipação do indivíduo) e política econômica (condição para a reprodução do
capital), conforme apontado por Silva (2012);
j) a qualificação como momento de ruptura para o indivíduo e não o ponto de partida
para uma exploração velada pelo capital;
i) implantação e disseminação da pedagogia das competências, que não leva em
consideração as habilidades e a bagagem cultural do indivíduo ingressante ou em
busca de aprimorar formação num curso técnico. Tal condição tende a deixá-lo
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refém de práticas não flexíveis e obsoletas ao longo do curso, segundo Rodrigues
(2012);
m) a avaliação relacionada aos pontos da formação do indivíduo tem evidenciado
aspectos mais sob a perspectiva econômica do que especificamente voltados à
melhoria da qualidade. Intenta-se ranquear as instituições e os alunos para
promover a concorrência para o maior aporte de capital, conforme assinalam
Fidalgo; Correia; Fidalgo (2012).
Em outro estudo, Ferretti (2002, p. 301), apoiado em Marise Nogueira Ramos,
questiona se a pedagogia das competências que permeia a legislação atual para o
ensino técnico, “conduz à autonomização dos sujeitos a ela expostos ou à sua mera
adaptação às mudanças no trabalho e na vida social?”. A escola técnica, bem como
o mercado de trabalho precisam analisar quais perfis de profissionais se fazem
necessários na atualidade.
Como observado, avanços e retrocessos sempre estarão presentes nesta ou
em qualquer modalidade de ensino. Nessa trajetória histórica percebe-se como as
relações de trabalho e estas com o capital foram se alterando ao longo do tempo e
também como o capital influenciou na legislação da educação técnica, levando a
”formar”

profissionais

que

supram

a

demanda

pela

alta

desconsiderando suas condições de sua inteireza enquanto “pessoa”.

produtividade,
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3. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ENSINO MÉDIO E O ENSINO TÉCNICO
Este capítulo objetiva considerar políticas públicas que nortearam a
constituição e a trajetória do ensino médio e do ensino técnico na realidade
brasileira. São também apontados dados significativos que representam avanços e
retrocessos nessas modalidades de ensino. Para tanto, conta-se com contribuições
de: Moaci Alves Carneiro, Liliane Bordignon, CEDES/Unicamp, Instituto Roberto
Simonsen, Demerval Saviani, Paulo Freire, Décio Azevedo Marques de Saes, Roger
Marquesine de Quadros Souza, Claudio Vicentino, Gianpaolo Dorigo, entre outros.
Finaliza-se com a contribuição da escola para o trabalho de Moisey Mikhaylovich
Pistrak - pedagogia desenvolvida na Rússia durante a Revolução, em 1917- a partir
da qual são estabelecidos paralelos.
3.1 Os vários Ensinos Médios
Considerar o ensino técnico distanciado do ensino médio acadêmico não há
sentido, já que as duas modalidades andam em paralelo, uma vez que a constituição
de ambas tem estreitas relações de influências, especialmente quando se trata de
ensino público, gratuito e de qualidade. Assim sendo, considerar dados do ensino
médio torna-se importante e necessário não só pelo aspecto da estrutura na
realidade brasileira (número de unidades, recursos humanos e financeiro, docentes)
mas também pelo número de matrículas conforme se observa no Quadro 5.
Ressalta-se que a apresentação dos números do ensino médio engloba tanto
escolas públicas quanto escolas privadas, nas modalidades do ensino acadêmico e
técnico.
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Quadro 5. Números absolutos de matrículas efetivas, unidades de ensino em
funcionamento e o número de docentes no ensino médio, segundo regiões do Brasil
ENSINO MÉDIO

MATRÍCULAS

UNIDADES DE
ENSINO

DOCENTES

BRASIL

8.312.815

27.450

509.403

NORTE

778.489

2.094

35.747

NORDESTE

2.311.260

6.900

125.402

SUDESTE

3.446.501

11.973

228.081

SUL

1.146.877

4.364

82.764

CENTRO OESTE

629.688

2.119

37.409

Fonte: INEP. Censo da Educação Básica 2013.

Considerando o Quadro 5 tem-se que, do total de matrículas no país
(8.312.815), 7.247.776 (87,2%) estão em unidades públicas e registra-se 1.615.634
de matrículas só no estado de São Paulo. Destaca-se também que do total de
unidades de ensino (27.450), 19.400 (70,7%) representam escolas públicas, sendo
que 4.047 destas encontram-se no estado de São Paulo.
Segundo a Constituição Federal, no seu Artigo 208, percebe-se que o ensino
médio não é tratado como obrigatório. Apenas indica sua universalização e
gratuidade. Talvez, por esse motivo, esteja no esquecimento, carecendo de políticas
públicas fortes, coerentes e duradouras, já que quantidade existe, conforme explicita
Carneiro (2012, p.18):
[...] o ensino médio tem que ter alta qualidade acadêmica e a escola
pública de ensino médio tem que funcionar com todas as condições
que lhe possibilitem preparar o aluno para o exercício da cidadania,
para o trabalho e para o prosseguimento de estudos posteriores.
(CARNEIRO, 2012, p.18).
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Entretanto, ainda segundo Carneiro (2012, p. 14), “na verdade, o atual ensino
médio público não prepara o aluno para a vida, para o exercício da cidadania, para o
mercado de trabalho nem para o ingresso na universidade".
Entende-se que os entraves para uma educação de nível médio qualificada e
estruturada não residem apenas no estudante, mas também nos processos de
aprendizagem pensados e projetados pelo sistema de ensino e pelas unidades
escolares, as quais mantém um currículo pré-estabelecido e desconectado de uma
sequência lógica, rítmica e harmônica não atendendo adequadamente aos alunos.
Da mesma estabelece-se um processo avaliativo não condizente com a realidade.
Daí a dificuldade por identificar e corrigir discrepâncias (históricas, curriculares,
sociais, conteudistas, de aprendizagem, entre outras).
Esclarece-se, portanto, não haver diferença de regulamentação ou
legislação. O ensino médio é regido pela LDB assim como seu ramo específico, de
nível técnico. Este, por sua vez, tem sua regulação complementada por Decretos Lei, assegurando seu funcionamento.
3.1.1 O ensino médio em uma escola pública
Estudos demonstram a ideia equivocada de que o ensino médio prepara o
aluno para a universidade. São complexos os problemas neste nível de ensino que,
na verdade, é o final do período compreendido como da educação básica, segundo
a atual LDB, ainda mais quando efetivado em uma escola pública. Ao considerar que
os problemas do ensino médio apresentam-se de modo semelhante em todas as
regiões do país, incluindo o estado mais rico da federação, São Paulo, constata-se
uma condição de endemia. Reforça-se tal assertiva em Cunha (1998, p. 68) ao
alertar sobre o “esquecimento” do ensino médio.
Desde então [desde a promulgação da Lei 7044/82], o 2° grau [antiga
nomenclatura para o ensino médio] permanece uma espécie de
segmento rejeitado do sistema educacional, definido pela dupla
negação: nem 1º grau, nem superior. Como a função propedêutica
era algo que não se abria mão – nem os estudantes nem os
empresários do ensino – os exames vestibulares (programas, livros,
tipos de provas, cronogramas) assumiram a direção do currículo.
(CUNHA, 1998,p.68).

99

Oportunidades

desiguais

acarretando

evasão;

falta

de

professores

especialistas, substituídos por docentes temporários com outra formação para “tapar
buraco”; má formação dos professores em sua área, onde o concurso prestado para
ingresso não dá conta de identificar sua deficiência; baixos salários pagos aos
professores impossibilitando, muitas vezes, sua especialização; acomodação na
carreira, gerando uma sensação de aula dada de maneira superficial; falta de
interesse do aluno por não perceber conexão entre as disciplinas aliado à falta de
perspectivas; avanços da tecnologia e a estagnação da escola no uso de modelos
tradicionais de ensino; avaliação do aluno feita apenas para cumprir metas
estipuladas, sem a real preocupação com a relação ensino-aprendizagem; a não
participação dos professores em assuntos que afetam seu dia a dia como
profissional em sala de aula e como membro da comunidade escolar. Esses são
alguns dos fatores que levam à baixa qualidade do ensino médio, sobretudo quando
se considera a escola pública.
Ainda destacam-se o emprego de investimento dos governos nessa
modalidade de ensino; o não preparo para o trabalho, cujo mercado exige cada vez
mais formação mínima para determinadas ocupações, segundo Bordignon (2013); a
falta de subsídios e pré-requisitos entre o ensino fundamental e esta modalidade; a
descontinuidade e a fragmentação entre as etapas do ensino; mudança do perfil do
jovem e o não acompanhamento desta mudança pela escola e pelo sistema de
ensino; defasagem entre a infraestrutura atual perante a demanda; currículo extenso
e desestruturado, evidenciando desconexão e modularização; a base em um
currículo unificado, deixa de considerar a regionalidade; frustração e estigmatização
dos estudantes que não são aprovados no Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM) por não terem acesso à educação de qualidade, não fechando seu ciclo da
educação básica.
Observa-se ainda que, tanto o ENEM quanto o Índice de Desenvolvimento do
Ensino Básico (IDEB), ao mencionar avaliações nacionais, demonstram apenas
apresentar classificatoriamente as escolas18 (ranking), sem ao menos contribuir com
indicativos para a melhoria do ensino médio, já que nem todas as escolas públicas
18

A este propósito, o Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES), da Universidade Estadual
de Campinas, alerta no Documento CEDES BNCC, de novembro/15, “A quantas avaliações por
resultado, por meio de provas e testes, as crianças e os jovens brasileiros foram submetidos nesse
período [desde a década de 1990], sem qualquer impacto na melhoria da qualidade [do ensino, em
particular do ensino médio]?”
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participam das avaliações, bem como desconhecem os resultados ou os interpretam
de maneira equivocada. Outros pontos a elencar: a não participação efetiva das
relações pedagógicas compartilhadas que conduza à construção de uma escola
digna e fundamental nesta etapa de ensino; a não participação dos professores
contratados temporária e improvisadamente, sem vínculo estável e, portanto,
descompromissados com o processo de melhora contínua; ausência de um
planejamento geral, em equipe, por parte dos professores, deixando-se de lado a
ideia de que o ensino médio encontra-se desvinculado do ensino fundamental,
mesmo que do ponto de vista legal ambos pertençam à etapa básica de ensino; a
não construção de habilidades e competências voltadas a essa modalidade de
ensino.
Os problemas do ensino médio em escolas públicas são latentes e
conhecidos, tanto pelas autoridades que gerem as secretarias de educação nos
estados

quanto

pela

sociedade.

Diante

dos

entraves

apresentados,

a

implementação de políticas públicas fortes, contínuas e coerentes faz-se necessária.
Em sendo assim, Carneiro (2012, p. 51) assevera:
O ritmo de empobrecimento das instâncias do MEC responsáveis
pelo processo da avaliação da educação básica e, sobretudo, do
Ensino Médio, acentua paradoxalmente, se considerarmos o discurso
da inclusão, a mentalidade burocratizadora prevalecente, assentada
em bases de motivação política. Assim, confunde-se renovação
pedagógica com crescentes doses de controle, tudo sob a forma
despistada de procedimentos de regulação. (CARNEIRO, 2012,
p.51).

Então, a estrutura “escola”, enquanto parte integrante do sistema de ensino
ligado à Secretaria de Educação, pouco ou quase nada pode fazer. O professor,
enquanto profissional da educação, esclarece Carneiro (2012, p. 51),
[...] ao não saber o que fazer com os resultados do ENEM e do IDEB,
porque lhe é negada a participação na construção conceitual e
procedimental, o professor perde parte de suas funções intelectuais
na escola, com o consequente comprometimento do sentido ético do
trabalho que realiza. (CARNEIRO, 2012, p.51).

Ainda conforme Carneiro (2012, p. 62), o ensino médio pode ser salvo do
abandono e do descaso, disponibilizando “parâmetros para ações corretivas,
projetivas e objetivas no campo do planejamento”, a saber:
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[...] educação/ensino; escola/sistema educacional; níveis de
ensino/modalidades educativas; ambiente sociocultural/pirâmide
populacional; estrutura de produção/política de ciência e tecnologia;
inserção internacional/ dependência econômica e tecnológica;
estrutura política/níveis de articulação federativa; interdependência:
sociedade/sistemas educacionais; mercado de trabalho/estrutura de
qualificação profissional; políticas de recursos humanos/níveis de
desenvolvimento regional; oferta de ensino médio/formas de
organização. (CARNEIRO, 2012, p.62).

O CEDES/UNICAMP, no mesmo documento citado anteriormente, também
contribui com caminhos para que o ensino médio público possa assumir uma
trajetória de ascendência na qualidade, afirmando:
A única forma de garantir o direito à aprendizagem, como mostra a
experiência internacional de sucesso, é garantir uma escola pública
estatal com parâmetros básicos de qualidade alicerçados em
melhores condições objetivas de trabalho, a exemplo da razão
alunos/turma, equipe estável valorizada e adequadamente
remunerada, com formação complementar em trabalho e, ainda,
ministrando o componente curricular estrito à sua área de
qualificação para todas as crianças e jovens. (CEDES/UNICAMP.
Documento CEDES / BNCC, novembro 2015).

O que se enfatiza é o foco das políticas públicas para o ensino médio do
sistema público de ensino residir no planejamento, tomando-se como base as ações
citadas anteriormente, de modo que os problemas elencados sejam diminuídos e/ou
extintos, devolvendo a essa modalidade de ensino sua real vocação oficial, qual
seja, criar condições a um “fechamento de ciclo” do ensino básico, preparando o
estudante para a vida, para ser um cidadão pensante e atuante no trabalho e para
que prossiga seus estudos em nível superior, alerta Carneiro (2012).
Outro olhar para a diminuição ou extinção de grande parte dos desencontros
observados no ensino médio em uma escola pública recai diretamente no professor.
Enquanto a sociedade e os governos não considerarem o professor como um
trabalhador especializado - profissional capaz de transformar a realidade do
estudante - nenhum estudo será válido, já que muito se escreve na academia,
porém pouco se é lido por autoridades, diz Carneiro (2012). O objeto de trabalho do
professor é ensinar, já que, em princípio, encontra-se habilitado e capacitado para
essa nobre função. Políticas públicas se fazem necessárias para garantir, de fato,
salário digno, assim como condições dignas e decentes para o exercício de seu
ofício.
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Ao tratar do profissional professor, Carneiro (2012) assinala:
Como profissional, o professor desdobra uma infinidade de
atividades que envolvem, centralmente, mas não exclusivamente,
processos cognitivos com base em material simbólico: conceitos,
regras, princípios, axiomas, normas, linguagens, números, valores,
modelos, planos teóricos, processos, tecnologias, etc.. Muitos dos
resultados materiais não aparecem de pronto. Esta circunstância dá
a sensação de a profissão docente operar no vazio, porque sua
produção escapa ao controle instrumental. Não há um produto. Há
processos em curso na formação do aluno e que vão se alongar pela
vida inteira na vida do cidadão trabalhador. (CARNEIRO, 2012, p.91).

Os professores de ensino médio que permanecem na rede pública o fazem
por uma questão vocacional ou por acomodação, já que a burocracia estatal impede
que o profissional tenha direito a um plano de carreira decente e coerente, apenas
“ganhando” gratificações ao longo do tempo que não serão contadas em seu salário
para aposentadoria.
3.1.2 O ensino médio em uma escola privada
Depois de breve reflexão sobre o ensino médio, seus propósitos enquanto
etapa final de um ensino básico, e sobre a legislação vigente, passando pela sua
caracterização em uma escola pública, torna-se mais plausível “entender” a
distorção de sua finalidade, sobretudo em unidades de ensino particular. Assim
esclarece Carneiro (2012, p. 7):
Talvez este emaranhado de equívocos contribua para a indefinição
das funções socioeducacionais do Ensino Médio e para torná-lo,
prevalecentemente, refém do vestibular. Circunstância agravada hoje
pela decisão do Ministério da Educação de transformar o novo
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em prova de acesso ao
Ensino Superior. (CARNEIRO, 2012, p.7).

Ainda sob essa ótica, o Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES),
da Universidade Estadual de Campinas (2015) afirma:
[...] cabe lembrar que o setor privado, além de atuar em proveito
próprio, também pretende servir de modelo, defendendo que suas
formas de gestão seriam mais eficientes, inclusive na escola pública
básica e, consequentemente, seus interesses ultrapassam a linha do
lucro imediato e remetem à formação dos futuros trabalhadores para
responderem às demandas subservientes da divisão nacional e
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internacional do trabalho, caráter ainda mais atroz para a Nação.
(CEDES/UNICAMP,2015).

Possíveis comparações estabelecidas se justificam no sentido de melhor
compreender os espaços escolares público e privado, que, em essência, deveriam
ter discursos e posturas similares, tendo em vista o objetivo comum – garantir uma
educação de qualidade com base na LDB e na Constituição Federal, que se
complementam.
O ensino médio em uma escola particular tendencialmente mostra-se
“coerente”, segundo Carneiro (2012), por conta do uso do capital para aumento das
unidades em locais estratégicos; do atendimento a uma clientela decepcionada com
a qualidade do ensino público; do uso de material próprio, apostilado, desenvolvido
pelas editoras e equipes ligadas aos grandes grupos educacionais, que se valem do
marketing de grande número de aprovações no Enem/Vestibular como chamariz
para seus cursos e ofertas. Ou seja, o ranking das escolas segundo suas notas no
Exame Nacional proporciona status de ensino de qualidade e, como consequência,
aumenta a credibilidade, uma vez que

o estudante paga por isso. O

CEDES/UNICAMP também chama a atenção para esse fato ao afirmar que:
[...]Todos sabemos que as escolas privadas apresentam um
desempenho superior às públicas nesses exames [ENEM/IDEB],
reforçando, por conseguinte, a imagem de maior eficiência e
qualidade
do
setor
privado
para
oferta
educacional.
(CEDES/UNICAMP, 2015).

Em uma instituição particular de ensino médio também é possível agregar ao
cenário da qualidade, docentes preparados e, por conseguinte, bem pagos; salas de
aula organizadas e preparadas possibilitando integrar conteúdos aos recursos
tecnológicos e físicos; currículo aprimorado com base na interdisciplinaridade e
objetivos que culminam em otimização da relação de aprendizagem, gestão e
planejamento voltados para o “bem do negócio”, ambiente avaliativo para se
extinguir possíveis falhas no processo.
A rede privada de ensino ganha força ao substituir suas turmas de Educação
de Jovens e Adultos (EJA, antigo supletivo) por turmas regulares, ocupando espaço
deixado pelo Estado onde é possível notar o “êxodo do público para o privado”,
como observado por Cunha (2017) e por Carneiro (2012, p. 102):
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O aluno de Ensino Médio da rede privada tem duas vezes mais
tempo de permanência na escola, percorre um currículo com
disciplinas desdobradas em conteúdos específicos com aulas de
reforço e treinamento para o Enem/Vestibular e, desde 2010, conta
com aulas de técnicas de leitura dinâmica para conseguir ler, reler,
avaliar as questões e responder a prova inteira. Além disso, dispõe
de um quadro de professores com remuneração competitiva.
(CARNEIRO, 2012, p.102).

Ainda em Carneiro (2012, p. 222), tem-se a considerar que:
[...] as escolas privadas, de olho no vestibular e, agora, no Enem,
desdobram as disciplinas de cada área em várias outras e aumentam
a carga horária de estudo dos alunos. A partir daí fica fácil prever
quem vai ser bem-sucedido no Enem/Vestibular! (CARNEIRO, 2012,
p.222).

Outro fator a influenciar diretamente na qualidade do ensino oferecida pela
escola particular reside na figura do professor. O docente do ensino privado é
contratado por meio de um sério processo seletivo, para a sua especialidade,
ganhando bom salário e benefícios não oferecidos na rede pública (progressão
funcional segundo seus avanços nos estudos de pós-graduação, bônus, plano de
carreira, seguro de vida, plano médico, entre outros), apoio técnico e financeiro para
explorar conteúdos dentro de sua disciplina, bem como material didático de
boa/ótima qualidade, conhecedor do projeto pedagógico e, desta forma, alinha-se
com os interesses da unidade, já que se trata de uma gestão empresarial da
educação.
Resumindo, o ensino médio em uma escola privada tende a apresentar
efetividade, além dos aspectos anteriormente considerados, também pela gestão da
escola/rede como um negócio dinâmico. Se o Estado, detentor de mais recursos
financeiros e humanos, em comparação à rede particular, pensasse em gerir a
educação pública com base na implantação e fiscalização das políticas já existentes,
promovendo pequenos ajustes e garantindo a eficácia dessas medidas, culminaria
na tão almejada qualidade. O que falta para isso acontecer?
3.1.3 O ensino médio de nível técnico
Uma das maiores redes de escolas técnicas de ensino público no país, a
Instituição, objeto deste estudo, tem como missão “promover a educação
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profissional pública dentro de referenciais de excelência, visando ao atendimento
das demandas sociais e do mundo do trabalho”. Tal característica perpassa todas as
redes públicas e privadas nessa modalidade de ensino e os objetivos do ensino
técnico podem ser mais explícitos, segundo Frigotto; Ciavatta; Ramos (2012, p. 40).
[...] a educação que aborda conhecimentos associados às
tecnologias utilizadas nos processos de produção e, assim, pode
formar pessoas para o manejo social e profissional dessas
tecnologias para ocuparem um espaço específico na divisão social
do trabalho. (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2012, p.40).

Como visto no breve histórico do ensino técnico no país, esta modalidade
passou por diversas mudanças e adaptações ao longo dos anos, até se tornar, nos
dias de hoje, moeda de troca e propaganda eleitoreira, aspectos esses que se
distanciam do real propósito concebido, qual seja, a formação de um cidadão
atuante e pensante na sociedade na qual encontra-se inserido. Assim reforçam
Frigotto; Ciavatta; Ramos (2012, p.17):
[...] significa que se busca enfocar o trabalho como princípio
educativo, no sentido de superar a dicotomia trabalho
manual/trabalho intelectual, de incorporar a dimensão intelectual ao
trabalho produtivo, de formar trabalhadores capazes de atuar como
dirigentes e cidadãos. (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2012,p.17).

Retomando a linha do tempo anteriormente apresentada, fica patente que a
grande reforma no ensino técnico – com a implantação de características que ainda
hoje vigoram – foi efetivada em 1971, com a promulgação da Lei 5692/71. Nesse
sentido, o Instituto Roberto Simonsen sintetizou o propósito da Lei, em guia editado
no mesmo ano.
[...] O ensino de 2º grau, ministrado em prosseguimento ao de 1º
grau, destina-se à formação integral do adolescente, atendendo suas
necessidades básicas de desenvolvimento fisiológico, psicológico e
emocional. Deve proporcionar capacitação profissional que atenda as
necessidades do mercado de trabalho regional, ensejando ao mesmo
tempo, aprofundamento da cultura geral, necessária à compreensão
dos aspectos e valores fundamentais da sociedade. (INSTITUTO
ROBERTO SIMONSEN, 1971, p.48).

Segundo Cunha (1988, p. 65), citando Anísio Teixeira (quando este estava à
frente da Diretoria de Educação do Distrito Federal), “o objetivo [do ensino
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profissional] era preparar os quadros médios de cultura geral e de cultura técnica
para todos os tipos de trabalho” proporcionando, desta forma, “que a dualidade da
educação brasileira deixaria de existir”. Movimento que se retoma gradativamente na
segunda década dos anos 2000, imprimindo qualidade neste ramo de ensino.
“A referida Lei deu um caráter profissionalizante a todo o ensino médio,
criando habilitações profissionais [...]”, como aponta Calsan (2011, p. 14). Porém, as
escolas vocacionais e profissionalizantes puderam expandir e fixar seus cursos,
estruturando-os na forma da Lei, de modo a permitir que o indivíduo prosseguisse
em seus estudos superiores, já que seu diploma, agora, assim o permitia.
Lembrando que a Lei n.4024/61 não reconhecia o curso técnico (colegial técnico)
como a finalização de um ensino básico. Dessa forma, ficava vedado o ingresso em
um curso superior, sem que antes o aluno cursasse o 2º grau acadêmico.
Ainda, segundo o guia do Instituto Roberto Simonsen, a Lei n. 5692/71
indicava a forma de transição para o caráter profissionalizante, assim descrito:
Para dar suprimento ao ensino profissionalizante, as escolas
industriais, que são em pequeno número, constituirão os Centros
Interescolares, unidades especiais, dotadas apenas de laboratórios
para as novas atividades, que atenderão várias escolas de uma
mesma região. Os estudantes farão seus cursos recebendo a
educação geral em uma unidade e a parte profissionalizante no
centro interescolar correspondente à especialização escolhida.
Nesse sentido, a Secretaria de Educação vem estabelecendo as
bases para fixar convênios com entidades como SENAI e SENAC,
que poderão se encarregar de ministrar os estudos práticos, de
formação profissional, em suas oficinas. (INSTITUTO ROBERTO
SIMONSEN, 1971, p.52).

Entretanto, Cunha (2017, p.374) critica severamente a Lei 5692/71 afirmando
ter sido instituída para atender a alta demanda pelo ensino superior, no entanto, sem
a preocupação com a real missão desse nível de ensino, qual seja a de preparar o
cidadão para o mercado de trabalho ao mesmo tempo fornecendo condições a sua
não alienação ou exploração.
Naquela época (já se vão quase 40 anos!), eu participava dos
debates sobre a política educacional da ditadura empresarial-militar
ainda sob o impulso de dissertação de mestrado defendida cinco
anos antes sobre a profissionalização universal e compulsória no
Ensino de Segundo Grau, determinada pela Lei n 5.692/1971.
Interpretei-a como derivada da política do Ensino Superior, com a
função não manifesta de conter a crescente demanda nesse nível.
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Mostrei que os planejadores da ditadura pretendiam desviar para o
mercado de trabalho, supostamente carente de técnicos de nível
médio, parte dos jovens que aumentavam ano após ano o número de
demandantes de vagas nas universidades públicas, cujos
“excedentes” engrossavam as manifestações de descontentes.
Esses planejadores supunham que a demanda de técnicos era
generalizada e suficientemente grande para absorver os novos
diplomados em cursos profissionais. E isso em todos os setores da
atividade econômica. (CUNHA, 2017, p.374).

