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RESUMO 

 

 

 

Este estudo se insere na linha de pesquisa Práticas docentes e Formação Profissional e faz 

parte do grupo de pesquisa Educação e Trabalho do PPGE da UNIVALI. Tem como objetivo 

caracterizar os reflexos de cursos técnicos na trajetória ocupacional de estudantes com idade 

igual ou superior a 40 anos, a partir de suas percepções. A pesquisa foi realizada a partir de 

uma abordagem qualitativa no CEDUP Hermann Hering – Blumenau. A coleta de dados 

ocorreu em dois momentos. No primeiro, traçou-se um perfil geral dos estudantes em que foi 

aplicado um questionário com 40 (quarenta) estudantes, com idade igual ou superior a 40 

anos, que frequentam os Cursos Técnicos em Suporte para Informática; Segurança do 

Trabalho; Enfermagem; Mecânica; Contabilidade; Eletrotécnica; Edificações. Após, foram 

realizadas entrevistas com quatro estudantes escolhidos de acordo com a disponibilidade e 

levaram-se em consideração os seus perfis: com maior idade entre os que responderam o 

questionário e ainda cursando o Ensino Médio; um que estava prestes a se aposentar; uma 

aluna que nunca trabalhou fora de casa; um com maior faixa salarial estipulada na pesquisa – 

todos os entrevistados cursam o primeiro módulo. As entrevistas foram transcritas e o 

tratamento de dados foi realizado por meio da análise de conteúdo.  Albornoz (1998), Antunes 

(2004, 2007), Arruda (2002), Ciavatta & Trein (2007), Coutinho (2006, 2009), Dejours (1992, 

2004), Elias (1994), Frigotto (1984, 2002), Ferretti (2002), Kuenzer (2000), Raitz (2003), 

Siqueira (2010) e, Tolfo & Coutinho (2007), são alguns dos autores utilizados para 

fundamentar o trabalho. Os resultados mostram que os CTs refletiram positivamente na 

trajetória ocupacional dos entrevistados e, em alguns casos, superaram as expectativas iniciais 

dos estudantes. O trabalho foi o motivo pelo qual alguns estudantes deixaram os estudos e 

também a razão do seu retorno. Os sentidos atribuídos ao trabalho e à aposentadoria não são 

estáticos, se misturam em diversidade, sendo que vários fatores interferem – remuneração, 

valorização, reconhecimento, relacionamento interpessoal, conhecimento etc. Os estudantes 

não veem a idade como empecilho para os estudos, nem como obstáculo para projetos futuros.   

 

Palavras-chave: Curso Técnico; Trajetória Ocupacional; Educação e Trabalho. 

  



 

 

      

ABSTRACT 

 

 

 

This study is part of the line of research Teaching Practices and Professional Training, and of 

the research group Education and Work of the PPGE of UNIVALI.  It aims to characterize the 

repercussions of the technical course in the career path of students aged 40 years and over, 

based on their perceptions.  The research was carried out using a qualitative approach, at the 

CEDUP Hermann Hering – Blumenau.  Data were collected at two different times.  In the 

first, the general profile of the students was gathered, through a questionnaire with forty 

students aged 40 or over, enrolled in Technical Courses in Information Technology Support; 

Safety at Work; Nursing; Mechanics; Accounting; Power Engineering; Construction 

technician. Four students were then interviewed, selected based on their availability, and 

taking into consideration their profiles; the oldest among those who responded to the 

questionnaire and who was still enrolled in Secondary Education; one who is about to retire; 

one student who had never worked outside the home; and one whose salary range was 

stipulated in the research – all the interviewees were in the first module of the course.  The 

interviews were transcribed, and the data were analyzed by content analysis. Albornoz (1998), 

Antunes (2004, 2007), Arruda (2002), Ciavatta & Trein (2007), Coutinho (2006, 2009), 

Dejours (1992, 2004), Elias (1994), Frigotto (1984, 2002), Ferretti (2002), Kuenzer (2000), 

Raitz (2003), Siqueira (2010) and, Tolfo & Coutinho (2007), are some of the authors used as 

the basis of the work. The results show that the Technical Courses have positive repercussions 

on the career paths of the interviewees, and that in some cases, they surpassed the student’s 

expectations. Work was the reason why some students had left their studies, and also the 

reason for returning to them.  The meanings attributed to the work and retirement are not 

static; they are diverse and they are influenced by various factors – remuneration, 

valorization, recognition, interpersonal relationships, knowledge, etc.  The students do not see 

age as a barrier to studies, nor as an obstacle to future projects. 

 

Keywords: Technical Course; Career Path; Education and Work. 
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INTRODUÇÃO 

  

Historicamente a Educação Profissional sempre foi alvo de polêmicas, seja pelo 

caráter assistencialista e utilitarista nos seus primórdios – no caso dos cursos técnicos pelo 

desprestígio em relação ao ensino propedêutico, principalmente até o final da década dos anos 

de 1960 –, ou pela obrigatoriedade – início da década de 1970, durante o regime militar o que 

durou até meados da década de 1980. Em meados dessa mesma década, com o início do 

processo de redemocratização no Brasil, intensificaram-se as discussões sobre a educação, 

dando origem a um novo projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN), sancionada apenas em 1996. Esta tratou de forma superficial os cursos técnicos, 

porém, decretos e resoluções posteriores trataram de suas especificidades. 

Num mundo de e em mudanças a profissionalização não é garantia de estabilidade, 

sucesso, nem mesmo de emprego. Entretanto, é um dos elementos necessários para tal. 

Atualmente, ao mesmo tempo em que se fala em trabalho em equipe, trabalho em rede e, em 

compartilhamento de informações, há, também, competição dentro e fora das empresas, seja 

por emprego, reconhecimento ou prestígio. Contudo, mesmo com todas as transformações 

advindas da modernidade, o que as pessoas buscam, assim como anteriormente, é melhorar a 

sua vida.  

Essa percepção começou a surgir durante o curso de Pedagogia, período no qual 

surgiu meu interesse pela relação educação e trabalho. Na mesma época em que eu fazia o 

curso, minha mãe, que tinha estudado apenas até o terceiro ano primário ingressou na  

Educação de Jovens e Adultos (EJA). Ela sempre teve vontade de voltar a estudar, mas 

acreditava que já estava “velha” demais e tinha vergonha. Incentivada por mim e pelo meu 

irmão, retomou os estudos depois de mais de 40 (quarenta) anos fora da escola. Seu interesse 

era aprender, visto que não pretendia aumentar o nível de escolaridade por causa de trabalho. 

Paralelo a isso comecei a disciplina de Prática Docente: Projetos Integrados, estudando a EJA, 

que possibilitou ter um pouco mais de conhecimento desta modalidade de ensino.  

No semestre seguinte tive a oportunidade de conhecer a Educação Profissional, que até 

então não tinha me dado conta da “existência”. Nesse período interessei-me pela relação 

educação e trabalho. Porém, por estar trabalhando com educação inclusiva e as vagas de 

trabalho para pedagogos na Educação Profissional serem proporcionalmente menores que as 

de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação Inclusiva, acabei deixando meu 

interesse de lado. No último período da graduação, na disciplina de “Estágio Supervisionado: 
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Pesquisa da Prática Pedagógica”, quando fiz estágio na EJA o interesse pela temática 

ressurgiu. Durante o estágio supervisionado ouvi muitos relatos de estudantes sobre a 

dificuldade em conseguir emprego com remuneração que suprisse as necessidades básicas da 

família, devido ao mercado de trabalho dar preferência às pessoas mais jovens e com maior 

nível de escolaridade. Assim, a intenção primeira de minha investigação era pesquisar os 

reflexos dos estudos no trabalho de estudantes da EJA com idade igual ou superior a 40 

(quarenta) anos. 

Ao fazer o levantamento das pesquisas já realizadas percebi que havia diversos 

estudos com enfoque na relação educação e trabalho com estudantes da EJA. Durante este 

processo tive a oportunidade de trabalhar como coordenadora pedagógica na Educação 

Profissional e interessei-me por pesquisar estudantes com idade igual ou superior a 40 anos, 

que não buscavam o aumento do nível de escolaridade – como os estudantes da EJA –, mas 

uma aprendizagem voltada para o trabalho. Esses estudantes, diferentemente dos jovens que 

estão iniciando uma vida profissional ou que possuem pouca experiência de trabalho, têm 

maior probabilidade de já possuírem uma trajetória ocupacional de tempo significativo. 

Alguns, supostamente, poderiam estar perto da aposentadoria e outros terem ainda uma longa 

trajetória ocupacional pela frente.  

Refazendo a busca, verifiquei que os enfoques das pesquisas encontradas se 

concentram na integração de Curso Técnico (CT) com o Ensino Médio; currículo; formação 

de professores; avaliação; educação por competências e; Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos (PROEJA). Percebi, também, que a maioria das pesquisas está relacionada aos cursos 

técnicos com enfoque nos estudantes jovens. Na atualidade muitos são os estudos realizados 

com sujeitos jovens, em função da tendência do desemprego neste segmento ter aumentado 

sobremaneira. Por isso estas investigações estão em alta e com a implantação do Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), em vários municípios 

brasileiros, destinado também aos cursos técnicos, essa tendência provavelmente 

permanecerá. Assim, provavelmente as pesquisas realizadas com estudantes adultos 

continuarão se concentrando na EJA e PROEJA. 

Considerando as pesquisas realizadas com adultos, encontrei inúmeras sobre a 

subjetividade ou a identidade do trabalhador; estudos com grupos de trabalhadores de um 

setor ou de uma empresa, relacionando idade e escolaridade – escolaridade que já possuem. 

Entretanto, foram poucos trabalhos encontrados que articulasse trajetória ocupacional, cursos 
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técnicos e estudantes com idade igual ou superior a 40 anos (ou faixa etária aproximada).  

Foi a partir desta revisita que observei a importância deste estudo para que se possa 

compreender esse público e assim contribuir para o desenvolvimento de políticas e 

metodologias de ensino que realmente atendam essa demanda. Para tal, a pesquisa verificou 

como os cursos técnicos refletem na trajetória ocupacional desses estudantes, que são minoria 

se comparada com os jovens e, por isso, muitas vezes não são lembrados. Apesar de ainda 

estarem buscando a profissionalização podem já ter uma trajetória extremamente significativa. 

Foi justamente a partir destes aspectos e da revisão da literatura que estabeleci como objetivo 

geral: caracterizar os reflexos de cursos técnicos na trajetória ocupacional de estudantes com 

idade igual ou superior a 40 anos, a partir de suas percepções. 

Estabelecido o objetivo geral, formulei os seguintes objetivos específicos: a) 

Investigar quais os sentidos do trabalho para os estudantes de cursos técnicos; b) Verificar os 

motivos pelos quais os estudantes buscam um curso técnico; c) Identificar quais as 

implicações da idade na relação educação e trabalho; d) Analisar os reflexos de cursos 

técnicos na sua trajetória ocupacional de estudantes a partir de suas percepções. 

A pesquisa, realizada a partir de uma abordagem qualitativa, foi realizada no Centro 

de Educação Profissional Hermann Hering – Blumenau. Para traçar um perfil dos estudantes 

foi aplicado um questionário com 40 (quarenta) estudantes com idade igual ou superior a 40 

anos que frequentam os Cursos Técnicos em Suporte para Informática; Segurança do 

Trabalho; Enfermagem; Mecânica; Contabilidade; Eletrotécnica; Edificações. A partir do 

levantamento do perfil dos estudantes foi elaborado um roteiro de entrevista semiestruturada 

em que participaram 4 (quatro) estudantes. As entrevistas foram transcritas e o tratamento de 

dados foi realizado por meio de análise conteúdo, aspectos estes descritos no capítulo sobre a 

metodologia.  

Convém esclarecer que esta pesquisa teve o objetivo de analisar os reflexos dos cursos 

técnicos na trajetória ocupacional desses estudantes e não a trajetória em si ou o percurso 

realizado por eles. Para tal, nas entrevistas, os estudantes relataram suas trajetórias 

ocupacionais apenas para que se tenha melhor compreensão dos elementos que os constituem 

no momento da entrevista e não para ser analisada como categoria, assim como outros 

elementos que foram expostos pelos entrevistados como desemprego, retorno aos estudos.  

Da mesma maneira, esclareço que tenho a consciência de que a relação educação e 

trabalho não se limita ao exposto na presente pesquisa, sendo um tema complexo, que se 

reflete e, ao mesmo tempo, é reflexo de várias áreas como economia, sociologia, política, 
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educação, saúde, etc. Assim, não tive a pretensão de abordar todos os aspectos e tampouco 

torná-la simplista.  

Vale ressaltar que os estudantes que participaram das entrevistas estavam no primeiro 

módulo do curso técnico e, dessa forma, os reflexos mencionados por eles são representações 

de pessoas que estão pouco tempo no curso. Os reflexos poderiam ser maiores e mais 

significativos, ou não, caso os estudantes tivessem sido entrevistados no último módulo do 

curso. É interessante destacar também, que não foram verificadas as notas obtidas pelos 

estudantes durante o curso. Assim, os dados foram analisados independentemente e sem 

considerar desempenho dos sujeitos da pesquisa.  

Para melhor compreensão de como foi desenvolvido o trabalho, a dissertação está 

estruturada em quatro capítulos: no primeiro apresentar-se-á um breve histórico sobre a 

educação profissional no Brasil; algumas transformações que vem ocorrendo no mundo do 

trabalho e; alguns estudos que se aproximam do tema desta pesquisa.  

No segundo capítulo será explicitado o caminho metodológico percorrido sendo 

descrito os instrumentos de coleta das informações; perfil dos estudantes; entrevistas e; perfil 

dos entrevistados.  

No terceiro capítulo serão apresentados os resultados encontrados na investigação a 

partir da análise de dados que está dividida em quatro eixos, conforme os objetivos 

específicos. Os eixos se configuram em: sentidos do trabalho; razão da busca pelo curso 

técnico; implicações da idade na relação educação e trabalho e; curso técnico e a trajetória 

ocupacional. Em seguida deste, será exposto alguns pontos a se considerar sobre o trabalho ao 

finalizá-lo.  
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1 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL, TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO 

DO TRABALHO E TEMAS DA LITERATURA 

 

Para melhor entendimento dos elementos constituintes deste estudo, este capítulo se 

divide em três partes: educação profissional no Brasil - um breve histórico; transformações no 

mundo do trabalho e; estudos que se aproximam com o tema. Entretanto, esses itens, em 

alguns momentos, se inter-relacionam, pois existem associações entre eles e não estão 

engessados.  

 

1.1 Educação Profissional no Brasil: um breve histórico 

 

Nesta parte do trabalho desenvolver-se-á um breve histórico da educação profissional 

no Brasil, com a finalidade de contextualizar esta modalidade de ensino que até os dias atuais 

contempla questões controversas e polêmicas. No início da colonização brasileira os trabalhos 

manuais ou braçais foram destinados aos índios e escravos, sustentando a cultura de que o 

trabalho operacional é menos nobre do que o intelectual, separando um do outro e, 

consequentemente, quem os desenvolvem. Essa separação não teve origem em nosso país, 

visto que Aristóteles já afirmava “[...] que a cidade modelo não deveria jamais conceder a 

cidadania aos artesãos”, (CUNHA, 2000a, p. 9), porém, o Brasil foi um dos países que 

contribuiu para a manutenção da discriminação. Adotando essa cultura, no período escravista 

os “homens livres se afastavam do trabalho manual para não deixar dúvidas quanto a sua 

própria condição, esforçando-se para eliminar as ambiguidades de classificação social.” 

(CUNHA, 2000c, p. 90). Assim, “herança colonial escravista influenciou 

preconceituosamente as relações sociais e a visão da sociedade sobre a educação e a formação 

profissional.” (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 1999, p.5).  

Em 1785 Portugal, percebendo que o Brasil tinha muitas riquezas naturais, vasta 

condições de navegação e comércio, fatores que aliados com industrialização colocaria em 

risco sua dependência, proibiu a existência de fábricas na colônia. Com o fechamento das 

fábricas, o ensino de profissões sofreu grande impacto. Em consequência, neste período a 

economia ficou baseada fortemente na agroexportação. Cunha (2000c) salienta que, ainda 

durante o período escravista, havia determinados trabalhos manuais que os brancos livres 

queriam desempenhar, ficando os mais pesados e sujos destinados aos negros. Neste período 

as corporações de ofício, por meio de rigorosas normas, dificultavam a entrada de negros, 
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mesmo os livres, havendo uma separação entre “trabalho de negro” e “trabalho de branco”, 

típica da sociedade da época.  

Entretanto, ao longo do período de proibição do funcionamento de fábricas surgiu 

escassez de mão de obra para alguns ofícios que eram negados aos negros, mas que os jovens 

brancos, mesmo os desafortunados, negavam-se a realizar. “O resultado foi o trabalho e a 

aprendizagem compulsórios: ensinar ofícios a crianças e jovens que não tivessem escolha”, 

conforme diz Cunha (2000c, p. 90). Dessa forma, ensinando órfãos e desvalidos de sorte, seria 

possível diminuir dois problemas: diminuir a escassez de mão de obra e a “vagabundagem”. 

Este contexto mostra que menores abandonados, órfãos, homens livres que não 

estavam em condições sociais e política de opor resistência, eram coagidos pelo Estado a 

trabalhar nos arsenais militares e da marinha, local que aprendiam ofícios necessários para 

desempenhar o trabalho a que lhes era destinado. No ano de 1808, recém-chegado ao Brasil, o 

príncipe regente João revogou a proibição do funcionamento das fábricas, o que refletiu na 

perda de privilégios das corporações de ofício e, em consequência seu declínio, sendo extintas 

pela constituição de 1824. Em 1809 o príncipe criou o Colégio das Fábricas, destinado, 

primeiramente a abrigar e ensinar ofícios aos internos da Casa Pia de Lisboa
1
 que foi 

referência para outras instituições que surgiram posteriormente. A aprendizagem 

manufatureira desvinculada da produção industrial e a lentidão no surgimento de indústrias 

levou a desativação do Colégio das Fábricas em 1812. 

No ano de 1810 foram revogadas as proibições de venda por ambulante de certas 

mercadorias, desde que tivessem com os impostos devidamente pagos, aquecendo assim, o 

comércio. Em 1826 foi apresentado o Projeto de Lei sobre a Instrução Pública no Império do 

Brasil, aprovado em 1827 visou organizar o ensino público em todos os níveis. Foi a partir 

desta data que ocorreu a primeira ação concreta para organizar a aprendizagem de ofícios e 

tinha como objetivo 

 

[...] estruturar o conjunto de vários graus de ensino no país, e os 
estabelecimentos por eles responsáveis estariam divididos em quatro níveis e 
seriam denominados: Pedagogias, destinados ao primeiro grau; Liceus 

utilizados para o segundo grau; Ginásios, encarregados de transmitir 
conhecimentos relativos ao terceiro grau; e, por fim, as Academias, 
responsabilizadas pelo ensino superior. (SANTOS, 2000, p. 209). 

                                                           

1 A Casa Pia de Lisboa, de caráter assistencialista, era destinada a recuperação de mendigos e de 

formação educativa de órfãos de Portugal, que vieram na frota que trouxe a família real portuguesa e sua 

comitiva para o Brasil. 
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A versão final do referido projeto incluiu a aprendizagem de costura e bordado para as 

meninas e nos Liceus os meninos aprenderiam desenho, necessário às artes e aos ofícios. A 

partir de 1840 foram criadas as “Casas de Educandos e Artífices” e “Asilos da Infância dos 

Meninos Desvalidos” – que atendia crianças com idade entre 6 (seis) e 12 (doze) anos – 

destinadas a menores abandonados e órfãos, que aprendiam as primeiras letras e, 

posteriormente tinham disciplinas como álgebra, geometria plana e mecânica aplicada às 

artes; escultura e desenho; música. Também aprendiam ofícios como: tipografia, alfaiataria, 

carpintaria, marcenaria, funilaria, tornearia, entalhe, ferraria, serralheria, encadernação, 

courearia ou sapataria. Portanto, concluída a aprendizagem o interno permanecia na casa por 

mais três anos a fim de pagar seus estudos e formar um pecúlio. 

Por iniciativa de sociedades civis foram criados, a partir de 1858, os Liceus de Artes e 

Ofícios que eram mantidos por cotas dos sócios, doações e subsídios governamentais. Os 

cursos eram gratuitos, mas vedados aos escravos, explicitando a discriminação com a mão de 

obra escrava que deveria ser destinada à trabalhos mais sujos e pesados. Embora o intento dos 

Liceus fosse ensinar ofícios manufatureiros, em função da falta de recursos para as oficinas, 

poucos atingiram estes objetivos, limitavam-se à educação geral e ao ensino de desenho em 

cursos noturnos. “O debate acerca da formação para o trabalho vai aparecer de forma pública 

e cadente no cenário político brasileiro durante o período de transição do trabalho escravo 

para o trabalho livre.” (CÊA, 2007, p. 33). Somente com a instauração do regime republicano 

é que as instituições obtiveram recursos suficientes para a criação de oficinas. Neste sentido, 

cabe salientar que o ensino de ofícios, tanto os de iniciativa privada quantos os do Estado, 

legitimavam ideologias aos trabalhadores livres na condição de: 

 

[...] a) imprimir neles a motivação para o trabalho; b) evitar o 
desenvolvimento de ideias contrárias à ordem política, que estava sendo 
contestada na Europa; c) propiciar a instalação de fábrica que se 
beneficiariam da existência de uma oferta de força de trabalho 

qualificada, motivada e ordeira; e d) favorecer os próprios trabalhadores, 
que passariam a receber salários mais elevados (CUNHA, 2000b, p. 4). 