O

tempo passou desde a promulgação da Lei n.5692/71 e

sua

complementação através da “reforma da reforma”, pela Lei n. 7044/82 e o curso
técnico de 2º grau consolidou-se e tornou-se “tradicional” nos grandes centros
produtivos e também nas escolas agrícolas. Toda uma infraestrutura foi criada,
gerida e aperfeiçoada para que o aluno pudesse desenvolver e aprimorar sua
técnica e seus conhecimentos na área de atuação escolhida; o professor de curso
técnico era um profissional requisitado e valorizado neste universo, trazendo para a
sala de aula e laboratório todo o seu conhecimento através de seus estudos e
atuação no mercado de trabalho; bons e funcionais equipamentos foram adquiridos
e desenvolvidos para o suporte ao ensino técnico; plena integração havia entre as
disciplinas do núcleo comum (Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, História,
Geografia, Matemática, Física, Química, Biologia, Educação Física, Educação
Artística e Língua Estrangeira) com as disciplinas técnicas.
Essas e outras importantes observações fizeram parte das escolas técnicas e
sua legislação por mais de duas décadas, tornando o estudante formado em suas
oficinas e laboratórios um profissional requisitado e valorizado pelo mercado de
trabalho.
Mais uma vez recorrendo ao guia do Instituto Roberto Simonsen é possível
examinar que:
[...] Além disso, o Conselho Federal de Educação fixará, também, o
mínimo a ser exigido para cada habilitação profissional, isto é, o
menor número de matérias cujo conteúdo deve proporcionar ao
educando habilidades e conhecimentos básicos que o capacitem
para o desempenho de determinada ocupação. Os Conselhos
Estaduais de Educação deverão relacionar as matérias da parte
diversificada do currículo, que atendam às peculiaridades regionais,
e a Escola deverá escolher, dentre estas, aquelas que juntamente
com o núcleo básico e o mínimo por habilitação profissional, além de
outros estudos aprovados pelo respectivo Conselho, irão constituir
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seu currículo pleno. (INSTITUTO ROBERTO SIMONSEN,1971,
p.49).

Ou seja, “o melhor dos mundos” para essa modalidade estava definido,
mesmo sob uma “visão romântica”, onde não se identificava a palavra
“competência”, característica essa que marcou a segunda grande reforma do ensino
técnico19 no país, a partir de 1996. Segundo Frigotto; Ciavatta; Ramos (2012, p. 33),
com base a uma visão política e econômica mudanças foram procedidas.
Com o aumento da procura de empregos, acarretada, inclusive, pela
rápida urbanização, os empregadores passaram a exigir o nível de
escolaridade cada vez maior como modo de seleção preliminar. Com
isso cresceu também a demanda pelo ensino superior, cuja pressão
levou à reforma universitária, realizada em 1968. A Lei n. 5692/71
surgiu, então, com um duplo propósito: o de atender à demanda por
técnicos de nível médio e o de conter a pressão sobre o ensino
superior. O discurso utilizado para sustentar o caráter manifesto de
formar técnicos construiu-se sob o argumento da “escassez de
técnicos” no mercado e pela necessidade de evitar a “frustração dos
jovens” que não ingressavam nas universidades nem no mercado por
não apresentarem uma habilitação profissional. Isto seria
solucionado pela “terminalidade” do ensino técnico. (FRIGOTTO;
CIAVATTA; RAMOS, 2012, p.33).

Na realidade, a Lei 5692/71 separou o ensino técnico em dois momentos: no
segundo segmento, do então 1º grau para um suposto início do jovem no
aprendizado de ofícios e, o então, 2º grau prestava-se à formação do técnico e
auxiliar técnico.
Com a promulgação da LDB, em 1996, num mundo globalizado e sob a égide
de políticas neoliberais, o ensino técnico passou a ser encarado de outra forma,
principalmente no estado mais rico da federação e detentor da maior rede pública de
escolas técnicas, conforme justificam Frigotto; Ciavatta; Ramos (2012, p. 13):
As reformas educacionais do governo Cardoso se plasmaram para
que esta esfera se ajustasse aos processos de desregulamentação,
flexibilização e privatização. A proposta de Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDBEN), negociada durante anos por mais
de 30 organizações e instituições da sociedade civil comprometidas
com as reformas de base e com um projeto democrático de
educação, foi dura e sistematicamente combatida. Foram sendo
tomadas alto e autoritariamente, diferentes medidas legais numa
19

Cunha (1998) também aborda o aspecto político e econômico da reforma do ensino técnico de
1971, dizendo que houve a necessidade da “reforma da reforma” para comportar todos os segmentos
envolvidos.
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reforma a conta-gotas (FRIGOTTO; CIAVATTA;
p.13).

RAMOS,2012,

[...] A regressão mais profunda, sem dúvida, ocorreu logo após a
promulgação da LDB, no ensino médio e técnico, mediante o Decreto
n. 2208/97. Com efeito, este Decreto restabelece o dualismo, ainda
que, em outros termos, da educação dos anos, e assume o ideário
pedagógico do capital ou do mercado – pedagogia das competências
para a empregabilidade – com base nas Diretrizes e Parâmetros
Nacionais Curriculares - PCNs e DCNs. (FRIGOTTO; CIAVATTA;
RAMOS, 2012, p.13).

Figura 17. Alunos no curso de mecânica, na década de 1970

FONTE: http://eefernandocosta.xpg.uol.com.br/historico.html

A intenção do Decreto-Lei n. 2208/97, aponta Calsan (2011), era desconstruir
e desconfigurar o modelo bem sucedido, até então, de ensino técnico, em nome da
modernização e adequação do modelo aos anseios do mercado de trabalho,
aumentando as desigualdades, tanto para quem trabalha quanto para quem estuda
ou pretende estudar no curso técnico. Isso se deve a uma expansão desenfreada e
sem critérios regionais e logísticos, porém com critérios políticos, do número de
unidades escolares, provocando o choque de cursos, estruturas e divisão dos
poucos investimentos nessa modalidade de ensino, como reforçam Frigotto;
Ciavatta; Ramos (2012).
Em face da resistência dos educadores enfrentada pelo governo, o
projeto de LDB do Senado acabou sendo aprovado antes mesmo de
o PL n. 1603/96 ir ao plenário da Câmara. Pelo caráter minimalista
da então nova LDB, o Executivo percebeu que poderia transformar o
conteúdo daquele projeto em decreto e, assim, fazer a reforma por
um ato de poder. Neste contexto, o decreto fez a reforma estrutural,

110

mas seu conteúdo ideológico e pedagógico veio a ser aprofundado
posteriormente pelo Conselho Nacional de Educação, cuja
composição era favorável ao governo, mediante as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Parecer CEB/CNE n.
15/98) e para a Educação Profissional de Nível Técnico (Parecer
CEB/CNE n. 16/99). (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2012, p.29).

Cunha (1998, p. 69) complementa a ideia apresentada de que o dualismo
retornou ao cenário educacional técnico quando do desmantelamento ocasionado
pela legislação que entrou em vigor, a partir de 1997.
Ao contrário da tendência à unificação, ensaiada nos anos 30 e
avançada dos anos 50 e 70, pretende-se, agora, restaurar a
dualidade, mediante a distinção institucional e curricular entre o
ensino técnico e o ensino médio geral, que alguns insistem em
chamá-lo de “acadêmico”. (CUNHA, 1998, p.69).

Outro ponto claro de ruptura na trajetória, nobre e conflitante 20, do ensino
técnico foi a revogação do Decreto-Lei n.2208/97 pelo Decreto-Lei n. 5154/2004
interrompendo, no dizer de Frigotto; Ciavatta; Ramos (2012,p.44):
[...] ao forçar a realidade à lei, proibindo que o ensino médio
propiciasse também a formação técnica e restaurando um novo
ponto de partida, de tal forma que o horizonte do ensino médio seja a
consolidação da formação básica unitária e politécnica21, centrada no
trabalho, na ciência e na cultura. (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS,
2012, p.44).

O principal objetivo deste novo decreto era se aproximar muito da visão
romântica/idealista, já citada anteriormente.
Quanto à visão política e econômica, por se tratar de um governo dito
“popular”, esperava-se a “superação da dualidade educacional pela superação da
dualidade de classes”, assinalam Frigotto; Ciavatta; Ramos (2012, p.45); ou seja, os

20

Nobre, porque mesmo desmantelado, cumpre muito bem o papel de formar um indivíduo pronto
para o mercado de trabalho, ciente de seus direitos e deveres na sociedade onde está inserido.
Conflitante, porque passou por reformas não estruturais mas políticas, no sentido de agradar
pequenos grupos dominantes.
21 O conceito de politecnia, na visão de Saviani (2007) é “(...) especialização como domínio dos
fundamentos científicos das diferentes técnicas utilizadas na produção moderna. Nessa perspectiva,
a educação de nível médio tratará de concentrar-se nas modalidades fundamentais que dão base à
multiplicidade de processos e técnicas de produção existentes”. Através dele entende-se porque o
ensino técnico sempre foi um ramo privilegiado, pois abrange todos os aspectos necessários para a
formação plena do indivíduo.
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filhos dos trabalhadores teriam acesso à educação de qualidade - o ensino técnico
como superação da educação burguesa.
Resumidamente, com a promulgação da LDB/96 e sua complementação pelo
Decreto-Lei n. 2208/97, o ensino técnico é desvinculado do ensino médio, obrigando
as duas maiores redes de unidades escolares do país voltadas para este fim,
adequarem-se em relação aos seus cursos.
A nova legislação, para ter efeito e tornar-se uma política pública duradoura e
para todos, necessitava aliar a estrutura e pessoal já existentes aos seguintes
pontos, conforme mencionados por Ciavatta (2012):
[...] a) existência de um projeto de sociedade; b) manter, na lei, a
articulação entre o ensino médio de formação geral e a educação
profissional; c) a adesão de gestores e de professores responsáveis
pela formação geral e formação específica; d) articulação da
instituição com os alunos e familiares; e) o exercício da formação
integrada é uma experiência de democracia participativa; f) resgate
da escola como um lugar de memória; g) garantia de investimentos
na educação. (CIAVATTA, 2012, p.98).

Desta forma, com a união de todos os segmentos sociais do país seria
possível

resolver

“a

luta

política

permanente

entre

duas

alternativas:

a

implementação do assistencialismo e da aprendizagem operacional versus a
proposta da introdução dos fundamentos da técnica e das tecnologias, o preparo
intelectual”, enuncia Ciavatta (2012, p. 88).
Na visão de Saviani (2007), o ensino técnico proposto pelo Decreto-Lei n.
5154/04, no aspecto da formação do indivíduo para o mundo do trabalho seria:
[...] Assim, no ensino médio já não basta dominar os elementos
básicos e gerais do conhecimento que resultam e ao mesmo tempo
contribuem para o processo de trabalho na sociedade. Trata-se,
agora, de explicitar como o conhecimento (objeto específico do
processo de ensino), isto é, como a ciência potência espiritual, se
converte em potência material no processo de produção. Tal
explicação deve envolver o domínio não apenas teórico, mas
também prático sobre o modo como o saber se articula com o
processo produtivo. (SAVIANI, 2007, p.160).
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O Decreto-Lei n. 5154/04 revogou o 2208/97. Com isto, esperava-se que a
dualidade imposta fosse revertida, devolvendo à escola técnica seu papel principal ser a escola para o filho do trabalhador.
Figura 18. Aluno no curso Técnico em Eletrônica

Fonte: http://www.graduacaoepos.com/portal/index.php/tecnicos/ead/tecnico-em-eletronica.

Traçou-se, mesmo que sucintamente, um painel de como o ensino médio no
Brasil passou por uma divisão, forjada pela perda da qualidade da educação pública,
ao longo do tempo e criando uma dicotomia não saudável entre o ENEM e o mundo
do trabalho.
Já que as camadas mais carentes procuram um bom curso para seus filhos e
o encontram na escola técnica (pensada ainda como a escola para o filho do
trabalhador) que, a reboque, ganha um ônus ao preparar o indivíduo apenas para
ocupar seu espaço na sociedade produtiva, formação essa tanto técnica quanto
cidadã, perdendo a preocupação de ensino propedêutico, porém possível, para o
ensino privado; forjada também pelo capital, que busca um indivíduo mais bem
qualificado, com o intuito de explorar sua força de trabalho visando a alta produção,
sem se preocupar com o meio pelo qual trilhará para esta qualificação. Para o
capital não importa o meio e sim o fim. O ensino técnico (importante fase do

113

aprendizado) apresenta-se com significativos desafios a serem questionados,
repensados e superados, razão pela qual, nesse sentido, segue-se com algumas
reflexões a partir das contribuições de Pistrak.
3.2 A Escola do Trabalho de Pistrak e o ensino técnico atual: desafios para a
qualidade da educação
Moisey Mikhaylovich Pistrak (1888-1940) foi um pedagogo russo cuja única
obra traduzida para a Língua Portuguesa, a partir da versão francesa foi
“Fundamentos da Escola do Trabalho”, de 1924. Contemporâneo de Anton
Makarenko (1888-1939) e de Nadezhda Krupskaia (1869-1939), educadores
importantes e notáveis, na então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS), cujo pensamento sobre pedagogia social e ideias marxistas ganhou força e
afirmação durante a Revolução Soviética de 1917.
Nesta obra, em consonância ao seu tempo, Pistrak acreditava que a
revolução só de consolidaria a partir da revolução da escola e do indivíduo. A
mudança do indivíduo, se realizada agora, resultaria no futuro em um sujeito
reflexivo e atuante. O ponto de partida dessa mudança encontra-se na ideia do
coletivo, junto ao movimento de transformação social, da construção coletiva da
gestão escolar e do crescimento e formação do ser pela educação, considerando a
dialética da realidade (pensar e agir). Suas reflexões vão ao encontro do que se
propõe no curso técnico de nível médio, não pensando em revolução nos sistemas
ou rompimentos de classe, mas sim, na revolução das ideias, teorias e metodologias
que, de fato, conduzam o educando à autonomia, tanto do pensamento quanto das
ações.
Ainda sobre a obra, o conceito de escola do trabalho em Pistrak reside no fato
de que a revolução só se consolidará quando o proletariado entender seu real valor
na sociedade e esse mesmo valor só será compreendido na escola, durante a
formação presente com vistas ao futuro e não dependente dele. Pistrak enfatiza
duas dimensões da transformação – a primeira (apreensão da ideia de coletividade
– local, nacional e internacional, constituída pela classe operária que luta por uma
vida nova e edificante), seguida da transformação da sociedade por meio da
educação.
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Registram-se na época de Pistrak debates sobre a importância do trabalho na
escola, desde os primeiros anos de ensino, partindo-se do trabalho manual,
artesanal, passando pelo ensino de ofícios, até chegar à formação para a indústria
consolidando, desta maneira, a manutenção do regime socialista, uma vez que o
poder estava na mão do proletariado. Renegava-se neste momento a educação
superior, pois o papel intelectual estava a cargo da escola primária e secundária e
não mais dos pensadores, os quais foram derrubados durante o processo de
revolução.
O autor ao definir o curso técnico, mesmo não estando a ele diretamente
ligado, evidencia elementos para se chegar à formação plena do educando por
caminhos que envolvem aspectos práticos e metodológicos, os quais foram
descritos com riqueza de detalhes. Destaca Pistrak três eixos principais: a relação
entre escola e trabalho; a auto - organização dos estudantes; e a organização do
ensino através do sistema de complexos temáticos.
Assim, as ideias de Pistrak no seu tempo, bem como as atuais ideias no
campo da educação, por vezes não foram aplicadas por falta de aprofundamento
teórico e prático, além da falta de recursos financeiros ou por decisão ligada à
política do grupo dominante (caracterizando política de governo e não política de
Estado). Nem por isso, deixam de ser ideias, propostas e contribuições que
precisam ser implementadas, nem que seja na modalidade experimental, para que
possam ser aprimoradas e incorporadas ao dia a dia da educação técnica.
O pensamento de Pistrak, guardadas as devidas proporções de tempo e
ideais, vai ao encontro dos desafios e obstáculos do curso técnico no Brasil de hoje
e, em especial, em São Paulo, servindo como caminho para que considerações
sejam analisadas, implementadas e aplicadas de imediato, ainda mais em se
tratando de qualidade e universalização desta modalidade de ensino.
A espinha dorsal da obra de Pistrak é a pedagogia social, uma pedagogia que
considera a importância do coletivo, do grupo - calcada no princípio da coletividade
como meio de transformação social. Vale-se das contribuições de Pistrak no
presente estudo, na medida em que entende o processo de transformação com base
na educação, enquanto seu fio condutor; mais particularmente, a educação técnica,
com vistas a preparar o indivíduo tanto para o trabalho quanto para a cidadania.
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Pistrak destacou também a importância do trabalho na escola, claro que
dentro de uma perspectiva de revolução de classes, mas que pode ser comparada à
vocação da escola técnica, nos dias de hoje. Para entender sua ideia, em outubro de
1917 quando aconteceu a revolução na Rússia, o governo absolutista do czar
Nicolau II foi derrubado e Lenin assumiu o governo, implantando o socialismo.
Nesse momento houve a redistribuição de terras para os trabalhadores do campo, a
nacionalização dos bancos e a passagem das fábricas para as mãos dos
trabalhadores. Justificava-se, então, o uso do trabalho como mais um meio de
mudança e não de alienação do indivíduo, bem como o abandono da ideia do
trabalho pelo trabalho, que até o momento apresentava-se como função social.
Neste ponto, Pistrak refletiu sobre a revolução do trabalho como uma
disciplina, uma ordem, restituindo ao trabalhador sua verdadeira função social, qual
seja, a de transformar e restabelecer as relações entre ciência e trabalho. Num
primeiro momento, a criança deveria ser apresentada ao trabalho por meio de
pequenos serviços manuais e artesanais, auxiliando em breves atividades e
despertando para certas habilidades. No momento seguinte, a criança, já maior e
com habilidades mais definidas, deveria ser inserida em oficinas para o aprendizado
de determinados ofícios, dando um caráter mais produtivo ao ensino de 1º grau. Na
transição do 1º para o 2º grau, o jovem já possuindo habilidades e disciplinas para
evoluir sua técnica, teria oportunidade de sua mão de obra ser absorvida pela
indústria.
Algo parecido aconteceu no Brasil na década de 1970, fazendo um paralelo
com a Rússia de Pistrak, de 1917. Entretanto, o que lá tinha um caráter de
revolução, do uso do trabalho como mais um meio de transformação e manutenção
do proletariado no poder, aqui a Lei n. 5692/71 atribuiu um caráter técnico a todo
concluinte do então 2º grau, em escolas acadêmicas, maquiando a real situação da
educação da época, forjando técnicos que nunca tinham tido sequer contato com
laboratórios e oficinas, tirando da escola técnica da época, seu protagonismo. A Lei
só seria eficiente se a introdução do trabalho na educação servisse como meio de
estudo e mudança do pensamento social, o que não foi o caso.
O grande desafio de Pistrak na época parece também ser o do ensino técnico
hoje, no Brasil, foi transformar a escola numa ilha socialista e igualitária, circulada
pelo capitalismo e concorrência por todos os lados. Isso só se tornaria possível na
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realidade brasileira, quando o trabalhador entender que o lucro não é
desvirtuamento moral, mas a exploração sim. Tal percepção só será entendida de
forma mais aprofundada mediante a transformação de um conjunto de ideias e
valores e quando o trabalhador perceber que seu trabalho representa ser útil e
produtivo para a sociedade.
3.3 Os desafios impostos ao curso técnico para o alcance da qualidade, a
partir das políticas públicas dos últimos quarenta anos
Com vistas à qualidade do ensino técnico e sua consolidação como meio de
transformação do indivíduo por meio da educação, uma série de desafios e
obstáculos (e a diferença entre eles depende de qual lado se está, sociedade ou
governo), propósito deste estudo, podem ser elencados de maneira a mostrar que
esse ramo de ensino, além de importância significativa para o estudante e para a
mudança das condições econômicas e sociais no Brasil e no estado de São Paulo,
deve ser aprimorado pelo esforço conjunto da sociedade e do governo. Ferretti
(1997, p. 226) menciona também aspectos relacionados aos problemas e desafios
da formação profissional.
[...] Parece não haver dúvidas sobre a relação muito forte, ainda que
não direta, entre os problemas e desafios atualmente enfrentados
pela formação profissional e as transformações recentes que vêm
sendo operadas no âmbito dos setores produtivo e de serviços,
articuladas à globalização da economia regulada pelo mercado.
Sobre tais transformações e sobre a globalização não há
necessidade de maiores considerações, uma vez que são
fenômenos já bastante discutidos. (FERRETTI, 1997, p.226).