 

Um novo elemento ideológico foi incorporado a estes acima citados como aquele 

referido por Cunha (2000c, p. 92) “[...] o do ensino profissional como antídoto ao pecado”, 

surgido com o fim do Império e a vinda dos padres salesianos ao Brasil. Apesar da 

Constituição de 1891 ter determinado a separação entre Igreja e Estado, o poder que ela 

exercida não se desfez no momento em que a lei foi sancionada. Neste mesmo ano foi 
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proibido o trabalho de menores de 12 anos nas fábricas do Distrito Federal, com exceção das 

tecelagens que poderiam manter crianças de 8 a 12 anos trabalhando de três a quatro horas 

diárias, dependendo da idade, com a finalidade de aprendizado. Ficava proibida também a 

manipulação de produtos explosivos ou corrosivos e algumas máquinas pelos menores.  

Vários fatores, tais como 1) o fim do período da escravatura; 2) o crescimento 

populacional oriundo da imigração estrangeira; 3) a instauração da república; 4) a 

industrialização; 5) o surgimento de movimentos sindicais; que de uma forma ou de outra 

estavam interligados, geraram transformações na educação profissional. Foram criadas, no 

Rio de Janeiro, por meio do Decreto n° 787 de 1906, durante a gestão de Nilo Peçanha, quatro 

escolas profissionais: três delas para a aprendizagem de ofícios em Niterói, Petrópolis e 

Campos e uma para aprendizagem agrícola em Paraíba do Sul.  

Em 1909 Nilo Peçanha assume a Presidência do Brasil, após o falecimento de Afonso 

Pena e assina o Decreto nº 7.566/1909, criando dezenove Escolas de Aprendizes Artífices, 

uma em cada Unidade Federativa. Estas escolas, mantidas pelo Ministério da Agricultura, 

Comércio e Indústria, Estados, municípios e associações particulares, ofereciam ensino 

profissional primário e gratuito em cursos noturnos. As vagas destinavam-se a pessoas de 10 

(dez) a 13 (treze) anos de idade e a matrícula destinava-se preferencialmente para os 

“desfavorecidos de fortuna”. A seguir podem-se ver as exposições preliminares do referido 

Decreto – atualizando a grafia. Considerando, 

 

[...] que o aumento constante da população das cidades exige que se 
facilitem às classes proletárias os meios de vencer as dificuldades sempre 
crescentes da luta pela existência; que para isso se torna necessário, não só 

habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna com o indispensável 
preparo técnico e intelectual, como fazê-los adquirir hábitos de trabalho 
profícuo, que os afastara da ociosidade ignorante, escola do vício e do crime; 
que é um dos primeiros deveres do Governo da República formar cidadãos 
úteis à Nação. 

 

O decreto deixa explícitos os propósitos da criação das Escolas de Aprendizes e 

Artífices: o caráter assistencialista, a manutenção da separação de classes e, também a 

perspectiva utilitarista dos cidadãos. Entretanto, a estrutura inadequada dos edifícios e a falta 

de mestre de ofícios especializados contribuíram para o alto índice de evasão – chegando a 

71,1% no Estado do Espírito Santo, em 1910, segundo Santos (2000). O maior número de 

alunos matriculados acorreu nos anos de 1920, porém, veio a decair drasticamente na década 

posterior. O ensino mais artesanal do que manufatureiro pouco servia às fábricas. Mesmo com 
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esses problemas o modelo de ensino profissional adotado pelas Escolas de Aprendizes e 

Artífices
2
 foi se consolidando e se remodelando até se constituir na rede de Escolas Técnicas.  

No ano de 1927 o projeto que previa o oferecimento obrigatório do ensino 

profissional, de Fidélis Reis, foi sancionado pelo congresso. Na Revolução de 1930 a 

agroexportação deixou de ser o foco da economia e passou a ser fundamentada na 

industrialização em larga escala. Santos (2000, p. 216) diz que “[...] no período situado entre 

1929 e 1957, o incremento do modelo industrial foi da ordem de 475%, fatores esses que 

vieram a contribuir para colocar o Brasil entre as dez maiores economias do mundo”. Com 

processo de industrialização cresce a necessidade de mão-de-obra especializada e a população 

urbana aumenta ainda mais, tornando-se necessário uma reestruturação do sistema 

educacional para atender essa demanda. Conforme Cunha (2000d), nesta época a falta de 

operários qualificados fez com que as empresas trouxessem funcionários do exterior, o que 

acarretava no aumento de salários e a vinda pensamentos reivindicatórios. Para evitar a 

disseminação desses pensamentos, era necessário imprimir uma nova ideologia.   

 

Seria preciso valorizar a busca da qualificação profissional como algo que 
dignificava o trabalhador, algo que ele desejasse para seus filhos, não como 
um destino fatal, mas como algo dotado de valor próprio. Para tanto, o 
ensino profissional teria de deixar de ser destinado aos miseráveis, órfãos, 
abandonados e delinquentes. (CUNHA, 2000d, p. 6). 

 

Em 1930 foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública que instituiu a 

Inspetoria do Ensino Profissional Técnico ampliando a estrutura do ensino profissional no 

Brasil. Neste mesmo ano a Escola Profissional Mecânica organizou o Serviço de Ensino e 

Seleção Profissional (SESP) que, nos seus dez anos de funcionamento sistematizou o ensino e 

ministrou cursos voltados para o trabalho em ferrovias para cerca de 2.400 trabalhadores. 

A Escola Profissional Mecânica contribuiu com o patrocínio da Associação Comercial 

e da Federação das Indústrias de São Paulo, para a fundação do Instituto de Organização 

Racional do Trabalho (IDORT) em 1931, que apresentava o taylorismo como modelo para 

organização da administração das empresas, a utilização adequada de matérias-primas, de 

força de trabalho e de energia motriz e, controle eficiente dos custos. Assim, com o aumento 

da produtividade e diminuição dos custos possibilitaria o aumento de salário dos funcionários 

e em consequência, desmotivaria os movimentos reivindicatórios. Para reduzir os custos eram 

                                                           

2 Em 1942 foi o último ano de funcionamento. 



22 

 

 

      

utilizados exames psicotécnicos
3
 na seleção de trabalhadores e o ensino de ofícios passou a 

ser sistematizado para baratear a formação profissional (CUNHA, 2000c).  

A Constituição Brasileira de 1937 consolidou o Ensino Profissional como “pré-

vocacional” e “profissional”. O ensino propedêutico era destinado à elite que teria condições 

de cursar o Ensino Superior e exerceria o trabalho intelectual, o ensino profissional era 

destinado às classes menos favorecidas e se tornaria trabalho operacional. Neste mesmo ano 

as Escolas de Aprendizes Artífices passaram a oferecer o ensino profissional em todos os 

ramos e graus, sendo transformados em Liceus Profissionais. Nos anos de 1940 ocorreram 

grandes transformações na Educação Profissional que passou a: ser de nível médio; a utilizar 

exames de admissão para o ingresso em escolas industriais; o ensino industrial passa a ser 

vinculado com estrutura de ensino como um todo; cursos divididos em dois níveis – no 1º os 

cursos básico industrial, artesanal, de aprendizagem e de mestria; no 2º curso técnico 

industrial – entre outras. 

Em 1942 o ensino industrial teve duas ramificações: uma constituída pelo ensino 

industrial básico e de responsabilidade do Ministério da Educação e Saúde Pública; e outra de 

iniciativa pública, mas de controle patronal com a criação do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) no governo de Getúlio Vargas, em convênio com a 

Confederação Nacional da Indústria (CNI). Nesta perspectiva, Cunha (2000c) expõe que 

apesar de ser do interesse dos industriais, estes resistiram à instituição da aprendizagem, 

associando escola e trabalho e a remuneração dos aprendizes, sendo preciso o estado obrigá-

los a assumir o SENAI
4
.  

As indústrias eram obrigadas a custear os cursos oferecidos pelo SENAI e 8% de seus 

funcionários deveriam ser menores aprendizes que frequentariam a escola em horário de 

trabalho. A matrícula era prioritariamente para filhos e irmãos de operários de indústrias. 

(SANTOS, 2000). Esta priorização de matrícula para filhos e irmãos de funcionários, 

reforçava a separação de classes e levava ao fatalismo, ao induzir o pensamento de que os 

filhos “devem” seguir a profissão dos pais, ou seja, uma vez filho ou irmão de operário, o 

destino era ser operário. Também, facilitava a moldagem dos alunos às rotinas de fábrica, uma 

vez que nas culturas de suas famílias já estavam impressas esses “moldes”. Cabe lembrar 

também que o Sistema S serve, primeiramente, aos interesses dos empregadores. Desta forma, 

                                                           

3
Exames que serviam para colocar o “homem certo no lugar certo”, selecionar os mais capazes e evitar 

a contratação de agitadores. 
4
Inicialmente Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários, deu início ao Sistema S, atualmente 

é formado pelo SENAI, SENAC, SENAR, SENAT, SEBRAE, SESI, SESC. 
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acaba por atender aos estudantes também, pois os cursos são abertos de acordo com as 

necessidades dos empregadores e, em consequência, há maior possibilidade de emprego aos 

estudantes e egressos. Entretanto, se o ensino é dirigido de acordo com os interesses dos 

empregadores, podendo torna-se “moldador”.  

Neste mesmo ano o Decreto nº 4.127 transforma as Escolas de Aprendizes e Artífices 

em Escolas Industriais e Técnicas
5
. Os egressos de Cursos Técnicos ficam autorizados a 

ingressar no Ensino Superior, desde que seja em área equivalente à sua formação. Porém, o 

ensino técnico continuava sendo marginalizado em relação ao ensino propedêutico. Este era 

destinado às elites que ocupariam funções de dirigentes e o ensino técnico era destinado às 

classes menos favorecidas que executariam trabalhos considerados menos nobres. 

Em 1950, com a aprovação da Lei 1.076, os estudantes que haviam concluído o 

primeiro ciclo do ensino industrial, agrícola e comercial poderiam prestar exames das 

disciplinas não estudadas no seu curso e compreendidas no primeiro ciclo do ensino 

secundário propedêutico. No ano de 1953 foi aprovada a Lei 1.821, esta permitia aos alunos 

egressos de cursos técnicos ingressarem em qualquer curso superior, desde que prestassem 

exames de adaptação do ensino propedêutico. Essa década marcou o ensino técnico industrial 

– principalmente a rede pública – pelos transtornos gerados pela burocracia para contratar 

serviços e comprar insumos, alto índice de evasão, defasagem de recursos humanos e 

materiais e a desconexão do ensino com as necessidades das empresas. 

A equivalência de reconhecimento dos ensinos secundário e profissional, permitindo 

que qualquer aluno que tivesse concluído um desses ensinos pudesse ingressar em qualquer 

curso superior aconteceu somente em 1961, com a LDBEN 4.024. O modelo de ensino médio 

ficou subdivido em dois ciclos: o ginasial – com duração quatro anos – e o colegial – com 

duração de três anos. Essa possibilidade foi estendida ao SENAI que poderia oferecer o curso 

ginasial e o técnico-industrial – este equivalendo ao curso secundário. No entanto, mesmo 

com a equivalência dos ensinos técnico e secundário, este ainda tinha maior prestígio perante 

a sociedade conforme discorre Santos, (2000). 

No ano de 1971, durante o regime militar, com a aprovação da LDBEN 5.692 foi 

                                                           

5 Cunha (2.000d, p. 111) nos explica que “a expressão técnico para caracterizar um curso ou um 

profissional é geralmente empregada de modo equivocada. A raiz desta confusão está no fato de que o termo é 

empregado, tanto como substantivo, designando pessoas que desempenham uma ocupação determinada, também 

como adjetivo. Neste caso é usado para distinguir tipos de ensino (ensino acadêmico x ensino técnico) ou para 

apontar a existência ou não de habilidades específicas no ocupante de um cargo (indivíduo diletante x indivíduo 

técnico).” 
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substituída essa equivalência pela habilitação profissional compulsória em escolas regulares, 

tornando todo o currículo do Segundo Grau em técnico-profissional. Com relação a esse 

período, Frigotto já ressaltava que 

 

O que a profissionalização compulsória consegue é agravar a desqualificação 
do trabalho escolar. A forma pela qual tem sido introduzida a 

profissionalização não profissionalizada. Pelo contrário, passa uma ideia 
deformada do que seja o processo produtivo hoje e desvia a escola de sua 
função precípua – fornecimento de uma estrutura básica do pensamento e 
uma qualificação politécnica (no sentido da tradição marxista); e, ao mesmo 
tempo, mantém inabalável a divisão social do trabalho manual e intelectual, 
entre teoria e prática, organização e execução do trabalho. (FRIGOTTO, 
1984, p. 172-173). 

 

Dessa forma, os efeitos do Segundo Grau Profissionalizante não foram positivos, 

tendo em vista que não se conseguiu abordar nem o ensino propedêutico, nem o 

profissionalizante que era seu foco. Neste período conhecido como tecnicista, a falta de 

laboratórios, insumos, profissionais especializados para atuar no ensino profissionalizante e o 

alto índice de evasão foram os principais motivos pelo fracasso. Santos (2000) salienta que 

em contrapartida as Escolas Técnicas Federais – antigas Escolas Industriais da rede federal – 

durante esse período tiveram grande prestígio devido ao padrão de ensino oferecido. Os 

egressos das Escolas Técnicas Federais tinham maiores chances de emprego que os formados 

nas outras escolas. O número de matrículas subiu consideravelmente, mas na década de 80 

vieram a decair devido à crise e a grande quantidade de técnicos disponíveis no mercado de 

trabalho. 

Em meados dessa mesma década, com o fim do regime militar e o início do processo 

de redemocratização no Brasil, intensificaram-se as discussões sobre a educação que deram 

origem a um novo projeto de LDBEN no final de 1988. A nova LDBEN foi aprovada 

somente em 1996, sob o nº 9.394 e reestruturou a educação no Brasil e, consequentemente, a 

Educação profissional. O capítulo referente à Educação Profissional, disposto separadamente 

da Educação Básica, descrevia, 

 

[...] superando enfoques de assistencialismo e de preconceito social 

contido nas primeiras legislações de educação profissional do país, 

fazendo uma intervenção social crítica e qualificada para tornar-se um 

mecanismo para favorecer a inclusão social e democratização dos bens 

sociais de uma sociedade. Além disso, define o sistema de certificação 

profissional que permite o reconhecimento das competências adquiridas 

fora do sistema escolar (BRASIL, [2009?], p. 5, grifo do autor). 
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Entretanto, o preconceito embutido nas legislações por muito tempo, acabou sendo 

absorvido por grande parte da população, tendo mais prestígio os egressos do Ensino Médio 

propedêutico. A legislação mudou, mas os (pré) conceitos relacionados ao ensino técnico não 

desaparecem do imaginário da população no momento em que a Lei é sancionada. Essa 

desconstrução do imaginário demanda tempo, caso contrário, a sociedade estaria livre deste e 

de outros muitos preconceitos. 

Com a  nova LDBEN o Ensino Médio, agora com duração mínima de três anos, passa 

a constituir a etapa final da Educação Básica. Assim, faculta aos concluintes desta o ingresso 

num curso técnico e/ou curso superior. A referida lei tratava superficialmente da Educação 

Profissional, sendo mais especificado pelo Decreto nº 2.208 de 1997
6
 quando passa a ter três 

níveis: básico; técnico e; tecnológico. O nível básico é a modalidade de educação não formal, 

de duração variável e não sujeito a regulamentação curricular. Nesse caso, o concluinte passa 

a receber certificação de qualificação. O nível tecnológico confere o diploma de Tecnólogo, 

correspondente à educação profissional de nível superior em tecnologia.  

O nível médio de educação profissional, que é o foco desta pesquisa, passa a ter 

organização curricular independente do ensino médio e podendo ser cursado 

concomitantemente ou após a este, no mesmo estabelecimento de ensino ou em outro. 

Disciplinas de caráter profissionalizante cursadas no Ensino Médio passam a poder ser 

aproveitadas em até 25% da carga horária mínima nos cursos técnicos.  

Os sistemas de ensino estadual e federal, por meio de exames, certificação de 

competência, passam a poder dispensar alunos de disciplinas ou módulos de cursos técnicos. 

Os currículos quando estruturados e organizados em etapas com terminalidade podem 

oferecer certificação de qualificação profissional ao final de determinadas etapas. Os 

concluintes dos cursos técnicos recebem o certificado somente com a certificação de 

conclusão do Ensino médio. Santos (2000) chama atenção para o fato de que embora o 

Decreto proporcione uma articulação entre o EM e a Educação Profissional recompõe a 

dualidade entre eles e rompe com a equivalência, pois a educação profissional foi configurada 

como um sistema paralelo.  

Além das resoluções e dos decretos que passaram a dar enfoques mais específicos para 

a educação profissional, outras ações voltadas para esta modalidade foram implementadas. 

Foi o caso do Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador (PLANFOR) criado por meio 

                                                           

6
 O decreto está disponível no site: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2208.htm.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2208.htm
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da Resolução n 126 de 1996, com o intuito de oferecer qualificação e requalificação 

profissional aos beneficiários do seguro desemprego, beneficiários de programas de geração 

de emprego e renda, desempregados ou trabalhadores sob risco de perda do emprego, 

trabalhadores autônomos, e outros grupos sociais economicamente vulneráveis. Raitz (2003) 

salienta que a implementação do PLANFOR depende, muitas vezes de como essa política foi 

implantada pelos gestores municipais e estaduais,  

 

A contratação de uma rede de entidades de educação profissional depende 
também da vontade política dos governos estaduais, não existindo uma 
fiscalização sistemática quanto ao fomento desta participação por parte do 
Ministério do Trabalho, pois não existe uma regra específica na contratação 
dos espaços existentes, mas sim na execução dos cursos em si (RAITZ, 
2003, p. 216). 

 

Por outro lado, Kuenzer (2006, p. 888) salienta que o PLANFOR teve crescente 

disponibilização de recursos passando de R$ 28 milhões em 1995 para R$ 493 milhões em 

2001, atendendo à 15,3 milhões de trabalhadores. Todavia, “a carga horária média dos cursos 

oferecidos passou de 150 horas para 60 horas média, indicando a priorização da quantidade da 

oferta sobre a sua possível qualidade.” (KUENZER, 2006, p. 888). A autora ressalta  ainda, 

que avaliações externas revelam mau uso dos recursos, baixa efetividade social e baixa 

qualidade do PLANFOR. O referido programa não faz parte da educação profissional técnica 

de nível médio, que é o foco desta pesquisa. Entretanto, considerou-se relevante mencioná-lo 

uma vez que está sendo colocado em prática o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (PRONATEC) e, caso este não seja bem gerenciado, corre-se o risco de 

repetir o ocorrido com o PLANFOR. 

Salienta-se que o trabalho se voltará mais para a educação profissional de nível médio, 

pois, caso fosse contemplar os outros níveis – apesar de em alguns momentos serem 

mencionados –, se deixaria de focalizar especificamente no objeto de estudo desta pesquisa. A 

Resolução do Conselho Nacional de Educação / Câmara de Educação Básica (CNE/CEB) N.º 

04 de 1999 estabelece competências requeridas pela educação profissional no Artigo 6º: I - 

competências básicas, constituídas no ensino fundamental e médio; II - competências 

profissionais gerais, comuns aos técnicos de cada área; III - competências profissionais 

específicas de cada qualificação ou habilitação. A mesma resolução especifica a carga horária 

mínima para cada área profissional – 20 áreas no total – bem como a caracterização, as 

competências profissionais gerais do técnico da área. As competências específicas de cada 
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habilitação ficaram a ser definidas pela escola de acordo com o perfil profissional de 

conclusão do curso previsto no currículo.  

A lei nº 10.748 de 22 de outubro de 2003, implementa o Programa Nacional de 

Estímulo ao Primeiro Emprego (PNPE), com várias projetos destinados ao público jovem. No 

ano de 2004 a Resolução CNE/CEB nº 1, de 21 de janeiro estabelece diretrizes para a 

realização de estágios que devem ser sempre curriculares e supervisionados, sendo obrigatório 

ou não obrigatório. O estágio deverá ser formalizado por meio de Termo de Compromisso de 

Estágio e ser acompanhado de apólice de seguro, sendo remunerado ou não. Apenas 

estudantes com idade mínima de 16 poderão realizar estágios e a carga horária máxima diária 

não poderá exceder 6 horas, somando no máximo 30 horas semanais. Estágios não geram 

vínculos empregatícios e suas normas não se aplicam aos menores aprendizes. No ano 

seguinte a Resolução nº 2 de 4 de abril estabelece que as modalidades específicas de estágio 

profissional deverão ser vinculadas a um curso específico de Educação Profissional. Ainda em 

2004 o Decreto nº 5.154 prevê, além das formas mencionadas, a possibilidade da Educação 

Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio com uma única matrícula. 

Já em 2005 a Resolução nº 1 de 3 de fevereiro altera no Art. 5º a carga horária para os 

cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrado ao Ensino Médio, 

ampliando para no  mínimo de 3.000 (três mil) horas para cursos de habilitação profissional 

800 (oitocentas) horas; 3.100 (três mil e cem) horas para cursos de habilitação profissional 

1.000 (mil) horas e; 3.200 (três mil e duzentas) horas para cursos de habilitação profissional 

1.200 horas. A Resolução altera também, no Art. 3º, a denominação dos cursos de Educação 

Profissional, passando a utilizarem-se os seguintes termos: 

 

“I. Educação Profissional de nível básico” passa a denominar-se “formação 
inicial e continuada de trabalhadores”; II. “Educação Profissional de nível 
técnico” passa a denominar-se “Educação Profissional Técnica de nível 
médio”; III. “Educação Profissional de nível tecnológico” passa a 
denominar-se “Educação Profissional Tecnológica, de graduação e de pós-
graduação”. 