Sem dúvida, Ferretti (1997) contribui de maneira significativa em relação aos
obstáculos e aos caminhos que a educação técnica terá pela frente. Porém torna-se
imperioso considerar o dia a dia no âmbito desta estrutura, de como o professor, o
aluno, a equipe gestora, o mantenedor (entes envolvidos diretamente), a família e a
sociedade (ligados indiretamente) dimensionam o ensino técnico, suas contribuições
e possibilidades de melhoria.
Ao considerar a sociedade remete-se à ideia de universalização do ensino,
em todas as suas modalidades e, em especial, o ensino técnico de nível médio, que
tem contribuído para a construção da nação e do próprio indivíduo como cidadão.
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Ora, se a revolução das ideias passa pela escola, e a transformação do indivíduo
tem como meio a escola técnica, ambas voltadas a garantir a autonomia do ser
humano promovida pela educação, então, como diria Freire (1996), nada mais
coerente tornar o ingresso na escola técnica e sua permanência algo mais simples,
principalmente quando se leva em consideração a gratuidade e as possibilidades
proporcionadas pelo curso técnico.
Outro ponto de desafio relacionado à transformação é a escola. Não
pensando apenas como espaço físico, mas a “instituição escola” tem um papel
fundamental nesta construção do “transformar-se”, pois sua estrutura de
organização e funcionamento, bem como as leis e diretrizes que a regem, devem se
pautar como meio possível de mudança. Isso implica não ficar na oscilação pelas
imposições das políticas de governo, em detrimento de políticas públicas fortes e
perenes, que tendem a levar à construção de uma nova sociedade mais igualitária e
justa.
A vida escolar numa escola técnica pode e deve ser parte do processo de
transformação do aluno já que ela é a escola do filho do trabalhador. A instituição
não pode servir como elemento reforçador de divisão em classes sociais; ela deve
ser única, prestando seu trabalho social que é o de vislumbrar um horizonte de
possibilidades em cada carreira que forma, ressaltando o saber fazer atrelado ao
saber pensar.
O papel da escola técnica é o de estar ligado ao ensino de uma atividade
social concreta, útil, produtiva e qualificada, de modo a propiciar ao aluno, futuro
profissional, conhecimento, competências e habilidades no desenvolvimento de suas
funções profissionais e cidadãs. A escola técnica necessita configurar-se em espaço
de transformação, mais especificamente, para a reconstrução da sociedade e de
suas verdades, construção essa não imposta, mas emergida de um trabalho
coletivo, sólido e coerente resultante do “saber pensar” e da criação de formas
eficazes de organização.
A gestão de uma escola técnica também é um ponto de destaque, quando se
pensa no universo de desafios e obstáculos. A participação coletiva, com base em
uma gestão participativa contribui para o pensamento comum da transformação,
dando ao aluno ou a um grupo, a possibilidade de melhorias e enfrentamentos na
elaboração e prática dos planos de gestão e vida escolar. O que está em jogo é o
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desenvolvimento do profissional e do cidadão, ao mesmo tempo. Daí, nada mais
salutar que a participação na comunidade escolar, como um “treino” para a vida no
trabalho extramuros da escola. Aliar a construção dos saberes na escola técnica
com o trabalho social nela desenvolvido permite que a comunidade escolar como um
todo atinja um sentimento de pertencimento, de participação. Participação esta que
pode ser através de grêmios, círculos estudantis ou atléticas, sempre com o intuito
de escutar o que o aluno tem a dizer sobre a escola e o ensino, de maneira a
promover o crescimento de todos os setores ligados à escola técnica.
Teoria e prática correlacionadas à didática, também se constituem em desafio
para o ensino técnico. Excesso de teoria torna o docente menos receptivo e o aluno
mais entediado. Excesso de prática deixa o docente temeroso em relação ao novo e
o aluno com mais trabalhos extras (confecção de relatórios, aprofundamento de
teorias, etc.). Dosar teoria e prática, no ensino técnico, é uma tarefa que pressupõe
o dimensionamento amadurecido do processo ensino aprendizagem.
A dosagem e a aplicação de metodologias adequadas têm variância com a
turma, as temáticas em estudo, entre outros quesitos que exigem do professor e do
aluno a adoção de novas posturas – de abertura e de comprometimento, começando
pela saída da zona de conforto de cada um. Nesta dinâmica, todos crescem e se
transformam. Observa-se, então, que em um curso técnico, de nível médio tem-se:
teoria + prática = cidadania + conhecimento.
Ainda sobre os pontos de tensão entre desafio e obstáculo no ensino técnico,
destaca-se o plano de curso. É através dele que os assuntos/temáticas são divididos
no período letivo, determinando seu aprofundamento, exploração e meio de
abordagem. Porém, se realizado de maneira não comprometedora às condições de
cada turma, torna-se fator de evasão do curso, uma vez que a desmotivação e o não
comprometimento se manifestam. O professor como artesão (aquele que só
executa), tira do aluno o saber pensar.
Para um curso técnico, o professor necessita desenvolver a criatividade
pedagógica, ser reflexivo e exercer sobre o estudante o poder de fazer pensar. Na
elaboração do plano de curso, o docente não pode trabalhar isolado. O plano de
curso deve ser realizado em coletividade, discutindo-se como e em que período os
assuntos devem ser tratados, sobretudo, tendo como referencial uma visão
interdisciplinar.
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Um dos entraves nesse processo é que o professor especialista atribui à sua
disciplina importância máxima, esquecendo que ela faz parte e serve de base para a
carreira técnica. Essa problemática surgiu em 1997, com a desconstrução da
unidade do ensino técnico pelo Decreto-Lei n.2208, acrescida da não preocupação
com a incorporação de novas metodologias de ensino e novas tecnologias que
facilitariam as ações relacionadas, sobretudo ao aprendizado do alunado.
Nos dias atuais, notadamente a partir de 2004, com a revogação do DecretoLei n. 2208/97 pelo Decreto-Lei n. 5154, um novo desafio ou obstáculo foi imposto
ao ensino técnico: o ensino técnico integrado ao ensino médio. No passado, sob a
égide da Lei n. 5692/71, a integração entre uma base comum e o ensino técnico era
total, em que as disciplinas “acadêmicas” serviam de base para as “cadeiras
técnicas”, exercitando-se assim, a interdisciplinaridade. Nesta época não havia a
preocupação em preparar o aluno para o vestibular e a escola técnica cumpria seu
papel de maneira espetacular, na formação e na qualificação do futuro trabalhador.
Entretanto, com o passar dos anos, com as trocas de governo e novas leis, a escola
técnica encontra-se dividida: preparar o aluno para o ingresso num curso superior ou
retomar sua vocação de grande formadora de bons profissionais. O que se observa
é que o curso técnico integrado está dividido, e coloca o estudante diante de um
dilema que ele próprio terá que resolver, já que a dicotomia ENEM/trabalho
perdurará por muito tempo na escola técnica, no curso integrado. Tão somente uma
política pública específica restituirá a vocação do curso técnico, deixando a
preparação para o vestibular a cargo do ensino médio acadêmico ou de cursinhos
preparatórios.
Outro desafio da contemporaneidade é o interesse pela escola e por aprender
algo novo. Para isso, a preparação da “estrutura escola”, do docente e a forma como
abordará os assuntos pertinentes à carreira serão de suma importância na
apreensão do conhecimento. Pelo lado da família do educando, a participação por
meio de informações a respeito do curso, da escola e da região completam o
conjunto básico necessário para a transformação do estudante em profissional.
Lembrando que o curso técnico também se presta ao papel de “laboratório de
aptidões”, segundo Calsan (2011, p.47), de modo que o aluno, ao tomar
conhecimento daquilo que será objeto de seu trabalho no futuro, pode usá-lo a seu
favor como alicerce para estudos superiores ou para a mudança de foco profissional.
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De qualquer forma, em ambos os casos, a transformação e a restituição da condição
de ser pensante foi alcançada e o interesse se concretizou, uma vez que o trabalho
(elemento-chave da escola técnica), elo entre o momento atual e sua modificação,
serviu de meio para a revolução de ideias do estudante.
O estudante necessita continuamente ser estimulado, estar em ação,
desenvolver a curiosidade e a busca pelo novo, para então, estar apto a querer
mudar sua realidade. Essa é uma das missões do ensino técnico, já que a grande
produção, independente da área de atuação profissional é o ponto de união entre
técnica e economia. Portanto, o aluno que entende esse conjunto terá condições de
compreender os múltiplos fenômenos da vida. Saber fazer e saber pensar afastam a
alienação, que só é combatida pelo conhecimento e reconhecimento do lugar de
cada cidadão na sociedade. Promovendo-se o interesse pelo curso e pela escola,
naturalmente e não impositivamente, a participação de todos e todas na construção
sadia de responsabilidades dar-se-á de modo gradual e crescente.
Mais um ponto a ser destacado como desafio: a disciplina. No aprendizado da
técnica, da carreira para o desenvolvimento de competências e habilidades, a
disciplina é um elemento fundamental. O jovem dos tempos atuais é imediatista por
natureza e encontra dificuldades em entender, na maioria das vezes, passos
necessários para se chegar à conclusão do todo, independente do processo que se
discute (vida profissional, vida pessoal, economia, política, entre outros). Vindo de
um ambiente em que o saber pensar e a paciência, muitas vezes, não são
exercitados, o estudante ao ingressar no curso técnico depara-se com uma série de
encadeamentos diferenciados à sua formação inicial. Nesse momento, uma cultura
de estudos e trabalhos extraescola deve ser pensada para que a relação entre os
assuntos técnicos assuma uma ordem, fazendo sentido o estudo e a aplicação deste
aprendizado em sua futura profissão. Não se trata aqui de “adestramento”, mas sim,
de apresentar as possibilidades e que elas apresentam um sequenciamento natural
para serem alcançadas.
A disciplina entre outras características, segundo Ferretti et al.(2003, p. 161),
pode despertar no indivíduo em processo de aprendizagem técnica, habilidades que
serão necessárias não só durante o curso mas, principalmente, para sua vida em
sociedade. Assim explicita que:
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[...] requisitos estão não apenas conhecimentos técnicos, mas
também (e, talvez, principalmente, como enfatiza boa parte da
literatura) amplas habilidades cognitivas e certas características
comportamentais e atitudinais, tais como: capacidade de abstração,
de raciocínio, de domínio de símbolos e de linguagem matemática
para a interpretação e implementação de modelos e antecipação de
problemas, aleatórios e imprevistos; iniciativa, responsabilidade,
compromisso, cooperação, interesse, criatividade, capacidade de
decisão, disposição para o trabalho em equipe, capacidade de
visualização das regras de organização, das relações de mercado
etc. (FERRETTI, et al.2003, p.161).

Em se tratando da faixa etária, pré-adolescente ou adolescente, os alunos
que entram no ensino técnico em um curso integrado ao ensino médio ou
concomitante a ele, encontra dificuldade para ordenar assuntos e correlacioná-los,
uma vez que está acostumando a uma única disciplina ou a uma rotina de trabalho
atrelada ao desenvolvimento de pequenas tarefas domésticas.

Por sua vez, o

adulto, quando procura um curso técnico para qualificar-se, chega à escola
acostumado à noção de disciplina mais ampliada, tendo em vista sua experiência
com a indústria ou prestação de serviços, daí ser menos penosa a ideia de ordenar
os assuntos e correlacioná-los.
Desta maneira, é indispensável que o jovem viva e sinta, tanto a organização
científica do trabalho quanto sua atmosfera, entendendo sua importância e sua
utilidade, desenvolvendo uma ligação orgânica entre vida e trabalho, facilitando
dessa forma, a transição entre estudo e vida profissional, tanto nas tarefas
individuais como nas coletivas. Outros aspectos inerentes à disciplina são: a
organização, o respeito e o compromisso. Ambos interligados permitem criar uma
cultura de segurança, principal característica para o desenvolvimento das
habilidades e competências compreendidas num curso técnico, independente da
área de atuação.
As oficinas e laboratórios em um curso técnico são de vital importância para o
aprendizado, qualquer que seja a carreira. Os dois ambientes servem de meio para
se chegar ao mercado, saindo do ofício à profissão e aprimorando habilidades.
Oficinas e laboratórios servem de instrumentos para a educação técnica baseados
no trabalho e aplicação da teoria na prática, dando sentido à formação profissional campos de experiências e comparações.

122

Assim, para que as oficinas e laboratórios se tornem espaços de
aprimoramento na formação do estudante precisam ser seguros e funcionais, conter
traços de regionalidade, recursos e ferramentas adequadas para as atividades
práticas e, acima de tudo, evoluírem com a tecnologia encontrada no mercado
evitando, dessa forma, desatualização e falta de informação. Ambos os espaços
também são importantes para desenvolver no aluno hábitos de trabalho, base
mínima para o aprimoramento de suas habilidades ao longo do curso e de sua vida
profissional. Tanto a oficina quanto o laboratório têm papel didático expressivo num
curso técnico. Ferretti e Silva Junior (2000, p. 49) contribuem de maneira quase
cirúrgica, a esse respeito, afirmando que algumas estruturas são precarizadas em
detrimento a outras, garantindo uma expansão de cursos que não envolvam custos
de implantação.
A produção e a atualização de conhecimento tecnológico exigem
investimentos em pessoal, equipamentos, estrutura, material
didático, etc. não necessariamente compatíveis com as demandas
mais urgentes do mercado, as quais são, em muitos casos, de
caráter estritamente pragmático, num contexto de desemprego
estrutural e tecnológico, e em uma conjuntura histórica na qual a
dimensão política foi esvaziada e passou por processo de tecnicismo
de natureza gerencial. (FERRETTI; SILVA JUNIOR, 2000, p.49).

Oficinas e laboratórios necessitam ser pensados também para se estabelecer
uma vivência de mercado de trabalho, promovendo um estágio em reais condições
durante o aprendizado, uma vez que seria traumático para o estudante sair da
escola técnica e se inserir no mercado de trabalho sem uma devida base de
experimentação. Vivências são fundamentais em um curso técnico, sobretudo
quando a escola técnica é pensada como a escola para o filho do trabalhador.
O mercado de trabalho também representa um grande desafio ao ensino
técnico, por ser o ente absorvedor da técnica desenvolvida e aprimorada na escola.
Sem ele, obviamente, não haveria a necessidade de preocupação com a qualidade
da formação do aluno. Adaptando-se a metáfora da teia usada por Pistrak (2000), o
mercado de trabalho é o centro de uma imensa teia, de onde partem inúmeras
possibilidades ligadas entre si ou não, de maneira a formar os nós da vida. Então, o
curso técnico é um fio, uma possibilidade em relação ao centro da teia (o mercado) e
a escola técnica têm papel preponderante por tornar sólido este fio, encurtando-o
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muitas vezes, mas deixando claro, que um nó pode ser mais interessante que outro,
desde que se promovam escolhas, conforme apresentado na Figura 19.
O mercado de trabalho representa uma instância que liga a escola técnica à
economia. O lado menos positivo desta ligação é a exigência do mercado por um
profissional qualificado num curto espaço de tempo ou que já venha “pronto” dos
bancos escolares. O curso técnico proporciona essa exigência por aliar a técnica e o
período de formação, o saber fazer e o saber pensar, a rápida escolarização e a
rápida produção. Porém, essa rápida produção, por vezes, impede que o trabalhador
continue sua formação, em nível superior, alienado e restringindo sua atividade, e a
técnica pela técnica se torna uma atividade meramente mecânica, não possibilitando
uma intelectualidade e a busca por aprofundamento de novos conhecimentos.
Apesar da necessidade de trabalhos manuais e operacionais, contudo, é
imprescindível o trabalho de planejamento, formando um ciclo virtuoso, não
verificado até os anos 1990, em que o trabalhador entrava na operação e se
aposentava na mesma função, já que a atividade de planejamento e projeto era
considerada improdutiva e só os mais “antigos de casa” é que podiam exercê-la, por
vezes, contando somente com sua experiência. Braverman (2014) afirma que o que
difere o ser humano dos demais seres é a capacidade de planejar e já ter em mente
o resultado final daquilo que planejou. O trabalho manual não sobrevive sem o
trabalho intelectual e vice-versa. Ambos se complementam.
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Figura 19. Teia de Pistrak, adaptada para o curso técnico de nível médio
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Fonte: Adaptado de www.pixabay.com/pt/cob-web-teia-de-aranha-web-aranha-297314.

Outro desafio a ser considerado na análise do curso técnico diz respeito à
qualidade. O Plano Nacional de Educação (PNE – Lei n.13005/14) estipula uma
série de preceitos, com duração de dez anos, para a retomada da qualidade do
ensino em todos os níveis, inclusive no ensino técnico. Calsan e Saes (2015)
discutem se, de fato, a qualidade pode ser alcançada por meio de lei, já que ações,
quando pensadas e tomadas em conjunto pela sociedade e pelo governo tendem a
surtir mais efeito. A referida lei também inclui, em seu texto, os recursos financeiros
aplicados nos programas de expansão e manutenção dos cursos técnicos. Aliar
recursos e qualidade representa um início positivo para se vencer os obstáculos e
desafios do ensino técnico. No entanto, tem-se como fundamental a atenção à
assertividade das ações, como ponto a garantir novamente, a eficiência que esta
modalidade de ensino carece. A assertividade só se estabelecerá com base na
reflexão e no debate. Porém, ainda nota-se como desafiadora a condição de chamar
ao debate o professor de curso técnico, nível médio, tarefa ainda por ser cumprida.
Entende-se que restringir tal discussão nos meios acadêmicos, econômicos e
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sociais esvazia a ideia de enfrentamento da precariedade da formação do técnico,
bem como desencoraja o docente que se encontra na linha de frente do processo
educativo e de transformação do aluno, uma vez que sua emancipação torna-se
viabilizada pelo conhecimento experienciado.
No sistema de ensino, sob a ótica do fracasso escolar, impõe-se como
desafio, a evasão. Segundo Souza (2012), há uma construção histórica sobre o
fracasso escolar e, no presente estudo há a preocupação acerca do abandono de
significativo contingente de alunos dos cursos técnicos. Essa saída é justificada por
vários motivos, entre os quais: econômico (aluno não dispõe de recursos para o
transporte e alimentação), social (o curso técnico é oferecido no mesmo período de
outras atividades), psicológico (quando a estrutura – essência – e a conjuntura –
apresentação – não atendem as expectativas), autoexclusão (o aluno, por si só,
chega à conclusão que não possui pré-requisitos para acompanhar o curso
escolhido). A evasão está diretamente ligada a outros dois pontos já explicitados
anteriormente - interesse e disciplina. Por vezes, o aluno evadido não procura ajuda
para solucionar seu problema e a forma mais rápida de resolvê-lo, em sua
concepção, é abandonando os estudos. Essa situação tem sido uma realidade
enfrentada por várias unidades de ensino técnico, as quais vem adotando medidas
para solução ou diminuição desse fenômeno, por vezes, ineficazes, sobretudo diante
da ausência do aluno que não informa com antecedência que abandonará o curso.
Como contribuição à discussão desta seção, Bronzate (2008) resume que as
políticas públicas para o ensino médio, em especial para o ensino técnico, não
podem ser fracas ou momentâneas, mas sim, algo que reflita diretamente na boa
formação do indivíduo. Para tanto afirma:
Não há como tratar da educação de jovens e adultos como algo
marginal, como exceção por parte do poder público (...). Faz-se
necessário pensar políticas públicas para esse segmento que sejam
eficazes no que toca ao acesso e à permanência e à qualidade social
da educação. (BRONZATE, 2008, p.16).

Portanto, percebe-se que a condução do ensino médio, ao longo do tempo,
pelas políticas públicas instituídas no país conduziram essa modalidade a uma
divisão, não sadia e desnecessária, onde o aluno (principalmente o mais desprovido
de recursos) é penalizado pelo próprio sistema de educação.
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4. FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO ENSINO TÉCNICO: A REALIDADE DE UMA
INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO TÉCNICO NO ESTADO DE SÃO PAULO
Após o estudo das demandas do sistema econômico, considerando as
relações do capital com o trabalho, com a produção e com o ensino técnico, bem
como o estudo da evolução histórica do ensino técnico no Brasil e no estado de São
Paulo e as políticas públicas voltadas a essa instância, culmina-se com reflexões
sobre a formação profissional. Assim, com base nos dados coletados na pesquisa
de campo objetivou-se desvelar a realidade desta modalidade de educação em uma
unidade pertencente à rede pública de escolas técnicas de São Paulo, sediada na
região metropolitana da capital paulista.
Com o intuito de dimensionar as mudanças ocorridas no ensino técnico nas
unidades presentes no estado de São Paulo, inicialmente são apresentados os
gestores participantes da história pregressa da instituição e, por conseguinte do
processo de formação profissional22.
- Primeiro Gestor (1969-1971). Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo
(USP), atuou como vice-reitor e chefe de gabinete do Instituto Tecnológico da
Aeronáutica (ITA). Foi o primeiro superintendente, quando ainda na primeira
denominação da Instituição. Em 1971, a denominação da Instituição foi alterada,
permanecendo até o presente. Na ocasião, governava o estado de São Paulo o Sr.
Roberto Costa de Abreu Sodré.
- Segundo Gestor (1971-1979). Criou e consolidou a metodologia para a
implantação das faculdades de tecnologia. Instalou os primeiros cursos noturnos
atendendo à demanda de estudantes por esse período. Durante dois mandatos
consecutivos, acompanhou os primeiros passos das Fatecs Sorocaba e São Paulo.
Foi sob o seu mandato que a Lei 5692/71 entrou em vigor. Governaram o estado de
São Paulo os Srs. Laudo Natel e Paulo Egydio Martins.
- Terceiro Gestor (1979-1987). Engenheiro, formado pela USP, envolveu-se com a
Instituição desde o nascimento da Fatec Sorocaba. Antes de assumir a
superintendência por dois mandatos consecutivos, foi diretor de ensino, chefe de
gabinete e vice - superintendente. Em sua gestão foram criadas as Fatecs
22

As informações aqui registradas foram extraídas da revista da Instituição investigada [ano 3,
número 13] quando da comemoração dos 40 anos da Instituição.
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Americana e Baixada Santista. Supervisionou a integração das 12 primeiras Escolas
Técnicas Estaduais desde 1981. Governaram o estado de São Paulo os Srs. Paulo
Salim Maluf, José Maria Marin e André Franco Montoro.
- Quarto Gestor (1987-1991). Doutor em Tecnologia e físico pela USP, participou da
implantação das Etecs São Paulo e Taquaritinga. Em sua administração, destaca-se
a Fatec Jahu, com um curso pioneiro na América Latina, em navegação Fluvial. “Foi
um atividade gratificante pelos desafios e pela vivência na instituição”. Governou o
estado de São Paulo o Sr. Orestes Quércia.
- Quinto Gestor (1991-1992). Físico e Doutor em Filosofia da Educação pela USP,
lecionou na Fatec São Paulo, onde coordenou diversos projetos, entre eles, o Grupo
de Estudo e Pesquisa em Robótica. Nomeado diretor superintendente em caráter
excepcional, conduziu a transição entre o Quarto Gestor e o Sexto Gestor. “Que o
DNA da qualidade possa permanecer com a ampliação dos ensinos técnico e
tecnológico”. Governou o estado de São Paulo o Sr. Luiz Antonio Fleury Filho.
- Sexto Gestor (1992-1996). Físico formado pela USP, professor e diretor da Fatec
São Paulo. Consolidou o regimento e acompanhou a integração de mais de 80 Etecs
à Instituição investigada, além de supervisionar a implantação das Fatecs
Guaratinguetá e Indaiatuba. “Espero que a instituição continue a crescer como
nesses 40 anos e que no futuro tenhamos uma Etec ou Fatec em cada cidade do
Estado”. Governaram o estado de São Paulo os Srs. Luiz Antonio Fleury Filho e
Mário Covas Júnior.
- Sétimo Gestor (1996-2004). Administrador de empresas com especialização em
Administração Pública. O primeiro contato com o ensino técnico foi em 1981, quando
lecionou na Etec Dr. Francisco Nogueira de Lima (presente na cidade de Casa
Branca). Durante sua gestão a instituição ganhou seis Etecs e sete Fatecs. Em sua
opinião, “a Instituição consolidou-se como importante instrumento para o
desenvolvimento econômico de Estado”. Foi sob os seus mandatos que a Lei
9396/96 entrou em vigor, bem como o Decreto-Lei 2208/97. Governaram o estado
de São Paulo os Srs. Mário Covas Júnior e Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho.
- Oitavo Gestor (2004-atual). Professora de matemática com especialização em
Planejamento e Gestão da Educação Profissional pela Universidade de Campinas
(UNICAMP). Iniciou sua carreira na Instituição em 1982, como docente da Etec
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Jorge Street. Foi coordenadora de área, diretora da Ete São Paulo, coordenadora de
ensino técnico, chefe de gabinete e está no seu quarto mandato consecutivo na
superintendência. “É um desafio estar à frente da instituição no momento em que ela
passa pela maior expansão de sua história”. Foi sob seus mandatos que o DecretoLei 5154/04 entrou em vigor. Governaram o estado de São Paulo os Srs. Geraldo
José Rodrigues Alckmin Filho, José Serra e novamente Geraldo José Rodrigues
Alckmin Filho. Também foi em sua gestão que a denominação Ete foi substituída por
Etec, a pedido, do então, governador José Serra, em 2008.
Por meio das informações acima apresentadas, registram-se alguns pontos
significativos que auxiliarão no entendimento do conteúdo obtido pelos respondentes
pesquisados. Um dos aspectos a salientar é que as mudanças procedidas na
legislação e vivenciadas pelos sujeitos pesquisados atrelam-se também à atuação
da Instituição estudada, uma vez que a função de diretor superintendente é uma
indicação do governador e o período de gestão depende do grupo político
dominante. Destaca-se assim, que o superintendente é responsável por viabilizar a
vontade política e ideológica do momento, como muito bem explicita Cunha (2017)
ao dizer sobre sua dissertação de mestrado, defendida durante o regime militar, mas
que se mostra atual e ainda muito utilizada.
[...] Mostrei que os planejadores da ditadura pretendiam desviar para
o mercado de trabalho, supostamente carente de técnicos de nível
médio, parte dos jovens que aumentavam ano após ano o número de
demandantes de vagas das universidades públicas, cujos
“excedentes” engrossavam as manifestações de descontentes.
Esses planejadores supunham que a demanda de técnicos era
generalizada e suficientemente grande para absorver os novos
diplomados em cursos profissionais. E isso em todos os setores da
atividade econômica.(CUNHA, 2017,p.374).

Outro ponto a considerar é que uma gestão vinculada a um grupo político
atua, por vezes, contraditoriamente tendo em vista a necessidade do cumprimento
da legislação federal pertinente. Incluem-se neste espectro a forma de condução da
educação técnica, sobretudo quando vinculada a gestores restritos à área das
exatas, os quais influenciam na dinâmica e no currículo dos cursos, até mesmo,
fazendo-os desconectados da realidade.
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4.1 Percurso metodológico
Para a efetivação da pesquisa foram observados os seguintes pontos:
a) o campo investigado: constituiu-se em uma instituição pública sediada na região
metropolitana de São Paulo. A opção por esse campo investigativo considerou
aspectos como: vivências experienciadas pelos professores que ali atuam nesta
área pesquisada; reduzidos estudos específicos sobre esta instituição e o trabalho
que desenvolvem; por fim, a abertura por parte da instituição e dos professores para
com a proposição da pesquisa em questão.
b) a população investigada: são participantes da pesquisa professores com
diferentes formações que atuam em vários cursos técnicos na instituição e na
instância da gestão. Do ponto de vista da ética em pesquisa, foi solicitada a
autorização para a realização desta investigação por meio do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, explicitando, entre vários quesitos, o não
dispêndio de custo financeiro, tanto para a organização quanto para os participantes
da pesquisa.
c) coleta de dados: para a efetivação da coleta dos dados neste estudo, optou-se
pela utilização de ferramentas como: documentação, questionário e observação
direta. Documentação: Gil (2009) destaca a importância da consulta documental
para o pesquisador obter informações referentes à estrutura, organização e
especificidades/modalidades de atuação dos professores. Observação direta: essa
fonte de evidência, segundo Yin (2010) auxilia na compreensão do contexto e do
fenômeno a serem estudados. Os pontos positivos ressaltados nessa fonte de dados
estão associados à capacidade de captar acontecimentos em tempo real, além de
tratar diretamente do contexto do evento. Questionário: Marconi e Lakatos (2003, p.
201) definem questionário como sendo “um instrumento de coleta de dados,
constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por
escrito e sem a presença do entrevistador”. Conforme Marconi e Lakatos (2003, p.
201-202) e Gil (1999, p. 128-129) pode-se elencar algumas vantagens no uso de
questionários: atinge grande número de pessoas simultaneamente; abrange uma
extensa área geográfica; economiza tempo e dinheiro; não exige o treinamento de
aplicadores; garante o anonimato dos entrevistados, com isso maior liberdade e
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segurança nas respostas; permite que as pessoas o respondam no momento em
que entenderem ser mais conveniente; não expõe o entrevistado à influência do
pesquisador; obtém respostas mais rápidas e mais precisas; possibilita mais
uniformidade na avaliação, em virtude da natureza impessoal do instrumento; obtém
respostas que materialmente seriam inacessíveis.
d) critérios de escolha dos respondentes: o número de participantes da pesquisa
foi definido considerando a proporcionalidade do corpo docente como um todo e,
especificamente os professores que atuam diretamente na área técnica, tanto em
sala de aula como na gestão. Participaram sete professores que receberam nesta
investigação, para efeito de preservação de sua identidade, a seguinte designação:
- P1 - profissional que esteja ou tenha trabalhado na função de direção de unidade
escolar técnica, independentemente do tempo de atuação na instituição.
- P2 - profissional com dedicação ao curso técnico de nível médio e o curso superior
(tecnológico ou bacharelado, em instituição pública ou privada), independentemente
do tempo de atuação nas instituições.
- P3 - profissional que esteja ou tenha trabalhado na função de coordenação
pedagógica ou coordenação de curso, independentemente do tempo de atuação na
instituição ou na função.
- P4 - profissional em atuação no ensino técnico público e no ensino técnico privado,
independentemente do tempo de atuação nas instituições.
- P5 - profissional em atuação no ensino técnico e no ensino médio acadêmico
(núcleo comum), independentemente do tempo de atuação em ambas as
modalidades.
- P6 - profissional em atuação exclusiva no ensino técnico, independentemente do
tempo de atuação.
- P7 - profissional em atuação no ensino técnico e no mercado de trabalho (empresa
ou prestadora de serviço), independentemente do tempo de atuação em ambas.
Pelas características citadas, todos (as) os (as) profissionais foram escolhidos
de maneira assertiva, os (as) quais receberam informações explicativas sobre os
propósitos da pesquisa e o processo de coleta dos dados. Quando da concordância,
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assinaram o Termo de Esclarecimento Livre e Consentido (Apêndice A) e, na
sequência receberam o Questionário-base (Apêndice B), via endereço eletrônico. O
referido questionário não contemplou respostas fechadas, cabendo reperguntas e
assim, permitindo aos entrevistados tecer mais livremente suas considerações.
Pela amostragem buscou-se obter diferentes visões presentes no universo
dos profissionais ligados ao ensino técnico, considerando também que todos atuam
há mais de dez anos na Instituição e vivenciam situações particularizadas e
significativas no cotidiano escolar, sobretudo no enfrentamento das variâncias
resultantes da implementação de políticas de Estado e de governo.
e) da elaboração do questionário: o questionário contemplou os seguintes
quesitos:
- Dados pessoais
- Dados sobre a formação profissional
- Dados sobre atividade docente
- Dados sobre atuação no ensino técnico.
4.2 Categorias de análise: currículo, prática docente, qualidade de ensino e
cidadania
Para que a análise das respostas dos docentes pudesse ser categorizada, a
elaboração do questionário-base seguiu a ideia principal deste estudo, qual seja, a
de identificar as variáveis implicadas no processo de formação profissional,
passando pelos elementos constitutivos deste processo, bem como as demandas
econômicas e legais, motivos pelos quais as categorias de análise foram definidas,
já que implicam diretamente na formação do indivíduo, tanto profissional como
cidadã. Foram considerados os últimos sessenta anos (a partir da LDB/61), período
em que, notoriamente, a educação técnica ganhou destaque e importância no
cenário educacional nacional, até ser relegada nos anos 1990, e posteriormente, sua
trajetória ascendente nos anos 2000.
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Assim, com base nos aportes teóricos, históricos e documentais foram
constituídas a priori quatro categorias de análise que se tornaram eixos norteadores
para a elaboração das questões junto aos pesquisados. São elas:
- currículo: a elaboração deste importante instrumento para o curso técnico não pode
ser restrita à demanda local, nem mesmo engessado e fechado na carreira que o
compõe, já que deve ser pensado tendo em vista a formação integral, mais
especificamente, sob o enfoque da técnica e da cidadania, segundo Oliveira (2003,
p.15). Afirma ainda o autor que, “[...] um ensino de qualidade é consubstanciado na
integração competente da educação geral com a educação profissional”. Kuenzer
(2017) reforça a ideia de um ideal curricular para o curso técnico ao considerar que:
[...] encontram-se as entidades e os intelectuais que historicamente
têm buscado a construção de um projeto de educação que atenda
aos interesses da classe trabalhadora, e que defendem a
organização de um currículo que integre de forma orgânica e
consistente as dimensões da ciência, da tecnologia, da cultura e do
trabalho, como formas de atribuir significado ao conhecimento
escolar e, em uma abordagem integrada, produzir maior diálogo
entre os componentes curriculares, estejam eles organizados na
forma de disciplinas, áreas do conhecimento ou ainda outras formas
previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio DCNEM/2012. (KUENZER, 2017, p.333).

- prática docente: voltada a examinar como o professor está inserido no curso
técnico e como vem se posicionando diante das dificuldades e descasos impostos
por uma legislação ineficaz e inócua (da qual não foi convidado para opinar, mesmo
estando na linha de frente desta modalidade de ensino) frente aos novos e urgentes
interesses discentes, bem como diante do desinteresse e da desmotivação de uma
geração de alunos distanciada do pensar e do fazer considerando a resolução de
problemas.
Aponta-se também, o desafio imposto ao docente para continuar a fazer com
que o conhecimento oferecido na educação técnica possa ser o fiel da balança entre
a busca e a alienação, conforme Kuenzer (2017):
[...] importa menos a qualificação prévia do que a adaptabilidade, que
inclui tanto as competências anteriormente desenvolvidas, cognitivas,
práticas ou comportamentais, quanto a competência para aprender e
para submeter-se ao novo, o que supõe subjetividades disciplinadas
que lidem adequadamente com a dinamicidade, a instabilidade, a
fluidez. (KUENZER, 2017, p. 341).
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- qualidade de ensino: a qualidade e a eficiência do ensino técnico como meio de
transformação do indivíduo, como pontua Oliveira (2003).
[...] Assim constata-se que: o trabalhador direto vem sendo
substituído pelo monitoramento e pela supervisão de sistemas
automatizados; os trabalhadores começam a ter um maior
conhecimento do sistema produtivo, sendo capazes de corrigir e de
prevenir gargalos; as novas formas de gestão têm viabilizado uma
maior integração das funções de produção e qualidade. (OLIVEIRA,
2003, p.16).

- cidadania: a percepção de que uma adequada e real formação técnica transforma
o indivíduo em um ser pensante e atuante na sociedade na qual encontra-se
inserido, distante do preconizado pela legislação. Assim, pontua Kuenzer (2017,
p.341) “a formação profissional é disponibilizada de forma diferenciada por origem
de classe, de modo a levar os que vivem do trabalho a exercer e a aceitar, de forma
natural, as múltiplas tarefas no mercado flexibilizado ”.
Com base nesta categorização buscou-se identificar elementos comparativos
de ordem organizacional e pedagógica bem como elencar os principais desafios que
historicamente vem enfrentando a escola técnica.
4.3 Análise dos resultados
4.3.1 Caracterizando os sujeitos de pesquisa
Quanto ao gênero: 4 homens e 3 mulheres.
Quanto à faixa etária: entre 38 e 63 anos.
Quanto ao tempo de docência: entre 11 e 37 anos
Quanto à formação: os sete sujeitos pesquisados possuem graduação
Quanto à formação em nível de pós-graduação: seis professores possuem pósgraduação, do total de sete pesquisados.
Quanto à formação pedagógica: dois professores possuem graduação em
Pedagogia e seis professores possuem Licenciatura.
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Gráfico 1. Distribuição dos sujeitos de pesquisa, segundo o gênero

Fonte: Elaborado pelo pesquisador.

Gráfico 2. Distribuição dos sujeitos de pesquisa, segundo faixa etária

Fonte: Elaborado pelo pesquisador.
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Gráfico 3. Distribuição dos sujeitos de pesquisa, segundo tempo de docência

Fonte: Elaborado pelo pesquisador.

Gráfico 4. Distribuição dos sujeitos de pesquisa, segundo a área de graduação

Fonte: Elaborado pelo pesquisador.
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Gráfico 5. Distribuição dos sujeitos de pesquisa, segundo estudos de pósgraduação

Fonte: Elaborado pelo pesquisador.

Gráfico 6. Distribuição dos sujeitos de pesquisa, segundo a formação pedagógica

Fonte: Elaborado pelo pesquisador.
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4.3.2 Dimensionando os dados a partir das categorias de análise
a) currículo
Na categoria “currículo” foram agrupadas as respostas obtidas considerando
a interação entre o que se propõe a escola técnica a oferecer, a legislação (que por
vezes limita a atuação e o aprimoramento de habilidades e competências,
principalmente quando se leva em consideração o tempo para a formação e as
metas impostas pela mantenedora das unidades escolares) e o que o mercado de
trabalho ainda espera do profissional que contrata.
Quando se perguntou sobre a legislação vigente e sua influência na
elaboração de um currículo minimamente eficiente para a formação, os
respondentes foram unânimes, dentro de sua área de atuação, quanto à ineficiência
e falta de aderência entre o que se espera e o que se tem na realidade de um
percurso formativo.
P2, que nesta pesquisa representa a opinião de quem leciona tanto em
ensino técnico quanto no ensino superior e ainda participa de grupos de discussão
na administração central da Instituição pesquisada, foi enfático ao dizer que a
elaboração da matriz curricular de um específico eixo tecnológico 23 foi realizada com
representantes das três maiores instituições que promovem o ensino técnico no país
e em São Paulo, levando-se em consideração os interesses próprios de cada uma
delas, frente ao cenário político e econômico, e não a preocupação com a formação
técnica, deixando claro que se trata de uma política de governo (e não de Estado),
pois só as necessidades particulares prevaleceram em detrimento ao que o aluno
(futuro técnico) realmente necessitará para sua vida profissional.
“O Governo Federal estabelece o Catálogo Nacional de Cursos
Técnicos, que serve como referência para a elaboração das Matrizes
Curriculares e que tiveram como consultores para a sua elaboração
professores (...), Senai e Instituto Federal. Fato que contribuiu para
que cada um colocasse interesses próprios na mesa de negociação
e não visando melhorar o perfil do profissional para o mercado. O
Catálogo é dúbio em relação a atuação de cada formação técnica,
falo em relação ao Eixo de Controle de Processos Industriais, as
23

Denominação dada à nova forma de organização da educação profissional e tecnológica de
graduação, instituída pelo Decreto-Lei 5773/06 e Parecer CNE/CES n. 277, de 7 de dezembro de
2006, segundo Machado (2010).
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formações se sobrepõem repetidas vezes, não é claro e explícito. A
leitura é difícil e exige que quem busca formatar a Matriz Curricular
muita experiência profissional. O CONFEA/CREA que deveria
auxiliar fiscalização não só profissional, mas também na confecção
das matrizes curriculares, é omissa e dificulta a criação de cursos
mais atualizados”. (P2)

P4, que neste trabalho indicou a visão do ensino técnico público e privado,
pontuou os interesses das mantenedoras na perseguição de metas com a finalidade
clara de interesses econômicos e não educacionais, em que os docentes se
deparam com um currículo elaborado para um curto espaço de tempo de aplicação e
trabalho de forma que a preocupação com o ensino, por vezes, torna-se
secundarizada em detrimento do número de aprovações para manter a sobrevida do
curso.
“Legislação que na teoria é muito bonita porque visa uma política de
inclusão, mas na prática e no dia a dia não pode ser empregada,
porque pressiona os docentes a passarem alunos que não atingem
os critérios mínimos dos conteúdos desenvolvidos durante o
semestre. Trabalhamos para progredir um determinado número de
alunos, porque se as metas não forem atingidas sempre existe a
ameaça do curso ser fechado”. (P4)

Considerando as narrativas apresentadas, Kuenzer (2017, p. 352) reitera
aspectos relacionados, evidenciando que a educação, em especial a técnica, passou
a ser moeda de troca e produto mercantil diante das modificações nas legislações
consideradas para este estudo, conduzidas pelos grupos políticos dominantes, bem
como a falta de políticas públicas sérias e perenes para este ramo do ensino.
A primeira instância superestrutural responsável pela formação de
intelectuais comprometidos com o projeto dos que vivem do trabalho
seria a escola; contudo, é desnecessário fazer uma análise mais
profunda para demonstrar a crescente invasão das escolas públicas
pela lógica mercantil, orquestrada pelos setores empresariais com a
anuência do Estado, além das propostas de despolitização das
práticas educativas pelos setores mais conservadores da sociedade.
Exemplo disso é a flexibilização por que têm passado as diretrizes
curriculares, em particular as dos ensinos médio e superior, apesar
dos acirrados enfrentamentos das entidades e dos movimentos
comprometidos com os trabalhadores. (KUENZER, 2017, p.352).

Por outro lado, P6, que atua exclusivamente no ensino técnico, afirmou que a
legislação atual pode ser encarada de uma forma a reverter o que foi dito por P2 e
P4, desde que o docente consiga aliar o currículo engessado e pronto, elaborado
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pela mantenedora, às práticas que despertem o interesse pela carreira, ressaltando
como exemplo, o ensino técnico integrado ao ensino médio.
“A articulação proposta entre a Educação profissional e o Ensino
médio é o melhor caminho, pois o trabalho faz parte da vida;
devemos, sim, incentivar os jovens a serem producentes”. (P6)

P5, que aqui representa a visão do professor que atua no ensino médio
(professor de núcleo comum), exalta a qualidade do currículo do curso técnico (já
que atua em várias carreiras dentro da unidade escolar), equiparando-a ao início de
um curso superior, devido à seriedade e exigência dos docentes.
“Acredito que a formação técnica auxilie o aluno a escolher qual área
de trabalho deseja exercer. Quanto ao curso da escola em que
leciono, penso que ele seja equiparado ao inicio de uma faculdade,
pois os professores são exigentes e qualificados para exercer tal
trabalho.” (P5)

A fala de P5 expressa o que se tinha no curso técnico até a promulgação do
Decreto-Lei 2208/97, conforme Calsan (2011), onde todas as disciplinas do núcleo
comum eram voltadas à carreira técnica, auxiliando o aluno a entender os
fenômenos agregados à sua escolha, deixando o discente munido de todas as
ferramentas necessárias para o seu desenvolvimento profissional e pessoal. Nesta
fala também percebe-se um movimento de retomada da qualidade que se tinha até a
década de 1990, onde o curso técnico servia de boa base para os estudos em nível
superior, independentemente do curso escolhido.
Sobre a visão que o professor tem a respeito do currículo no curso técnico em
que leciona e sua contribuição para a formação do futuro técnico, os docentes
alegaram que o tempo e a profundidade dos assuntos não estão em sintonia,
deixando a formação técnica alijada e sua complementação a cargo do próprio
aluno, que busca alternativas em seu ambiente de trabalho ou referências externas
para tal. P1 contribuiu com sua visão de gestão e participante de grupos de
discussão de currículos na Instituição pesquisada:
“Conforme comentado anteriormente a tecnologia evolui
rapidamente, porém a mudança de currículo ocorre lentamente,
sendo assim, temos sempre um currículo defasado, ocasionando
uma formação que não atende totalmente as necessidades do
mercado de trabalho atual”. (P1)
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Na visão do mercado de trabalho, na presente pesquisa, representada por P7,
tem-se a clara percepção da defasagem entre currículo e prática:
“No atual currículo do curso técnico tem muitas matérias com nomes
convidativos, o conteúdo a ser estudado é muito amplo e genérico,
com pouco tempo, acabamos por dar um resumo do resumo. O
currículo é genérico e de pouca profundidade, tornando dispersivo e
muito pouco interessante para o aluno”. (P7)

Por sua vez P3, com experiência na atuação da coordenação pedagógica,
contribuiu

afirmando

que

os

componentes

curriculares

atendem

sim

às

necessidades, tanto dos alunos quanto do mercado de trabalho.
“Há muitos cursos na ETEC e avaliar a matriz curricular de cada um
é algo muito complexo, uma vez que cada curso tem apresentado
diferentes propostas. De um modo geral os componentes curriculares
atendem às necessidades do conhecimento primordiais para a
formação de um profissional técnico com responsabilidades e
competências adquiridas”. (P3)

Quanto aos pontos em que o currículo que pode ser aprimorado, os
professores elencaram vários caminhos a que a mantenedora considere. O discente
teria sua formação técnica completa, pronto para exercer sua atividade produtiva e
ocupar posição de destaque no mercado de trabalho. Chamam a atenção pela
recorrência nas respostas: o tempo para a aplicação e o estudo dos assuntos dentro
da carreira técnica, atualização frequente dos currículos para que estes não se
distanciem da evolução tecnológica e do acompanhamento por representantes do
mercado de trabalho e órgãos de classe; maior aplicabilidade dos assuntos
relacionados, associação de aulas práticas e teóricas com o intuito de elevar o
interesse e a autonomia do aluno. Mesmo diante de um currículo deficiente, porém
implementado de maneira digna por profissionais da educação técnica, P4
mencionou que o docente ainda faz a diferença na formação técnica do aluno.
“(...) Mas é claro que devido ao esforço de alguns docentes sempre
há uma contribuição mesmo que pequena, no futuro dos alunos,
sempre tentamos fazer o melhor nas aulas”. (P4)

Os respondentes assinalaram a qualidade do que se tem hoje em detrimento
ao desmonte promovido pela legislação passada (Decreto-Lei 2208/97), indicando
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uma retomada do aprimoramento das carreiras. No sentido de minimizar tais efeitos,
Ramos (2012) postula pontos centrais de um currículo para o curso técnico,
afirmando que:
[...] apreender o sentido dos conteúdos de ensino implica reconhecêlos como conhecimentos construídos historicamente e que se
constituem, para o trabalhador, em pressupostos a partir dos quais
se podem construir novos conhecimentos no processo de
investigação e compreensão do real. (RAMOS, 2012, p.107).

b) prática docente
Em relação à categoria “prática docente” foram consideradas as respostas
dos docentes sobre sua prática e suas expectativas como professores em uma
escola técnica. Vale lembrar que a prática docente está intimamente ligada à
categoria “currículo”, assim como com as demais analisadas. Isto porque, é
fundamental estabelecer elos de intersecção das categorias aqui elencadas
considerando a premente necessidade em prol de uma formação técnica de
excelência a ser oferecida ao aluno que procura pelo ensino técnico, principalmente
quando se entende que a transformação da realidade se efetiva pelo caminho da
educação.
Quando questionados sobre sua prática docente, alguns respondentes
disseram ser gratificados e dinâmicos, em constante melhoria e desafiados.
Entretanto, outros se mostraram preocupados com sua defasagem, tanto técnica
quanto em vigor, e inadequados com tudo o que acontece em termos de legislação e
aplicação de conceitos para a formação do aluno. Essas constatações foram
observadas nas narrativas do professor com menos tempo de docência, assim como
junto ao professor que possui longa experiência em sala de aula. Alegou-se também
a preocupação com o cumprimento do cronograma e planejamento para que não
haja prejuízo ao discente em relação ao prosseguimento de sua vida acadêmica, já
que ainda não se desvinculou totalmente o curso técnico (principalmente a
modalidade integrada ao ensino médio) do ENEM/vestibular, isso quando se
observam as falas dos professores que trabalham no núcleo comum, deixando-se
transparecer uma preocupação conteudista em detrimento à formação integral
buscada no ensino técnico.
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P5 destaca “certo saudosismo” em relação à educação do passado, já que
leciona também em escolas públicas, fora da rede estadual de educação técnica.
“De que o ensino público em geral volte a ser o que já foi no
passado. Para nós professores é muito triste enxergar a falta de
consideração com a educação pelos nossos governantes”. (P5)

P2 alega falta de encontros mais produtivos para a discussão e alinhamento
do planejamento do trabalho docente, onde as disciplinas deveriam se entrelaçar
para a formação do todo, ou seja, para a completude do ensino técnico, mostrando
para o discente que os assuntos são interligados e interdependentes. As reuniões de
planejamento, por vezes, tornam-se encontros para se discutir diversas temáticas,
menos o plano de trabalho docente e sua interação com as demais áreas de
conhecimento.
“Apesar do preparo das aulas ela poderia ser melhor, não há um
comunicação clara sobre os recursos disponíveis e isto posto, a fase
de busca por recursos toma muito tempo. Tenho dificuldade de
entender qual a interação entre disciplinas, um modo de visualização
dos registros de aulas geral facilitaria ver como o curso está andando
apesar de não ser o modo correto pois o planejamento de início de
semestre deveria servir para isto, mas é impossível com professor
hora-aula encontrar todos para um planejamento adequado”. (P2)

Já P7 diz que sua prática docente se aprimora com o passar do tempo e com
o perfil dos alunos que procuram pelo curso técnico.
“A minha prática docente está cada vez melhor, modifica-se com o
decorrer do tempo e os tipos de alunos que surgem no curso. Fiz e
faço vários cursos de aprimoramento com foco na área pedagógica e
psicologia para entender um pouco do ser humano (quase
impossível, pois o ser humano é uma caixinha de surpresa, depende
de muitas variáveis que às vezes não são perceptíveis aos
educadores). Após alguns anos de magistério percebi que devemos
sempre nos reciclar para melhorar a nossa prática docente, temos
que modificar, pois os nossos alunos estão vindo com outras
habilidades e conhecimento e acaba me motivando. Outro motivo é
que no decorrer do tempo acabamos nos estressando com as
pequenas coisas que os alunos cometem e por este motivo a
reciclagem é bem vinda. Deveria ser obrigatório a cada 3 anos uma
reciclagem de 6 meses com recebimento de proventos para fazer
curso de aprimoramento, atualmente a velocidade da informação
está cada vez mais veloz, conceitos que são atuais neste momento
daqui a pouco não serão mais”. (P7)
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A prática docente, apoiado em Kuenzer (2017, p. 335), passará por descaso
em pouco tempo por conta da legislação atual, já que a educação técnica poderá ser
ministrada por indivíduos de “notório saber”, não vinculados com a qualidade do
conhecimento e, muito menos, preparados para a docência.
A flexibilização proposta pela Lei também atinge os docentes, em
especial os da educação técnica e profissional, que poderão ministrar
conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional
desde que atestado seu notório saber por titulação específica ou
prática de ensino em unidades educacionais da rede pública, privada
ou em corporações. (KUENZER, 2017, p.335).

Ainda no sentido de contribuição para a construção de boas práticas docentes
no ensino técnico, mesmo diante do cenário político e econômico atual, Frigotto
(2012) colabora ao dizer que o desafio para a prática docente implica em:
[...] mudança no interior da organização escolar, que envolve
formação dos educadores, suas condições de trabalho, seu efetivo
engajamento e mudanças na concepção curricular e prática
pedagógica. Se os educadores não constroem, por eles mesmos, a
concepção e a prática educativa e de visão política das relações
sociais aqui assinaladas, qualquer proposta perde sua validade.
(FRIGOTTO, 2012, p.77).

c) qualidade do ensino
Relacionada à categoria “qualidade de ensino” foram analisadas as respostas
atribuídas pelos docentes sobre sua experiência no curso técnico de nível médio,
incluindo o processo de avaliação (que contempla os elementos formadores de
competência) e também a visão da quantidade

de unidades de conteúdo em

relação à noção de qualidade do ensino e dos aspectos inerentes a essa dualidade,
tais como: recursos financeiros, revisão da legislação pertinente, formação docente
para determinadas disciplinas, entre outros.
Ao se perguntar sobre a formação atual dos alunos de curso técnico, os
respondentes afirmaram que vários fatores contribuem para algo inacabado, a se
completar apenas quando da ocupação de uma função no mercado de trabalho.
Dentre os pontos que corroboram com a situação descrita, destacam-se: defasagem
entre formação discente e as necessidades do mercado de trabalho; demora na
capacitação docente diante da constante e rápida evolução tecnológica (em todas as
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áreas do conhecimento e suas carreiras); o técnico hoje é visto apenas como mão
de obra qualificada e não mais o elo entre o graduado e o chão de fábrica;
deficiências no aprendizado e na apresentação de pré-requisitos básicos para a
continuidade das disciplinas técnicas e do ensino médio.
P4 também citou a evasão como um fator diretamente relacionado à formação
do técnico que, por consequência, afeta a qualidade do ensino:
“Alunos estão saindo do curso com pouca base para o mercado de
trabalho, que está cada vez mais competitivo e exigente. Não
estamos selecionando os melhores e sim os que sobrevivem até o
final do último semestre”. (P4)

No que tange aos aspectos da baixa qualidade do ensino e da desmotivação,
P3 assinalou:
“Se compararmos com outras instituições que também oferecem o
ensino técnico, os alunos da ETEC ainda continuam sendo um
referencial na formação profissional. As ETECs possuem bons
professores, com excelente experiência no mercado de trabalho,
além de profissionais comprometidos com a qualidade daquilo que
fazem. Nesse sentido, pode-se dizer que a formação profissional dos
alunos é boa, dentro dos limites que a estrutura imposta pela atual
legislação permite fazer”. (P3)

P5 destaca a qualidade do aluno que procura por um curso técnico, mas
ressalta a falta de maturidade que compromete a escolha da carreira.
“Os alunos da Etec, são bem aplicados, exigentes. Diferente do que
ocorre em outras escolas estaduais, os alunos das Etecs,
demonstram vontade de aprendizado. No entanto, a formação
técnica muitas vezes acaba atrapalhando o aluno que ainda não tem
tanta maturidade para cumprir o ensino médio e o técnico”. (P5)

Já em relação ao processo avaliativo no curso técnico, as respostas se
convergiram para uma complementação entre competências e cidadania, com
destaque para o não prevalecimento da teoria, mas o saber fazer e o saber pensar.
A avaliação vista como uma possibilidade de se corrigir os erros e, desta forma,
permitir a construção do conhecimento de modo “natural” e gradual. Outro olhar para
com a avaliação reside na perspectiva de processo, uma vez que envolve, entre os
quesitos, habilidades e atitudes para o trabalho em equipe, condições assinaladas
hoje, como importantes pelo mercado de trabalho. Daí a necessidade de se
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trabalhar e avaliar não o saber isolado e único, mas integrado envolvendo o conjunto
das disciplinas e áreas do conhecimento, conforme, pontuaram P5 e P6.
P1 sintetizou o pensamento sobre o processo de avaliação ideal no curso
técnico:
“A avaliação dos discentes não pode ser puramente de
conhecimentos teóricos sobre as disciplinas, deve se avaliar as
habilidades do saber executar, montar, consertar, mas deve-se
também analisar a formação do discente como cidadão responsável
e que respeite os colegas e os superiores e saiba compartilhar o
conhecimento e torne-se disseminador das competências e
habilidades necessárias para o desenvolvimento de um bom
trabalho”. (P1)