 

No mesmo ano a Resolução nº 4, de 27 de outubro inclui a carga horária mínima de 

1.200 (mil e duzentas) horas destinadas à educação geral para os cursos de Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio Integrados ao Ensino Médio, na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos – EJA, cumulativamente com a carga horária mínima 

estipulada para cada habilitação profissional técnica de nível médio. Em 2006 foi criado o 
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PROEJA por meio do Decreto nº 5.840. Fica previsto a articulação do Ensino Fundamental 

com a formação inicial e continuada dos trabalhadores; a articulação do Ensino Médio com a 

formação inicial e continuada ou com habilitação técnica.  

Os cursos de educação profissional técnica de nível médio do PROEJA passam ter 

currículo unificado e com carga horária mínima de 2.400 horas, sendo que destas, fica 

mantida a carga horária mínima de 1.200 horas destinadas à educação geral, conforme a já 

mencionada Resolução nº4 de 2005. O surgimento do PROEJA facilita a possibilidade de 

retomada dos estudos por pessoas que, por algum motivo, abandonaram a escola e desejam 

não somente aumentar o nível de escolaridade, mas um ensino voltado para o trabalho. 

Ainda no ano de 2005 é lançado o Plano de Expansão da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica, sendo construídas 64 (sessenta e quatro) novas unidades na 

primeira etapa para oferecer cursos de qualificação, técnico de nível médio, superior e de pós-

graduação. Em 2007 foi criado o Programa Brasil Profissionalizado com o intuito de 

possibilitar a modernização e a expansão do ensino médio integrado à educação profissional 

nas redes públicas e a segunda etapa do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica. Neste mesmo ano é lançado o Programa Escola Técnica Aberta do 

Brasil (E-TEC) visando oferecer o ensino técnico gratuito à distância em regiões distantes das 

escolas de ensino técnico e nas periferias das grandes cidades. 

No ano de 2008 foi lançado o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio 

(CNCT) que dos 2.800 cursos cadastrados – muitas vezes com denominações distintas para 

designar perfis similares – resultaram em 185 cursos técnicos agrupados em 12 eixos 

tecnológicos, facilitando a definição de políticas públicas e a orientação aos usuários. Com a 

Resolução CNE/ CEB nº 04 de 06 de junho de 2012, houve a incorporação de 35 novos 

cursos ao CNCT e o desmembramento de reorganização de eixos. Atualmente, o CNCT
7
 

conta com 220 (duzentos e vinte) cursos distribuídos em 13 (treze) eixos.  

O PRONATEC criado com a sanção da Lei 12.513/2011 visa democratizar, expandir e 

interiorizar os cursos e programas de formação inicial e continuada e cursos de educação 

profissional técnica de nível médio. A prioridade do Programa é atender estudantes do ensino 

médio da rede pública; trabalhadores; beneficiários dos programas federais de transferência de 

renda; egressos do ensino médio de escolas públicas ou de escolas privadas com bolsa 

integral, oferecendo diversos cursos gratuitos. Os cursos serão oferecidos pela rede Federal de 

                                                           

7
 O catálogo está disponível em: <http://catalogonct.mec.gov.br/catalogo.pdf.  
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Educação Profissional, Científica e Tecnológica, escolas estaduais de Educação Profissional e 

Tecnológica e pelas unidades dos Serviços Nacionais de Aprendizagem.  

Este programa prevê a bolsa-formação para estudantes de cursos técnicos – que 

estiverem cursando o ensino médio de escolas da rede pública – e para trabalhadores de 

cursos de formação inicial e continuada – que estiverem em situação de vulnerabilidade 

social. Os beneficiários da bolsa receberão alimentação, transporte e material escolar. A 

referida lei ainda amplia o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) 

que passa a prover linhas de crédito para estudantes de cursos técnicos e para empresas que 

desejam oferecer cursos técnicos e formação inicial e continua aos seus funcionários. O FIES 

passa a chamar-se Fundo de Financiamento Estudantil.  

Com essas ações, a procura pela educação profissional tende a crescer – esta é a 

intenção – e o Ministério da Educação prevê a disponibilização de recursos para ampliar e 

equipar as redes públicas de educação profissional e tecnológica. A previsão é de que a Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, com 354 (trezentos e cinquenta e 

quatro) campi em 2011, com a terceira etapa do plano de expansão, contará com 562 

(quinhentos e sessenta e duas) unidades até 2014. A rede estadual também deverá ser 

ampliada por meio do Brasil Profissionalizado.  

Percebe-se que, apesar de a LDBEN de 1996 ter tratado superficialmente da Educação 

Profissional – o que pode demonstrar, mesmo que os documentos digam o contrário, houve 

certa prioridade em especificar os outros níveis e modalidades de ensino comparadas com os 

cursos técnicos –, várias resoluções e decretos posteriores trataram de especificar e aprimorar 

esta modalidade de ensino. Estas especificações aliadas com os programas já mencionados 

tendem a fortalecer a Educação Profissional e incentivar a procura por esta modalidade de 

ensino. 

Considerando a ampliação das redes federal e estadual e os Serviços Nacionais de 

Aprendizagem que também oferecerão cursos pelo PRONATEC, sugere-se que necessitarão 

de mais profissionais capacitados para atuar no ensino profissionalizante. Neste sentido, cabe 

questionar se haverá suficientemente profissionais habilitados e com interesse em atuar na 

Educação Profissional, mesmo com ações de capacitação, para atender tal demanda em tão 

pouco tempo. Caso não haja suficientemente profissionais será desperdiçado tempo e dinheiro 

e, ainda, comprometer a aprendizagem dos estudantes. 

Apesar do investimento em cursos técnicos e da quantidade de oportunidade de 

trabalho para seus egressos, cabe também questionar se o interesse da população por esta 



30 

 

 

      

modalidade de ensino cresce proporcionalmente ou se a população ainda o vê com 

desprestígio comparado ao ensino propedêutico. Outro fator a ser considerado é que em um 

mundo de constantes transformações, inclusive no mundo do trabalho, a população tem 

consciência que ela faz parte dessas mudanças e precisa acompanha-las uma vez que está 

inserida não apenas como consumidor, mas como trabalhador? Ciavatta & Trein, em um 

trabalho apresentado na Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPED), já chamavam atenção para o fato de que, 

 

Quaisquer que sejam os projetos de educação e de educação profissional 
para a população brasileira, eles terão por contexto não apenas o trabalho 

incerto, mas a incerteza de usufruir dos bens que o contrato de trabalho ‘por 
tempo indeterminado’ ou ‘de carteira assinada’ antes proporcionava, 
principalmente aos jovens: a independência e/ou a realização de um projeto 
de vida, a constituição de uma família, ter filhos, realizar o ‘sonho da casa 
própria’ etc... (CIAVATTA; TREIN, 2007, p. 12). 

 

Apesar das autoras falarem principalmente dos jovens, isso se aplica aos de mais idade 

que estão no mercado de trabalho e correm o risco de serem excluídos conforme a será visto 

posteriormente numa pesquisa realizada por Coutinho.  

 

1.2 Transformações no mundo do trabalho 

 

Sob vários aspectos o mundo do trabalho vem passando por rápidas e profundas 

transformações no último século. Estas modificações são influenciadas pela industrialização, 

pelos avanços tecnológicos, passando pelas condições de trabalho – considerando carga 

horária semanal, salubridade, conquista de direitos – e, chegando à formação do trabalhador. 

Talvez passando e chegando não sejam as palavras mais adequadas, considerando que a 

industrialização, os avanços tecnológicos, as condições de trabalho e a formação do 

trabalhador, entre outros, estejam intimamente imbricados. As mudanças são percebidas em 

todos os setores que integram a política, a economia, a cultura, a educação e o social, uma vez 

que um interfere no outro. No setor da economia, estas transformações são visíveis desde a 

agricultura até o comércio, apesar de a industrialização ser a maior responsável. Frigotto 

(2002) salienta que, “as transformações que ocorrem na produção, no processo de trabalho, 

vão borrando as fronteiras entre trabalho produtivo e improdutivo. Destroem-se, esterilizam-

se e criam-se novos trabalhos, porém sob uma nova relação.” (FRIGOTTO, 2002, p. 21). 

Há mais ou menos 100 (cem anos) se alguém falasse que nos dias de hoje veríamos e 
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utilizaríamos tantas tecnologias nos carros, nos telefones, nos aviões, na medicina, no 

saneamento, etc., poucos acreditariam. Muitos nem tinham conhecimento da existência de 

alguns destes. Atualmente a microeletrônica e a automação dão conta do que nem se 

imaginava naquela época. Em um porto onde havia estivadores carregando pesados sacos, 

hoje há máquinas modernas que fazem mais trabalho em menos tempo. O trabalho no porto 

deixou de existir? Não. Mas mudou o tipo de trabalho. O que era feito por estivadores hoje é 

feito por máquinas que são projetadas por engenheiros e fabricadas por operários. A 

fabricação e transporte dessas máquinas geraram outros postos de trabalho. No porto há 

operadores e técnicos trabalhando na operação e manutenção dessas máquinas. Neste caso o 

trabalho tornou-se menos braçal e passou a requerer conhecimentos específicos, mesmo que 

de alguma forma em certos momentos seja operacional.  

Os outros setores, como o comércio, por exemplo, também passaram por 

transformações. De vendas no balcão da loja, no qual o vendedor pesava na hora o arroz, o 

feijão, a farinha, passou-se a ter a possibilidade de fazer compras de supermercado sem sair de 

casa. Nesse caso, o trabalho não deixou de existir. A venda passa a ser feita por atendentes, 

tem-se a necessidade de pessoas para criar alimentar sistemas informatizados, cuidar do 

estoque, fazer entregas etc. Essas e tantas outras mudanças aconteceram no trabalho. Alguns 

tipos de trabalhos foram se modificando, outros deixaram de existir e, muitos foram criados, 

como o técnico em segurança do trabalho e técnico em logística, por exemplo. Nenhum 

permaneceu como era – exceto em lugares extremamente isolados ou com condições de vida 

muito precários, que infelizmente sabe-se ainda existir. Dessa forma a sociedade teve perdas e 

ganhos.  

Ganhou-se em termos de consumo, com o acesso a bens e serviços antes não 

imaginados, melhorando a qualidade de vida de parte da população, pois o avanço tecnológico 

beneficiou a indústria que produziu produtos – como máquinas de lavar roupas, meios de 

transporte, computadores, etc. – que tornaram a vida menos dura para parte da população. 

Com o avanço tecnológico aumentou o acesso à informação, bens e serviço. As tecnologias 

também influenciaram na medicina que se utiliza de aparelhos cada vez mais sofisticados. 

Isso tudo e muitos outros avanços em todas as áreas melhoraram a qualidade de vida da 

população, aumentando a expectativa de vida.  

Entretanto, esses ganhos vieram simultaneamente acompanhados de perdas e quedas, 

principalmente para o trabalhador que ao longo da história vem sofrendo, sob vários aspectos, 

com as transformações do trabalho. A divisão do trabalho que vem sendo incrementada desde 
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a produção manufatureira usa sua força física e tolhe a vontade do trabalhador. Cêa (2007, p. 

33) salienta que “a partir do modo de produção capitalista, rompe-se a forma 

predominantemente de aprendizagens das relações sociais a partir da convivência direta nas 

atividades coletivas e no próprio espaço de trabalho, características das sociedades pré-

capitalistas.” A autora diz, ainda, que desse modo, a formação humana tende a reduzir-se à 

formação do ser social. Por outro lado, diminui-se a tendência ou fatalismo dos filhos 

seguirem a profissão dos pais e/ou familiares, surgindo assim, a abertura de novas opções na 

escolha de uma profissão e, também, que aumentou acesso aos conhecimentos científicos. 

Neste sentido, ganhou-se no acesso aos conhecimentos científicos e nas maiores opções de 

escolha da profissão, mas perdeu-se na formação humana.  

Dejours (1992, p. 22) nos lembra de que “de 1914 a 1968 é progressivamente o tema 

das condições de trabalho que se depreende das reivindicações operárias na frente pela 

saúde.”. O autor esclarece ainda que o trabalho físico do operário pré-tayloriano era 

equilibrado pela programação intelectual espontânea do trabalho. Com o processo de 

industrialização esse equilíbrio foi perdido. Dessa forma, não somente o corpo sofreu, mas 

sua alma. Segundo Braverman (1987), passa a ocorrer a separação entre concepção e 

execução, fragmentando o trabalho e, consequentemente, o processo produtivo. Entretanto, 

Antunes & Alves salientam, 

 

Se o fordismo expropriou e transferiu o savoir-faire do operário para a esfera 
da gerência científica, para os níveis de elaboração, toyotismo tende a re-
transferi-lo para a força de trabalho, mas o faz visando a apropriar-se 
crescentemente da sua dimensão intelectual, das suas capacidades 
cognitivas, procurando envolver mais forte e intensamente a subjetividade 
operária. (ANTUNES; ALVES 2004, p. 346-347) 

 

E, Albornoz (1998) considera,  

 

[...] todo trabalho supõe tendência para um fim e esforço. Para alguns 
trabalhos, este esforço será predominantemente físico; para outros, 
predominantemente intelectual. Contudo parece míope e interesseira esta 
classificação que divide o trabalho intelectual e trabalho corporal. A maioria 

dos esforços intelectuais se faz acompanhar de esforço corporal; uso das 
mãos e os músculos do braço enquanto datilografo estas páginas, que vou 
pensando. E o pedreiro usa sua inteligência ao empilhar com equilíbrio os 
tijolos sobre o cimento ainda não solidificado (ALBORNOZ, 1998, p. 11). 

 

Considerando a contribuição desses autores, e refletindo sobre a relação 

produção/consumo, percebe-se que atualmente uma pessoa não é capaz de produzir tudo que 
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consome ou mesmo um produto em sua totalidade, desde a extração da matéria prima, as 

ferramentas que utiliza para tal produção e o produto final. Em algum momento ela irá 

utilizar-se de algo produzido ou cedido por outrem. Neste sentido, Elias (1994, p. 44) salienta 

que 

 

Até nas sociedades mais simples de que temos conhecimento existe alguma 
forma de divisão das funções entre as pessoas. Quanto mais essa divisão 
avança numa sociedade e maior é o intercâmbio entre as pessoas, mais 
estreitamente elas são ligadas pelo fato de cada uma só poder sustentar sua 
vida e sua existência social em conjunto com muitas outras.  

 

Porém, essa dependência nem sempre é percebida pelos sujeitos que formam a 

sociedade. Cada um trabalha, recebe pelo seu trabalho, paga pelos produtos que adquire e 

serviços que se utiliza, numa relação de troca, de compra, mas não a percebe como 

dependência. Assim, nesse contexto, o trabalhador passa a vender seu trabalho deixando de 

ser dono dele. O trabalho deixa de ser regulado pelo trabalhador e passa a ser regulado pelo 

empregador ou pelo consumidor. Dessa forma, Raitz explica que o emprego é algo mais 

recente que o trabalho e se caracteriza pela “[...] relação de venda e compra de trabalho” 

(RAITZ, 2003, p. 56). Nessa relação de compra e venda do trabalho – denominado emprego 

que com o seu surgimento nasce o desemprego –, a divisão entre concepção e execução 

interferem na formação da identidade do trabalhador.  

Nesse aspecto, Moreno (2006, p. 160) contribui quando ressalta “[...] nós vivemos em 

uma sociedade usurpadora do sujeito, impelindo-o por veredas de caráter altamente 

competitivo e flexível.”. Apesar de essa afirmação ser um pouco radical, no que se refere à 

usurpação do sujeito, a competitividade tem sido bastante enfatizada nos últimos tempos, 

sendo inclusive missão de instituições de educação profissional. A competitividade é 

necessária, mas deveria se limitar às empresas.  

Entretanto, no capitalismo “a competição exige a produção de conhecimento científico 

cada vez mais sofisticado, além de que a introdução de inovações tecnológicas na base física, 

tanto quanto na organização das empresas, acaba criando novas demandas em relação aos 

trabalhadores” (FERRETTI, 2002, p. 299). Dessa forma, acaba por transmitir o “espírito” 

competitivo para o trabalhador. Ocorre que a competição começa quando o trabalhador está à 

procura de emprego, nesse caso, competindo com outras pessoas que almejam o mesmo. 

Entretanto, ocorre também, dentro das empresas quando os trabalhadores disputam por um 

cargo mais elevado, pela permanência no emprego, ou mesmo por prestígio. Essa competição 
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nem sempre é leal e ética, o que pode tornar o ambiente de trabalho hostil.  

A competitividade e a corrida por mais informação, mais ideias, mais criatividade, 

mais prestígio, também pode se tornar alienador. Não que as pessoas não devam querer 

aprender coisas novas, evoluir profissionalmente, mas, às vezes já não percebem mais o que 

está a sua volta, os outros se tornam invisíveis e os que não são dotados de tamanha 

inteligência ou não conseguem acompanhar tantas mudanças ocorrendo simultaneamente, 

ficam à margem. São considerados indignos, inferiores, descartáveis, meros executores de 

funções menos nobres que servem de apoio aos “superiores” e, muitas vezes, são 

estigmatizados. É claro que isso não é uma regra, tudo depende da cultura da empresa e de 

como os sujeitos se percebem, percebem os outros e são percebidos. 

Mesmo quando não se é competitivo o “[...] o fato de duas pessoas diferentes lutarem 

por uma mesma oportunidade social [...] origina algo que nenhuma delas pretendeu: uma 

relação competitiva, com suas leis específicas [...]” (ELIAS, 1994, p. 58). Deve-se considerar 

que essa competição entre os trabalhadores, pode ser interessante para o empregador, pois na 

disputa por um cargo mais elevado ou para manter seu posto, os funcionários procuram 

trabalhar mais e melhor, aumentando a produção. Nesse caso, 

 

A acumulação do capital, condição do surgimento e da expansão capitalista, 
deriva dos métodos de expropriação da mais-valia. Ao comprar a “força de 
trabalho”, o capitalista não compra apenas o trabalho necessário à 
reprodução desta força de trabalho. Pelo contrário, o interesse do comprador 
da força de trabalho é o trabalho excedente, o sobre trabalho. O refinamento 
dos métodos de extração de mais-valia é que vai permitir ao capital uma 

acumulação ampliada. (FRIGOTTO, 1984, p. 85).  

 

Assim, o trabalhador se esforça para manter o capital, tendo consciência disso ou não. 

O que quer é ter uma vida digna e para isso precisa trabalhar e estudar. Quanto mais estuda 

menos quer um trabalho operacional, braçal ou mecânico. Ele deseja um trabalho mais “leve” 

– em termos físicos – e, mais intelectual mesmo que este ainda mantenha elementos 

operacionais. Dessa forma, o trabalho braçal e mecânico destinam-se aos que possuem menos 

conhecimento, seja conhecimento escolarizado ou não. Kuenzer (2006), num artigo sobre 

educação profissional e políticas de inclusão, menciona uma pesquisa realizada no setor 

coureiro-calçadista e destaca que na,  

 

[...] fabricação de calçados, em cujo processo são usadas máquinas de 
costura antigas, com baixa densidade tecnológica, em trabalho domiciliar, 
por trabalhadores pouco qualificados e com baixa escolaridade; já as 
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máquinas de bordado têm base microeletrônica, e, por exigirem investimento 
significativo e atualização permanente, são usadas por firmas que 

terceirizam os serviços, atendendo a toda a região, e que contratam 

trabalhadores com escolaridade mais elevada, embora as tarefas sejam 
extremamente simplificadas, limitando-se os operadores a abastecerem e 
vigiarem os equipamentos, eventualmente trocando os programas. 
(KUENZER, 2006, p. 882, grifo meu). 

 

Ou seja, mesmo nos trabalhos operacionais há necessidade de saberes específicos que 

diferenciam a pessoa irá exercer. Arruda (In GOMES 2002, p. 64) já dizia que “é curioso 

como as formas mais rudimentares de trabalho no capitalismo podem conviver, lado a lado, 

com as formas mais sofisticadas, sobretudo nos países pobres.”. Nesta perspectiva, a 

informatização e a automação exigem trabalhadores mais qualificados e especializados,  

 

[...] por um lado, promove e melhora as condições de trabalho dessa parcela 
da força de trabalho; mas, por outro, reduz um número crescente de 
trabalhadores à condição de subqualificados ou mesmo desqualificados, 
sujeitos à insegurança, à instabilidade laboral ou mesmo à marginalidade. 
(ARRUDA, In GOMES 2002, p. 65). 

 

Daí a necessidade de o trabalhador estar em constante aprendizado e aperfeiçoamento, 

para que possa “competir” no mercado de trabalho. Entretanto, há uma parcela da população 

que foi exposta – principalmente a de idade mais avançada que teve sua formação na época da 

ditadura militar – ou está sendo, aos “meios de controle social e os diversos aparelhos 

ideológicos do sistema – inclusive a educação – visam primordialmente a ‘domesticação’ dos 

trabalhadores para a servidão voluntária” (ARRUDA, In GOMES 2002, p. 66). Para esta 

parcela da população a ‘domesticação’ pode chegar a tal ponto que não reajam frente à vida, 

acomodando-se, ou melhor, conformando-se a subsistir. 

Outro fator que pode interferir no trabalho é a idade. Antunes (2004), já chamou 

atenção para o fato de que as pessoas com idade próxima de 40 (quarenta) anos seriam 

consideradas idosas pelo capital. Porém, idade pode não ser problemática quando o 

trabalhador tem formação profissional, mas passa a ser um agravante para os que não a tem. 

Assim, o fator idade associado à falta de profissionalização pode vir a gerar estigmas sobre a 

imagem do trabalhador nas relações de trabalho. Apesar de, socialmente, ser melhor estar 

trabalhando do que estar desempregado ou optar por não trabalhar, isso não significa que haja 

o mesmo reconhecimento no ambiente de trabalho para os que executam trabalhos de menor 

“prestígio” social. Contudo, “hoje muitas organizações já reconhecem o valor dos 

trabalhadores mais velhos, que, se atualizados, podem continuar tão motivados quanto já 
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demonstraram em capacidade e experiência.” (FRANÇA; SOARES, 2009, p. 739). 