Quando se questionou sobre a qualidade do ensino técnico em relação aos
recursos (estrutura, financeiro, docente) e a necessidade ou não de reformas para
manter e melhorar o que hoje existe, os respondentes manifestaram visões
interessantes, com destaque para a mudança da filosofia da educação técnica, do
planejamento (manutenção e uso dos recursos financeiros), da responsabilidade
maior da gestão central, da maior valorização e qualificação dos profissionais da
educação técnica, da participação de todos ligados a este ramo de ensino para que
uma reforma tenha eficácia e seriedade, incluindo parcerias escola-empresa,
mediante as quais se teria a real dimensão da importância da formação do técnico
para o mercado de trabalho.
Em relação à visão de mercado de trabalho, P7 contribuiu da seguinte forma:
“No quesito da qualidade do ensino, as unidades já estão em número
adequado nas cidades do estado de São Paulo, não conheço outros
estados para afirmar se são melhores ou piores. Devemos considerar
que os prédios e a estrutura estão sucateados e muito antigos
criando alguns problemas para acessibilidade, sendo que o Estado
tem pouca preocupação. Os recursos financeiros destas unidades
são muito escassos faltando, às veze, coisas para necessidades
básicas (papel higiênico, giz, canetão...). O ideal seria ter um
orçamento anual prévio com os projetos, fazendo um budget e
linkado no resultado final de cada unidade, com um questionário
(com peso) feito de forma clara e objetiva. Em questão aos
professores, não há uma carreira definida de forma clara; o Estado
sempre prorroga qualquer aumento de salário. Os salários atuais não
conseguem cobrir os custos minimos de vida, tornando-se apenas
um escape de profissão momentânea. Já ouvi de especialistas há
uns 8 anos atrás que ser professor é a carreira do futuro, com salário
promissor e respeito. Ainda não vi essa mudança. Não há nenhuma
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motivação para os atuais jovens que não querem ter a profissão de
Professor ou Educador. Hoje ainda enxergo com salário muito baixo
e baixíssimo prestígio e em alguns casos como complemento de
renda. Muitas das pessoas ainda não se consideram Educadores e
sim professores, que entraram no magistério por uma necessidade
momentânea devido a falta de trabalho na sua área, com o tempo se
acostumam e não tem tino para ser um educador e sim uma mera
encicoplédia ambulante que joga conteúdo sem nexo nenhum. O
Estado por sua vez não consegue dispensar o mal professor devido
às suas regras criadas. Deveria ter uma avaliação clara e objetiva,
onde após uma nota baixa e passado 2 anos deveriam ser demitidos.
O estado não fará isto devido a escassez de Professor no mercado
de trabalho”. (P7)

Para P3, na visão de gestão, a reforma completa só seria eficiente se um dos
itens abordasse a parceria escola-empresa, como citada anteriormente.
“Creio que mais professores ou mais unidades não irão melhorar a
qualidade do ensino técnico, mas apenas expadir o que já existe.
Uma grande melhora na qualidade viria apenas com uma reforma
geral, em que um dos tópicos fosse a real aproximação da Escola
com as Empresas. Hoje, a Escola forma técnicos conforme sua
concepção, de escola, e espera que o mercado de trabalho possa
absorvê-los. Acredito que seria necessário primeiramente conhecer o
perfil de profissional que o mercado de trabalho realmente necessita,
e então sim, prepará-lo”.(P3)

A qualidade do ensino, em especial do ensino técnico, segundo Ciavatta
(2012),
[...] deveria estar associada às próprias condições do exercício do
que seria a educação: o acesso à leitura e à escrita e às abstrações
matemáticas para ler os códigos do mundo, para conhecer os
fundamentos sociais e científico-tecnológicos dos fenômenos que
produzem a vida e a morte, a criação e a destruição presentes em
todas as culturas e nas artes.(CIAVATTA, 2012, p.94).

d) cidadania
Após a análise das categorias ligadas à estrutura do ensino técnico, verificouse até que ponto as respostas estão em consonância com a intenção maior do
ensino, seja em que ramo for, mas notadamente no ensino técnico, que representa a
transformação da realidade do indivíduo por meio da educação. A partir da
Revolução Industrial no século XVIII, o trabalhador negocia sua força de trabalho em
troca de sustento e conforto para si e para sua família. Daí a importância de se ter
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uma formação completa, técnica e cidadã, mediante a qual o ensino técnico
representa o meio que o indivíduo possui para se modificar e se aprimorar, enquanto
cidadão e trabalhador, não deixando de alienar-se pelo sistema imperante e tão
pouco, desconhecer seus direitos e deveres para com sua profissão.
Quando questionados sobre a formação da escola técnica em relação ao
mercado de trabalho, os respondentes mencionaram indícios sobre o que se faz
necessário para que não haja exploração do trabalho e do trabalhador. Destacamse: a criatividade na resolução de problemas; o acompanhamento de representantes
do mercado de trabalho para a assertividade dos esforços na formação técnica; a
maior velocidade nas mudanças curriculares, a motivação dos alunos para o
aprimoramento de suas competências e maior entrosamento entre a Instituição e
órgãos locais (prefeitura, sindicatos, associações e empresas).
Novamente P7 contribuiu mencionando aspectos do mercado em relação a
essa categoria de análise:
“Neste momento considero um aluno formado na ETEC ou Senai ou
outro curso técnico um profissional fraco, pois não desenvolve a
habilidade de resolução de problema em um contexto geral,
tornando-os em um “papagaio”, só repetem as mesmas soluções e
são pouco criativos”. (P7)

Segundo a narrativa de P7, entende-se que o curso técnico, como está
formatado na atualidade, pode levar o aluno (futuro profissional) a uma condição de
exploração de seu trabalho, uma vez que ao concluir o curso com uma formação,
defasada e carente de maiores aprimoramentos, tenderá a “agarrar” qualquer
oportunidade que estiver ao seu alcance como forma de sustento e conforto para si
e para os seus, sem se preocupar com a melhoria de suas habilidades e
competências. Essa forma de encarar a formação técnica não condiz com o
essencial da educação, que pressupõe a transformação de pessoas e da realidade e
a preparação de sujeitos pensantes e autônomos, para de fato, promoverem
mudanças.
P5 também destacou a defasagem entre teoria e prática, comparando o aluno
de curso técnico ao aluno de curso superior. Esta visão foi destacada por P7 ao
afirmar que os alunos não possuem “criatividade” para a resolução de problemas.
Acredita-se que esta condição se reafirma na ideia de que o conhecimento do aluno
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só se aprimora quando este ocupar um lugar no mercado de trabalho. É preciso ter
consciência dos direitos e deveres para não se deixar explorar, assim como
experiência

e

amadurecimento

cumulativos

e

crescentes,

necessários

à

consolidação na profissão, que se efetiva com o passar dos anos.
Sobre teoria e prática, Kuenzer (2017, p. 342) afirma:
[...] Homens e mulheres só conhecem aquilo que é objeto de sua
atividade, e conhecem porque atuam praticamente; por isso, a
produção ou apreensão do conhecimento produzido não pode se
resolver teoricamente por intermédio do confronto dos diversos
pensamentos, ou seja, pelo trabalho intelectual, e sim pelo confronto
entre teoria e prática, do qual emergem novas sínteses com potencial
transformador da realidade. (KUENZER, 2017, p.342).

Diante de tais considerações, Corrêa (2012) menciona que a cidadania e o
curso técnico andam pari pasu, de forma que,
[...] a apreensão mais crítica do processo de construção da
concretude desta realidade torna-se relevante para a lutra pela
construção de uma nova sociedade em que não predomine a
alienação, a exploração e a expropriação, com a emergência de
outra hegemonia que se contraponha à atual. De fato, há uma clara
percepção de que alterações nas condições materiais de produção
se fazem presente na definição da própria produção da existência
humana, da qualificação/desqualificação dos trabalhadores, das
possibilidades e necessidades de escolarização, moldando valores,
condutas e identidades.(CORRÊA, 2012, p.131).

O que se observa na relação aqui explicitada, notadamente nos cursos
técnicos oferecidos pelas unidades geridas pela Instituição pesquisada, quando de
sua instalação até os dias atuais, identificando seus gestores e, em especial, os
docentes, intermediados pelas legislações consideradas neste estudo, é a incrível
capacidade desses atores (os docentes) de se reinventarem para manter a
qualidade e a satisfatória formação do aluno que opta por esse ramo de ensino,
mesmo diante das dificuldades impostas pelos cenários social e econômico. Num
jogo de avançar-retroceder, diante do que rege a lei e o que quer a mantenedora, os
docentes garantem a formação básica para o trabalho, dando condições para que o
educando possa avançar sempre e mais no conhecimento, aprimorando suas
competências e habilidades, segundo Corrêa (2012, p. 129), por meio da
“compreensão da importância das relações sociais e materiais na escola para o
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processo de produção da existência humana de professores, de alunos, enfim, de
todos aqueles que fazem parte do seu coletivo [ensino técnico]”.
4.3.3 Os desafios impostos ao curso técnico para se alcançar a qualidade, a
partir da visão dos docentes
O que se pretente neste tópico é registrar com maior ênfase as vozes dos
professores do ensino técnico - atores de significativa importância para a garantia do
processo ensino-aprendizagem e a construção de competências necessárias ao
desenvolvimento do aluno contínua e crescentemente.
As respostas obtidas são totalmente distantes das características elencadas
na seção anterior. Aqui, os docentes se preocuparam com questões internas ao
curso técnico que colaboram para a queda na qualidade do ensino enquanto que,
anteriormente, os destaques focaram a estrutura da escola e o que a legislação
impõe como importante desafio para a reconquista do lugar que sempre o ensino
técnico esteve, porém negado durante os anos 1990-2000.
Os docentes aqui destacaram haver a necessidade de uma mudança cultural,
onde o respeito e a conscientização das famílias e dos alunos impere, em relação à
educação, para que a escola não seja um “depósito de adolescentes” durante o dia
e um lugar para se “passar o tempo em troca de um diploma” a noite. Destacaram
também que o ensino básico carece de um aprimoramento urgente para dar
subsídios ao aluno continuar seus estudos. A maturidade foi outro fator que
apareceu com recorrência nas respostas pois o aluno que chega à escola técnica se
deslumbra com o tamanho da estrutura e com as várias possibilidades que se abrem
diante de seus olhos, deixando-o vulnerável pela falta de informação que o levou até
este ponto.
P1 destaca a mudança cultural como um desafio ao curso técnico ao dizer
que:
“Os desafios são inúmeros, passando desde a educação doméstica,
com a mudança no comportamento dos pais, pois atualmente a
educação familiar deixa a desejar, sendo que os alunos possuem
somente direitos e não deveres; portanto, deve-se haver uma
mudança de comportamento da família brasileira. Somente após a
mudança na educação familiar teremos uma mudança de
comportamento dos discentes dos cursos técnicos. Há a
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necessidade de mudanças nas leis e na cultura do povo, com maior
respeito às pessoas e maior ética. Portanto trata-se de mudança
cultural que somente ocorrerá com a conscientização do povo sobre
a necessidade de maior respeito a todas as pessoas”.(P1)

A desconexão e a baixa qualidade da educação básica são destaques de P2,
ao mencionar que:
“A falta de formação básica em matemática e língua portuguesa é o
maior obstáculo. É triste ver um aluno que não entende o que lê, é
um cego no meio da sociedade. Não se faz nada sem base sólidas,
como formar um profissional técnico se ele nem ao menos consegue
ler um Norma ou uma placa de perigo? Base, necessitamos de
formação básica competente. A reforma do Ensino Médio é
fundamental. Não conheço a proposta em rumo só espero que não
piore”.(P2)

Já, por sua vez, P3 anuncia que o maior desafio para o ensino técnico reside
na estrutura e na história:
“1º - Sua história: desde sua criação, os cursos técnicos sempre
foram vistos como algo dirigido às classes mais pobres, já que as
eleites repugnavam qualquer tipo de trabalho que pudesse ser
associado ao trabalho braçal. Essa ideia, embora possa ser ridícula,
perdurou durante todo o século XX e permancece viva no século XXI.
A prova disso é a enorme quantidade de cursos criados no ensino
superior, muitas vezes de qualidade duvidosa, mas que recebem a
preferência de quem terminou o ensino médio. 2º - A estrutura atual
do ensino técnico: oferecê-lo como concomitante ao ensino médio ou
para que já concluiu esse último é, praticamente, colocá-lo em
segundo plano. Poucos alunos terão vontade (ou disposição) para
cursá-lo concomitantemente, e, para que aqueles que já concluíram
o médio, a cultura que ainda prevalece em nossa sociedade é a de
que o ensino superior oferece muito mais “status”. Resta a alternativa
do ensino técnico integrado ao médio, muito boa, mas ainda restrita a
poucas instituições, dados seus custos e dificuldades. Na minha
concepção é necessária uma reforma do ensino médio que ponha
novamente o ensino técnico como formação necessária a essa etapa
de escolarização do aluno. O grande desafio, a meu ver, é não se
deixar levar pela tentação de se fazer algo simplista, como na extinta
LDB 5692 de 1971”.(P3)

P4 também enfatiza como desafio as mudanças estruturais na legislação para
que o ensino técnico retorne ao patamar de qualidade que sempre se pautou, e
também identifica a insegurança do docente frente às metas impostas pela
mantenedora, afirmando que:
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“Na verdade o curso técnico enfrenta grandes concorrêntes que não
existiam no passado, por exemplo os cursos superiores de 2 e 3
anos, faculdades públicas que acabam levando nossos melhores
alunos, grande quantidade de escolas oferecendo o mesmo curso
numa determinada região. Professores desmotivados por uma
política pública que não respeita o docente, que não paga para o
mesmo uma preparação de aula semanal, só para citar um exemplo.
Isso são apenas alguns exemplos de como caminhamos para talvez
a diminuição de escolas técnicas e profissionalizantes no Brasil,
tenho certeza que se não houver uma mudança no conteúdo das
unidades curriculares podemos ter cada vez menos alunos inscritos
nos nossos vestibulinhos e muitos cursos serão fechados”.(P4)

A maturidade do aluno do curso técnico é um desafio elencado por P5:
“O ensino técnico enfrenta um desafio de maturidade. O grande
público são os jovens alunos da Etec, que não levam com tanta
seriedade como pessoas mais velhas levam o curso. Pelo fato de
serem jovens e ainda estarem se encaixando na área em que
desejam atuar, falta maturidade na escolha e na valorização de um
curso tão bom quanto o técnico”.(P5)

P6 anuncia que o desafio está na mudança de pensamento da família que,
nos últimos tempos, deixa para escola o papel de educar o aluno, quando na
verdade, a educação deveria vir de casa e a escola a complementaria, no sentido de
mostrar os caminhos para a transformação da pessoa. Destaca também que a
escola não está preparada para assumir o papel que é da família:
“Faço uma ressalva. A Educação tanto em nível técnico quanto
médio deve sempre enfatizar a formação do aluno como cidadão.
Enfrentamos o caos social, pois a família deixou de lado essa
obrigação, e a Escola deve então cumpri-la (afinal alguém tem de ser
responsável pelas crianças e jovens). Enquanto a Escola não estiver
preparada para isso, ou melhor, os profissionais da educação,
estaremos sujeitos aos desmandos sociais e a gerar profissionais
sem o mínimo de comprometimento social”.(P6)

Por fim, P7 destaca que a escola deve se adaptar à velocidade das mudanças
para não se tornar um local de “passatempo” ou amenidades. Também diz que a
educação não pode ser banalizada pela falta de respeito.
“Os desafios são muitos para criar uma educação interessante e
instigante onde o aluno questione os conhecimentos que estão
sendo adquiridos. Está muito veloz a mudança da informação e da
tecnologia. Os desafios são adaptar o ensino para as inovações
tecnológicas que estão vindo. A falta de respeito vindo dos alunos
mal educados (não tem mais a hierarquia em sala professor x aluno),
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atualmente deixou uma margem muito larga para os alunos sem
critério e respeito. Deveria, no primeiro momento, criar regras rígidas
e depois flexibilizar; hoje banalizou, os poucos diretores que criam as
regras mais rígidas, vem a Ouvidoria e questiona tudo. O maior
desafio é aumentar o salário do professor, pois com melhor salário
terá mais tempo ou condições financeiras para realizar pesquisas
referentes à sua matéria. Às vezes tem que trabalhar nos 3 períodos
para conseguir no mínimo para se sustentar. O Estado precisa
elaborar e executar uma plano de carreira decente, com salário
condizente de avaliado por meritocracia e com foco no
resultado”.(P7)

Como visto, os desafios, sob a ótica dos docentes, diferem dos pontos
impostos pela legislação, em relação à escola técnica, uma vez que esta precisa se
adaptar em busca da qualidade do ensino. Mesmo diferentes, as proposições se
complementam, sobretudo na perspectiva do aprimoramento e em defesa do bem
maior deste processo, que é o aluno. Seja aluno de curso técnico na mais tenra
idada ou o aluno que procura por esta modalidade para complementar sua
formação, o ensino técnico carece se reinventar a cada ciclo, a cada ano, a cada
surgimento de novas tecnologias e novas carreiras. O intuito maior é criar condições
para que a educação técnica continue a encantar o aluno e deixar o docente cada
dia mais firme em seus propósitos, conforme estipulado no Capítulo II, artigo 4º, do
Regimento Comum da Instituição investigada:
[...] escolas públicas e gratuitas, terão por finalidades:
I – capacitar o educando para o exercício da cidadania e fornecer-lhe
meios para sua inserção e progressão no trabalho e em estudos
posteriores;
II – desenvolver no educando aptidões para a vida produtiva e social;
III – constituir-se em instituição de produção, difusão e transmissão
cultural, científica, tecnológica e desportiva para a comunidade local
ou regional.(SÃO PAULO. Regimento Comum, 2013).

Portanto, percebe-se uma inter-relação entre as categorias de análise
elencadas e a busca pela retomada da formação plena do aluno, quando se refere
ao curso técnico de nível médio, já que delas derivam todo o debate acerca da
retomada da qualidade em todos os campos integrantes do ensino profissional.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estudar e pesquisar sobre o curso técnico de nível médio foi extremamente
prazeroso porque este tema faz parte do meu dia a dia, desde o início da década de
1990, quando do ingresso como estudante no curso técnico em eletroeletrônica,
numa unidade escolar reconhecida, por consecutivas vezes, como a melhor escola
técnica da América Latina. Conhecer ou aprofundar temas ligados a esta área, bem
como tomar conhecimento dos benefícios e de alguns entraves intrínsecos a este
sistema de ensino só fortalece minha prática docente, bem como me estimula a
explorar cada instância dessa esfera, sobretudo com a certeza da possibilidade de
contribuir no aprimoramento do cotidiano escolar por meio de conteúdos inovadores,
aulas dinâmicas, experiências mais participativas em laboratórios, encontros com
professores, entre outros. A intenção maior é fazer com que cada momento seja
transformador na vida profissional e pessoal do estudante, futuro técnico.
Com espírito de gratidão chego a esta última parte do estudo, mas que não
representa um ponto final, e sim, mais uma frente que se abre para a troca de ideias
e olhares, esperando que a educação técnica atinja novos patamares em direção à
qualidade, de tal forma que propicie ao alunado encantamento e compromisso,
independente de qual carreira escolher. Eis, então, algumas considerações e
reflexões a partir da realização desta pesquisa.
Este estudo partiu do pressuposto de que políticas públicas quando
substituídas e desvirtuadas, ao longo de anos, por Políticas de governo repercutem
incisivamente na estrutura de uma instituição pública de ensino técnico do Estado de
São Paulo. Mais especificamente afetam processos de gestão, procedimentos
pedagógicos, instância da administração (central e das unidades escolares), custos
e qualidade da educação técnica – aspectos esses que impactam diretamente na
formação do estudante que opta por esta modalidade de ensino.
Assim, considerando inúmeros questionamentos, caminhei em busca de
respostas a eles, lançando como problema central: Quais variáveis encontram-se
implicadas no processo de formação profissional de alunos de uma instituição
pública do Estado de São Paulo voltada precipuamente ao ensino técnico, tendo em
vista as relações do ensino técnico profissional com as demandas do sistema
econômico e as políticas públicas?
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Diante dessas indagações foram elencados como objetivo geral: identificar os
elementos constitutivos do processo de formação profissional de alunos de uma
instituição pública de ensino técnico do estado de São Paulo, considerando aspectos
como: estruturação do ensino técnico profissional, demandas do sistema econômico
e políticas públicas, sobretudo desenvolvidas nos últimos sessenta anos. E, como
objetivos específicos: a) caracterizar indicativos da evolução histórica do ensino
técnico no Brasil, bem como sua relação com as políticas públicas, sobretudo a
legislação específica educacional – anterior (dos últimos sessenta anos) e vigente, e
com as expectativas do mercado de trabalho; b) analisar a formulação de políticas
públicas educacionais voltadas para o curso técnico, do ponto de vista sociopolítico,
econômico e histórico, com base nas legislações pertinentes; c) identificar elementos
comparativos de ordem organizacional e pedagógica entre as proposições do atual
ensino técnico de nível médio e o ensino médio oferecido no Brasil (nos últimos
trinta anos), considerando questões de currículo, prática docente, habilidades,
competências, cidadania, tecnologia, mercado de trabalho, entre outras; d) elencar
os principais desafios e obstáculos que historicamente vem enfrentando uma
instituição pública de ensino técnico do estado de São Paulo.
Aprofundando nas questões acima expostas há de se destacar que ao longo
do tempo, o ofício deu espaço à técnica, cuja transformação foi forçada pelo
aumento da produção e pelo capital. Sendo o trabalho um meio que o indivíduo tem
para contribuir com a sociedade na qual se encontra inserido, a escola técnica
cumpre seu papel ao qualificar o trabalhador e fornecer subsídios para que ele
possa lutar contra a exploração e a alienação, tendo como princípio, a revolução de
suas ideias, por meio da educação e em especial, a educação técnica que prepara o
aluno (futuro profissional) para o mundo do trabalho. Melhor preparado, o
trabalhador desenvolverá compreensão mais alargada da sua condição de cidadão,
bem como de seus direitos e deveres, para então, lutar por uma sociedade mais
igualitária e justa. A escola técnica alia o saber fazer com o saber pensar, separados
em tempos remotos pelo capital, ao pretender apenas lucro pelo lucro
desconsiderando a maneira de obtê-lo.
Mesmo não tendo este estudo um viés histórico, fez-se necessário considerar,
mesmo que sucintamente, a evolução do ensino técnico no Brasil e em São Paulo
para se obter a real dimensão de como o ofício deu lugar à técnica em nosso país,
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com o passar dos anos, sobretudo quando da adoção do capitalismo mercantil como
meio de produção. Já tardiamente instalado (em relação a outros países mais
desenvolvidos), o capitalismo mercantil degradou as relações de trabalho advindas
de uma economia predominantemente agrária e abriu espaço para que grandes
industriais ditassem as regras de vida e comportamento dos trabalhadores,
controlando não só a produção, mas também, na forma como o indivíduo deveria
agir subordinando-se em troca da venda de sua força de trabalho.
Consideradas as políticas públicas para o ensino técnico e para o ensino
médio, uma vez que em um mesmo nível de ensino as políticas acontecem
distintamente, percebe-se então, tratar-se de políticas de governo ou políticas de
grupo dominante, sem a preocupação de imprimir qualidade e recursos para que o
ensino médio e o ensino técnico sejam ponderados como etapas importantes na
formação do indivíduo. Na comparação entre os sistemas de ensino (público,
privado e técnico), o ensino médio privado leva ampla vantagem em relação ao
público por oferecer recursos e oportunidades distintas para seus alunos, no que se
refere à preparação para o ENEM/vestibular. O ensino técnico “corre por fora”,
prestando grande serviço à comunidade local porque, além de cumprir seu papel de
preparação para o mundo do trabalho, consegue também propiciar significativa
formação para que seu aluno possa ascender aos estudos superiores (dentro ou
fora da carreira escolhida) e aprofundar-se nas questões voltadas à cidadania.
Retomando a hipótese, o problema central bem como os objetivos, o presente
estudo reforça a concepção de que inúmeras variáveis encontram-se implicadas no
processo de formação profissional numa instituição pública voltada ao ensino técnico
bem como as relações deste ramo de ensino com as demandas do sistema
econômico e com as políticas públicas.
Daí porque foram elencados quatro pontos chave nesta investigação: i)
currículo; ii) prática docente; iii) qualidade do ensino; e iv) cidadania. Tais instâncias
foram permeadas por diversos elementos que incidiram diretamente, ao longo do
tempo, no curso técnico como um todo, influenciado pela maior aquisição de mão de
obra qualificada para o mercado de trabalho, assim como pelas políticas de governo
ou de um grupo dominante. Esses movimentos levaram a descaracterizar a curva
ascendente de qualidade e boas relações de ensino e aprendizagem e a falta de
sensibilidade ao se elaborar legislações sem a participação ativa incorporando a voz
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dos principais atores envolvidos no processo de formação técnica. Dessa forma, tais
variáveis, quando analisadas de maneira distinta, ou combinadas entre si, ou sob a
influência de outras, marcam positiva ou negativamente o cotidiano da maior rede
pública de escolas técnicas do Brasil.
Em relação ao processo de formação do técnico, o currículo aparece como
meio utilizado para se adquirir e se estruturar o conhecimento e o aprimoramento de
competências e habilidades na carreira que o aluno escolheu.
A teoria preconiza que um currículo exequível precisa integrar tanto a
formação profissional quanto a cidadã, de forma a permitir que o educando tenha
sua realidade transformada por meio da educação e também alie a formação com o
avanço da tecnologia. Porém, a prática tem apontado alguns aspectos inversos a
esta postulação, considerando tanto os dados dos respondentes dos questionários,
quanto da experiência pessoal que desenvolvo como professor do curso técnico.
Existem grupos focados para o aprimoramento do currículo, dentro da Instituição
investigada e com encontros que deveriam ser bianuais para a revisão de todas as
disciplinas elencadas e dos assuntos pertinentes a cada uma delas. Tanto a matriz
curricular quanto a estruturação das disciplinas em assuntos a serem explorados
são fechados, tendo como limites: a legislação (que impõe uma quantidade mínima
de horas de formação), o tempo de aplicação (quando as disciplinas estão inseridas
num contexto modular) e o contexto econômico (maior quantidade de formandos
para diminuir o custo por aluno, deixando o currículo “leve”, não adensado, sem
aprofundamento teórico para não impactar em desistência do alunado que não
obteve base satisfatória no ensino fundamental).
Como resposta prática aos desafios elencados, os docentes de curso técnico,
principalmente os ligados às disciplinas técnicas, elaboram planos de aula
“paralelos” visando à formação completa do aluno, quando possível, integrando
assuntos, considerando uma sequência lógica ao educando, ao mesmo tempo, que
propondo atividades e reflexões acerca dos principais temas e outros mais que
orbitam, estabelecendo um diálogo rico e aprofundado, com reflexos positivos na
relação ensino-aprendizagem do futuro técnico. Assim, equipara-se a base teórica
ao desenvolvimento da tecnologia, com o intuito de minimizar a defasagem entre
esses dois pontos.
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Já em relação às disciplinas do núcleo comum, quando se trata do ensino
técnico integrado ao ensino médio, os docentes se dividem entre a preparação para
o ENEM/vestibular e a integração de suas disciplinas com as disciplinas técnicas, de
acordo com o perfil da turma, tornando a escola técnica um espaço de construção e
aprimoramento do conhecimento, tanto técnico quanto cidadão, e não um mero
órgão de expedição de diplomas. Nesse contexto, os docentes de curso técnico
complementam um currículo curto e muitas vezes sem aderência com a realidade e
qualidade do ensino, sempre no sentido de garantir ao educando uma formação
eficiente para o mundo do trabalho. Também nesse sentido, o docente consegue
“burlar” o sistema econômico e legal de modo a garantir um currículo mais
avançado, tanto no sentido de aprofundamento dos assuntos e suas correlações
quanto em relação à introdução de novas tecnologias advindas de um mundo
globalizado.
Desta forma, o currículo do curso técnico satisfaz também aos anseios do
mantenedor (mesmo que de maneira indireta) já que propõe ao educando novas
perspectivas e novos olhares em relação ao que enfrentará quando inserido no
mercado, garantindo as metas (principalmente, as de caráter quantitativo impostas
diante de um cenário econômico e repressor) e indicativos para que o discente
possa complementar sua formação diante de novos assuntos ou novos olhares
sobre o que já estudou. Sob esta perspectiva, o educando mostra-se mais motivado
e participativo no curso, o que redunda em expressiva diminuição dos índices de
evasão.
Quanto à prática docente, característica ligada a todas as outras instâncias
elencadas neste estudo e que também envolve aspectos de ordem teórica em
relação ao curso técnico em si. O professor de curso técnico se percebe como elo
entre a teoria e a prática, como meio de transformação da realidade do aluno e,
mesmo diante de todas as dificuldades expostas pelos respondentes, ainda exerce
um papel fundamental na relação ensino-aprendizagem. É por meio da prática
docente que são criadas condições que permitem ao aluno desenvolver o interesse
pelo aprofundamento do pensar, da lógica, do raciocínio, devolvendo algo que lhe foi
usurpado pela legislação e pelo tempo, que é aliar o saber-fazer ao saber-pensar,
tão discutido em outros pontos ao longo desta pesquisa. Sem uma boa prática
docente, o conhecimento torna-se ineficaz, superficial.
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Em termos concretos, para a resolução dos problemas elencados pelos
docentes questionados, percebo grandes investimentos para a formação docente e
aquisição de equipamentos que auxiliarão no dia a dia em sala de aula e
laboratórios. Percebo também grande preocupação das equipes gestoras que
integram a Instituição investigada no sentido de melhorar e aprimorar os encontros
coletivos e pedagógicos dos docentes, contando com palestras, workshops e
formação continuada, seja na sede ou nas unidades escolares, com o intuito do
compartilhamento de boas práticas e experiências, multiplicando-se o conhecimento
e as melhores atitudes para a condução do ensino técnico.
Destaco aqui que apenas os professores comprometidos com a educação e
com a transformação do aluno buscam uma das alternativas acima descritas, pois,
ainda encontro docentes, em minoria (ponto este positivo), no interior da escola
técnica, que contam com muitos privilégios e poder de persuasão em relação aos
demais professores, que não consideram os anseios de seus alunos e, nem ao
menos, se envolvem com questões da realidade próxima, distanciando-se da busca
por novas propostas ou novos pontos de vista. São esses mesmos docentes que se
dizem desmotivados pela política ou pela situação socioeconômica do país,
descontentes com seu salário, que deixam de lado oportunidades de crescimento
dentro de um plano de carreira estabelecido, depois de amplo debate entre governo
e representantes da classe docente. Apenas “dão aulas” e permanecerão nessa
condição porque não conseguem se inserir no perfil de educador; fazem parte do
“corpo docente”, porém exercem a docência sem vínculos e comprometimento.
A prática docente está diretamente relacionada à precarização do trabalho
docente, imposta pela legislação e pelas práticas de grupos que sequer entraram em
sala de aula em algum momento de suas vidas. Concordo quando dizem que o
professor de escola técnica precisa se atualizar e enfrentar os imperativos tanto por
parte das políticas de governo quanto da situação socioeconômica apresentada.
Porém, o docente necessita ter a consciência de que os problemas sociais
constituem-se em uma “fase” e, como tal, com perseverança, determinação e
trabalho digno podem almejar uma educação qualitativamente mais elevada e, em
especial para o ensino técnico. O docente de curso técnico necessita adaptar-se às
demandas a ele impostas para que a qualidade de seu trabalho garanta a formação
técnica e cidadã de seu aluno. Essas demandas devem ser encaradas como desafio
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e combustível para a percepção de que o ensino pode e deve ser melhorado por
meio do desenvolvimento de um trabalho sério em sala de aula, laboratórios e
oficinas, e que, certamente, refletirão na gestão da escola e na administração central
da Instituição. Cabe também aos gestores entenderem que essas demandas (agora
desafios) carecem de acompanhamento e atenção direta, no sentido de se rever
propostas e posturas que reafirmem o compromisso pela retomada da qualidade e
da visibilidade que o curso técnico merece ter novamente.
A ideia de que a interação professor-aluno, num curso técnico, deixará de
existir é bem remota e não compromete a busca por um ensino de qualidade.
Diversos “planos pilotos” foram feitos ao longo dos anos 2000 e a Instituição
percebeu que a formação discente precisa desta relação para que o ensinoaprendizagem seja completo, tanto para o cidadão quanto para o técnico. Algumas
técnicas, algumas habilidades e boa parte do conhecimento só se completam com a
inter-relação e pela troca mútua de experiências.
Ainda sob a perspectiva da prática docente, o perfil do aluno que hoje
ingressa no curso técnico, seja no curso integrado ao ensino médio, seja no curso
modular, mudou e mudará constantemente, muito ao sabor das legislações impostas
nos últimos tempos, notadamente no período compreendido neste estudo. Deparase com alunos com conhecimentos cada vez mais fragmentados. As dificuldades
trazidas pelas etapas anteriores de ensino se sobrepõem, fazendo com que o
docente tenha que se aprimorar a cada novo ciclo, com base em novos olhares e
novas formas de propor atividades – as que englobam o detalhe da técnica com prérequisitos mínimos supostamente já dominados e que tenham significado para o
aluno e para sua vida profissional.
Mesmo afirmando estar satisfeito com a profissão de professor e
demonstrando vocação para ensinar, o docente enfrenta cotidianamente frustrações
advindas de várias esferas correlacionadas ao ensino e discutidas ao longo desta
pesquisa. Estas decepções, pessoais ou profissionais, precisam manter-se distantes
da relação ensino-aprendizagem e não podem contaminar o trabalho e vigor dos
docentes. Cabe à gestão identificar essas frustrações e fazer com que elas impeçam
que o docente perca seu brilho nos olhos em relação à educação técnica, ao mesmo
tempo que se perceba como parte integrante e de elevada importância no processo
de formação profissional e cidadã do aluno.
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O saudosismo, sentimento muito citado em todas as rodas de conversa em
salas de professor, sempre estará presente em qualquer fala relacionada à
educação, seja por aqueles atores que trilham muito tempo pela estrada do ensino,
seja por aqueles que ingressaram há pouco tempo, porém tiveram sua formação
calcada na qualidade presente num passado não tão remoto. A prática docente de
antes e de agora passou por muitas mudanças ao longo da história para se adaptar
às novas realidades e demandas do mundo contemporâneo. Entretanto, tais
mudanças não se refletiram na qualidade da educação, e sim, numa conformação
entre Estado e política de governo para que o primeiro levasse vantagem na
propaganda de um trabalho bem feito que, na realidade, deixa muito a desejar.
A prática docente não é um trabalho de construção solitária. Ela é centrada na
coletividade para que os assuntos se correlacionem, criando uma interdependência
no sentido de que o ensino-aprendizagem se dê por completo. Portanto, encontros
coletivos para o trabalho docente, como reuniões pedagógicas ou mesmo reuniões
de área, devem ser pautados para o aprimoramento da qualidade e do rigor que a
educação técnica vem buscando.
Quanto à qualidade do ensino, notadamente do ensino técnico, o conceito
vai além da escola/professor/aluno e suas inter-relações. Intrínsecos a esta tríade
estão todos os fatores que proporcionam uma real e factível relação ensinoaprendizagem. Implica na avaliação de competências e como podem ser
aprimoradas ao longo do curso; na forma como a legislação pode ser modificada
para garantir o aprendizado e a melhoria dos cursos e recursos e; na forma como o
discente se prepara para sua inserção nesta importante etapa de formação do futuro
profissional.
A qualidade do ensino técnico relacionada está também, com os anseios do
mercado de trabalho e na forma que este pode e deve contribuir no sentido de
indicar suas demandas e suas perspectivas para a formação do aluno, seu futuro
colaborador. Já que este mesmo mercado demanda mão de obra qualificada e o
técnico de nível médio supre essa carência, há evidente necessidade de
participação das empresas na formação profissional, formação essa que não pode
ser deixada integralmente ao encargo da escola técnica, mas sim, obter a
coparticipação de ambas instâncias, no sentido de se aprimorar e estabelecer uma
qualidade, ao menos similar, à difundida e aclamada até meados dos anos 1990.
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Pelo declínio desta qualidade, o técnico deixou de ser o elo entre o graduado e o
chão de fábrica, assumindo este segundo posto por estar mais bem preparado (o
mercado demanda mão de obra qualificada, muitas vezes assumida pelo técnico de
nível médio), mesmo tendo uma formação deficitária no papel, porém integral,
graças aos esforços de professores comprometidos com a retomada da curva
ascendente da qualidade.
Nos dias atuais, o mercado de trabalho tornou-se competitivo e exigente em
relação à qualidade do ensino técnico, porém pouco contribuiu para que esta
modalidade chegasse a esse nível. Uma real aproximação entre escola e empresa
se faz necessária para a retomada da qualidade do ensino técnico, parceria esta que
balizaria todo o trabalho de gestão e docência no aprimoramento da formação
técnica e cidadã do aluno. Portanto, uma vez mais, exalto a competência dos
professores e professoras dos cursos técnicos da Instituição investigada que se
preocupam em sempre fazer o seu melhor para que o aluno possa se transformar,
tendo como meio a educação técnica.
Quando observada a qualidade da educação pelo prisma da avaliação,
percebe-se que o rigor qualitativo deixou de ser um meio de se dimensionar a
competência ou percebê-la no processo de aprendizagem. Tal aspecto se evidencia
no ensino técnico atualmente, o que tem revelado um processo avaliativo relegado
ao segundo plano, não concedendo oportunidade ao discente, por vezes, de
demonstrar suas fragilidades educacionais e se nem de superá-las. A avaliação
numa disciplina de curso técnico deve ser um momento de reflexão conjunto entre
professor e aluno, no sentido de se identificar possíveis defasagens e como saná-las
durante o percurso formativo.
A qualidade do ensino técnico na Instituição investigada, não considera o
aumento de infraestrutura, recursos financeiros e materiais e do quantitativo de
docentes. Esta tão perseguida qualidade está intimamente ligada à mudança de
postura e de pensamento dos atores envolvidos com o ensino técnico e à premente
revisão da legislação que o rege. É público e notório que os recursos financeiros
existem, por se tratar de uma Instituição gerida pelo Estado mais próspero da
federação, mesmo diante da crise econômica que acomete o país. O que se
questiona é a efetividade da aplicação desses investimentos. A efetividade atrela-se
ao planejamento, daí porque, por exemplo, a aquisição de equipamento para
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determinadas carreiras deve vir em conjunto com a capacitação dos docentes
ligados à disciplina que receberá tal meio. O planejamento também deve ser
aplicado na gestão da manutenção e obtenção de serviços para as unidades de
ensino ligadas à Instituição, tornando o ambiente de aprendizado próprio para as
práticas educacionais e técnicas, bem como seguro para toda a comunidade
escolar.
A quantidade de unidades escolares voltadas ao ensino técnico da Instituição
investigada mostra-se mais que suficiente para a absorção dos candidatos que
optam por este ramo de ensino, mesmo quando submetidos ao processo de
ingresso ao curso. O que carece na gestão dos cursos é uma ênfase maior na
divulgação e no esclarecimento de cada carreira e sua importância para o
crescimento pessoal e econômico do indivíduo e na manutenção dos alunos, quando
de seu ingresso. Esses aspectos também compõem a qualidade do ensino técnico
uma vez que têm como referência, o princípio da universalização da educação, em
especial a educação técnica.
A retomada da qualidade do curso técnico pressupõe além de legislação
pertinente, uma nova pedagogia para dar conta desta modalidade de ensino. O perfil
do aluno mudou e a inserção de novos recursos para garantir o conhecimento dentro
da área técnica precisa ser levada em conta, sobretudo quando se trata de política
pública para o ensino técnico, aliada às novas estratégias de condução do processo
de aprendizagem.
Ainda sobre as variáveis implicadas na formação do técnico de nível médio, a
cidadania foi abordada porque a educação, em especial a voltada ao ensino
técnico, é um meio de transformação da realidade do indivíduo para além da
formação técnica. Espera-se que o aluno também tenha ciência dos princípios que
nortearão sua trajetória pessoal e profissional, não se deixando alienar pelo sistema
econômico imperante e tão pouco, pelo desconhecimento de seus direitos e
deveres. Cidadania e curso técnico andam pari pasu para a construção de uma nova
sociedade.
Aprofundando a reflexão sobre a questão cidadania, é possível destacar que
o técnico precisa ser criativo para resolver os problemas impostos em sua atividade
profissional. Repetir conceitos talvez não seja a maneira mais rápida para a solução
de demandas. Por isso, como visto anteriormente, o técnico formado na Instituição
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investigada é instigado a saber fazer e também saber pensar, discernindo sobre a
situação que encara, em busca de uma solução rápida e eficaz. Mas, essa
criatividade só pode ser adquirida mediante a inter-relação (na dose certa) teoria e
prática, considerando também os movimentos do mercado de trabalho, para o qual o
aluno (futuro técnico) será inserido. Enquanto na escola, o alunado tem o direito de
errar e aprender com seus erros, no mercado pode ter apenas uma chance e ela
deverá ser assertiva para a afirmação de sua atividade.
Ainda sobre a relação escola/criatividade/mercado/cidadania, o currículo
reaparece como elemento-chave, já que engloba não só os assuntos pertinentes à
carreira, mas também, ao que se pode e ao que não se pode fazer quando o técnico
estiver em seu posto de trabalho. O docente, experiente e cioso de suas atribuições,
conseguirá, via currículo, um meio de identificar possíveis entraves com relação aos
direitos e deveres da atividade, compartilhando-os com seus alunos, sempre no
sentido de formação e aprimoramento de habilidades e competências. Conseguirá,
esse mesmo docente, vencer a concorrência desleal de dispositivos de comunicação
usados sem critério em sala de aula, mesmo proibidos, e atividades que nada
acrescentarão na profissão futura?
Outro meio de desenvolver a cidadania no âmbito do curso técnico é
promover maior entrosamento entre os órgãos locais, como: prefeitura, sindicatos,
associações, entre outros, estudando as demandas e as novas regras e legislações
ligadas ao curso ofertado na região. Esse entrosamento pode render também em
possibilidades de emprego e renda aos futuros técnicos, uma vez que eles são
conduzidos ao mercado pelas mãos desses órgãos. Isso é possível mediante o
estabelecimento de parcerias e ajuda coletiva, deixando-se de lado partido político
ou brigas pelo poder, para então, se centrar no bem coletivo e na construção de uma
sociedade mais justa e igualitária.
Outro aspecto relacionado à cidadania diz respeito à defasagem entre teoria e
prática, que leva o futuro profissional a não ter segurança sobre suas possibilidades
e se deixa explorar ao aceitar uma ocupação de menor destaque na cadeia
produtiva, por estar fora do mercado. O curso técnico subsisti para a preparação do
cidadão e do profissional, princípio primeiro da educação técnica, razão pela qual
não pode se desconectar de tal pressuposto, a ponto de deixar o aluno inseguro
quanto às suas habilidades e competências e, principalmente, quanto ao seu
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conhecimento. De fato, a profissão escolhida e estudada só evoluirá no dia a dia, em
seu posto de trabalho. Entretanto, uma vez lá, o técnico ciente de seus direitos e
deveres não se permitirá deixar explorar, buscando a igualdade e a justiça em seu
campo profissional.
No que concerne ao objetivo geral, tem-se a destacar alguns elementos
constitutivos do ensino técnico e da formação profissional, de suma importância,
como: i) avanço da tecnologia; ii) investimento do setor público, já que o objeto de
estudo se trata de uma rede pública de escolas técnicas; iii) a formação do docente
de curso técnico; iv) preparação para o trabalho e a precarização do trabalho,
tornando-o alienante; v) infraestrutura adequada; vii) interação professor-aluno; viii)
o perfil do aluno que hoje procura pelo curso técnico; ix) desmotivação discente; x)
perspectivas do mercado de trabalho em relação à formação do técnico.
Em relação aos objetivos específicos foram destacados neste estudo: i) a
evolução histórica do ensino técnico, sob as visões da educação e da legislação; ii)
a formulação de políticas públicas a partir da sociopolítica, economia e história; iii) os
elementos comparativos de ordem organizacional e pedagógica; e o que vai balizar
os estudos futuros sobre o assunto; iv) os principais desafios para o Instituição
investigada e demais redes de escolas técnicas, públicas ou privadas, com o intuito
de retomar a dimensão do ensino técnico como um importante processo de
transformação social e profissional, a alavancar o país por meio de melhorias
substanciais nos campos social, econômico, profissional e, principalmente, cidadão.
Diante dos desafios mencionados ao longo deste estudo, considero (como
pesquisador e como docente) que são de grande magnitude, porém viáveis em sua
consecução, tendo em vista que o curso técnico representa etapa significativa na
vida pessoal e profissional do aluno.
As vozes dos docentes pesquisados neste estudo, de certa forma, também se
associam à minha voz, porque vivo o ensino técnico como professor e já estive do
outro lado, como aluno. Então, acredito na possibilidade de se estabelecer um
paralelo entre a configuração de tempos anteriores e a configuração atual na
Instituição pesquisada. Daí porque afirmo que a mudança cultural só será possível
quando políticas públicas forem pensadas integralmente para a plena formação do
aluno, sem se levar em consideração fatores econômicos e políticos (do grupo
dominante). Essa mudança também atinge a educação que vem de casa, da família
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(que pensa ser a escola depósito de adolescentes), porque, tendencialmente hoje, o
jovem que procura pelo curso técnico pensa só ter direitos, sem se preocupar com o
respeito ao trabalho do professor e da equipe gestora e pela profissão que escolheu.
Desta forma, o deslumbramento com o tamanho da escola técnica (as unidades
escolares nas grandes cidades que abrigam mais de 3000 matrículas) é “natural”,
porém existem limites para que todo o processo ensino-aprendizagem se efetive por
completo.
Outro desafio imposto ao ensino técnico diz respeito ao desconhecimento do
aluno sobre sua futura profissão e como ela se encontra relacionada na cadeia
produtiva do país. Mesmo com grandes e avançados recursos de comunicação, o
aluno afirma desconhecer sobre o curso e sobre a carreira e de igual modo após
entrar em sala de aula e laboratórios. Neste momento, cabe à família esclarecer
todo e qualquer ponto em relação à escolha do aluno, reforçado pelas informações
dos professores e da equipe gestora, no início do processo de formação e durante
toda a sua passagem pela escola técnica.
Enfim, pelo vivido e pesquisado no curso técnico arrisco a elencar algumas
proposições: a) mudança urgente na legislação referente ao curso técnico tornandoa uma política de Estado e não de governo ou de grupo dominante; b) maior
autonomia para a equipe gestora, incluindo poder de decisão sobre os docentes e
discentes, parte integrante da escola e sua comunidade; c) mudanças na escola
técnica, em sua essência, para que volte a ser um local de contribuição na
construção de uma nova sociedade; d) interesse pelo curso técnico ao percebê-lo
como parte importante na formação técnica e cidadã; e) oficinas e laboratórios
contando com planejamento de manutenção e atualização de equipamentos,
permitindo vivência prática para o futuro técnico; f) maior contribuição do mercado
de trabalho para a formação de seu futuro colaborador; g) preocupação, por parte
das mantenedoras, para com o campo pedagógico independente

dos cenários

socioeconômicos passageiros, de modo que toda ação desenvolvida na escola
técnica possa redundar em superação de crises e entraves; h) maior participação
dos professores na elaboração de políticas públicas voltadas ao ensino técnico; i)
maior participação da família, atuando como copartícipe da escola, na formação do
técnico; j) mecanismos que permitam ao professor tornar-se mais comprometido
com a educação técnica e participante ativo da vida escolar e das atividades
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interdisciplinares, o que exige a não penalização com cortes em sua carga horária,
sobretudo quando possui compromissos docentes em outras instituições públicas ou
privadas.
Diante do exposto até aqui, aguardam-se os resultados práticos da
promulgação da Lei 13415/2017 que propõe uma reforma no ensino médio e
técnico, processo esse tramitado sem a devida consulta aos professores, alunos e
especialistas, o que mais uma vez deixa explícito tratar-se de uma política de
governo e não política pública, ao mesmo tempo, que não esclarece como os
estados e municípios financiarão as reformas e como elas serão implementadas ao
longo do tempo, servindo este estudo para futuras investigações em outras
instituições de ensino ou, até mesmo, na instituição que foi objeto nesta pesquisa.
Afirmo, por fim, que ao longo deste estudo foram destacadas várias
considerações e proposições, as quais, não se encerram nesta pesquisa, mas
apresentam-se como possíveis pontos de abertura a novas descobertas e
entendimentos, sobretudo, tendo em vista a dinâmica dos contextos social, político,
educacional e econômico, nos planos local e global.
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APÊNDICE A

TERMO DE ESCLARECIMENTO LIVRE E CONSENTIDO

Eu, ________________________________________, portador (a) da Cédula de Identidade
____________________, agora chamado (a) PESQUISADO (A), declaro estar ciente de
minha colaboração na pesquisa realizada pelo Sr. Eduardo Calsan, portador da Cédula de
Identidade n. 27.790.523-0, CPF n. 255.407.808-41, agora chamado PESQUISADOR,
intitulada “Políticas públicas e formação no ensino técnico profissional: estudo de caso em
uma instituição pública do Estado de São Paulo”.

Declaro também estar ciente dos seguintes pontos:
a) que a pesquisa desenvolvida tem a finalidade de promover um estudo sobre o ensino
técnico oferecido pelas escolas técnicas estaduais, mantidas pelo Governo do Estado de
São Paulo, desde a fundação do Centro Estadual de Educação Tecnológica até os dias de
hoje.
b) o objetivo da pesquisa é identificar as características fundamentais no processo de
formação do técnico, sobretudo com o olhar para estruturação do ensino técnico
profissional, demandas do sistema econômico e políticas públicas desenvolvidas nos últimos
sessenta anos.
c) o benefício esperado pelo PESQUISADOR será apontar as variáveis que compõem a
formação no ensino técnico, com vistas à sua estruturação e suas relações bem como os
principais desafios e obstáculos impostos a este ramo de ensino.
d) o procedimento utilizado pelo PESQUISADOR terá como apoio um questionário, por meio
do qual as respostas do PESQUISADO (A) serão livres e, posteriormente analisadas com
base nos referenciais considerados no estudo, pelo PESQUISADOR.
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e) não haverá, em hipótese alguma, riscos ou desconfortos para o (a) PESQUISADO (A), de
modo que o PESQUISADOR apenas enviará, via meio eletrônico, o questionário-base e
agendará com o PESQUISADO (A) uma data e local para receber as respostas,
agendamento este que será de livre escolha do PESQUISADO (A), não necessitando de
ressarcimento de despesas, uma vez que o questionário-base poderá ser recebido também
via meio eletrônico.
f) caso haja algum dano decorrente desta pesquisa, o (a) PESQUISADO (A) poderá solicitar
ao PESQUISADOR a reparação do mesmo, mediante acordo entre as partes.
g) o (a) PESQUISADO (A) é maior de idade e não possui representantes legais que
impediriam sua atuação nessa pesquisa.
h) garantia de esclarecimentos, antes e durante o desenvolvimento da pesquisa e resposta
ao questionário, sobre a metodologia aplicada, constantes nos pontos a), b), c) e d).
i) a liberdade do (a) PESQUISADO (A) de se recusar a participar ou retirar seu
consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma, prejuízo ou ônus.
j) o PESQUISADOR garantirá a privacidade total do (a) PESQUISADO (A) quanto aos seus
dados envolvidos na pesquisa.
k) o PESQUISADOR poderá publicar as respostas do questionário, parcial ou integralmente,
mantendo o sigilo quanto aos dados confidenciais, sem qualquer solicitação prévia ao (a)
PESQUISADO (A).
Este Termo será assinado em duas vias, de igual teor, sendo que uma ficará sob os
cuidados do PESQUISADOR e outra sob os cuidados do (a) PESQUISADO (A).