Por outro lado, nesse mundo de e em mudanças a profissionalização ou a capacitação 

não é garantia de estabilidade, sucesso, nem mesmo de emprego, mas é um dos elementos 

necessários para tal. Siqueira (2010, p. 172) aponta para o fato de que “[...] muitas pessoas 

pensam que apenas a realização de um curso de nível técnico profissionalizante garante, por 

isso, sua presença em um bom emprego.”. A profissionalização é importante, mas tem-se que 

considerar outros elementos como capacidade de se comunicar, relacionamento interpessoal, 

flexibilidade, etc., contribuem para o ingresso e a permanência no trabalho. Outro fator a se 

considerar é que cada região e cada área de atuação profissional têm suas especificidades e o 

mercado de trabalho é regulado por elas.  

 

1.3 Estudos que se aproximam com o tema 

 

Nesta parte do trabalho apresentar-se-á estudos referentes à temática trajetória 

profissional de estudantes com idade igual ou superior a 40 anos de cursos técnicos . Para tal, 

buscaram-se artigos, teses e dissertações resultantes de investigações encontrados nos bancos 

de dados de Universidades, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) e Scientific 

Electronic Library Online (SciELO). A princípio a busca ocorreu por pesquisas realizadas na 

EJA, pois este era o foco inicial desta investigação. Posteriormente, devido a mudança dos 

sujeitos de pesquisa o levantamento dos estudos já realizados foi refeito com enfoque nos 

estudantes de cursos técnicos. Ao levantar os estudos relacionados ao tema utilizaram-se as 

palavras-chave: curso técnico; trajetória ocupacional; trajetória profissional; educação e 

trabalho.  

Durante o processo verificou-se que a maioria das pesquisas desenvolvidas com cursos 

técnicos tinha enfoques na: integração dos cursos técnicos com o Ensino Médio; currículo; 

formação de professores; avaliação; educação por competências e; PROEJA. A maioria destes 

estudos analisam as políticas públicas, projetos político-pedagógicos, ou seja, de análise 

documental ou pesquisa teórica. Grande parte das investigações associadas aos cursos 

técnicos e com enfoque nos estudantes foi realizada com sujeitos jovens. Estudos com jovens 

estão em alta e com o PRONATEC acredita-se que essa tendência permanecerá.  

Foram encontradas também, muitas pesquisas sobre a subjetividade ou a identidade do 

trabalhador; inserção dos jovens no mercado de trabalho; estudos com grupos de 

trabalhadores de um setor específico ou de uma empresa, relacionando idade e escolaridade. 
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Apesar dos muitos trabalhos encontrados, nenhum deles inter-relacionava trajetória 

ocupacional, cursos técnicos e estudantes com idade igual ou superior a 40 anos (ou faixa 

etária aproximada). Neste sentido, optou-se nesta revista aos estudos já realizados, trazer 

algumas das investigações que mais se aproximaram da temática aqui desenvolvida e que 

contribuíram para a problemática em evidência. Em cada estudo mencionado concentrar-se-á 

nos aspectos relevantes para a presente pesquisa, sem o intuito de esvaziar a amplitude dos 

referidos estudos. 

Coutinho (2006) investigou a trajetória de 43 trabalhadores de um grupo empresarial 

utilizando como estratégia de pesquisa observações e entrevistas semiestruturadas. Apesar não 

ser o objetivo principal da autora, esta considerou importante investigar a trajetória laboral 

dos pesquisados em sua dimensão temporal: passado, presente e futuro. Os resultados da 

pesquisa apontaram a coexistência de dois tipos de trabalhadores: os novos e os antigos. Os 

novos “trata-se de jovens com maior nível de instrução, que têm iniciativa, habilidade para o 

desenvolvimento de tarefas variadas e expectativas de progresso profissional rápido.” 

(COUTINHO, 2006, p. 297). Ressalta ainda, que, estes valorizam a perspectiva individualista, 

no qual a carreira é mais importante que as relações sociais no grupo. Neste caso, mais 

propensos competição, tratada anteriormente. Já os mais antigos são,  

 

[...] àqueles que permaneceram, apesar das mudanças, seja porque a mesma 
não pode prescindir do seu saber/fazer e de sua experiência adquirida [...], ou 

porque ainda existe um grande número de postos de trabalho com tarefas 
bastante simples, repetitivas e desqualificadas. Contudo, esses trabalhadores 
antigos não tem qualquer perspectiva de progresso profissional e correm o 
risco de ser excluídos. (idem, p. 296). 

 

Nesse aspecto a pesquisa de Coutinho se aproximaria da presente, que investiga 

trabalhadores que tem idade para estar no mercado de trabalho há muito e que, supostamente, 

pelo risco de exclusão, procuraram cursos técnicos. Cabe questionar se a idade é determinante 

no risco de exclusão dos mais antigos ou se isso se deve a ausência ou incapacidade de se 

adaptar as mudanças e ao nível de instrução, uma vez que como foram explicitados pela 

autora, estes possuem um saber/fazer que os mais jovens não possuem. O saber/fazer que os 

mais antigos possuem, logo será apreendido também pelos mais jovens, aumentando a 

diferença entre ambos. Daí a necessidade dos trabalhadores mais antigos estudarem e se 

abrirem para as mudanças, não apenas para manterem-se em seus empregos, mas para numa 

eventualidade terem condições de se inserirem com dignidade em outro trabalho, aderindo à 



38 

 

 

      

ideia de educação ao longo de toda a vida que “deve fazer com que cada indivíduo saiba 

conduzir o seu destino, num mundo onde a rapidez das mudanças se conjuga como fenômeno 

da globalização para modificar a relação que homens e mulheres mantêm com o espaço e o 

tempo” (DELORS, 1998, p. 105). Há, também, necessidade de políticas de educação 

profissional que atenda esse público. Não necessariamente uma política que seja exclusiva 

para eles, mas que atenda às suas necessidades. 

Nesse sentido, a pesquisa realizada por Siqueira (2010) no PROEJA, demonstra como 

isso pode ser possível. A pesquisa foi realizada com 10 (dez) estudantes do EM integrado com 

CT em Processos Administrativos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul 

Rio-Grandense, campu Sapucaia do Sul, utilizando história oral como coleta de dados. A 

pesquisa buscava compreender as trajetórias de estudantes trabalhadores que retomam os 

estudos. Nesse aspecto a pesquisa de Siqueira se aproxima da presente, embora esta não 

pretenda analisar a trajetória em si, mas os reflexos dos cursos técnicos na trajetória 

ocupacional. Apesar de a investigação mostrar alto índice de evasão; as dificuldades 

enfrentadas pelos estudantes em conciliar o trabalho, estudo e vida familiar; dificuldades em 

encontrar emprego; etc., os resultados mostram que os estudantes que permanecem no curso 

demonstram expectativas de futuro promissor, a família como incentivadora aos estudos, o 

desejo por um trabalho mais leve. Siqueira diz ainda, não ter encontrado grandes problemas 

existenciais e que estava sendo atendido o proposto pela política do PROEJA. Esta pesquisa 

contribui para refletir também sobre o papel das políticas públicas referentes ao assunto.  

Um estudo realizado por Burnier (2006) contribuiu para reflexões desta investigação 

quando se percebe que o intuito do referido trabalho era “[...] discutir como o mercado de 

trabalho tem sido vivenciado pelos técnicos de nível médio das duas gerações investigadas” 

(BURNIER, 2006, p. 134). A pesquisa contou com dezoito participantes, nos quais, ao longo 

dos três anos de pesquisa, seis estavam cursando o ensino superior e nove já haviam 

concluído – destes, seis ainda atuavam como técnicos. Os pesquisados haviam se formado no 

ano de 1986 e 1996 e a média salarial dos que atuavam como técnicos era de 8,7 salários 

mínimos. 

O estudo mostra que apesar dos técnicos terem uma expectativa positiva com relação 

ao mercado de trabalho, ao término do curso a média salarial ficou aquém do esperado, 

desconstruindo o significado positivo; os estudantes queixavam-se da monotonia, da falta de 

desafios da ocupação exercida e do ritmo de trabalho imposto pelas empresas; criticam o 

modelo tecnológico que leva ao descompromisso social; procuravam diferenciar-se dos que 
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tem menos estudo, mas ao mesmo tempo se identificam por causa de sua trajetória 

profissional demonstrando solidariedade à respeito do tratamento que lhes é dado. Procuram 

se diferenciar também dos que ocupam cargos mais elevados, ao mesmo tempo, em que se 

identificam por almejar crescimento profissional. Cabe lembrar que Burnier investigou ex-

estudantes de cursos técnicos que já haviam concluído há muitos anos e, consequentemente, já 

tinham uma trajetória como técnico de tempo significativo o que difere da atual pesquisa que 

tem como sujeitos estudantes. 

Tolfo & Coutinho (2007) realizaram uma pesquisa com ex-trabalhadores de duas 

empresas estatais, uma de energia elétrica e uma de telefonia, que passaram por processo de 

enxugamento – a primeira foi dividida em duas e a segunda privatizada. Ambas realizaram 

desligamento de funcionários por meio de programas de demissão incentivada ou pela 

aposentadoria. Na primeira empresa foram entrevistados dez trabalhadores egressos (cinco 

com curso superior e cinco com ensino médio) com idades entre 48 e 58 anos na época da 

entrevista, mas, apenas três tinham menos de 40 (quarenta) anos de idade quando foram 

demitidos. Todos haviam trabalhado por mais de dez anos na empresa. Os egressos que 

tinham outras possibilidades de atuação profissional lidaram com a situação de forma menos 

dolorosa. Os que não se sentiam preparados para a reinserção no mercado de trabalho surgiu 

um sentimento de insegurança. As mulheres se adaptaram a viver apenas em função das 

atividades domésticas.  

Na segunda empresa foram entrevistados dez egressos 4 (quatro) com curso superior, 

2 (dois) com curso superior incompleto e 4 (quatro) com 2ª grau técnico, com idades de 38  

(trinta e oito) a 51 (cinquenta e um) anos. Todos com mais de dez anos de trabalho na 

empresa. Os egressos desta empresa também mencionaram incertezas e as autoras ressaltam 

que “os sentimentos de falta de objetivos, medo, finitude e anomia, decorrentes do 

desemprego são plenamente justificáveis, pois a relação entre trabalho e emprego ainda é 

muito forte na nossa sociedade atual.” (TOLFO; COUTINHO, 2007, p. 63). O que mais 

aproxima a pesquisa de Tolfo & Coutinho da presente é a situação de mudança de emprego ou 

de área de atuação, com reinserção no mercado de trabalho de sujeitos de pesquisa que estão 

com idade próxima aos 40 (quarenta) anos. 

É claro que cada pesquisa foi realizada em um contexto determinado de tempo e 

espaço, com suas especificidades de mercado de trabalho, com públicos diferentes, mas 

percebe-se que, apesar das pesquisas não enfocarem em públicos similares e terem objetivos 

distintos, pode-se traçar alguns paralelos. A pesquisa de Coutinho aponta para o risco de 
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exclusão de funcionários antigos com maior saber fazer, mas com baixa escolaridade. Apesar 

de que quanto maior o nível de escolaridade, maiores são as possibilidades de atuação, a 

pesquisa de Tolfo & Coutinho mostra que a reinserção no mercado de trabalho depende da 

capacidade de adaptação e da possibilidade de outras atuações profissionais, não 

necessariamente a idade a e escolaridade. Isso fica retratado na pesquisa de Burnier na qual 

revela que dos dezoito pesquisados, quinze estavam ou haviam cursado o ensino superior, 

apesar de a maioria ainda atuar como técnicos. (colocar ao contrário) 

Como já visto na mencionada pesquisa de Siqueira, muitas pessoas ainda acreditam 

que fazendo um curso técnico é garantia de emprego. Talvez, os sujeitos pesquisados por 

Coutinho estejam sujeitos a exclusão, não pela idade, mas pela falta de reação frente às 

mudanças, estando menos preparados para o mundo de incertezas.  

No próximo capítulo será explicitado o caminho metodológico percorrido sendo 

descrito os instrumentos de coleta das informações; perfil dos estudantes; entrevistas e; perfil 

dos entrevistados.   
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2. TRAJETÓRIA PERCORRIDA: CAMINHO METODOLÓGICO 

 

Este capítulo traça o caminho metodológico da pesquisa determinado de acordo com o 

objetivo previamente estabelecido que é caracterizar os reflexos de cursos técnicos na 

trajetória ocupacional de estudantes com idade igual ou superior a 40 anos, a partir de suas 

percepções. A revisão da literatura, realizada anteriormente, contribuiu para refletir melhor 

sobre os sujeitos escolhidos – que a princípio eram estudantes da EJA –, redimensionando-os 

juntamente com os objetivos da pesquisa, o que possibilitou redesenhar o caminho 

metodológico a ser percorrido. Após os objetivos estabelecidos, optou-se pela abordagem 

metodológica qualitativa, enfoque que seria mais apropriado, pois “[...] a pesquisa qualitativa 

está principalmente interessada em como as pessoas experimentam, entendem, interpretam e 

participam de seus mundos social e cultural.” (LANHASHEAR; KNOBEL, 2008, p. 66).  

Quanto à inserção no campo da pesquisa levaram-se em consideração alguns aspectos: 

situar-se no município em que a pesquisadora reside; esta não ter vínculo direto com a 

instituição – não foi funcionária, nem aluna – e, ter, possivelmente, mais de 50 (cinquenta) 

estudantes com idade igual ou superior a 40 anos matriculados em cursos técnicos, para que 

houvesse quantidade suficiente de sujeitos supostamente dispostos a colaborar com a 

pesquisa. Assim, optou-se pelo Centro de Educação Profissional (CEDUP) Hermann Hering 

situado no município de Blumenau-SC.  

O CEDUP Hermann Hering iniciou suas atividades escolares em março de 1979 sob a 

denominação de CIS – Centro Interescolar de Segundo Grau. A instituição passou por várias 

transformações ao longo do tempo, adequando-se as necessidades da região e às mudanças da 

legislação. Atualmente oferece diversos cursos de formação inicial e continuada de 

trabalhadores, educação profissional técnica de nível médio e, ensino médio integrado a 

educação profissional. Constituindo-se como uma das maiores instituições de educação 

profissional da região de Blumenau, o CEDUP é reconhecido pela população e por empresas, 

atendendo estudantes não somente de Blumenau, mas, também das cidades vizinhas. No 

momento da pesquisa ofertava 14 (quatorze) cursos técnicos de 6 (seis) eixos, conforme o 

CNCT, contemplando diversas áreas e contribuindo para o desenvolvimento da região.   

Definida a instituição, procurou-se uma das representantes da direção do CEDUP para 

explicar os objetivos e a relevância da investigação, ao mesmo tempo, houve o  

comprometimento da pesquisadora em dar retorno dos resultados do estudo, e em seguida a 
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direção assinou o Termo de Autorização (APÊNDICE A)
8
.  

  

2. 1. Instrumentos de coletas das informações 

 

Para atingir os objetivos da pesquisa foi estabelecido dois momentos para a coleta de 

dados. O primeiro momento, com o intuito de traçar um perfil geral dos estudantes de cursos 

técnicos com idade igual ou superior a 40 (quarenta) anos, foi utilizado questionário 

semiestruturado aplicado aos estudantes (APÊNDICE B). No segundo momento, com a 

finalidade de analisar os reflexos dos cursos técnicos na trajetória ocupacional dos estudantes, 

teve-se como primeira intenção formar um grupo focal, pois “os participantes frequentemente 

mudam de ideia sobre questões no curso da discussão, particularmente quando os grupos 

focais abordam um tópico sobre o qual os participantes não haviam prestado muita atenção” 

(BARBOUR, 2009, p. 56). Portanto, apresentam “[...] um ótimo desempenho ao proporcionar 

insights dos processos, em vez dos resultados” (idem, 2009, p. 54). Entretanto, durante a 

aplicação do questionário a enquete feita com os alunos demonstrou que não seria possível em 

função da dificuldade de conciliar um horário em que os sujeitos da pesquisa pudessem 

participar.  

Ficou decidido que o mais apropriado seria então realizar entrevistas áudio-gravadas 

utilizando roteiro semiestruturado (APÊNDICE C), uma vez que “na entrevista a relação que 

se cria é de interação, havendo uma atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta e 

quem responde” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 33). Neste caso, o papel do entrevistador não se 

limita a fazer perguntas, mas há todo um movimento de respeito ao entrevistado – se adequar 

ao horário do entrevistado e não querer que o mesmo se adeque ao horário do entrevistador; 

chegar no horário combinado; levar todo material que necessita para entrevista, evitando que 

a mesma tenha que ser remarcada porque o pesquisador esqueceu algo; não forçar perguntas 

que o entrevistado não queira responder; etc. Lüdke &André (1986) salientam que na 

entrevista semiestruturada há um esquema básico, mas não aplicado rigidamente, sendo 

permitido ao entrevistador fazer adaptações quando necessário,  

 

                                                           

8 No termo de autorização o título da pesquisa era “Cursos Técnicos: reflexos no trabalho de estudantes 

com idade superior a 40 anos” e, posteriormente foi mudado de acordo com as reflexões e refinamento da 

pesquisa, sendo adotado o atual título. 
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O entrevistador deve ficar atento para dirigir, no momento que achar 
oportuno, a discussão para o assunto que o interessa fazendo perguntas 

adicionais para elucidar questões que não ficaram claras ou ajudar a 
recompor o contexto da entrevista, caso o informante tenha ‘fugido’ ao tema 
ou tenha dificuldades com ele (BONI; QUARESMA, 2005, p. 75). 

 

Além disso, o entrevistador pode aproveitar informações não esperadas para 

aprofundar as questões; eliminar perguntas que já tenham sido respondidas durante a 

entrevista, evitando repetições e; relacionar informações de várias questões para formular 

outra pergunta, associando informações, porém sem ser invasivo ou constranger o 

entrevistado. Foi desta forma que se procurou coletar os dados por meio das entrevistas.  

Antes que os estudantes respondessem as questões, foram lhes explicados os objetivos 

da pesquisa e que eles, caso desejassem, seriam voluntários. Para tal, os estudantes assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE D). Ao término da coleta de 

dados, partiu-se para a organização e sistematização das informações para a análise conforme 

os eixos e categorias definidos – como será visto posteriormente. 

Os dados foram analisados por meio da análise de conteúdo, pois sua finalidade “[...] é 

produzir inferências sobre qualquer um dos elementos básicos do processo de comunicação 

[...]” (FRANCO, 2008, p.29) isto é, comparar dados obtidos no discurso dos entrevistados 

com as abordagens teóricas. Lüdke & André salientam que a análise de dados não deva se 

restringir “[...] ao que está explícito no material, mas procure ir mais fundo, desvelando 

mensagens implícitas, dimensões contraditórias e temas sistematicamente silenciados” 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 33, grifo das autoras). Dessa forma, procurou-se associar 

informações de várias questões e utilizar elementos surgidos durante as entrevistas que não 

estavam previstos para a realização da análise.  

 

2.2. Perfil dos estudantes 

 

Após a direção ter assinado a autorização para a pesquisa de campo foi realizada uma 

busca junto à secretaria do CEDUP para identificar e localizar os possíveis sujeitos da 

pesquisa. Posteriormente, investiu-se na aplicação do questionário semiestruturado com os 40 

(quarenta) estudantes de idade igual ou superior a 40 (quarenta) anos. Esta coleta ocorreu no 

período de 19/04/2012 à 02/05/2012. Na segunda etapa da investigação realizou-se as 

entrevistas com os 4 (quatro) estudantes selecionados de acordo com a disponibilidade e 

predisposição para a entrevista. 
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Havia 72 (setenta e dois) estudantes com idade igual ou superior a 40 (quarenta) anos, 

matriculados e distribuídos em 12 (doze) cursos técnicos, do primeiro ao quarto módulo, nos 

períodos matutino, vespertino e noturno. Os estudantes estavam distribuídos em 35 (trinta e 

cinco) turmas diferentes e, devido a isso a aplicação do questionário foi realizada quase que 

individualmente ou em grupos de dois ou três conforme a quantidade de estudantes por turma. 

Nesta etapa, tomou-se o cuidado de procurar os estudantes em momentos próximos aos 

intervalos das aulas para não as interromper.  

Os questionários foram respondidos por estudantes dos CTs em Suporte para 

Informática; Segurança do Trabalho; Enfermagem; Mecânica; Contabilidade; Eletrotécnica; 

Edificações. Como já mencionado anteriormente, o intuito da aplicação do questionário foi 

traçar um perfil geral dos estudantes. Antes de cada aplicação do questionário, foram 

explicados os objetivos da pesquisa e esclarecido que os estudantes eram voluntários e, caso 

desejassem, poderiam optar por não respondê-lo. Foram feitas mais uma ou duas tentativas de 

falar com cada estudante que não estava presente na primeira vez em que foi procurado.  

Durante a aplicação do questionário constatou-se que dos 72 (setenta e dois) 

matriculados em 12 (doze) cursos, apenas 50 (cinquenta) estudantes, distribuídos em 8 (oito) 

cursos, ainda estavam frequentando as aulas. Percebe-se grande evasão desse público. 

Siqueira (2010), investigando os estudantes do PROEJA, ressalta que “nem todos os 

estudantes conseguem conciliar os estudos com as atividades de trabalho.” (SIQUEIRA, 

2010, p. 171).  

Dos 50 (cinquenta) estudantes, 80% (oitenta por cento) foram encontrados e 

responderam o questionário, ou seja, 40 (quarenta) estudantes distribuídos nos 7 (sete) cursos 

técnicos já citados, nos períodos matutino e noturno. Vale lembrar que os respondentes da 

pesquisa não foram selecionados de acordo com seus cursos, mas pela idade se encontravam. 

A distribuição dos estudantes por curso ou por eixo de atuação não é o foco desta pesquisa, 

porém, percebe-se que dos 14 (quatorze) cursos ofertados, em apenas 8 (oito) havia estudantes 

com idade igual ou superior à 40 anos frequentando as aulas. Isso pode significar que algumas 

áreas são pouco atrativas para esse público ou que o próprio mercado de trabalho exclui os 

trabalhadores com esse perfil.  

Na tabela 1 pode-se visualizar a quantidade de estudantes que responderam o 

questionário por curso. Observa-se que havia maior concentração de estudantes em alguns 

cursos. Se forem considerados por eixo, conforme o CNCT, dos 40 (quarenta) respondentes, a 

maior concentração de estudantes com idade igual ou superior a 40 (quarenta) anos estava nos 
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cursos do eixo Controle e Processos Industriais, com 17 (dezessete) estudantes.  No eixo 

Ambiente e Saúde havia 10 (dez) estudantes; 6 (seis) no eixo Infraestrutura; 5 (cinco) no eixo 

Segurança; 1 (um) no eixo Gestão e Negócios; 1 (um) no eixo Informação e Comunicação. 

 

Tabela 1: Número de estudantes que responderam o questionário por curso 

Número de estudantes que responderam o questionário por curso 

Curso  Quantidade de estudantes 

CT Eletrotécnica 10 

CT Enfermagem 10 

CT Mecânica 7 

CT Edificações 6 

CT Segurança do Trabalho 5 

CT Manutenção e Suporte para Informática 1 

CT Contabilidade 1 

Total  40 

Fonte: Tabela elaborada pela pesquisadora a partir da coleta de dados. 

 

Comparando os dados da tabela 1 e 2, constata-se que havia eixos exclusivamente 

masculinos, como o de Controle e Processos Industriais e outros predominantemente 

femininos, como o de Ambiente e Saúde que dos 10 (dez) respondentes, 9 (nove) eram do 

gênero feminino. Esta pesquisa não teve o objetivo de fazer um estudo sobre gênero, porém, 

os dados encontrados mostram três grandes diferenças neste aspecto: 1) a segregação de 

gênero
9
 por eixo de atuação profissional, como já mencionado;

 
2) no percentual de estudantes 

que não estão trabalhando – como será visto posteriormente; 3) no percentual de procura por 

cursos técnicos, como mostra a tabela 2.  

Verifica-se que, do total de respondentes 70% eram homens, ou seja, há 28 (vinte e 

oito) homens para 12 (doze) mulheres. Observa-se também, uma concentração de gênero por 

faixa etária, na qual 45% dos estudantes pesquisados – ou seja, dos 40 (quarenta) 

respondentes, 18 (dezoito) – eram homens na faixa etária dos 40 à 44 anos, sendo que a maior 

concentração de mulheres estava na faixa dos 45 à 49 anos, representando 20% do total, ou 

                                                           

9 Pode-se ter mais informações sobre a segregação de gênero e outros aspectos sobre gênero e trabalho 

em Santa Catarina no trabalho realizado por Santos & Aruto, disponível no sítio 

http://www.sst.sc.gov.br/sine/arquivos/analise/Genero_e_Trabalho_em_SC-01-06-2012.pdf. 

  

 

http://www.sst.sc.gov.br/sine/arquivos/analise/Genero_e_Trabalho_em_SC-01-06-2012.pdf
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seja, 8 (oito) estudantes.  

 

Tabela 2: Percentual de estudantes por faixa etária X gênero 

Percentual de estudantes por faixa etária X gênero* 

Faixa etária 

(em anos) 

Percentual de homens 

por faixa etária 

Percentual de mulheres 

por faixa etária 

% de estudantes por 

faixa etária 

De 40 à 44 45,0% 7.5% 52,5% 

De 45 à 49 17,5% 20,0% 37,5% 

De 50 à 54 2,5% 0,0% 2,5% 

Mais de 55 5,0% 2,5% 7.5% 

% por sexo 70,0% 30,0% Total 100,0% 

Fonte: Tabela elaborada pela pesquisadora a partir da coleta de dados. 

*No questionário foi utilizado o termo “sexo” em vez de “gênero”.  

 

Os dois gráficos abaixo mostram a situação familiar dos alunos.  O gráfico 1, referente 

à situação familiar – estado civil – demonstra que a maioria dos pesquisados estavam ou já 

haviam sido casados, sendo que apenas 10,0% eram solteiros.  

 

Gráfico 1: Situação familiar I – estado civil 

Fonte: Gráfico elaborado pela pesquisadora a partir da coleta de dados. 

 

O gráfico 2, referente a situação familiar – prole – observa-se que apenas 5,0% dos 

pesquisados não haviam tido filhos. Cabe ressaltar, que dos 5,0% pesquisados que 

responderam não ter filhos, 2,5% eram divorciados, ou seja, dos estudantes que responderam 

o questionário, apenas 2,5% – que corresponde a 1 (um)  respondente – não havia constituído 

família ao longo da vida.  

 

77,5% 

10,0% 

12,5% 

casado

solteiro

separado ou divorciado
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 Gráfico 2: Situação familiar II – prole  

 

Fonte: Gráfico elaborado pela pesquisadora a partir da coleta de dados. 

 

Nesse casso, deve-se considerar que a maioria dos respondentes do questionário, além 

dos estudos, possuía família e trabalho, o que pode tornar a vida mais atribulada, pois este fato 

sugere um esforço a mais para conciliar estas três instâncias na vida de cada um dos 

pesquisados. Visualizando o gráfico 3, percebe-se que 67,5% dos estudantes que responderam 

o questionário trabalham mais do que 40 horas semanais ou mais, ou seja, o trabalho e o 

estudo consumiam grande parte do tempo dos estudantes, sobrando pouco tempo para a 

família da qual são os principais responsáveis e também para outras dimensões da vida (lazer, 

esportes, religião, etc). Essa falta de tempo para além do trabalho e dos estudos havia sido 

apontada, também, pelos estudantes do PROEJA, conforme pesquisa realizada por Siqueira 

(2010). Isso aparece, também, nas falas dos entrevistados como poderá ser visto 

posteriormente.  

Comparando a carga horária de trabalho semanal com a situação de trabalho dos 

estudantes, verifica-se que os que trabalhavam mais de 44 (quarenta e quatro) horas semanais 

eram todos assalariados com carteira assinada e representavam 10% dos pesquisados. Dos 

50% que trabalhavam de 40 (quarenta) a 44 (quarenta e quatro) horas semanais, 37,5% (do 

total de pesquisados), eram assalariados com carteira assinada; 7,5% eram servidores públicos 

e; 5,0% eram donos do próprio negócio ou trabalham em negócio familiar. Os estudantes que 

trabalhavam de 20 (vinte) a 30 (trinta) horas semanais – 2,5% do total – eram donos do 

próprio negócio. Os que trabalhavam de 30 (trinta) a 40 (quarenta) horas semanais somavam 

17,5% dos pesquisados, sendo que 5,0 % – do total de pesquisados – eram funcionários 

públicos ou assalariados com carteira assinada e, 12,5% – do total de pesquisados – eram 

donos do próprio negócio, autônomos ou trabalhavam em negócio familiar. Os que 

trabalhavam de quinze a vinte horas semanais somavam 5,0% do total e todos eram 

95,0% 

5,0% 

teve filho(s)

não teve filho
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autônomos. Apenas 2,5% dos pesquisados trabalhavam até dez horas semanais e eram 

assalariados com carteira assinada. Os que não trabalhavam representavam 12,5% dos 

pesquisados. 

 

Gráfico 3: Carga horária de trabalho semanal 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela pesquisadora a partir da coleta de dados. 

 

Por meio da tabela 3, observa-se que os estudantes que trabalhavam representavam 

87,5% dos pesquisados. Do total de pesquisados, 57,5% trabalhavam na área em que estudam 

e 30,0% trabalham em outra área que não de seus estudos. Todos os respondentes do gênero 

masculino estavam trabalhando. Os 12,5% dos estudantes que não trabalhavam eram 

mulheres, ou seja, das 12 (doze) pesquisadas deste gênero, 5 (cinco) não trabalhavam.  

Das estudantes que não trabalhavam, 2 (duas) eram aposentadas e não trabalhavam por 

opção; 1 (uma) estava afastada do trabalho por motivo de saúde; 1 (uma) não trabalhava por 

opção e; 1 (uma) estava desempregada e procurando emprego na área em que estuda. Isto 

significa que do total de pesquisados apenas 1 (um) se declarou desempregado, ou seja, 2,5% 

do total. Vale destacar que das 5 (cinco) estudantes que não trabalham, 4 (quatro) cursam o 

CT de Enfermagem, incluindo a que se encontrava desempregada. Cabe lembrar que a área da 

Enfermagem é regulada pelo COREN (Conselho Regional de Enfermagem) que proíbe o a 

atuação na área antes de concluir o curso.  
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Tabela 3: Situação de trabalho X área de estudo 

Situação de trabalho X área de estudo 

Situação de trabalho 
Trabalha na área em que estuda? 

% por situação de trabalho 
Sim Não 

Negócio familiar 5,0% - 5,0% 

Servidor público 2,5% 7,5% 10,0% 

Dono do próprio negócio 5,0% 2,5% 7,5% 

Autônomo 10,0% 2,5% 12,5% 

Assalariado com carteira assinada 35,0% 17,5% 52,5% 

Total de estudantes que trabalham 57,5% 30,0% 87,5% 

Estudantes que não trabalha - - 12,5% 

Total 100,0%* 

Fonte: Tabela elaborada pela pesquisadora a partir da coleta de dados. 

*7,5% dos pesquisados faz “bicos” – trabalhos eventuais – porém, todos têm outra ocupação como 
principal. Por isso, esta opção não foi considerada na tabela, apenas a atividade principal. A opção 
teria sido considerada se fosse a única assinalada pelos estudantes pesquisados.  

 

Nesse caso, talvez, a ausência de trabalho remunerado pode não ser um problema de 

preconceito de gênero, mas uma questão cultural. Cabe esclarecer, que esta é apenas uma 

suposição, visto que, não foi questionada a razão da opção pelo não trabalho.  Nesse sentido, 

com relação ao Gênero e trabalho em Santa Catarina, Santos & Aruto salientam que  

 

A participação inferior das mulheres no mercado de trabalho ‘convencional’, 
quando comparado ao contingente masculino, é ainda fortemente motivada 
por fatores lastreados na cultura. O conceito convencional de trabalho não 
abrange, por exemplo, um conjunto de atividades relacionado aos afazeres 
domésticos que são tradicionalmente realizados pelas mulheres, distribuídos 

segundo uma divisão do trabalho social marcada pelo atributo sexual. 
(SANTOS; ARUTO, 2012, p. 2). 

 

Os autores mostram ainda, que em Santa Catarina do ano 1992 para 2009 a taxa de 

ocupação dos homens diminuiu de 77,2% para 72,8% e das mulheres elevou-se de 49,8% para 

55,1%. Entre outros fatores, o aumento da participação feminina no mercado de trabalho 

deve-se:  

 

a elevação da escolaridade feminina, a mudança no perfil demográfico 
relacionado à redução no número de filhos, a expectativa de uma maior 
autonomia por parte da mulher e uma maior necessidade ou disponibilidade 
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em contribuir para a manutenção ou elevação da renda familiar. (SANTOS; 
ARUTO, 2012, p. 3). 

 

Estes talvez sejam os motivos pelos quais as estudantes pesquisadas estejam 

procurando os cursos técnicos. Além do fato de, supostamente, estarem com os filhos 

crescidos e terem mais tempo para se dedicar aos estudos. Analisando os estudantes que 

estavam trabalhando, percebe-se que em todas as situações de trabalho – exceto na opção 

funcionário público – o percentual de pesquisados que trabalhavam na área em que estudavam 

é sempre o dobro do percentual dos que não trabalhavam em outra área. A maioria era 

trabalhador assalariado com carteira assinada representando 52,5% do total. A situação de 

trabalho com menor representatividade na pesquisa (5,0%) era a em que os estudantes 

atuavam em negócio familiar. 

A seguir, na tabela 4 verifica-se o tempo que os pesquisados ficaram sem estudar e o 

nível de escolaridade. Convém esclarecer que não foi considerado o intervalo de tempo entre 

o Ensino Médio – caso tenha terminado – e o CT, mas também cursos de formação inicial e 

continuada, outros cursos técnicos, graduações, cursos de idiomas, entre outros. No momento 

da pesquisa a grande maioria dos respondentes (85,0%) tinha escolaridade de nível médio. 

Apenas 5,0%, ou seja, 2 (dois) estudantes não haviam concluído este nível de ensino, 

entretanto, marcaram uma observação no questionário informando que estavam cursando a 

EJA. Percebe-se na tabela 4, que destes, um estava menos de 1 (um) ano sem estudar antes de 

iniciar o CT e que 1 (um) estava sem estudar a mais de 25 (vinte e cinco) anos.  

Constatou-se também que 25,0% dos estudantes ficaram aproximadamente de 20 

(vinte) a 25 (vinte e cinco) anos sem estudar
10

 antes de iniciar o CT. Destes, a grande maioria 

já tinha concluído o Ensino Médio. Os estudantes que ficaram sem estudar por mais de 25 

(vinte e cinco) anos correspondiam 7,5% do total de pesquisados. Esta revelação é importante 

quando se analisa o grande espaço de tempo sem estudar. Neste sentido, vale perguntar aos 

estudantes como foi esse retorno aos estudos – questionamento realizado na entrevista com o 

objetivo de aprofundamentos desta e outras questões. Observa-se, também que, a diferença do 

percentual de estudantes que ficaram de 20 (vinte) a 25 (vinte e cinco) anos sem estudar antes 

de iniciar o CT é muito próxima – apenas 2,5% de diferença – dos que estavam sem estudar a 

menos de 1 (um) ano.
 
 

 

                                                           

10 Na questão 9 pergunta-se quanto tempo o estudante ficou sem estudar antes de iniciar o C.T, alguns 

alunos disseram não saber exatamente quantos anos ficaram sem estudar e colocaram um tempo aproximado. 
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Tabela 4: Tempo sem estudar antes de iniciar o atual curso X nível de escolaridade 

Tempo sem estudar antes de iniciar o atual curso X nível de escolaridade 

Tempo sem 
estudar 

 (em anos) 

Nível de escolaridade Total de 

estudantes por 
tempo sem 

estudar 

Ensino Médio 
incompleto 

Ensino Médio 
Completo 

Graduação 
Incompleta 

Graduação 

Completa 
 

Menos de 1 

anos 
2,5% 17,5% 2,5% - 22,5% 

de 1 à 5 - 7,5% - 2,5% 10,0% 

de 5 à 10  - 15,0% - - 15,0% 

de 10 à 15  - 10,0% 2,5% - 12,5% 

de 15 à 20  - 7,5% - - 7,5% 

de 20 à 25 - 22,5% 2,5% - 25,0% 

Mais de 25  2,5% 5,0% - - 7,5% 

% por nível de 

escolaridade 
5,0% 85,0% 7,5% 2,5% 100,0% 

Fonte: Tabela elaborada pela pesquisadora a partir da coleta de dados. 

 

Na questão sobre a razão pela qual os estudantes buscaram o CTs, apesar de seu 

enunciado dizer “qual a principal razão por ter procurado o Curso Técnico?”, 7,5% dos 

respondentes marcaram mais de uma opção. Portanto, os percentuais apresentados no gráfico 

3 refletem o percentual de respostas e não de estudantes. O gráfico mostra que 36,4% dos 

estudantes procuraram o CT porque buscavam mudança de área profissional. Destes, 37,5% 

responderam que estavam trabalhando na área em que estudam, ou seja, já conseguiram 

mudar de área profissional. Outro dado interessante é que 4,5% procuraram o curso para se 

inserir no mercado de trabalho, ou seja, estavam procurando se inserir no mercado de trabalho 

após os 40 anos de idade. Retomando outras informações do questionário constatou-se que 

destes todas eram mulheres e estavam sem estudar há mais de 20 anos. 

Dos estudantes que marcaram a opção exigência do trabalho, o pesquisado de número 

30, que está no terceiro módulo do CT e trabalha a menos de 1 (um) ano no atual emprego, ou 

seja, responde que foi por exigência do empregador anterior e, mesmo tendo mudado de 

emprego, o estudante continuou o curso. Cabe destacar que o atual emprego deste estudante 

não está relacionado à sua área de estudo. Ou seja, entrou pela exigência do trabalho e mesmo 

tendo trocado de emprego e não atuar na área de estudo, estava continuando o curso. Já o 

estudante de número 36 do questionário marcou duas respostas: exigência do trabalho e 

busca por mudança de área profissional, colocando uma observação “mudança de setor por 

motivo de saúde” (sic 36), ou seja, foi exigido o curso CT para ser recolocado dentro da 
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empresa. 

 

Gráfico 4: Razão pela qual os estudantes procuraram os CTs 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela pesquisadora a partir da coleta de dados. 

 

A partir das informações do gráfico 5, pode-se visualizar que 40,0% dos pesquisados 

já haviam frequentado algum CT. Destes, apenas 10% havia frequentado CT da mesma área 

em que está estudando. Esclarece-se que a pergunta era se o estudante já havia frequentado 

algum outro CT e, não necessariamente o concluído.  

 

Gráfico 5: Estudantes que já frequentaram outro Curso Técnico 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela pesquisadora a partir da coleta de dados. 

 

Outro dado interessante é que, ao contrário do que se imaginava, os trabalhadores 

autônomos – que representam 12%, ou seja, 5 (cinco) respondentes do questionário –, apesar 

de não terem os benefícios da carteira assinada, não estavam entre os com menor faixa 

36,4% 

34,1% 

13,6% 

6,8% 

4,5% 
4,5% busca por mudança de área profissional.

para se qualificar e continuar na área em que
já trabalhava.

outros (nesta opção havia espaço escrever)

busca de uma promoção ou aumento salarial.

exigência do trabalho.

entrada no mercado de trabalho.
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salarial. Os resultados do estudo realizado por Campos (2005) com 7 (sete) trabalhadores 

informais mostra que para os sujeitos da pesquisa a informalidade é uma escolha e não falta 

de opção, apesar das faltas de garantia que tal situação traz.  

Na tabela 5 pode-se perceber que a faixa salarial com maior representatividade era a 

de 2 à 3 salários mínimos com 27,5% do total de estudantes que responderam o questionário, 

ou seja, 11 (onze) estudantes. Destes, apenas 2 (dois) eram autônomos. Dos demais 

autônomos, 1 (um) declarou receber de 3 (três) à 4 (quatro)  salários mínimos; 1 (um) 

declarou receber de 4 (quatro) à 5 (cinco) salários mínimos; 1 (um) declarou receber acima de 

5 (cinco) salários mínimos.  

 

Tabela 5: Relação tempo no atual emprego/trabalho X faixa salarial 

Fonte: Tabela elaborada pela pesquisadora a partir da coleta de dados. 

*Nesta tabela foram agrupados os tempos no atual emprego, diferentemente de como foi aplicado o 
questionário, porém sem alterar os dados. 
**2,5% estudante declarou sua faixa salarial, mas não quanto tempo está no atual trabalho/emprego. 

 

O percentual de estudantes que se encontravam com remuneração até um salário 

mínimo – menor faixa salarial – e os com remuneração maior de cinco salários mínimos – 

maior faixa salarial – foi o mesmo (12,5%). Porém, observa-se que a maioria dos estudantes 

com maior remuneração trabalhava há mais de dez anos no mesmo emprego. O maior 

percentual em relação à faixa salarial é dos 2 a 3 salários mínimos representando 27,0% do 

total, sendo esta faixa salarial a maior variação de tempo no mesmo trabalho. Em relação ao 

tempo no trabalho a faixa com maior representatividade foi a de 1 (um) a 5 (cinco) anos, com 

Relação tempo no atual emprego/trabalho X faixa salarial 

Tempo no atual 

emprego/ 
trabalho* 

Faixa salarial (em salários mínimos) % por 

tempo de 
trabalho De 0 à 1 De 1 à 2 De 2 à 3 De 3 à 4 De 4 à 5 Mais de 5 

Não trabalha 10,0% 2,5% - - - - 12,5% 

Menos de 1 ano - 15,0% 5,0% 2,5% - - 22,5% 

De 1 a 5 anos - 2,5% 10,0% 12,5% 5,0% - 30,0% 

De 5 a 10 anos - - 2,5% - - - 2,5% 

De 10 a 15 anos 2,5% - 7,5% - 2,5% 2,5% 15,0% 

Mais de 15 anos - - 2,5% 2,5% 2,5% 7,5% 15,0% 

Não declarado** - - - - - 2,5% 2,5% 

% por faixa salarial 12,5% 20,0% 27,5% 17,5% 10,0% 12,5% 
Total 

100,0% 
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30,0% dos pesquisados. Percebe-se que a faixa de tempo de trabalho com maior disparidade 

em relação à remuneração dos pesquisados é a dos que trabalhavam de 10 (dez) a 15 (quinze) 

anos no mesmo emprego, existindo estudantes com a menor e a maior faixa salarial 

estabelecida na investigação, apesar de apenas 2,5% estar com menor remuneração. 

 

2.3 Entrevistas  

 

Após traçar o perfil dos estudantes de cursos técnicos com idade igual ou superior a 40 

(quarenta) anos, foram realizadas entrevistas com 4 (quatro) participantes do questionário – 1 

(um) do CT em contabilidade e 3 (três) do CT Segurança do trabalho. Todos estavam no 

primeiro módulo do curso. Seria interessante entrevista-los novamente no último módulo do 

curso, porém o tempo para o término da pesquisa não permite isso.  