________________________________
PESQUISADO (A)
________________________________
PESQUISADOR
........./............../.................
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APÊNDICE B

QUESTIONÁRIO

Prezado (a) Professor (a)
Você recebe um questionário para a coleta de dados que comporão a tese de doutorado de
Eduardo Calsan sobre a formação oferecida pelo ensino técnico e as políticas públicas que
o regem. Conforme o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, seu anonimato está
garantido de forma que as respostas tenham o mais alto grau de precisão possível.
Obrigado pela sua contribuição.

Dados pessoais
1. Idade: ...............
2. Sexo:.................

Dados Formação profissional
3. Qual a sua formação na graduação?
......................................................................................................
4. Tem Formação em nível de pós-graduação? Sim (

) Não (

)

Se sim, qual ?..............................................................................
5. Tem formação na área pedagógica? Sim (

) Não (

)

Se sim, qual ?...............................................................................

Dados sobre atividade docente
6. Há quanto tempo leciona? ........................................................
7. Há quanto tempo leciona na ETEC? .........................................
8. Exerce outra atividade remunerada? Sim (

) Não (

)

Se sim, qual ?...............................................................................
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Dados sobre atuação no ensino técnico

9. Pela sua experiência, o que tem a dizer sobre a formação profissiona atual dos alunos da
ETEC?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

10. Quais considerações que voce tem a fazer sobre a legislação atual voltada para a
formação profissional do ensino técnico de nível médio?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

11. Qual a sua visão sobre o atual currículo do curso técnico onde leciona? Considera que
contribui na formação do futuro técnico, em que medida?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

12. Quais pontos do currículo devem ser aprimorados, em sua opinião?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

13. O que você tem a dizer sobre a sua prática docente?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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14. Quais expectativas você ainda tem como professor ?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

15. Como seria um processo de avaliação eficiente, que contemplasse mais amplamente
questões do conhecimento, das habilidades e das atitudes (elementos formadores de
competências)?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

16.Como você considera o aluno formado pela ETEC em relação ao mercado de trabalho?
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

17. Quanto à qualidade do ensino técnico: mais unidades, mais recursos financeiros, mais
professores, ou uma reforma geral, total e completa para se manter e/ou melhorar o que já
existe? Justifique.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

18. Quais os principais desafios e obstáculos que o curso técnico enfrenta e enfrentará para
se tornar um meio de transformação da realidade e principalmente do aluno como pessoa?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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Na eventualidade de desejar explicitar algo a mais,preencha o espaço abaixo:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Obrigado pela sua participação.
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APÊNDICE C
Dados coletados dos respondentes dos questionários

QUESTIONÁRIO

Respondente: P1

Dados pessoais
1. Idade: 59 anos
2. Sexo: masculino

Dados Formação profissional
3. Qual a sua formação na graduação?
Engenheiro Elétrico
4. Tem Formação em nível de pós-graduação? Sim ( x ) Não (

)

Se sim, qual ? MBA Gestão de Projetos e Processos Organizacionais
5. Tem formação na área pedagógica? Sim (

) Não ( x )

Se sim, qual ?...............................................................................

Dados sobre atividade docente
6. Há quanto tempo leciona? 27 anos
7. Há quanto tempo leciona na ETEC? 25 anos
8. Exerce outra atividade remunerada? Sim (

) Não ( x )

Se sim, qual ?...............................................................................

Dados sobre atuação no ensino técnico
9. Pela sua experiência, o que você tem a dizer sobre a formação profissiona
atual dos alunos da ETEC?
Atualmente a tecnologia evolui rapidamente,durante muito tempo a tecnologia e a
revolução demoravam decadas ou séculos, houve uma mudança muito grande na
evolução tecnológica durante as últimas decadas e atualmente a revolução acontece
em anos ou meses, uma tecnologia torna –se obsoleta em poucos anos, assim
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temos uma defasagem grande entre a formação profissional e as necessidades
empresariais, principamente na formação técnica dos alunos dos cursos de
tecnologia de controle de processos industriais. Há a necessidade de constante
capacitação dos docentes envolvidos no processo de formação dos discentes para
atender as necessidades das empesas, pois no Brasil as Unidades de Ensino não
desenvolvem tecnologia , não temos centro de pesquisa nas univesidades e muito
menos no Ensino Técnico, as mudanças ocorrem em outros países e chegam
através das empresas, por isso temos a necessidade de capacitação constante dos
professores do ensino técnico.

10. Quais considerações que você tem a fazer sobre a legislação atual voltada
para a formação profissional do ensino técnico de nível médio?
A legislação do MEC considera que todas as Unidades de Ensino Técnico do Brasil
devem seguir o mesmo itinerário de formação. O Catálogo Nacional de Cursos
Técnicos é uma diretriz para o currículo técnico das Escolas Técnicas, com temas a
serem abordados na formação Técnica, porem o CNCT não especifica o número de
aulas práticas e nem a quantidade de equipamentos para a prática dos cursos
técnicos, assim temos cursos técnicos de diferentes currículos.

11. Qual a sua visão sobre o atual currículo do curso técnico onde leciona?
Considera que contribui na formação do futuro técnico, em que medida?
Conforme comentado anteriormente a tecnologica evolui rapidamente, porém a
mudança de currículo ocorre lentamente, sendo assim, temos sempre um currículo
defasado, ocasionando uma formação que não atende totalmente as necessidades
do mercado de trabalho atual.

12. Quais pontos do currículo devem ser aprimorados, em sua opinião?
Os currículos devem ser atualizados com maior frequência e por profissionais de
mercado com o acompanhamento de docentes atualizados. Na formação técnica há
a necessidade de contarmos com um currículo que proporcione ao discente contato
com as novas tecnologias do mercado.
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13. O que você tem a dizer sobre a sua prática docente?
Devido as grande mudanças de comportamento, ética, e tecnologica, considero-me
defasado para as novas gerações de discentes.

14. Quais expectativas você ainda tem como professor ?
Poder proporcionar aos discentes uma formação adequada para o mercado.

15. Como seria um processo de avaliação eficiente, que contemplasse mais
amplamente questões do conhecimento, das habilidades e das atitudes
(elementos formadores de competências)?
A avaliação dos discentes não pode ser puramente de conhecimentos teóricos sobre
as disciplinas, deve se avaliar as habilidades do saber executar, montar, consertar,
mas deve-se tambem analisar a formação do discente como cidadão responsável e
que respeite os colegas e os superiores e saiba compartilhar o conhecimento e
torne-se disseminador das competências e habilidades necessárias para o
desenvolvimento de um bom trabalho.

16. Como você considera o aluno formado pela ETEC em relação ao mercado
de trabalho?
O (...) realizou grandes investimentos para equipar as Etecs, isto se reflete na
melhor formação dos discentes, que foram capacitados para utilizarem estes
equipamentos e tiveram acesso a novas tecnologias, assim os alunos tem uma
melhor formação técnica com maiores habilidades e competências, porem ainda
aquem as necessidades do mercado.

17. Quanto à qualidade do ensino técnico: mais unidades, mais recursos
financeiros, mais professores, ou uma reforma geral, total e completa para se
manter e/ou melhorar o que já existe? Justifique.
A melhoria do ensino técnico não ocorrerá somente com mais recursos financeiros
ou com mais professores ou com uma reforma completa, trata-se de uma mudança
de filosofia na educação. O ensino técnico depende da formação cientifica do
discente e esta demorará para mudar, pois há a necessidade de mudanças desde a
pré escola, com professores da educação infantil com melhor formação,
remuneração e mais motivados, o mesmo deve ocorrer com os professores do
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ensino técnico, pois atualmente temos muitos professores não qualificados
ministrando aulas no ensino técnico, como comentado anteriormente estes
professores devem acompanhar a evolução tecnologica, necessitando ser
constantemente qualificados e cobrados, com a aplicação de avaliação do
aprendizado das novas tecnologias.

18. Quais os principais desafios e obstáculos que o curso técnico enfrenta e
enfrentará para se tornar um meio de transformação da realidade e
principalmente do aluno como pessoa?
Os desafios são inúmeros, passando desde a educação domestica, com a mudança
no comportamento dos pais, pois atualmente a educação familiar deixa a desejar,
sendo que os alunos possuem somente direitos e não deveres, portanto deve-se
haver uma mudança de comportamento da família brasileira. Somente após a
mudança na educação familiar teremos uma mudança de comportamento dos
discentes dos cursos técnicos. Há a necessidade de mudanças nas leis e na cultura
do povo, com maior respeito as pessoas e maior ética. Portanto trata-se de mudança
cultural que somente ocorrerá com a conscientização do povo sobre a necessidade
de maior respeito a todas as pessoas.

Agradeço a oportunidade de expressar através deste questionário parte do
pensamento sobre a educação técnica e a dificuldade em formar técnicos para o
mercado de trabalho atual.
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QUESTIONÁRIO

Respondente: P2

Dados pessoais
1. Idade: 49
2. Sexo: M

Dados Formação profissional
3. Qual a sua formação na graduação?
Engenheiro Eletricista;
4. Tem Formação em nível de pós-graduação? Sim ( x ) Não (

)

Se sim, qual ?..... Especialização em Engenharia da Computação; MBA em
negócios de Telecomunicações
5.Tem formação na área pedagógica? Sim ( x ) Não (

)

Se sim, qual ?.. Esquema I

Dados sobre atividade docente
6. Há quanto tempo leciona? 25 anos
7.Há quanto tempo leciona na ETEC? 25 anos
8. Exerce outra atividade remunerada? Sim ( x ) Não (

)

Se sim, qual ?..Professor e coordenador de uma Faculdade de Tecnologia.

Dados sobre atuação no ensino técnico
9. Pela sua experiência, o que você tem a dizer sobre a formação profissional
atual dos alunos da ETEC?
Os curso de formação técnica hoje nas ETEC´s estão em certos momentos fora da
realidade do mercado, que em constante mudança dificulta o norteamento para
traçar o perfil do profissional técnico.
Felizmente o projeto pedagógico do cursos baseado em competências ajudam, pelo
menos, à atender alguns setores das empresas. Ex. Manutenção de campo,
laboratórial, e apoio a vendas técnicas.
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Porém nbão vejo mais o técnico como apoio a projetos técnicos, fato hoje
substituído pelo Tecnólogo. Tornou-se mão de obra especializada porém mais
limitada.

10. Quais considerações que você tem a fazer sobre a legislação atual voltada
para a formação profissional do ensino técnico de nível médio?
O Governo Federal estabelece o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, que serve
como referência a elaboração das Matrizes Curriculares e que tiveram como
consultores para a sua elaboração professores do (...), Senai e Instituto Federal.
Fato que contribuiu para que cada um colocassem interesses próprios na mesas de
negociação e não visando melhorar o perfil do profissional para o mercado.
O Catálogo é dubio em relação a atuação de cada formação técnica, falo em relação
ao Eixo de Controle de Processos Industriais, a formações se sobrepõem repetidas
vezes, não é claro e explícito.
A leitura é difícil e exige que quem busca formatar a Matriz Curricular muito
experiência profissional.
O CONFEA/CREA que deveria auxiliar fiscalização não só profissional, mas também
na confecção das matrizes curriculares, é omissa e dificulta a criação de cursos mais
atualizados.

11. Qual a sua visão sobre o atual currículo do curso técnico onde leciona?
Considera que contribui na formação do futuro técnico, em que medida?
O currículo de Eletrônica que leciona peca por tentar ensinar quase nada de tudo.
Há excesso de disciplinas, novamente fruto de um interpretação difícil de um
Catálogo confuso.
Do meu ponto de vista a redução do número de disciplinas seria salutar colocando o
aluno mais tempo para a formação básica e específica, buscando amenizar o pouco
tempo que nossos alunos efetivamente estiveram aprendendo no ensino médio.
Se o currículo contribui para a formação eu digo que sim porém com a ressalva de
que não pratíca minimanente ao que se propõe.
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12. Quais pontos do currículo devem ser aprimorados, em sua opinião?
Primeiro como dito anteriormente a redução da quantidade de componentes
curriculares.
Projetos integradores seriam interessantes, porém neste ponto deveriamos ter um
processo de atribuição de aulas diferente onde o professor deveria ministrar as aulas
no qual foi aprovado em concurso público e as ampliações deveria ser realizadas
por prova não por pontos. Dá maneira com está hoje os cursos técnicos perdem em
identidade costumo dizer que são um barco a deriva.
A falta de formação docente para a disciplina ministrada agrava fortemente a
qualidade do curso.

13. O que você tem a dizer sobre a sua prática docente?
Apesar do preparo das aulas ela poderia ser melhor, não há um comunicação clara
sobre os recursos disponíveis e isto posto, a fase de busca por recursos toma muito
tempo.
Tenho dificuldade de entender qual a interação entre disciplinas, um modo de
visualização dos registros de aulas geral facilitaria ver como o curso esta andando
apesar de não ser o modo correto pois o planejamento de início de semestre deveria
servir para isto, mas é impossível com professor hora-aula encontrar todos para um
planejamento adequado.

14. Quais expectativas você ainda tem como professor ?
Ví ao longo destes anos várias situações e a que mais vejo são professores que
muito reclamam e só.
Acredito que tive oportunidade para minha ascensão dentro da minha carreira como
professor pois tenho claro a minha missão de buscar uma formação de profissional
técnico integro.
Para isto participei de cursos, elaboração de currículo, padronização de
equipamentos e laboratórios, discussão com superintendência, secretarias de
Estado e Municipais, conselhos de Classe e empresas da área de atuação.
Então a minha expectativa é que os professores parem de reclamar e passem a
fazer sua parte como professor que é além das quatro paredes de um sala de aula e
dos muros de uma Escola.
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15. Como seria um processo de avaliação eficiente, que contemplasse mais
amplamente questões do conhecimento, das habilidades e das atitudes
(elementos formadores de competências)?
Não me importa qual método ou processo, o modo eficiente se dá quando todas as
partes envolvidas na avalição compreendem qual o papel de cada um dos atores
envolvidos.
Assim, a explicitação de como se dará a avaliação é primordial, e tão importante
quanto, é o retorno para o aluno dos resultados alcançados e como melhorar e
corrigir os erros.

16. Como você considera o aluno formado pela ETEC em relação ao mercado
de trabalho?
Primeiro tenho dúvidas se estamos atendendo o mercado de trabalho.
O (...) deveria se mais ágil na eleboração de sua matrizes Currículares hoje do
projeto a execução são necessário quase 5 anos, sinto muito o mercado de trabalho
não pode esperar tanto.
E se ouvimos o mercado de trabalho, quando da implantação teremos que ouvir de
novo pois já estará defasado.

17. Quanto à qualidade do ensino técnico: mais unidades, mais recursos
financeiros, mais professores, ou uma reforma geral, total e completa para se
manter e/ou melhorar o que já existe? Justifique.
Planejamento, este é o segredo. Planejamento estratégico com política claras de
expansão dentro de um orçamento.
A sociedade necessita destas formações, o prédio já existe, o equipamento já existe,
o professor já existe, privar esta sociedade de poder utilizar tudo isto é uma
irresponsabilidade.
Manutenção é o básico do que já existe, reforma total exige planejamento e
reponsabilidade de seu gestores, infelizmente a vaidade cega nosso gestores.

18. Quais os principais desafios e obstáculos que o curso técnico enfrenta e
enfrentará para se tornar um meio de transformação da realidade e
principalmente do aluno como pessoa?
A falta de formação básica em matemática e língua portuguesa é o maior obstáculo.
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É triste ver um aluno que não intende o que lê, é um cego no meio da sociedade.
Não se faz nada sem base sólidas, como formar um profissional técnico se ele nem
ao menos consegue ler um Norma ou uma placa de perigo.
Base, necessitamos de formação básica competente. A reforma do Ensino Médio é
fundamental não conheço a proposta em rumo só espero que não piore.
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QUESTIONÁRIO

Respondente: P3

Dados pessoais
1. Idade: 63
2. Sexo: Feminino

Dados Formação profissional
3. Qual a sua formação na graduação?
Letras e Pedagogia.
4. Tem Formação em nível de pós-graduação? Sim ( X ) Não (

)

Se sim, qual ? Pós-Graduação em Ensino a Distância
5. Tem formação na área pedagógica? Sim ( X ) Não (

)

Se sim, qual ? Pedagogia

Dados sobre atividade docente
6. Há quanto tempo leciona? 37 anos
7. Há quanto tempo leciona na ETEC? 34 anos
8. Exerce outra atividade remunerada? Sim ( ) Não ( X )

Dados sobre atuação no ensino técnico
9. Pela sua experiência, o que você tem a dizer sobre a formação profissiona
atual dos alunos da ETEC?
Se compararmos com outras instituições que também oferem o ensino técnico, os
alunos da ETEC ainda continuam sendo um referencial na formação profissional. As
ETECs possuem bons professores, com excelente experiência no mercado de
trabalho, além de profissionais comprometidos com a qualidade daquilo que fazem.
Nesse sentido, pode-se dizer que a formação profissional dos alunos é boa, dentro
dos limites que a estrutura imposta pela atual legislação permite fazer.
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10. Quais considerações que você tem a fazer sobre a legislação atual voltada
para a formação profissional do ensino técnico de nível médio?
A meu ver, a legislação atual provocou desinteresse pelo ensino técnico ao
desvinculá-lo do ensino médio. Alunos que se formam nesse último preferem, via de
regra, entrar para o ensino superior, e são poucos os que podem cursar o ensino
técnico concomitante ao médio, em outra instituição. A exceção fica por conta do
integrado, mas ainda é oferecido por poucas instituições.

11. Qual a sua visão sobre o atual currículo do curso técnico onde leciona?
Considera que contribui na formação do futuro técnico, em que medida?
Há muitos cursos na ETEC e avaliar a matricular de cada um é algo muito complexo,
uma vez que cada curso tem apresentado diferentes propostas. De um modo geral
os componentes curriculares atendem às necessidades do conhecimento primordiais
para a formação de um profissional técnico com responsabilidades e competências
adquiridas.

12. Quais pontos do currículo devem ser aprimorados, em sua opinião?
Alguns cursos, principalmente os do eixo Controle e Processos Industriais deveriam
ter uma quantdade maior de carga horária prática, devido às expectativas que os
alunos trazem no início do curso.

13. O que você tem a dizer sobre a sua prática docente?
Tenho muitos anos de prática docente, e lecionar sempre me foi muito gratificante. O
que mais me encanta nesse processo é o seu aspecto dinâmico. Não me canso de
aprender sunto com os alunos, e gosto muito disso.

14. Quais expectativas você ainda tem como professor ?
As expectativas são positivas e acredito que o ensino no Brasil possa melhorar.
Depende, em parte, de nós, profissionais da educação, não desistirmos diante das
dificuldades. No entanto, a melhora na educação só virá com vontade política de se
fazerem as reformas necessárias em todo o sistema educacional, a começar pela
legislação.
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15. Como seria um processo de avaliação eficiente, que contemplasse mais
amplamente questões do conhecimento, das habilidades e das atitudes
(elementos formadores de competências)?
A avaliação é um processo dinâmico em que aspectos qualitativos devem prevalecer
sobre os quantitativos. Para o ensino técnico, principalente, é necessário avaliar as
competências adquiridas, e se elas estão de acordo com as necessidades do
mercado de trabalho.

16. Como você considera o aluno formado pela ETEC em relação ao mercado
de trabalho?
Nem sempre o aluno formado pela ETEC está em perfeita sintonia com as
necessidades do mercado de trabalho. Veja-se o caso de Santo André, por exemplo.
A cidade perdeu seu perfil industrial, mas ainda não o substituiu por outro. Qual é o
perfil da cidade hoje? De que tipo de profissionais precisa? Acredito que haja a
necessidade de uma mior entrosamento entre o CEETPS e os órgãos locais, como
prefeitura, empresas, sindicatos, para ter-se a certeza do profissional que é
realmente necessário.

17.Quanto à qualidade do ensino técnico: mais unidades, mais recursos
financeiros, mais professores, ou uma reforma geral, total e completa para se
manter e/ou melhorar o que já existe? Justifique.
Creio que mais professores ou mais unidades não irão melhorar a quantidade do
ensino técnico, mas apenas expadir o que já existe. Uma grande melhora na
qualidade viria apenas com uma reforma geral, em que um dos tópicos fosse a real
aproximação da Escola com as Empresas. Hoje, a Escola forma técnicos conforme
sua concepção, de escola, e espera que o mercado de trabalho possa absorvê-los.
Acredito que seria necessário primeiramente conhecer o perfil de profissional que o
mercado de trabalho realmente necessita, e então sim, prepará-lo.

18. Quais os principais desafios e obstáculos que o curso técnico enfrenta e
enfrentará para se tornar um meio de transformação da realidade e
principalmente do aluno como pessoa?
Na verdade são dois os obstáculos que o curso técnico enfrenta para se tornar um
meio de transformação da realidade:
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1º - Sua história: desde sua criação, os cursos técnicos sempre foram vistos como
algo dirigido às classes mais pobres, já que as eleites repugnavam qualquer tipo de
trabalho que pudesse ser associado ao trabalho braçal. Essa ideia, embora possa
ser ridícula, perdurou durante todo o século XX e permancece viva no século XXI. A
prova disso é a enorme quantidade de cursos criados no ensino superior, muitas
vezes de qualidade duvidisa, mas que recebem a preferência de quem terminou o
ensino médio.
2º - A estrutura atual do ensino técnico: oferecê-lo como concomitante ao ensino
médio ou para que já concluiu esse último é, praticamente, colocá-lo em segundo
plano.

Poucos

alunos

terão

vontade

(ou

disposição)

para

cursá-lo

concomitantemente, e, para que aqueles que já concluíram o médio, a cultura que
ainda prevalece em nossa sociedade é a de que o ensino superior oferece muito
mais “status”. Resta a alternativa do ensino técnico integrado ao médio, muito boa,
mas ainda restrita a poucas instituições, dados seus custos e dificuldades.

Na eventualidade de desejar explicitar algo a mais, preencha o espaço abaixo.
Na minha concepção é necessária uma reforma do ensino médio que ponha
novamente o ensino técnico como formação necessária a essa etapa de
escolarização do aluno. O grande desafio, a meu ver, é não se deixar levar pela
tentação de se fazer algo simplista, como na extinta LDB 5692 de 1971.
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QUESTIONÁRIO

Respondente: P4

Dados pessoais
1. Idade: 38
2. Sexo: Masculino

Dados Formação profissional
3. Qual a sua formação na graduação?
Tecnólogo em Eletrônica e Sistemas Digitais.
4. Tem Formação em nível de pós-graduação? Sim ( X ) Não (

)

Se sim, qual ? Automação e Sistemas de Controle - Mecatrônica
5. Tem formação na área pedagógica? Sim ( X ) Não (

)

Se sim, qual ? Licenciatura

Dados sobre atividade docente
6. Há quanto tempo leciona? 11 anos
7. Há quanto tempo leciona na ETEC? 9 anos
8. Exerce outra atividade remunerada? Sim ( X ) Não (

)

Se sim, qual ? Instrutor SENAI

Dados sobre atuação no ensino técnico
9. Pela sua experiência, o que você tem a dizer sobre a formação profissiona
atual dos alunos da ETEC?
Alunos estão saindo do curso com pouca base para o mercado de trabalho que está
cada vez mas competitivo e exigente. Não estamos selecionando os melhores e sim
os que sobrevivem até o final do último semestre.

10. Quais considerações que você tem a fazer sobre a legislação atual voltada
para a formação profissional do ensino técnico de nível médio?
Legislação que na teoria é muito bonita porque visa uma política de inclusão, mas
na prática e no dia a dia não pode ser empregada, porque pressiona os docentes a
passarem

alunos que

não

atingem

os critérios mínimos dos conteúdos
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desenvolvidos durante o semestre. Trabalhamos para progredir um determinado
número de alunos, porque se as metas não forem atingidas sempre existe a ameaça
do curso ser fechado.

11. Qual a sua visão sobre o atual currículo do curso técnico onde leciona?
Considera que contribui na formação do futuro técnico, em que medida?
O atual currículo do curso deve ser mudado, existem muitas unidades curriculares
para pouco tempo, por exemplo como que o aluno do primeiro módulo pode ter aula
de eletrônica analógica sem saber o que é tensão, corrente e resistencia? Aula de
osciloscópio, sem saber ligar um multímetro? Aulas práticas e teóricas em dias
diferentes. São muitas unidades para pouco tempo. Mas é claro que devido ao
esforço de alguns docentes sempre há uma contribuição mesmo que pequena no
futuro dos alunos, sempre tentamos fazer o melhor nas aulas.

12. Quais pontos do currículo devem ser aprimorados, em sua opinião?
No primeiro semestre o aluno deve ter menos unidades e aumentar a carga horária
de outras. Por exemplo: Dois dias de Eletricidade Básica durante todo o peíodo,uma
noite toda de teoria e prática de instalações Elétricas, uma noite toda de montagem
de circuitos elétricos. O que acontece é que logo no início do curso os alunos são
expostos a uma grande quantidade de teorias e muitos já desanimam e desistem.

13. O que você tem a dizer sobre a sua prática docente?
Minha prática docente é baseada no plano de trabalho, no plano de curso da ETEC
e nas experiências anteriores que tive e tenho na indústria e escola SENAI, sempre
avaliando as competências dos alunos para determinados conteúdos, com
atividades feitas nas próprias aulas e com retornos de notas. Visando atender a falta
de tempo do nosso aluno do curso noturno.

14. Quais expectativas você ainda tem como professor ?
Começar e terminar um Mestrado na área de Automação ou Educação, para
ingressar como professor na área do Ensino Superior. E continuar nesta batalha de
melhorar o ensino técnico profissionalizante.
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15. Como seria um processo de avaliação eficiente, que contemplasse mais
amplamente questões do conhecimento, das habilidades e das atitudes
(elementos formadores de competências)?
Uma semana de atividades interdiciplinares tanto práticas quanto teóricas, visando
cobrar dos alunos os conceitos que serão vistos num teste de estágio, ou emprego
na sua área de atuação. Para que isso aconteça cada professor deveria elaborar um
banco de questões que serão usadas neste provão. É claro que está nota não pode
ser o único processo de avaliação do semestre e sim todas as atividades e
exercícios do termo devem ser levados em consideração.

16. Como você considera o aluno formado pela ETEC em relação ao mercado
de trabalho?
Um pouco desatualizado do mercado de trabalho e como não acontece uma
cobrança durante o curso, até os alunos bons são demotivados e acabam apenas se
esforçando um pouco para terminar e concluir o curso. Precisamos ter um
laboratório de microcontroladores, solda SMD, robótica, telecomunicações,etc.

17. Quanto à qualidade do ensino técnico: mais unidades, mais recursos
financeiros, mais professores, ou uma reforma geral, total e completa para se
manter e/ou melhorar o que já existe? Justifique.
Uma reforma geral, sempre escutando alunos, professores, coordenadores,
diretores e representantes de empresas interessados na nossa mão de obra. Não
pode ser feita uma mudança por pessoas que estão no (...), e estão longe da sala de
aula por mais de 20 anos, totalmente desatualizados com a realidade.

18. Quais os principais desafios e obstáculos que o curso técnico enfrenta e
enfrentará para se tornar um meio de transformação da realidade e
principalmente do aluno como pessoa?
Na verdade o curso técnico enfrenta grandes concorrêntes que não existiam no
passado, por exemplo os cursos superiores de 2 e 3 anos, faculdades públicas que
acabam levando nossos melhores alunos, grande quantidade de escolas oferecendo
o mesmo curso numa determinada região. Professores desmotivados por uma
política pública que não respeita o docente, que não paga para o mesmo uma
preparação de aula semanal, só para citar um exemplo.
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Isso são apenas alguns exemplos de como caminhamos para talves a diminuição de
escolas técnicas e profissionalizantes no Brasil, tenho certeza que se não houver
uma mudançano conteúdo das unidades curriculares podemos ter cada vez menos
alunos inscritos nos nossos vestibulinhos e muitos cursos serão fechados.

Na eventualidade de desejar explicitar algo a mais, preencha o espaço abaixo.
Peço desculpas desde já pelos erros de português e concordâncias, e talvez por
exemplos que não ajudem na pesquisa. Se não for útil pode jogar fora que a
amizade continua a mesma.
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QUESTIONÁRIO

Respondente: P5

Dados pessoais
1. Idade: 61
2. Sexo: feminino

Dados Formação profissional
3. Qual a sua formação na graduação?
Letras
4. Tem Formação em nível de pós-graduação? Sim (x

) Não (

)

Se sim, qual ? Unesp e Formação de professores
5. Tem formação na área pedagógica? Sim (x

) Não (

)

Se sim, qual ? Pedagogia

Dados sobre atividade docente
6. Há quanto tempo leciona? 36 anos
7. Há quanto tempo leciona na ETEC? 17
8. Exerce outra atividade remunerada? Sim (

) Não ( x )

Se sim, qual ?

Dados sobre atuação no ensino técnico
9. Pela sua experiência, o que você tem a dizer sobre a formação profissiona
atual dos alunos da ETEC?
Os alunos da Etec são bem aplicados, exigentes. Diferente do que ocorre em outras
escolas estaduais, os alunos das Etecs, demonstram vontade de aprendizado. No
entando, a formação técnica muitas vezes acaba atrapalhando o aluno que ainda
não tem tanta maturidade para cumprio ensino médio e o técnico.

10. Quais considerações que você tem a fazer sobre a legislação atual voltada
para a formação profissional do ensino técnico de nível médio?
........................................................................................................................
.............................................................................................................................
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11. Qual a sua visão sobre o atual currículo do curso técnico onde leciona?
Considera que contribui na formação do futuro técnico, em que medida?
Acredito que a formação técnica auxilie o aluno a escolher qual área de trabalho
deseja exercer. Quanto ao curso da escola em que leciono, penso que ele seja
equiparado ao inicio de uma faculdade, pois os professores são exigentes

e

qualificados para exercer tal trabalho.

12. Quais pontos do currículo devem ser aprimorados, em sua opinião?
A carga horária de aulas dos alunos poderia ser modificada.

13. O que você tem a dizer sobre a sua prática docente?
Posso dizer que é uma profissão em que além de ensinar, também aprendo com os
alunos. Costumo criar certa interação com os alunos para que o cronograma seja
cumprido da melhor da melhor forma possível. Aulas dinâmicas e atualizadas.

14. Quais expectativas você ainda tem como professor ?
De que o ensino público em geral volte a ser o que já foi no passado. Para nós
professores é muito triste enxergar a falta de consideração com a educação pelos
nossos governantes.

15. Como seria um processo de avaliação eficiente, que contemplasse mais
amplamente questões do conhecimento, das habilidades e das atitudes
(elementos formadores de competências)?
Além da aplicação de provas e trabalhos, seria interessante que as habilidades e
competências de cada aluno fosse elemento avaliativo. Existem alunos da área de
humanas que não tem tanta facilidade com exatas e modificar a maneira de cobrar
tais conteúdos seria algo bem interessante.

16. Como você considera o aluno formado pela ETEC em relação ao mercado
de trabalho?
Considero um aluno bem preparado para o mercado de trabalho. Entretanto, os
alunos saem muito bem concituados na teoria. Acredito que assim como no ensino
superior, os alunos sã bem teóricos e pouco práticos, por isso um programa de
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estágios ou aulas mais praticas, seriam interessantes para auxiliar o aluno a se
colocar melhor no mercado de trabalho

17. Quanto à qualidade do ensino técnico: mais unidades, mais recursos
financeiros, mais professores, ou uma reforma geral, total e completa para se
manter e/ou melhorar o que já existe? Justifique.
Trazer mais métodos praticos para os alunos seria algo de extrema importância.

18. Quais os principais desafios e obstáculos que o curso técnico enfrenta e
enfrentará para se tornar um meio de transformação da realidade e
principalmente do aluno como pessoa?
O ensino técnico enfrenta um desafio de maturidade. O grande público são os
jovens alunos da Etec, que não levam com tanta seriedade como pessoas mais
velhas levam o curso. Pelo fato de serem jovens e ainda estarem se encaixando na
área em que desejam atuar, falta maturidade na escolha e na valorização de um
curso tão bom quanto o técnico.
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QUESTIONÁRIO

Respondente: P6

Dados pessoais
1. Idade: 59
2. Sexo: feminino

Dados Formação profissional
3. Qual a sua formação na graduação?
Licenciatura em Letras – Português e Inglês
Licenciatura em Pedagogia
4. Tem Formação em nível de pós-graduação? Sim ( x ) Não (

)

Se sim, qual ? Especialização em: Língua inglesa, Educação a distância,
Educação cognitiva e valores éticos.
5. Tem formação na área pedagógica? Sim ( x ) Não (

)

Se sim, qual ?....................................................

Dados sobre atividade docente
6. Há quanto tempo leciona? 37 anos
7. Há quanto tempo leciona na ETEC? 36 anos
8. Exerce outra atividade remunerada? Sim (

) Não ( x )

Se sim, qual ?...................................................

Dados sobre atuação no ensino técnico
9. Pela sua experiência, o que você tem a dizer sobre a formação profissional
atual dos alunos da ETEC?
Como professora de componentes que compõem a base nacional comum, não me
sinto apta a opinar sobre formação profissional nos aspectos de conhecimento e
habilidades que contribuem para a competência profissional. Quanto aos aspectos
atitudinais, alude-se à formação do ser íntegro, com responsabilidade, cônscio de
seus deveres e limites, não só profissionais mas também de cidadania. Nesse
sentido, a sociedade está comprometida com inúmeros vícios e ausências de
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valores sociais, o que torna a escola excludente. Não vejo a Escola construindo ou
remodelando valores a esses jovens profissionais. (Por sinal, creio que nunca o fez;
haja vista a consequência - quadro social atual). A ETEC, por melhor que seja, não
se exime do quadro nacional.

10. Quais considerações que você tem a fazer sobre a legislação atual voltada
para a formação profissional do ensino técnico de nível médio?
A articulação proposta entre a Educação profissional e o Ensino médio é o melhor
caminho, pois o trabalho faz parte da vida; devemos, sim, incentivar os jovens a
serem producentes.

11. Qual a sua visão sobre o atual currículo do curso técnico onde leciona?
Considera que contribui na formação do futuro técnico, em que medida?
Quanto ao conhecimento e às habilidades, não me sinto apta a responder.

12. Quais pontos do currículo devem ser aprimorados, em sua opinião?
Acredito que a legislação deveria permear atividades mais producentes,ou seja, o
aluno deveria produzir, trabalhar ao mesmo tempo em que estuda. A escola deveria
ser um campo de estudo às atividades por ele realizadas na empresa,
microempresa, ONGs, Startups, etc. Assim, o jovem torna-se autônomo e
principalmente útil. Não me preocupo aqui com as leis trabalhistas, tampouco falo
sobre remuneração; meramente é colocar o aluno em contato com o fazer. O jovem
precisa se sentir reconhecido pelo trabalho desenvolvido. É provável que trabalhos
voluntários sejam um caminho e outros tantos que possam ser construídos. Porém
conhecimento pelo conhecimento não agrega nada.

13. O que você tem a dizer sobre a sua prática docente?
Procuro olhar meu trabalho como um desafio, mas não perder ainda o poder de me
maravilhar ou me encantar com a educação. No dia em que isso ocorrer, não
ministro mais aula. Em cada ano, tenho um planejamento diferente, com dinâmicas,
estratégias e

avaliações renovadas. Não consigo aplicar a mesma aula ou as

estratégias iguais, anos após anos. Os alunos mudam...e acredito que eu também.
Atualmente, tenho me preocupado com esses jovens que estão se tornando adultos,
sem, muitas vezes, paradigmas de valores sociais. Então proponho sempre
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discussões que levem a uma reflexão da contemporaneidade; como eu trabalho com
redação, semanalmente, fica mais fácil. Em termos de conhecimento, é relevante a
produção de texto; saber escrever e compreender pela leitura são dois requisitos
básicos que alguns professores estão deixando de lado, mas não podemos permitir
isso.

14. Quais expectativas você ainda tem como professor ?
Não trago muitas expectativas; só não me permito a perda do encamento pela
educação.

15. Como seria um processo de avaliação eficiente, que contemplasse mais
amplamente questões do conhecimento, das habilidades e das atitudes
(elementos formadores de competências)?
Integralizador entre os vários componentes e áreas. É um atraso secular avaliarmos
o conhecimento pelo conhecimento, sem nada agregar ao jovem. Temos de ter um
objetivo maior, e o conhecimento é o caminho a ser percorrido à aquisição desse
fim; o conhecimento e habilidades e atitudes separadamente não são o fim em si
mesmos, a competência é bem maior, é articuladora e articulada. Articuladora, por
ser um eixo, um instrumento, um olhar entre componentes e áreas; e, articulada, por
ser um produto.

16. Como você considera o aluno formado pela ETEC em relação ao mercado
de trabalho?
Pelas informações que tenho, eles se destacam.

17. Quanto à qualidade do ensino técnico: mais unidades, mais recursos
financeiros, mais professores, ou uma reforma geral, total e completa para se
manter e/ou melhorar o que já existe? Justifique.
Qualificação dos profissionais.

18. Quais os principais desafios e obstáculos que o curso técnico enfrenta e
enfrentará para se tornar um meio de transformação da realidade e
principalmente do aluno como pessoa? *
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Faço uma ressalva. A Educação tanto em nível técnico quanto médio deve sempre
enfatizar a formação do aluno como cidadão. Enfrentamos o caos social, pois a
família deixou de lado essa obrigação, e a Escola deve então cumpri-la (afinal
alguém tem de ser responsável pelas crianças e jovens). Enquanto a Escola não
estiver preparada para isso, ou melhor, os profissionais da educação, estaremos
sujeitos aos desmandos sociais e a gerar profissionais sem o mínimo de
comprometimento social.

Na eventualidade de desejar explicitar algo a mais, preencha o espaço abaixo.
(*) na última pergunta, gostaria de dar um parecer – escreva ...”principalmente como
cidadão” em vez de “como pessoa”, pois pessoa ele sempre será, boa ou má...
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QUESTIONÁRIO

Respondente: P7

Dados pessoais
1. Idade: 50 anos
2. Sexo: Masculino

Dados Formação profissional
3. Qual a sua formação na graduação?
Técnico eletrotécnico feito na Etec Getulio Vargas, Engenheiro Elétrico modalidade
eletrônica ênfase Telecomunicação feito na Faculdade engenharia Industrial FEI),
curso complementar Esquema I e II feito na Fatec São Paulo
4. Tem Formação em nível de pós-graduação? Sim (

) Não ( X )

Se sim, qual ?................................................................
5. Tem formação na área pedagógica? Sim ( X ) Não (

)

Se sim, qual ? Esquema I e II feito na Fatec São Paulo

Dados sobre atividade docente
6. Há quanto tempo leciona ? 25 anos de ensino técnico
7. Há quanto tempo leciona na ETEC? 23 anos na Etec Julio de Mesquita
8. Exerce outra atividade remunerada? Sim ( X ) Não (

)

Se sim, qual ? Trabalho como Supervisor de Manutenção em uma empresa
multinacional de autopeças em São Bernardo do Campo

Dados sobre atuação no ensino técnico
9. Pela sua experiência, o que você tem a dizer sobre a formação profissional
atual dos alunos da ETEC?
Nesta conjuntura atual os alunos da etec não vem com base mínima necessária
devida ao ensino médio ser muito fraco ou má assimilação dos conhecimentos
pelos alunos, por uma questão de passar os alunos sem ter uma condição mínima
necessária.
Após o ingresso destes alunos damos um reforço nas matérias teoricamente vistas
por eles. Em um percentual elevado os alunos não conseguem ter uma raciocínio
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lógico coerente para resolução de problemas simples e básicos. Algo que deveria
ser desenvolvido nas primeira séries.
Depois ser ministrados os

conhecimentos e o desenvolvimento da habilidades

percebo que há um número pequeno que assimilam os conteúdos, mesmo variando
o método de ensino. Parece que não há retenção dos conhecimentos
aparentemente simples e básico.

10. Quais considerações que você tem a fazer sobre a legislação atual voltada
para a formação profissional do ensino técnico de nível médio?
A legislação atual voltada para a formação profissional do ensino técnico é ineficaz
neste momento, pois não foi ouvida a opinião do usuário final da mão-de-obra
formada e dos educadores que estão em sala de aula, só os burocratas dos
gabinetes do setor de educação ou dos politicos que querem diminuir custos e
manter a população em estado inerte, sem questionamentos ou para serem
manipulados de acordo com os seus interesses.
O que precisaria mudar é a meritocracia do conhecimento e das habilidades
específicas com medição através de nota de 0 a 10 para que possam ver ou
quantizar de uma forma simples e rápido. Para alguns educadores isto pode parecer
um retrocesso, os alunos ainda não se habituaram com este conceito qualitativos e
pouco eficiente.
Deveríamos reprovar os alunos que não consegue assimilar os conhecimentos,
mesmo após a recuperação continuada.
Eliminar a recuperação continuada ou empurra para o módulo seguinte.
A duração de 2 anos é insuficiente para assimilição dos conteúdos que estão na
grade curricular mínima dos cursos. Percebo em aula quando o aluno começa
entender o conteúdo é interrompido,pois o tempo é muito curto.

11. Qual a sua visão sobre o atual currículo do curso técnico onde leciona?
Considera que contribui na formação do futuro técnico, em que medida?
No atual currículo do curso técnico tem muitas matérias com nome convidativos, o
conteúdo a ser estudado é muito amplo e genérico, com pouco tempo, acabamos
por dar um resumo do resumo. O curriculo é genérico e de pouca profundidade,
tornando dispersivo e muito pouco interessante para o aluno.
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Há poucos laboratórios para comportar o número de alunos quando a sala não é
dividida ( menos de 30 alunos)

12. Quais pontos do currículo devem ser aprimorados, em sua opinião?
Os pontos a melhorar no curriculo:
a) Perguntar ao cliente final quais as habilidades que ele desejaria para o técnico
formado na Julio de Mesquita. Poderá ser feito o questionario via rede ou internet
b) Retirar os nomes fantasiosos do curriculo

e colocar uma sequência lógica

coerente.
c) Todas as matérias deveriam ter uma conotação técnica prática, se possivel após
uma aula teórica ter uma aula prática relativo ao assunto.

13. O que você tem a dizer sobre a sua prática docente?
A minha prática docente está cada vez melhor, modifica-se com o decorrer do tempo
e os tipos de alunos que surgem no curso. Fiz e faço vários cursos de
aprimoramento com foco na área pedagógica e psicologia para entender um pouco
do ser humano( quase impossível, pois o ser humano é uma caixinha de surpresa,
depende de muitas variáveis que às vezes não são percepitíveis aos educadores)
Após alguns anos de magistério percebi que devemos sempre nos reciclar para
melhorar a nossa prática docente, temos que modificar, pois os nossos alunos estão
vindo com outras habilidades e conhecimento e acaba me motivando.
Outro motivo é que no decorrer do tempo acabamos nos estressando com as
pequenas coisas que os alunos cometem e por este motivo a reciclagem é bem
vinda.
Deveria ser obrigatório a cada 3 anos uma reciclagem de 6 meses com recebimento
de proventos para fazer curso de aprimoramento, atualmente a velocidade da
informação está cada vez mais veloz, conceitos que são atuais neste momento
daqui a pouco não serão mais.

14. Quais expectativas você ainda tem como professor ?
No começo as minhas expectativas eram muito grandes, queria mudar o mundo com
meu tipo de aula, os meus conehcimentos e minhas habilidades.
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Atualmente eu estou convencido que se eu conseguir ajudar uma pessoa, já me
sinto orgulhoso por ter ajudado. Sei que já fiz diferença para alguém. Todos temos o
nosso tempo correto de mudança.

15. Como seria um processo de avaliação eficiente, que contemplasse mais
amplamente questões do conhecimento, das habilidades e das atitudes
(elementos formadores de competências)?
Para uma avaliação eficiente devemos avaliar o aluno nos quesitos :
a) Conhecimento técnico : avaliação dos conteúdos adquirido através de avaliação
escrita ou por observação ou por avaliação prática , variando a nota de 0 a 10.
b) Habilidades interpessoais: avaliação através de observação ou trabalhos práticos
que desenvolvam as habilidades e atitudes para trabalho em equipe, liderança,
respeito as regras, ética, criatividade.... e outras habilidades inerentes a área de
interesse, variando a nota de 0 a 10.
Após a avaliação dos conhecimentos e habilidades devemos avaliar a curva de
ascenção ou não dependendo de cada aluno.
Temos pouco tempo em sala para fazer uma avaliação mais precisa de cada aluno.

16. Como você considera o aluno formado pela ETEC em relação ao mercado
de trabalho?
Neste momento considero um aluno formado na ETEC ou Senai ou outro curso
Técnico um curso fraco, pois não desenvolve a habilidade de resolução de problema
em um contexto geral, tornando-os em um “papagaio” só repetem as mesmas
soluções e são pouco criativos.

17. Quanto à qualidade do ensino técnico: mais unidades, mais recursos
financeiros, mais professores, ou uma reforma geral, total e completa para se
manter e/ou melhorar o que já existe? Justifique.
No quesito da qualidade do ensino as unidades já estão em número adequado nas
cidades do estado de São Paulo, não conheço outros estados para afirmar se são
melhores ou piores. Devemos considerar que os prédios e a estrutura estão
sucateados e muito antigos criando alguns problemas para acessibilidade. Sendo
que o estado tem pouca preocupação.
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Os recursos financeiros destas unidades são muito escasso, faltando às vezes
coisas para necessidade básica(papel higiênico, giz, canetão..). O ideal seria ter um
orçamento anual prévio com os projetos, fazendo um budget e linkado no resultado
final de cada unidade, com um questionario ( com peso) feito de forma clara e
objetiva.
Em questão aos professores não há uma carreira definida de forma clara, o Estado
sempre prorroga qualquer aumento de salário. Os salários atuais não conseguem
cobrir os custos minimos de vida, tornando-se apenas um escape de profissão
momentânea.
Já ouvi de especialistas há uns 8 anos atrás que ser professor é a carreira do futuro,
com salário promissor e respeito, ainda não vi essa mudança. Não há nenhuma
motivação para os atuais jovens que não querem ter a profissão de Professor ou
Educador. Hoje ainda enxergo com salário muito baixo e baixíssimo prestígio e em
alguns casos como complemento de renda.
Muitas das pessoas ainda não se consideram Educadores e sim professores, que
entraram no magistério por uma necessidade momentânea devido a falta de trabalho
na sua área, com o tempo se acostumam e não tem tino para ser um educador e sim
um mera encicoplédia ambulante que joga conteúdo sem nexo nenhum. O Estado
por sua vez não consegue dispensar o mal professor devido as suas regras criadas.
Deveriam ter uma avaliação clara e objetiva, onde após uma nota baixa e passado 2
anos deveriam ser demitidos. O estado não fará isto devido a escassez de Professor
no mercado de trabalho.

18. Quais os principais desafios e obstáculos que o curso técnico enfrenta e
enfrentará para se tornar um meio de transformação da realidade e
principalmente do aluno como pessoa?
Os desafios são muitos para criar uma educação interessante e instigante onde o
aluno questione os conhecimentos que estão sendo adquiridos. Está muito veloz a
mudança da informação e da tecnologia.
Os desafios são adaptar o ensino para as inovações tecnológicas que estão vindo.
A falta de respeito vindo dos alunos mal educado ( não tem mais a hierarquia em
sala professor x aluno), atualmente deixou uma margem muito larga para os alunos
sem critério e respeito, deveria no primeiro momento criar regras rigidas e depois
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flexibilizar, hoje banalizou, os poucos diretores que criam as regras mais rigidas,
vem a Ouvidoria e questiona tudo.
O maior desafio é aumentar o salário do professor, pois com melhor salário terá
mais tempo ou condições financeiras para realizar pesquisa referente a sua matéria.
Às vezes tem que trabalhar nos 3 períodos para conseguir no mínimo para se
sustentar. O estado precisa elaborar e executar uma plano de carreira decente, com
salário condizente de avaliado por meritocracia e com foco no resultado.
O maior obstáculo é não termos um líder visionário ou um grupo que inove em novos
conceitos e que definam a curto, médio e longo e independentemente do mandato
politico deverá ser executado nos detalhes que foi eleaborado.
O grupo de professores na maioria tem pensamentos divergentes e politizados,
tornando difícil um diálogo produtivo e inovador, creio que deveríamos montar um
grupo de professores + sociedade+ politicos definindo estratégias exequível para o
curto, médio e longo prazo.
Eu acredito na educação como o elemento transformador da realidade e do aluno
como pessoa. Precisamos criar um plano de no mínimo de 10 anos máximo de 20
anos consecutivos onde tem as ações imediatas e depois a cada 5 sejam revistas as
ações . Algo inovador que quebre os conceitos e forme o aluno desde o 1º ano até o
último ano de faculdade. Um plano que visualize de forma micro e macro toda a
estrutura educacional do país.
Criar um currículo basico anual por série até o ensino médio. Depois criar o mesmo
para o ensino Técnico e Faculdade para balizar todos os cursos de forma
consistente . Isto evita a manipulação de conteúdos e a não concorrência entre as
escolas, muitas delas adiantam o currículo para dar a falta sensação de escolas
superiores.
As escolas do estado deverão seguir este mesmo currículo. Após o término de cada
ciclo deverão ser avaliada com uma prova de avaliação de retenção de
conhecimento só vai para a fase seguinte àqueles que tiveram uma nota acima de 6
ou 60%. Quando

não obtiveram a nota abaixo do mínimo fazer uma aula de

recuperação ou reforço e repetir a avaliação, algo tipo OAB.
Todos os profissionais técnicos, engenheiros,.... deverão ter um carteirinha tipo
OAB, com avaliação pós o termino do curso com avaliação da retenção do
conhecimento e quando o profissional errar o cliente poderá pedir a anulação da
carteirinha. Neste momento teremos ética profissional e habilitado.
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Na eventualidade de desejar explicitar algo a mais, preencha o espaço abaixo.
Se fosse possível criar um sistema de educação semelhante o de Israel seria muito
interessante:
1 - Todos os cursos são feitos no período da manhã: básicos, ética, matemática,
religião,...
2 - Quando o aluno não consegue assimilar os conhecimentos deverão ter aula de
reforço no mesmo dia no período da tarde
3 - Todos os esportes deverão ser feito no período da tarde
4 - Caso tenha alguma habilidade ou queira fazer um curso técnico no período da
tarde a escola deverá ceder o espaço e ter o professor disponível
5 - Quando o aluno não atingir os objetivos deverão ser chamado os responsáveis
do aluno explicando as dificuldades e fazendo com que o aluno recupere o
conhecimento não assimilado. Caso o aluno não assimile deverá ser direcionado
para atividades e ou adequá-lo a uma atividade produtiva para a sociedade de
acordo com o seu perfil.
Há alunos que gostariam de ter a profissão “a”, ao longo do ensino, serão avaliadas
os conhecimentos e habilidades deste aluno e sendo direcionado para a profissão
que gostaria de ter.
6 - Até o fim do ensino médio deverá ter este formato,depois todos deverão fazer o
serviço militar, homens e mulheres, motivo aprender regras, ética.
7 - Após o término do serviço militar, o aluno que teve boas notas desde o 1 ano e
tiver boas condições e bons conteúdos deverá escolher a sua profissão.