A escolha dos estudantes para a entrevista ocorreu pela predisposição demonstrada por 

eles durante a aplicação do questionário e alguns critérios: o estudante com maior idade e 

ainda cursando o EM; 1 (um) que estava prestes a se aposentar; 1 (uma) aluna que nunca 

trabalhou fora de casa; 1 (um) com maior faixa salarial estipulada na pesquisa. O contato com 

os estudantes para as entrevistas foi feito por telefone ou no CEDUP durante o horário de 

aula. Apesar de todos entrevistados fazerem questão de manter seus verdadeiros nomes na 

pesquisa, por questões éticas, receberam nomes fictícios para preservar suas identidades. Um 

dos estudantes foi entrevistado em casa e os outros três no próprio CEDUP, em local 

disponibilizado pela instituição. A entrevista foi pensada de acordo com três eixos 

previamente definidos – trabalho; trabalho e estudo; expectativas para o futuro –, a partir das 

quais foram elaboradas as questões. As entrevistas foram áudio-gravadas e transcritas na 

íntegra, após, sistematizadas em quadro para análise conforme os eixos pré-estabelecidos. 

Posteriormente, os eixos foram redefinidos de acordo com os objetivos específicos e, alguns 

deles, subdivididos em categorias, conforme será visto no próximo capítulo. 

 

2.4 Perfil dos entrevistados 

 

Nesta parte do estudo traça-se um breve perfil dos entrevistados descrito a partir das 

informações dadas por eles, o que possibilitou traçar um panorama da trajetória ocupacional e 

de vida dos pesquisados e compreender o contexto atual em que cada um se encontra. Dessa 

forma as informações e reflexões explicitadas nos eixos de análise serão mais significativas. 
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ANDRÉ  

 

No momento da entrevista André estava com 56 (cinquenta e seis) anos de idade, 

casado, com 12 (doze) filhos – 10 (dez) são seus e 2 (dois) são enteados –, nasceu em Lages e 

morava em Gaspar há uns trinta anos. Diz ter vindo morar na região para “procurar mudar a 

situação, porque lá a situação financeira era um pouco difícil, ai a gente tentou um lugar 

onde a gente pudesse melhorar de vida.” (sic André). O estudante cursava o EM na 

modalidade EJA, concomitantemente com o CT em Contabilidade, mas não na mesma escola. 

Na juventude André parou de trabalhar para estudar e sobre isso relata que: “na minha época, 

a gente... talvez até não estranhou muito... parar de estudar pra trabalhar, parecia ser uma 

rotina correta, aquilo ali, na época a gente pensava que fosse.” (sic André). Mas, que “o 

tempo foi passando e a gente foi vendo que... a gente ficou pra trás [...]” (sic André).  

Este estudante ficou mais ou menos 25 (vinte e cinco) anos sem estudar e ao falar do 

retorno aos estudos disse que “no começo foi tudo difícil, porque a gente está desacostumado. 

Mas depois a gente vai se adaptando, hoje, por exemplo, tem pessoas que talvez até 

estranham. Pô, esse cara podia estar aposentado.” (sic André). Em outro trecho da entrevista 

menciona a falta de oportunidades quando era jovem: “eu morava numa cidade pequena, e 

nessa cidade que eu morava não tinha essas escolas assim, que capacitasse as pessoas ou que 

incentivasse.  Porque se pelo menos tivesse uma escola já era um incentivo.” (sic André).  

Com orgulho, André falou que já atua na área em que estuda há quatro anos e na 

mesma empresa. Durante esse período, fez vários cursos de formação inicial e continuada. No 

momento da entrevista sua remuneração era de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
11

. 

Relatou que seu primeiro emprego foi de auxiliar na construção civil, mas que não “parou” no 

emprego. Ao longo de sua vida teve muitos trabalhos, principalmente como autônomo, mas 

sem profissão.  

A experiência do desemprego e do trabalho desqualificado parece ter sido constante na 

vida de André. Em seu relato, disse que “teve uma época, em que morava em Joinville, eu 

entreguei mais ou menos uns trinta currículos. E eu não consegui um emprego.” (sic André). 

O entrevistado ressalta, ainda, que nessa época ficou uns 2 (dois) anos desempregado, fazendo 
                                                           

11 Equivalente a 2,41 salários mínimos tendo como referência o salário mínimo nacional. 
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“bicos” para viver e, “o tempo foi passando, eu trabalhei num lugar, trabalhei no outro, 

trabalhei em várias empresas e... em nenhuma eu conseguia assim, me profissionalizar.” (sic 

André). Contou que conseguiu se estabelecer em um emprego somente depois de ter feito 

cursos de capacitação. Disse estar satisfeito com o atual emprego e que este “mudou bastante 

a minha vida.” (sic André). Comentou ainda, não sobrar muito tempo para além do dedicado 

ao trabalho e aos estudos. 

 

GUADALUPE 

 

Guadalupe, 44 (quarenta e quatro) anos de idade, no momento da entrevista estava 

casada e tinha 5 (cinco) filhos. Nasceu em San Juan – Argentina e estava residindo em 

Blumenau há 1 (um) ano “por razões laborales de mi esposo.” (sic Guadalupe). Cursava CT 

em Segurança do Trabalho. Nunca havia trabalhado, exceto nos afazeres domésticos e 

dependia financeiramente de seu esposo. Pretendia entrar no mercado de trabalho ao terminar 

o curso. Na entrevistada relatou que o motivo de ter voltado a estudar foi porque “meus filhos 

cresceram, agora... – risos - estoy sozinha em casa... e digo... voy procurar fazer alguma 

coisa e... siempre mi interessou segurança do trabalho...” (sic Guadalupe). Guadalupe 

comenta que nas horas vagas lê e faz pesquisas na língua portuguesa – para traduzir – pois 

quer melhor a linguagem.   

 

RODRIGO 

 

Rodrigo estava com 42 (quarenta e dois) anos de idade, casado e tinha 1 (um) filho. 

Nasceu no Rio Grande do Sul e mudou-se para Blumenau havia um ano e meio em busca de 

“[...] uma condição melhor de trabalho” (sic Rodrigo). Concluiu o EM com 24 (vinte e 

quatro) anos, começou a trabalhar aos 15 (quinze) anos de idade. Relatou ter parado de 

estudar pra trabalhar: 

 

Foi bem ruim. – risos - Ah, como eu trabalhava o dia todo e tinha que 
estudar a noite, bateu aquela questão: Ah, estou muito cansado, não vou a 
aula hoje... isso se repetiu por várias vezes. E acabei então, trancando a 

escola, em função desse cansaço. De certa forma, um pouquinho de 
malandragem da gente. Já que tem tanta gente que trabalhava e estudava e 
conseguiu. (sic Rodrigo). 
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Retornou aos estou estudos “por uma necessidade de serviço! Porque na época se 

pedia o segundo grau completo e eu só tinha o primeiro [...]”. (sic Rodrigo). O estudante 

contou que seu primeiro emprego foi de empacotador de mercador. Teve diversos trabalhos, 

inclusive em seu próprio negócio. Ficou desempregado por 8 (oito) meses durante sua 

juventude e disse que “eu me vi, assim, pouca experiência... aí até eu encontrar alguém que 

me desse oportunidade, por eu não ter uma experiência, então demorou um bom tempo.” (sic 

Rodrigo). 

Na maior parte de sua vida trabalhou como vendedor. No momento da entrevista 

Rodrigo Cursava CT em Segurança do Trabalho e estava no mesmo emprego um ano e meio 

e, este lhe rendia mensalmente em torno de 5 (cinco) salários mínimos. Disse estar satisfeito 

com seu trabalho e que “eu me coloquei melhor nessa questão de prevenção, nessa questão de 

lidar com o ser humano, mas o lado preventivo, mesmo.” (sic Rodrigo). Seu tempo vago era 

dedicado à esposa e ao filho, mas ressalta que “é bem puxado, porque eu termino o curso, dez 

e meia chego em casa, estudo até uma hora da manhã e... assim, vai.” (sic Rodrigo). 

 

LUCAS 

 

O momento da entrevista Lucas estava 45 (quarenta e cinco) anos de idade, casado e 

tinha 3 (três) filhos. Nasceu em Campinas-SP e mudou-se para Blumenau há 10 (dez) anos. 

Ao comentar sobre sua vinda, diz: “[...] eu vim, na época através das festas... gostei e vim de 

vez pra cá.” (sic Lucas). Começou a trabalhar aos 14 (quatorze) anos de idade e concluiu o 

EM aos 30 (trinta) anos. Parou de estudar na adolescência e levou 8 (oito) anos para retornar e 

diz que “ hoje me arrependo bastante. Não devia ter parado, não.”. E relata que “o retorno 

foi um pouco dolorido. Porque eu comecei a ver que a oportunidade não ia... – risos – eu não 

ia ter se eu não voltasse a estudar. Foi um pouco difícil nos dois primeiros meses, mas depois 

foi bem...” (sic Lucas). Lucas narrou que apesar disso nunca ficou mais do que 1 (um) mês 

desempregado, mas que a experiência do desemprego, mesmo sendo curta, “foi horrível! 

Acordar de manhã e... saber que está desempregado! É complicado! Eu nunca aceitei isso.” 

(sic Lucas).  

Lucas cursava o CT em Segurança do Trabalho que, no momento da entrevista, 

segundo ele, estava relacionado indiretamente com o seu trabalho – uma vez que atuava no 

setor metalúrgico – mas, que aplicava os conhecimentos adquiridos no curso em seu trabalho. 

Teve poucos empregos, mas duradouros, especialmente setor metalúrgico. Disse estar 
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satisfeito com seu trabalho e sua remuneração mensal era de R$ 3.000,00 (três mil reais)
12

. 

Lucas estava prestes a se aposentar, mas pretendia continuar trabalhando. Seu tempo vago era 

dedicado ao jardim de sua casa. 

No próximo capítulo será apresentada a análise de dados que está dividida em quatro 

eixos: sentidos do trabalho; razão da busca pelo Curso Técnico; implicações da idade na 

relação educação e trabalho e; Curso Técnico e a trajetória ocupacional.  

 

  

                                                           

12 Equivalente a 4,82 salários mínimos tendo como referência o salário mínimo nacional. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DOS REFLEXOS DO CURSO TÉCNICO NA TRAJETÓRIA 

OCUPACIONAL DOS ESTUDANTES 

 

Este capítulo expõe as análises das entrevistas realizadas de acordo com o objetivo 

geral da pesquisa que era caracterizar os reflexos do Curso Técnico na trajetória ocupacional 

de estudantes com idade igual ou superior a 40 (quarenta) anos, a partir de suas percepções. 

Para tal, a análise foi dividida em quatro eixos – um para cada objetivo específico. Os eixos 

são: sentidos do trabalho; razão da busca pelo curso técnico; implicações da idade na relação 

educação e trabalho e; curso técnico e a trajetória ocupacional. Alguns eixos se desmembram 

em categorias que serão expostas no início de cada eixo. Na análise foram considerados não 

somente as perguntas específicas, mas também, informações encontradas ao longo da 

entrevista
13

 que contribuíram para complementá-las, pois elementos de um eixo refletem ou 

interferem em outros, estando intimamente imbricados. 

 

3.1 Eixos de análise 

 

3.1.1 Eixo 1 – Sentidos do trabalho 

 

No presente eixo expõe a análise dos sentidos do trabalho na percepção dos 

entrevistados. Considerando que há várias definições para sentido do trabalho, muitas vezes 

utilizado como sinônimo de significado, adotou-se como norteadora as concepções que 

aparecem 

 

[...] significados como construções elaboradas coletivamente em um 
determinado contexto histórico, econômico e social concreto. Já os sentidos 
são uma produção pessoal decorrente da apreensão individual dos 
significados coletivos, nas experiências cotidianas. É importante ressaltar as 
transformações porque passam os sentidos e os significados, uma vez que 
são construídos em uma relação dialética com a realidade (TOLFO et al., 

2005 apud COUTINHO 2009, p.193). 

 

Levando em consideração também a apreensão individual dos significados coletivos a 

                                                           

13 Nos trechos em aparecem as falas dos estudantes foram realizadas pequenas correções gramaticais – 

não demasiadamente – e retirados alguns vícios de linguagem sem que diminua o sentido de seus relatos e não os 

descaracterizem ou os deturpem. 
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partir das experiências cotidianas, observa-se que André e Rodrigo falaram do trabalho como 

forma de subsistência, porém, para cada um parece ter um sentido diferente. André dá a 

entender que para ele o trabalho é uma fatalidade, não pelo sofrimento do trabalho em si, mas 

pela aspereza da vida e a angústia da procura pelo trabalho, explicitando crença de que a vida 

do trabalhador brasileiro é assim mesmo. Apesar de em falas posteriores demonstrar orgulho e 

gosto por seu trabalho, parece que o estudante se encaixa no naquilo que Arruda chama de 

“domesticação dos trabalhadores para a servidão voluntária” (ARRUDA, In GOMES 2002, p. 

66). Ao mesmo tempo e reforçando essa crença, sente-se privilegiado por ter um trabalho, 

deixando nítida a ideia de que o trabalho não é para todos, sendo privilegiados os que o têm, 

relatado no trecho abaixo: 

 

Trabalhar pra mim, eu creio que é o dia-a-dia do brasileiro, [...] de nós 
ganharmos o pão nosso de cada dia. Pra mim, é muito bom acordar de 
manhã e saber que estou indo para o trabalho. Sabendo que tem pessoas 
que acordam de manhã e não sabem aonde que vão atrás de um emprego. 
Eu já estou com o meu garantido, então pra mim é um grande privilégio. 
(sic André). 

 

Sugerindo que sua trajetória de vida foi dura, castigada, sofrida, marcada pela ausência 

de profissionalização, baixa escolaridade e que as suas condições de trabalho melhoraram 

muito nos últimos tempos, esse sentimento é compreensível. Entretanto, em outros trechos da 

entrevista André relata planos futuros e os movimentos que tem feito para melhorar de vida, 

demonstrando assim não mais o estado de conformação com tal situação, parecendo estar se 

“desdomesticando”. Rodrigo já demonstra outro entendimento em relação ao sentido do 

trabalho como subsistência, 

 

Bom, num primeiro momento, eu tenho uma família! Então essa família 
precisa se alimentar. [...] é a questão de sobrevivência mesmo, dos 
familiares, manter a minha casa! [...] acho que a pessoa tendo um trabalho, 
ela sobrevive, nesse mundo! Que tudo se paga! Tudo se compra! Então, se 

não trabalha, não se tem dinheiro. [...] Eu acho que esse negócio de 
realização pessoal, ainda não consegui ter. Essa realização de gostar... 
ainda não senti. Talvez agora, a partir do momento que eu estou fazendo 
esse curso... acho que a coisa está começando a ter um outro gostinho! (sic 
Rodrigo). 

 

Apesar de falar que sua família precisa se alimentar, parece não se referir à 

alimentação básica em si, mas à melhora na qualidade de vida. Não o trabalhar para 

sobreviver, mas trabalhar para viver bem. Isso fica mais explícito em outras partes da 
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entrevista como na questão sobre as expectativas profissionais para o futuro, quando, além de 

outras coisas, fala em “ter uma casa melhor, um carro melhor, o meu filho poder estudar... 

melhor. A minha esposa também ter as coisas melhores...” (sic Rodrigo).  

Na fala anterior a esta colocada, apesar de deixar claro que não trabalha por gostar, 

Rodrigo demonstra estar mudando sua visão do trabalho. Em outros trechos da entrevista, ele 

coloca com entusiasmo sentir-se incluído com os demais colegas de trabalho que possuem 

nível de formação mais elevado e em “aplicar os conhecimentos” adquiridos no curso. Talvez 

esses elementos estejam despertando esse outro gostinho pelo trabalho e até modificando suas 

expectativas para o futuro, explícito no trecho seguinte: “Quando eu tive esse meu negócio, eu 

pensava realmente em me aposentar naquele negócio ali [...] mas como a coisa mudou, então 

hoje eu não me vejo mais aposentado, não.” (sic Rodrigo). Percebe-se em suas falas que o 

sentido do trabalho não é estático e que vários elementos podem interferir na percepção do 

trabalhador. Na verdade, os sentidos se cruzam, se interconectam, entretanto, na maior parte 

das pesquisas se observa que o primeiro sentido que aparece nos depoimentos dos sujeitos é o 

instrumental, trabalhar para suprir a subsistência, para a sobrevivência, após, outros ficam 

mais visíveis. 

Nessa perspectiva, quando se compara o perfil dos pesquisados com os sentidos que 

eles demonstram sobre o trabalho nos reportamos à Elias (1994, p. 27) que salienta: “cada 

pessoa parte de uma posição única em sua rede de relações e atravessa uma história singular 

até chegar à morte”. Portanto, se tornam mais compreensíveis que os sentidos atribuídos ao 

trabalho por cada entrevistado são constituídos e transformados pelas redes de relações e de 

sua história, além de outros elementos.  

Dejours (2004, p. 31) ressalta que “o trabalho não é apenas uma atividade; ele é, 

também, uma forma de relação social, o que significa que ele se desdobra em um mundo 

humano caracterizado por relações de desigualdade, de poder e de dominação.”. Contudo, 

acredita-se que as condições de trabalho, as redes de relações, a história individual, o contexto 

em que cada um está inserido, a escolaridade e, muitos outros elementos, podem refletir nos 

sentidos que cada um dá ao trabalho em determinado momento. 

Lucas, apesar de trabalhar desde os 14 (catorze) anos e sua família depender 

financeiramente dele, não fala em subsistência, mas diz que: “Ah, tudo. trabalhar pra mim é 

hombridade, é orgulho, é... nossa! Poder acordar e ir pro trabalho é coisa mais gostosa que 

existe! (sic Lucas). Nessa fala fica explícito que “o indivíduo moderno encontra dificuldade 

em dar sentido à sua vida se não for pelo trabalho.” (ALBORNOZ 1998, p. 24). Em outro 
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momento da entrevista diz que “[...] eu me sinto valorizado e valorizo as pessoas [...], eles 

confiam em mim. Eles acreditam, somos parceiros. Eu estou conseguindo ser um bom líder.” 

(sic Lucas). Relata com entusiasmo sua relação no trabalho e demonstra o prazer em 

trabalhar. A valorização e a confiança também são elementos que constituem os sentidos do 

trabalho e fica claro o quanto eles são importantes para Lucas. Esta colocação remete ao que 

Antunes (2007) menciona com tanta propriedade sobre a categoria trabalho como fundante do 

ser humano, seus aspectos de humanidade e características econômicas e sociais.  Outro 

aspecto que pode interferir no sentido que se dá ao trabalho é a remuneração. E, cabe lembrar, 

que a remuneração, tanto de Rodrigo quanto a de Lucas, é o dobro da de André e isso pode 

refletir nos sentidos que cada um atribui ao trabalho.  

Guadalupe que nunca trabalhou, a não ser nos serviços domésticos de sua casa, não 

fala em trabalhar pela necessidade, mas para procurar uma ocupação e diz “eu acredito que 

será uma experiência nova para mim... inserir-me no trabalho, [...] acho que será bom! (sic 

Guadalupe). Entretanto, não busca um trabalho qualquer, mas algo em que seja do seu 

interesse para autorealizar-se e acredita que será bom, trazendo-lhe satisfação. Para ela é um 

novo projeto de vida e está entusiasmada. Se ponderarmos os elementos do trabalho a partir 

de Marx (1980), em seus aspectos positivos (de emancipação) e negativo (alienação), na 

modernidade ou num sistema capitalista fica cada vez mais difícil encontrarmos uma 

ocupação que seja possível unir a remuneração e autossatisfação ou que o sujeito se 

autorealize. Para André, Rodrigo e Lucas há a responsabilidade pelo sustento da família, já 

para Guadalupe não. Esta depende financeiramente do esposo. Entretanto, não fala de sua 

inserção no mercado de trabalho como uma possível independência financeira – pelo menos 

parcial –, mas como uma nova experiência em sua vida, um desafio. 

Os sentidos do trabalho atribuídos pelos estudantes refletem ligações  de seus passado 

com seus presente e futuro (projetos e sonhos) e na busca de formação e de trabalho. Também 

em suas percepções estes sentidos se misturam e se entrecruzam culminando em diversidade.  

Estes estudantes buscam esperançosos dias melhores, de trabalho digno, acreditam que a 

educação pode oferecer esta possibilidade, tanto que voltam para estudar. Também 

experimentam esta transição num contexto de transformações do mundo do trabalho. Pais 

(2005) menciona que a formação e o trabalho não deixam de ser importantes e centrais na 

vida dos estudantes, não importa a idade, mas vêm marcados por sentidos diversos justamente 

por causa da complexidade da própria identidade sempre em constituição, bem como pela 

própria conjuntura do mundo do trabalho nas sociedades atuais.  
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3.1.2 Eixo 2 – Razão da busca pelo curso técnico 

 

Este eixo expõe as análises sobre as razões pelas quais os entrevistados procuraram 

cursos técnicos. Rodrigo esperava retorno financeiro e explicita isso em sua fala: “a 

possibilidade de um ganho melhor e mudar um pouquinho da minha profissão... na área que 

eu trabalho.” (sic Rodrigo). Quando se analisa o sentido inicial que o estudante atribui ao 

trabalho, a razão pelas quais ele buscou o CT, vale reporta-se a Arruda (In GOMES 2002, p. 

71) quando diz que “é indispensável [...] questionar a noção reducionista e utilitária que reduz 

o trabalho à produção material da subsistência e a educação a uma função social seletora e 

especialmente daquela produção.”. Todavia, como já visto, o sentido que Rodrigo atribuiu ao 

trabalho estava mudando e, posteriormente poderá se ver que os reflexos do CT na vida do 

estudante vão muito além do que ele esperava, não se reduzindo apenas ao exposto acima.  

André disse que com o CT teria “mais conhecimento dentro da área” (sic André). E 

Lucas fala que “... já fiz curso de Mecânica, Qualidade de Produtividade, - cursos técnicos - 

acho eu que esse curso vai agregar mais conhecimento para área metalúrgica na qual eu 

sempre trabalhei.” (sic Lucas). Ambos relataram procurar o CT para buscarem o 

conhecimento. Entretanto, analisando suas trajetórias e falas, percebe-se que Lucas queria 

agregar conhecimento ao seu trabalho e pretendia continuar na mesma empresa, mas atuando 

como técnico em segurança do trabalho. André buscava conhecimento com a intenção de 

profissionalizar-se, pois não se considera um profissional, como demonstrado em outra fala 

sua: 

 

Hoje eu ainda não sou, na área, um profissional. Eu me capacitei [...] fiz um 
cursos de Rotinas Administrativas, depois fiz um curso de Supervisor 
Administrativo, e agora eu estou fazendo Contabilidade. Então eu creio que 
a partir do momento em que tiver com o meu CRC na mão, daí eu me 
considero um profissional. (sic André) 

 

Como já mencionado, a trajetória de André foi marcada pela ausência de 

profissionalização e, apesar de Lucas também mencionar a busca pelo conhecimento, o 

sentido que cada um deles dá é diferente. Lucas está inserido no ideal de educação 

permanente de modo que, apesar de ter parado de estudar na juventude, depois que retomou 

os estudos para concluir o EM já fez vários cursos técnicos. André estava procurando 

conhecimento para se profissionalizar aos 56 (cinquenta e seis) anos de idade, embora tenha 
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trabalhado a vida inteira. Vale lembrar que André e Rodrigo – apesar deste não mencionar a 

busca pelo conhecimento – se inseriram na área profissional e depois buscaram o CT, ou seja, 

não procuraram o curso para depois se inserirem numa área profissional ou para 

aperfeiçoarem-se. Isso denota uma exigência do trabalho, mesmo que indiretamente. 

Constata-se também, o quanto a certificação era importante para André, uma vez que, embora 

tenha procurado o curso em busca de conhecimento, não menciona o conhecimento como 

fator que o caracterize profissional, mas o CRC.  

Segundo Ferretti (2002) o capital demonstra seu crescente interesse pelo conhecimento 

produzido e pela produção científica, investimento cada vez mais em setores como a educação 

que antes apareciam como periféricos. O autor pondera que a própria educação pode se 

transformar em mercadoria e que “o conhecimento em geral e o científico em particular 

tornam-se alvo de disputas acirradas e de investimentos vultuosos, bem como de investidas 

ideológicas que pretendem transformá-los na chave de sucessos pessoais e empresariais” 

(idem, p. 299). Portanto, esta busca dos trabalhadores na atualidade por mais conhecimento 

não é em vão, mas perfazem elementos constitutivos das transformações do trabalho nos dias 

atuais.  

Já Guadalupe demonstrou em sua fala que procurava uma ocupação “meus filhos 

cresceram, agora... – risos - estoy sozinha em casa... e digo... voy procurar fazer alguma 

coisa e... siempre mi interessou segurança do trabalho...” (sic Guadalupe). Porém, não 

procurava uma ocupação qualquer, mas algo do seu interesse e sua pretensão era estudar para 

ao término do curso inserir-se no mercado de trabalho. Neste depoimento, pode-se constatar o 

que Santos & Aruto (2012) mencionam sobre a cultura de gênero, apesar da entrevistada não 

ser catarinense, nem mesmo brasileira. Verifica-se que a estudante dedicou sua vida à família 

e aos afazeres domésticos e foi só quando seus filhos cresceram e saíram de casa que 

Guadalupe começou a pensar em uma profissão. Segundo os autores mencionados, no 

conceito convencional de trabalho os afazeres domésticos não são considerados como tal,  

 

são tradicionalmente realizados pelas mulheres, distribuídos segundo uma 
divisão do trabalho social marcada pelo atributo sexual. Apesar de não 
contabilizas monetariamente, tais atividades possuem uma importância 
significativa porque estão relacionadas à função de reprodução da vida social 
e da força de trabalho, inclusive do nível de qualidade desta. (SANTOS; 
ARUTO, 2012, p. 2). 

 

Entretanto, apesar de ser um trabalho importante, tal importância não é reconhecida 
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socialmente. Considerando toda a entrevista de Guadalupe, esta não demostrava sentir-se mal 

pela ausência de profissão e nem desvalorizada ou desmotivada por estar com 44 (quarenta e 

quatro) anos e estar ainda buscando se profissionalizar para depois procurar o primeiro 

emprego. Ao contrário, demonstrava sensação de dever cumprido e assim, disponível para 

este e outros projetos de vida.  

 

3.1.3 Eixo 3 – Implicações da idade na relação educação e trabalho 

 

Este eixo analisa as implicações da idade na relação educação e trabalho. Para tanto, 

este eixo foi dividido em duas categorias de acordo com os elementos encontrados durantes as 

entrevistas. São elas: imaginário dos colegas; percepção da aposentadoria. 

 

3.1.3.1 Imaginário dos estudantes 

 

Esta categoria analisa como os estudantes pensavam que seus colegas de trabalho ou 

estudo os percebiam. Cabe lembrar que durante a entrevista não foi mencionada a questão da 

idade, ficando a livre percepção geral da imagem que cada um acreditava que seus colegas de 

trabalho ou de estudo tinham à seu respeito. Guadalupe, com relação à seus colegas de curso, 

diz: “penso que me aceitam como igual, não tem diferença.” (sic Guadalupe). 

André relata a estranheza inicial de seus colegas: “no início, eu creio que eles 

acharam isso estranho, diferente. Mas vai indo que eles realmente, veem que a gente está 

indo em busca do mesmo que eles estão buscando.” (sic André). O estudante se vê como 

igual aos colegas na intenção da busca e acredita que estes o vê assim também. Contudo 

reconhece a estranheza inicial demonstrada pelos colegas por causa de sua idade. Rodrigo 

demonstra orgulho de si, quando se refere aos colegas de trabalho, falando que: “de repente 

até pela idade que eu tenho e... tenho interesse em voltar a estudar, eles têm visto isso como 

ponto positivo.” (sic Rodrigo). Lucas também se mostra orgulhoso de si quando diz: 

 

Ah, a coisa está sendo bastante gratificante! Até mesmo pela minha idade, 

na escola... é gratificante porque eles sabem da minha... função na 
empresa... eu talvez não precisaria procurar isso. Mas eu estou procurando, 
então pra eles despertou uma... dando sentido pra eles também! (sic Lucas). 

 

Em seu depoimento, percebe-se que Lucas acreditava ser bem visto pelos colegas e até 

influenciá-los positivamente, dando um sentido para eles também. O estudante admite que 
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isso influenciava positivamente a sua relação com os colegas. Na pesquisa de Siqueira um dos 

motivos dos estudantes aderirem ao curso do PROEJA era “servir de exemplo e incentivo aos 

demais membros de suas famílias e grupo social.” (2010, p. 133). Apesar de este não ser o 

motivo da busca do CT apontado pelos entrevistados da presente pesquisa, é percebido como 

reflexo. 

Rodrigo também acreditava que a percepção que os colegas de trabalho têm a seu 

respeito influenciava positivamente na sua relação com eles, mas de forma diferente. Lucas se 

percebe como uma referência aos colegas e Rodrigo se vê como parte do grupo. Isso fica 

explícito no seguinte trecho da entrevista: 

 
 Até já me olham com olhos diferentes. Viram que eu quero ser uma peça... 
vamos dizer assim, do meio, já que todos são pessoas que tem uma certa 
experiência nessa área, então eu não fiquei fora do grupo! [...] Estou 

incluído. (sic Rodrigo) 

  

Considerando que o estudante pretende continuar atuando na mesma empresa e deseja 

cursar o ensino superior como seus colegas de trabalho, percebe-se o desejo em se identificar 

com os colegas. Nesse aspecto ele se aproxima com os trabalhadores pesquisados por Burnier 

(2006) em que os técnicos se identificam com os colegas de trabalho de cargo mais elevados 

por almejarem o crescimento profissional. Em seu depoimento, Rodrigo diz estar incluído. 

Isso nos remete ao que Elias (1994, p. 124) salienta, sobre “a necessidade de se destacar que 

caminha de mãos dadas com a necessidade de fazer parte”. André e Guadalupe acreditavam 

que a percepção dos colegas com relação à eles não influencia na relação com os colegas.  

 

3.1.3.2 Percepção da aposentadoria 

 

Esta categoria demonstra a percepção dos entrevistados com relação à aposentadoria, 

segundo seus relatos. Na fala dos estudantes, nota-se que a percepção da aposentadoria é 

influenciada pela trajetória, situação atual e as expectativas futuras de cada um. Ficou 

explícito na fala de André, os reflexos de uma trajetória de trabalho sem profissão na sua 

percepção da aposentadoria:  

 

Não estou mais muito pensando em aposentadoria, eu estou pensando em 
seguir a minha carreira até que eu puder. [...] até porque se eu for me 
aposentar, não teria contribuição suficiente. Mesmo que tivesse, talvez, só 
iria causar um sacrifício pra minha profissão [...] Então, acredito que seria, 
claro, um ganhinho extra, só que não seria uma opção muito boa, não. (sic 
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André) 

 

Ao mesmo tempo em que falava da contribuição insuficiente, reflexos do trabalho sem 

carteira assinada e sem recolhimento do INSS, acreditava que a aposentadoria iria sacrificar a 

profissão na qual estava se inserindo e, caso fosse possível aposentar-se, significaria apenas 

um ganho extra, não necessariamente parar de trabalhar. Rodrigo também acreditava que a 

aposentadoria prejudicaria a sua profissão. Não pensava em aposentadoria como parar de 

trabalhar ou ter uma remuneração paga pela previdência social, mas tem um ideal próprio, 

explícito em sua fala: 

 

Não penso em me aposentar. Se eu pensar em me aposentar agora, vou 
regredir em tudo o que tracei como objetivo, entendeu? [...] hoje eu não me 
vejo mais aposentado, não. [...] Vamos pensar assim: que eu adquira uma 
casa na praia! [...] eu vou poder estar lá, aos finais de semana, então de 
repente isso pode ser uma aposentadoria. Só nos fim de semana. – risos – 

porque aposentar, aposentar, mesmo... parar, não! (sic Rodrigo).  

 

Ao ser interpelada sobre a aposentadoria, Guadalupe ri e disse que “estou pensando 

em trabalhar...”, mas revela que a aposentadoria para ela é “estar tranquila assim... sem estar 

preocupada se precisa de medicamento... estar tranquila.” (sic Guadalupe). No momento da 

entrevista Lucas relata com entusiasmo estar prestes a se aposentar. Entretanto, referindo-se 

ao que significava aposentadoria, diz que: “Olha! Hoje não significa muita coisa, não! Talvez 

uma tranquilidade psicológica, embora, eu queira trabalhar. E, também agregar... já que 

existe a possibilidade de me aposentar e continuar trabalhando: dinheiro!” – risos. (sic 

Lucas). Percebe-se na fala dos entrevistados que a aposentadoria significa mais a 

tranquilidade e/ou um ganho extra do que parar de trabalhar. Esta é uma possibilidade 

rejeitada pelos entrevistados, inclusive por Guadalupe que no momento da entrevista, apesar  

de não estar trabalhando, desejava inserir-se no mercado de trabalho quanto terminar o curso.  

Conforme França & Soares (2009, p. 748) sabe-se que há uma relação direta da 

motivação e do envolvimento com as oportunidades de desenvolvimento profissional. Existe 

uma sequência “trabalho-aposentadoria-trabalho”, que pode ser circular, claro, as autoras 

explicam que não é necessário seguir esta ordem, isto é, “é possível que trabalhadores mais 

velhos produzam tanto ou melhor, se atualizados e estimulados pela organização”. Equivale 

dizer que pessoas aposentadas podem dar continuidade a sua produção, continuar produzindo 

se houver interesse de sua parte e da instituição que a pessoa presta serviço, mudando às vezes 

o tipo de contrato em regime de meio expediente, etc. seguindo os benefícios do trabalho. 
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Também não podemos desconsiderar que é uma escolha, mas muitos optam em seguir 

trabalhando em função do sustento e meio de sobrevivência, já que a remuneração na época 

da aposentadoria muitas vezes diminui.  

 

3.1.4 Eixo 4 – O Curso Técnico e a trajetória ocupacional  

 

De acordo com os elementos explicitados nas entrevistas, este eixo será desmembrado 

em 2 (duas) categorias: primeiros reflexos e; expectativas para o trabalho e estudo. 

 

3.1.4.1 Reflexos dos Cursos Técnicos  

 

Nesta categoria analisam-se os reflexos do CT a partir da percepção dos entrevistados. 

André, Lucas e Rodrigo falaram em valorização, em estar incluído. André mencionou com 

orgulho, em vários trechos da entrevista, estar sendo reconhecido e expõe algumas mudanças 

ocorridas depois que decidiu procurara o CT: 

 

Eu trabalhava [...] no serviço externo... aí ele disse – se referindo ao patrão - 

“tu vais fazer mesmo o curso técnico?” Vou. “Então pega o meu carro e vai 
lá e faz a matrícula” Fui. “Então agora você vai trabalhar só aqui dentro, 
agora, eu vou arrumar uma pessoa pra trabalhar fora. E você também vai 
ganhar noventa reais do curso.” (sic André). 

 

Para André o fato de o patrão dar seu carro para ele ir fazer a matrícula, passar a 

trabalhar dentro do escritório e receber ajuda financeira para fazer o curso, denota a confiança 

e valorização pela sua iniciativa em voltar a estudar. Analisando as trajetórias narradas pelos 

entrevistados, André parece ser o que estava em uma situação mais difícil e seu ingresso no 

CT trouxe reflexos diretos e significativos para sua vida.  Ele demonstrou ter sofrido bastante 

com a ausência de uma profissão, mas estava feliz com sua situação no momento da entrevista  

e esperançoso quanto ao futuro. O estudante reconhece que “os professores ensinam e a gente 

pode aplicar no nosso trabalho. O curso tanto é teoria como é prática.” (sic André). Frigotto 

(2002, p. 21) já salientava que as transformações que vêm ocorrendo nos processos de 

trabalho vão “borrando as fronteiras entre trabalho produtivo e improdutivo”. Isso é bastante 

comum para os trabalhadores estudantes que frequentam os cursos técnicos, visto que os 

cursos não são meramente operacionais como há tempos, mas também intelectuais, pois não 

aprendem apenas a fazer, mas a analisar e solucionar problemas, elaborar projetos e executá-
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los, tendo uma visão global de processos desde orçamento até a execução final. 

Associar teoria e prática foi mencionado também por Lucas que relata já estar 

aplicando os conhecimentos adquiridos no curso em seu trabalho e, também, por Rodrigo. 

Este estuda na área em que trabalha e diz que “hoje eu faço o curso técnico, mas já estou 

praticamente fazendo o estágio, porque o meu ramo me permitiu isso.” (sic Rodrigo). Para 

este os reflexos vão além dos aspectos visíveis e apalpáveis como remuneração. Talvez ele 

tenha mais consciência de outros benefícios que o estudo pode trazer. Isso fica explícito 

quando relata: 

 

Eu fiquei muito tempo sem estudar. Então eu fiquei um pouquinho fora do 
contexto, assim, de aprendizado. Até mesmo na questão de me relacionar 
com as pessoas. Acho que como isso, de eu ter voltado a estudar, vi que o 
mundo... é mais além do que a gente pensa. A questão de um aprendizado, 
de conviver com as pessoas, a questão até de ganho...  (sic Rodrigo). 

 

Rodrigo vê como reflexo o a remuneração – que foi citado por ele como uma das 

razões da busca pelo CT –, mas foi o último elemento que ele mencionou. Na entrevista, ficou 

nítido o entusiasmo do estudante quando falou num mundo mais além, no aprendizado e da 

convivência com as outras pessoas. Esses elementos descritos por Rodrigo talvez estejam 

refletindo na mudança que está ocorrendo no sentido que ele dá ao trabalho e na sua 

percepção com relação à aposentadoria.  

 

3.1.4.2 Expectativas para o trabalho e estudo 

 

A presente categoria analisa as expectativas de trabalho e estudo dos entrevistados. 

Traçando um paralelo com a já mencionada pesquisa de Tolfo & Coutinho (2007) na empresa 

de telefonia, os egressos desta tinham sentimentos de medo e falta de objetos frente ao futuro, 

ao contrário dos entrevistados na presente pesquisa que demonstraram-se otimistas, confiantes 

e com projetos para curto e médio prazo. Lucas, que esperava se aposentar no mês seguinte a 

entrevista, declarou já aplicar os conhecimentos adquiridos no curso em seu trabalho e diz que 

"tudo caminha pra eu ser o técnico responsável na empresa. E como eu vou estar me 

aposentando e quero continuar trabalhando, então talvez eu deixe de ser coordenador de 

produção e atue só na área de técnico em segurança.” (sic Lucas). 

A expectativa de Guadalupe é de trabalhar e “pretendo seguir a estudar. Pretendo 

fazer Engenharia de Produção.” (sic Guadalupe). Demonstra intenção de se inserir no 
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mercado de trabalho após os 40 (quarenta) anos e num país estrangeiro, mas acredita que essa 

nova experiência será boa. Ela faz o caminho inverso, pelo menos é essa a sua intenção, das 

mulheres pesquisadas por Tolfo & Coutinho (2007) que, ao contrário de Guadalupe, 

trabalharam até aproximadamente os 40 (quarenta) anos de idade e se adaptaram a viver 

apenas em função das atividades domésticas ao serem desligadas da empresa em que 

atuavam.  

André também demonstra interesse em cursar o ensino superior e diz “eu tive 

procurando uma faculdade e tal, mas, à distância.” (sic André). É compreensível que André 

queira cursar o ensino superior à distância, devido ao fato de não estudar na mesma cidade em 

que reside. As horas destinadas ao trabalho aos estudos e ao deslocamento para fazer o CT 

consomem muito de seu tempo – deve-se lembrar também que ele cursa a EJA 

concomitantemente com o CT.  Ele demonstra cansaço e diz que “... tempo é difícil sobrar. A 

gente tem que estudar em casa, para prova, estudar para trabalho, [...] não sobra muito 

tempo para gente se dedicar a outra coisa.” (sic André).  

André relata ainda que “o curso técnico é uma coisa muito boa porque a gente pode 

abrir um escritório próprio.” (sic André). Ao ser questionado sobre as expectativas 

profissionais futuras, diz: “não sei se eu continuaria trabalhando com ele – refere-se ao atual 

emprego – ou se vou abrir um escritório para mim.” (sic André). Relata ainda que ao concluir 

o curso irá conversar com seu patrão para ver a possibilidade de um aumento de salário, mas 

que terá a possibilidade de, com o diploma na mão, encontrar um emprego com melhor 

remuneração. O estudante mostra-se otimista e não vê a idade como impedimento ou 

obstáculo para seus projetos futuros. 

Rodrigo demonstrou, em vários trechos da entrevista, ter uma visão mais abrangente 

quanto ao futuro e espera que seu trabalho e estudo se reflitam em outros aspectos da vida 

quando diz que o CT,  

 

“Ele está me abrindo, uma porta dentro da empresa em que já estou 
trabalhando [...] pra que eu possa criar uma oportunidade de ganho maior! 
E... até mesmo de eu concluindo ele, vai me possibilitar até mesmo de fazer 

uma faculdade. [...] Mas eu vou poder estar estudando na faculdade, vou 
poder já estar praticando o que vou estar adquirindo de conhecimento, 
automaticamente eu vou ter um ganho melhor, vou me sentir talvez até mais 
valorizado. Não que as pessoas não me valorizem...  Acho que todo o 
contexto vai melhorar ao meu redor. Melhorar em questão de  ter uma casa 
melhor, um carro melhor, o meu filho também, poder estudar... melhor. A 
minha esposa também ter as coisas melhores... então acho que tudo muda!” 

(sic Rodrigo). 
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Embora mencione várias coisas tateáveis como dinheiro, casa, carro, entre outros, em 

toda sua entrevista aparece elementos como sentir-se bem, sentir-se valorizado, relacionar-se 

com as pessoas, conviver com as pessoas, elementos mais subjetivos. Rodrigo, André e 

Guadalupe demonstraram espontaneamente intenção de cursar o ensino superior. Tendência 

evidenciada na já mencionada pesquisa realizada por Burnier (2006), na qual dos dezoito 

pesquisados pela autora, quinze estavam ou haviam cursado o ensino superior. Nesse sentido 

o curso técnico pode ter sido visto pelos pesquisados não apenas como um meio de 

profissionalizar para se inserir ou se manter no mercado de trabalho, mas como um degrau 

nos estudos dos que procuram seu espaço profissionalmente, confirmando a ideia de educação 

ao longo da vida e que estão tomando gosto pelos estudos. 
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4 ALGUNS PONTOS À CONSIDERAR: SINTETIZANDO E FINALIZANDO O 

ESTUDO 

 

A relação educação e trabalho interessou-me desde a graduação por ser uma parte da 

educação que eu, até então, não havia refletido de maneira mais aprofundada. Como já 

anunciado no trabalho, a princício, minha intenção era pesquisar sobre a EJA, entretanto, no 

decorrer do curso de mestrado quando busquei os estudos na revisita à literatura – obtive os 

esclarecimentos necessários aos questionamentos que tinha a respeito desta modalidade de 

ensino –, e com a oportunidade de trabalhar com a Educação Profissional, acabei 

redimensionando o objeto de pesquisa. Isso custou um tempo maior para elaborar alguns itens 

desta dissertação, especialmente a revisão da literatura, agora com outro enfoque e a 

dedicação exclusiva a pesquisa, uma vez que o tempo para sua conclusão era relativamente 

curto. Todavia, convém registrar que como a Educação Profissional é influenciada e 

direcionada de acordo com as ações e resultados de áreas como a economia, política, 

sociologia, saúde, educação, etc, foi difícil perceber todas estas influências e considerá-las 

sem fugir do objetivo da investigação.  

Um aspecto que acredito ser revelante mencionar é que a maioria dos estudos que se 

utilizavam de questionário ou entrevistas com estudantes/trabalhadores – também os que 

pesquisaram somente estudante ou somente trabalhadores – foram realizados por sociólogos 

ou psicólogos, sendo poucos os pesquisadores na área da educação. Estes tinham suas 

pesquisas concentradas na integração dos Cursos Técnicos com o Ensino Médio; currículo; 

formação de professores; avaliação e educação por competências. A maioria destes estudos 

analisam as políticas públicas, projetos político-pedagógicos, ou seja, de análise documental 

ou pesquisa teórica, tendo poucas pesquisas que investigassem a percepção dos estudantes ou 

como protagonistas. 

Sintetizando este estudo, no primeiro capítulo foi desenvolvida uma discussão sobre a 

competitividade como elemento das relações de trabalho. Entretando não se percebeu na fala 

dos entrevistados este elemento, entretanto, observou-se que cada um quer conquistar seu 

espaço ou mantê-lo. Portanto, sugere-se que estes estudantes querem melhorar de vida, 

superar a si mesmos e não o superar aos outros, neste sentido, têm seus próprios conceitos de 

sucesso.  

Durante as investigações algumas questões surgiram e não foram totalmente 

respondidas – ou foram tratadas ocasionalmente – por não ser o foco da presente pesquisa, 



73 

 

 

      

mas ficam de sugestões para futuras pesquisas, como por exemplo: a separação de gênero nos 

cursos; a procura de alguns cursos em detrimento de outros; pouca adesão de estudantes da 

faixa etária pesquisada nos cursos técnicos, etc. Apareceram também alguns elementos 

comuns entre os pesquisados e que, apesar de não ser o foco central do estudo, acredita-se ser 

interessante ressaltar, pois acaba por contextualizar melhor suas trajetórias e esclarecer mais 

detalhadamente sobre o perfil dos estudantes. Nenhum dos entrevistados nasceu na região de 

Blumenau e as razões pelas quais os pesquisados mudaram-se para a região – exceto Lucas 

que diz ter vindo às festas e gostado da cidade – estão relacionadas ao trabalho e/ou melhoria 

das condições financeiras e de vida – que direta ou indiretamente passam pelo trabalho. Vale 

mencionar que Blumenau é conhecida pela oferta de empregos e pela qualidade de vida e isso 

atrai muitas pessoas para a região.  

Na investigação foi perceptível a pouca adesão dos estudantes com idade igual ou 

superior a 40 anos nos cursos técnicos. O governo tem destinado muitos investimentos para a 

Educação Profissional, contudo, acredita-se que devem existir motivos pelos quais esse 

público não adere aos cursos. Talvez, para estudantes que trabalham 40 (quarenta) horas 

semanais e são o esteio da família, seja difícil acompanhar as aulas em cursos com carga 

horária semanal dos cursos técnicos, podendo ser este também, supostamente um dos motivos 

de evasão. O tipo de propaganda e/ou divulgação que se faz dos cursos e programas, muitas 

vezes direcionados aos jovens também podem estar contribuindo para pouca adesão de 

pessoas de mais idade. Outro ponto importante para se refletir é se o interesse da população 

por esta modalidade de ensino cresce proporcionalmente às ofertas de cursos e se a população 

ainda o vê com desprestígio comparado ao ensino propedêutico apesar dos investimentos nos 

cursos técnicos e da quantidade de oportunidades de trabalho mencionadas nas propagandas 

para seus egressos. Não coube a esta pesquisa desvendar estas questões, porém, seria 

interessante um estudo sobre isso.  

Verifica-se também que o desemprego, apesar de ter causado sofrimento para os 

entrevistados, parece atingir poucos estudantes desta faixa etária. Isso não significa que todos 

os estudantes estão bem empregados. Cabe esclarecer que não se está falando que o 

desemprego atinge poucas pessoas dessa faixa etária, visto que a pesquisa não teve o intuito 

de realizar essa análise, refiro-me apenas ao pesquisados. Como foi visto na tabela 5 (cinco), 

60% dos estudantes tem remuneração até 3 (três) salários mínimos. Para manter a vida essa 

remuneração é relativamente baixa, principalmente porque a maioria já constituiu família.  

Analisando as trajetórias e falas dos entrevistados fica evidente e compreensível o 
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sentido que cada um atribui ao trabalho. Constata-se que os sentidos não são estáticos, sendo 

que vários fatores interferem – remuneração, valorização, reconhecimento, relacionamento 

interpessoal, conhecimento etc. Portanto, são sentidos que se misturam como sobrevivência, 

dignidade, gosto, novas experiências, mas que aparecem com o sentido de humanidade, 

fundante do ser humano.   

Fazendo um contrapondo, entre a razão da busca pelo curso técnico e os reflexos na 

trajetória ocupacional dos estudantes, a busca pelo conhecimento narrada por dois dos 

entrevistados parece estar sendo suprida uma vez que comentam aplicar os conhecimentos 

adquiridos no curso, isto é, conseguem aliar teoria e prática. Um dos entrevistados, apesar de 

mencionar a possibilidade de um “ganho” maior e mudar um pouco seu como trabalho, a 

principal razão, expõe ser os reflexos positivos que foram além dos seus objetivos iniciais. 

Nesse caso, a sua inserção no curso técnico desencadeou uma série de benefícios para sua 

vida que ele antes não imaginava, como nos relacionamentos, ver um mundo mais além, 

valorização etc. Vale lembrar que os entrevistados estavam cursando ainda o primeiro módulo 

do curso, sendo que ainda têm muito caminho pela frente para atingir as outras razões pelas 

quais procuraram o curso técnico.  

Observou-se ao longo do processo de investigação, que alguns aspectos se repetem nas 

falas dos entrevistados, demonstrando que o trabalho é central na vida dos pesquisados, como 

por exemplo, o fato de parar de estudar para trabalhar durante a juventude. Entretando, isso 

não os destina ao eterno fracasso. A partir do momento que os sujeitos da pesquisa fizeram 

um movimento para retornar os estudos, suas vidas sofreram transformações positivas, apesar 

de, em consequência, sacrificarem outras dimenções da vida por falta de tempo. 

Ao mesmo tempo em que a dedicação ao trabalho e ao estudo proporciona maior 

realização profissional, financeira, reconhecimento etc., acarreta em sacrifício à vida social e 

à família, uma vez que para estudar abrem mão do tempo antes destinado a eles. 

Paralelamente em que o indivíduo adere ao ideal de educação ao longo de toda a vida e busca 

novos cursos para se atualizar profissionalmente ou para o seu crescimento como ser humano, 

está sacrificando – pelo menos temporariamente – o tempo que antes era destinado a outras 

dimensões de sua vida (família, religião, esporte, lazer, etc.).  

Se para os jovens é difícil conciliar o tempo de trabalho e dos estudos, para as pessoas 

que estão com idade igual ou superior a 40 (quarenta) anos é ainda mais difícil, pois, 

geralmente são eles que sustentam suas famílias. Se no passado não tiveram oportunidade de 

se profissionalizar ou se tiveram e não aproveitaram o que importa é que agora estão 
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buscando melhorar. Não ficaram fadados ao eterno fracasso por não terem estudado ou se 

profissionalizado. Já enfrentaram muitas dificuldades durante a vida, inclusive por falta de 

estudo e/ou profissão e, têm enfrentado tantas outras para continuar a estudar.  

Todavia, não querem ser vistos como coitados, como vítimas. Ao contrário, estes 

estudantes falam com orgulho de si, de seus respectivos trabalhos, do retorno aos estudos, das 

expectativas para o futuro e até das dificuldades que estão sendo capazes de enfrentar. 

Valorizam-se e apontam a idade não como um empecilho para o trabalho e para o estudo, nem 

mesmo como obstáculo para seus projetos futuros, mas com orgulho por não estarem 

acomodados. Estão esperançosos quanto ao futuro. Não uma esperança “romântica” de que 

tudo será fácil e perfeito. E sim, esperançosos de que, apesar das adversidades, conseguirão 

atingir seus objetivos. Talvez esperançosos não seja a palavra ideal, mas, otimistas e 

perseverantes perante a vida.  E querem ser vistos de tal forma.  

É claro que o ideal seria que estes estudantes já tivessem concluído os estudos que 

ainda pretende iniciar. Mas é essa a realidade deles e de muitos outros. Isso mostra a 

importânica de se profissinalizar os jovens hoje para que futuramente tenham maiores chances 

de não estarem nesta situação. Contudo, há uma demanda de trabalhadores que, por não ter 

uma profissão, ficam a margem do mercado de trabalho. Deve-se lembrar que estas pessoas 

são pais de crianças, jovens ou mesmo de adultos e que se conseguriem se profissionalizar, 

capacitarem-se e atualizarem-se terão mais condições de suprir as necessidades da família e 

servirão de incentivo para que seus filhos busquem também maior nível de escolaridade e a 

profissionalização.  

Como aumento da expectativa de vida e a situação da previdência social no Brasil, as 

pessoas estarão por mais tempo no mercado de trabalho e a não profissionalização aliada com 

a idade, tende a deixar as pessoas que se encontram nestas condições, sem emprego ou com 

emprego desqualificado. Este, geralmente, oferece uma renumeração baixa e/ou trabalho mais 

pesado – diminuindo as chances do trabalhador ter qualidade de vida satisfatória –, reduzindo 

as condições dessas pessoas se manterem até a aposentadoria, pois provavelmente serão 

substituídas por pessoas com maior escolaridade e menos desgaste físico. Mesmo com a 

aposentadoria, esta dificilmente suprirá suas necessidades básicas – visto que a remuneração 

ao longo da vida foi baixa e, consequentemente a aposentadoria será reflexo disso – e 

precisarão continuar trabalhando em serviços desqualificados para se sustentar ou dependerão 

de parentes para sobreviver.  

Embora a presente pesquisa tenha se utilizado de um pequeno segmento ou grupo de 
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alunos, o conjunto de dados coletados permite afirmar que os cursos técnicos refletem 

positivamente, não só na trajetória ocupacional, mas também na autoestima dos pesquisados, 

mesmo que o tempo dedicado aos estudos possam trazer prejuízos às outras dimensões da 

vida, como já mencionado.  

No momento finaliza-se este estudo ressaltando que outros aspectos poderiam ser 

abordados, mas o tempo é nossa marca na atualidade e não permite. Quem sabe outros 

pesquisadores deem continuidade ou mesmo num futuro próximo estudos doutorais venham 

nos brindar com esta possibilidade. Assim, encerro este trabalho reconhecendo que se fosse 

começar a pesquisa novamente, repetiria algumas ações e faria algumas outras de modo 

diferente – pós e contras do aprendizado. Conforme algumas indagações sendo objetadas,  

outras tantas foram surgindo. Sinto-me feliz e satisfeita em ter concluído e, ao mesmo tempo, 

vem a sensação de inacabamento como episódio inerente ao humano. Aprendi muito com os 

autores que li – mesmo os que eu não citei na dissertação –, com os entrevistados, com o 

processo em si e, tenho muito ainda a aprender. A incompletude é assim mesmo, 

definitivamente, a marca humana, nos desafia, faz avançar e retroceder e nos torna humano 

interdepentende.  
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AUTORIZAÇÃO 

 

 

O CEDUP – Centro de Educação Profissional Hermann Hering, na figura de sua 

Diretora Ivana Isotton, autoriza a realização da pesquisa com o titulo “Cursos Técnicos: 

reflexos no trabalho de estudantes com idade superior a 40 anos”, a ser realizado pela 

pesquisadora Cláudia Montibeller sob orientação da Prof. ª Dr. ª TANIA REGINA 

RAITZ. Durante o desenvolvimento da pesquisa, a pesquisadora e sua orientadora estão 

autorizadas a freqüentar a instituição para a realização da coleta de dados com os alunos de 

idade superior a 40 anos que se dispuserem a colaborar com a pesquisa. Os horários e 

organização da coleta serão negociados previamente com a direção e os alunos participantes 

da pesquisa. A identidade dos estudantes será mantida em sigilo e os dados coletados serão 

utilizados somente para os objetivos desta pesquisa. A pesquisadora e sua orientadora estarão 

disponíveis para esclarecimentos de dúvidas a respeito da pesquisa, sempre que for  

necessário. 

 

Orientadora Prof. ª Dr.ª Tânia Regina Raitz (48) 99911810; (47) 33417516 sub ramal 

8010 

Pesquisadora: Cláudia Montibeller (47) 33242259; (47) 88149122 

Local de pesquisa: CEDUP – Centro de Educação Profissional Hermann Hering 

 

 

 

 

Blumenau, 12 de abril de 2012. 

 

 

 

Responsável pela instituição 
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UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

 

MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO 

PESQUISADORA: CLÁUDIA MONTIBELLER 

ORIENTADORA: Dra. TÂNIA REGINA RAITZ 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ESTUDANTES TRABALHADORES DOS 

CURSOS TÉCNICOS DO CEDUP – CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

HERMANN HERING 

 

Data da aplicação:____/_____/_____. 

Local: Centro De Educação Profissional Hermann Hering 

Número: _______________ 

 

1. Idade:__________________. 

 

2. Curso Técnico em _________________________________________________ 

Período: 

(  ) 1º 

(  ) 2º 

(  ) 3º 

(  ) 4º 

 

3. Sexo:  

(  ) masculino 

(  ) feminino 

 

4. Estado civil:  

(  ) solteiro(a)      

(  ) casado(a)      

(  ) viúvo(a)      

(  ) separado   

(  ) divorciado 

 

5. Filhos:        

(  ) não      

(  ) sim. Quantos ________          

 

6. Nível de escolaridade: 

(  ) Ensino Médio incompleto (cursando) 

(  ) Ensino Médio completo 

(  ) Graduação incompleta 

(  ) Graduação completa 

(  ) Outros _________________________________________________________ 

 

7. Antes do curso técnico, sua última experiência escolar foi em: 

(  ) em escola pública. 

(  ) em escola particular.  
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(  ) em escola particular com bolsa. 

(  ) em instituição filantrópica. 

 

8. Qual a principal razão por ter procurado o Curso Técnico? 

(  ) Para se qualificar e continuar na área em que já trabalhava. 

(  ) Exigência do trabalho. 

(  ) Busca de uma promoção ou aumento salarial. 

(  ) Busca por mudança de área profissional. 

(  ) Entrada no mercado de trabalho. 

(  ) Outros _________________________________________________________ 

 

9. Quanto tempo ficou sem estudar antes de iniciar o Curso Técnico? __________ 

 

10. Já frequentou algum outro curso técnico? 

(  ) sim*           

(  ) não 

*Caso a resposta seja sim: o curso era da mesma na área em que estuda agora? 

(  ) sim           

(  ) não 

 

11. Trabalha atualmente? 

(  ) sim           

(  ) não* 

* Caso a resposta seja não, pule para a questão 17. 

 

12. Caso a resposta seja sim: atua na área em que estuda? 

(  ) sim           

(  ) não 

 

 

13. Em caso de estar trabalhando, qual a situação de trabalho? 

(  ) negócio familiar. 

(  ) servidor público. 

(  ) dono do próprio negócio. 

(  ) autônomo. 

(  ) assalariado com carteira assinada. 

(  ) assalariado sem carteira assinada. 

(  ) faz bico, trabalhador eventual. 

(  ) empregado doméstico 

(  ) faz parte de cooperativa. Qual?___________________________________ 

(  ) outra situação. Qual?___________________________________________ 

 

 

14. Quanto tempo está no atual emprego? 

(  ) menos de 1 ano. 

(  ) de 1 a 2 anos. 

(  ) de 2 a 3 anos. 

(  ) de 3 a 4 anos. 

(  ) de 4 a 5 anos. 
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(  ) de 5 a 10 anos. 

(  ) de 10 a 15 anos. 

(  ) mais de 15 anos. Quantos?___________ 

 

15. Faixa salarial: 

(  ) até 1 salário mínimo. 

(  ) de 1 a 2 salários mínimo. 

(  ) de 2 a 3 salários mínimo. 

(  ) de 3 a 4 salários mínimo. 

(  ) de 4 a 5 salários mínimo. 

(  ) acima de 5 salários mínimo. 

 

16. Quantas horas trabalha por semana? 

(  ) até 10 horas. 

(  ) de 10 a 15 horas. 

(  ) de 15 a 20 horas. 

(  ) de 20 a 30 horas. 

(  ) de 30 a 40 horas. 

(  ) de 40 a 44 horas  

(  ) mais de 44 horas. 

 

17. Seu último emprego é da área que você está estudando? 

(  ) sim           

(  ) não 

 

18. Em caso de não estar trabalhando: 

(  ) desempregado e procurando emprego na área em que estuda. 

(  ) desempregado e procurando emprego em outra área. 

(  ) não trabalha por opção. 

(  ) outra. Qual? ____________________________________________________ 

 

 

 

  

Sua contribuição é extremamente importante no que se refere aos estudos sobre 

Educação profissional e Trabalho. Obrigada por ser voluntário(a)!  
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UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

 

MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO 

PESQUISADORA: CLÁUDIA MONTIBELLER 

ORIENTADORA: Dra. TÂNIA REGINA RAITZ 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM ALUNOS (AS) DOS CURSOS TÉCNICOS DO 

CEDUP – CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL HERMANN HERING 

 

Identificação 

1. Nome fictício: 

2. Idade: 

3. Estado Civil: 

4. Sexo:  

5. Tem filhos? 

6. Quantos? 

 

Trabalho e moradia 

1. Local de nascimento: 

2. Mora em Blumenau?  

3. Há quanto tempo?  

3. a) Por que veio morar em Blumenau? *caso não seja de Blumenau 

  

Escolaridade 

1. Qual seu nível de escolaridade? *questões: a) caso tenha terminado; b) caso não tenha 

terminado. 

a) 1.2. Em que modalidade fez o Ensino Médio?   

a) 1.3. Com quantos anos terminou o Ensino Médio? 

a) 1.3. Em que ano finalizou o Ensino Médio? 

b) 1. Em que modalidade está fazendo o Ensino Médio? 

 

Trabalho e estudo 

1. Qual o curso está fazendo?  

2. O curso que estás fazendo está relacionado com área de atuação de seu trabalho? 

3. O que te levou a procurar um curso técnico?  



87 

 

 

      

4. Quais as expectativas com o curso? 

5. Em sua opinião, como o curso reflete em sua trajetória profissional? 

6. Qual a opinião de seus colegas de trabalho sobre você voltar a estudar? 

7. Isso influencia no seu trabalho ou na sua relação com os colegas de trabalho? *caso a 

resposta seja sim: 

7. a) De que forma?  

8. Já fez algum outro curso técnico? *caso a resposta seja sim: 

8. a) O curso era na área em que está trabalhando?  

9. Com que idade começou a trabalhar?  

10. Estavas estudando quando começou a trabalhar (1º trabalho – primeiro emprego)? 

11. Em algum momento da vida você parou de estudar para trabalhar? *caso a resposta seja 

sim: 

11. a) Como foi que aconteceu isso? 

11. b) Quanto tempo levou para retornar aos estudos?  

12. Como foi o retorno aos estudos? Comente sobre esta experiência. 

 

Trabalho 

1. Fale ou descreva um pouco sobre tua trajetória profissional. 

2. Qual a sua situação atual de trabalho?  

3. O que significa trabalhar para você? 

4. Quanto tempo está no atual trabalho?  

5. Estás satisfeito com o atual trabalho?  

6. Qual o motivo de tua (in) satisfação?  

7. Qual é a tua média salarial mensal?  

8. Acreditas que teu salário é equivalente à sua função, conhecimento e escolaridade? Por 

que? 

9. Consegues aplicar os ensinamentos ou conhecimentos adquiridos no curso que frequentas 

no teu trabalho atual? 

10. Em relação ao teu salário a tua família depende financeiramente de você? 

11. Você pretende continuar no mesmo trabalho quando terminar o curso técnico? 

12. Já ficou desempregado, por quanto tempo? Comente sobre esta experiência de como se 

sentiu. 
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Expectativas para o futuro 

1. Quais as tuas expectativas profissionais para o futuro? 

2. Como ocupa seu tempo vaga para além do trabalho e estudo? Comente sobre isso. 

3. Já pensou em aposentadoria?  

4. O que significa a aposentadoria para você? 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Nome do(a) estudante:____________________________________________________ 

 

Fui informado(a) detalhadamente sobre a pesquisa intitulada: Cursos Técnicos: reflexos na 

trajetória ocupacional de estudantes com idade igual ou superior à 40 anos” , da 

pesquisadora Cláudia Montibeller, do Programa de Mestrado Acadêmico em Educação, Área 

de concentração Educação, da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, sob a orientação 

da Professora Doutora Tânia Regina Raitz. 

 

Confirmo que fui plenamente esclarecido(a) sobre os objetivos da pesquisa que ora se 

apresenta e confirmo também que, pelo fato dessa pesquisa ter único e exclusivamente, 

interesse científico, esta foi aceita por mim espontaneamente. No entanto, posso desistir a 

qualquer momento, inclusive sem nenhum motivo, bastando para isso informar da maneira 

que achar conveniente, a minha desistência. Por ser voluntário(a) e sem interesse financeiro, 

não terei direito a nenhuma remuneração.  

Estou ciente de que as informações coletadas nesta pesquisa serão guardadas em local de 

acesso somente aos pesquisadores, serão utilizadas somente para os fins desta pesquisa e que 

as publicações que resultarem da investigação, manterão a garantia de sigilo e, portanto, 

preservarão a identidade e a privacidade dos participantes. 

 

 

 

______________________________________ 

 

 

 

_____________________, ______ de _____________ de 2012. 

 UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

Programa de Mestrado Acadêmico em Educação  

www.univali.br/pmae • e-mail: pmae@univali.br 

Fone: (47) 3341 7516 - fone/Fax: (47) 3341 7822 

Rua Uruguai,458 - Bloco 29 - 4° piso CEP: 88302-202 Itajaí - 

SC. 
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