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RESUMO

Esta pesquisa está vinculada à linha de pesquisa Políticas para a Educação
Básica e Superior e ao grupo de pesquisa Política Públicas de Currículo e
Avaliação. Teve como objetivo caracterizar como os currículos e a prática
docente dos cursos técnicos do Ensino Médio Articulado com a Educação
Profissional, ofertados por uma instituição de ensino profissional de SC,
impactaram na empregabilidade dos jovens egressos desta instituição do
período de 2006 a 2010. Participaram desta pesquisa 30 alunos egressos do
Ensino Médio Articulado com a Educação Profissional e, desses 30 alunos, 8
foram selecionados para entrevista semi estruturada. Esses egressos foram
questionados sobre o currículo e a prática docente do curso realizado em
relação a sua empregabilidade. Para coleta de dados utilizei questionários e
entrevistas e para o processo de tratamento dos dados empreguei a Análise de
Conteúdo. Para o referencial teórico usei os estudos de Kuenzer, Regattieri,
Mourão, Castro, Gesser e Rangheti, Cordão, Deluiz e documentos oficiais. Os
resultados da pesquisa indicaram que os egressos participantes da pesquisa
reconhecem que houve impacto do currículo e da prática docente dos cursos
técnicos que realizaram na sua empregabilidade. A prática docente no ensino
profissional pode ser considerada de forma particular, o domínio da área
técnica do docente proporciona ao discente troca de experiências valiosas para
a empregabilidade. Os cursos técnicos representam para o aluno uma
simulação do que irá acontecer no mercado de trabalho. Nessa perspectiva o
currículo do curso é relacionado às demandas do mercado, o aluno que
procura o Ensino Médio Articulado com a Educação Profissional já vem com a
intenção de encontrar no curso, as disciplinas que tenham a lógica do mundo
do trabalho.

Palavras-Chave: Currículo; Empregabilidade; Prática Docente; Egressos
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ABSTRACT

This research is linked to the line of research Policies for Basic and Higher
Education, and the research group Public Policies on the Curriculum and
Assessment. Its objective is to characterize how the curricula and teaching
practices on the High School Education linked to professional Training, offered
by a vocational education institution in the state of Santa Catarina, affected the
employability of young former students of this institution in the period 2006 to
2010. Thirty students took part in this study, all of whom had completed the
High School Education linked to professional Training. Of these, eight were
selected to complete a semi-structured interview. These former students were
asked about the curriculum and the teaching practice of the course and how
these affected their employability. Questionnaires and interviews were used for
the data collection, and the data were analyzed using content analysis. The
theoretical background was based on studies by Kuenzer, Regattieri, Mourao,
Castro, and Gesser Rangheti, Cord, and Deluiz, and on official documents. The
results of the survey indicated that the former students surveyed acknowledged
the impact of the curriculum and teaching practices of the technical courses, on
their employability. Teaching practices in professional training can be
considered in a particular way; mastery of the technical area by the teacher
provides the student with an exchange of valuable experiences for their
employability. The technical courses represent, for the student, a simulation of
what will happen in the job market. Within this perspective, the course
curriculum is related to the demands of the job market; the student who enrolls
in high School Education linked to professional Training already expects to find,
on the course, disciplines that have the logic of the world of work.

Keywords: Curriculum, Employability, Teaching Practice; Former students
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1 INTRODUÇÃO

Após a revolução industrial do século XIX, a demanda de mão de obra
qualificada tem crescido exponencialmente para acelerar e acompanhar o
processo de industrialização que atinge os dias atuais. É válido ressaltar a
importância da Educação Profissional que conforme a Lei Federal Nº 9394/96
no artigo 39: “A educação profissional, integrada às diferentes formas de
educação, ao trabalho, à ciência e a tecnologia, conduz ao permanente
desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva”. (BRASIL, 1996).
A educação profissional é um importante, mas, não determinante fator
de empregabilidade nos dias atuais. As transformações sociais parecem
contribuir para que haja maior competitividade e maiores exigências
profissionais. Esta característica é o que impulsiona os profissionais a buscar
maior preparação para lidar com equipamentos e máquinas cada vez mais
complexos e sofisticados.
Para atender as demandas do mercado, as instituições integrantes do
Sistema “S”1contribuem atendendo as necessidades da indústria. O objetivo é
a geração de mão de obra qualificada para as especificidades regionais.
Conforme Baumgartem (2004, p. 8).

[...] É preciso operar na demanda do mercado, conduzindo o
contingente humano para as áreas carenciais da
profissionalização de cada região, oportunizando o encontro
entre habilidade e necessidade.

Hoje o mercado de trabalho, com as inovações tecnológicas exigem mão
de obra cada vez mais qualificada, fazendo com que cada vez mais e mais
cedo as pessoas busquem se aperfeiçoar para lidar com tantas inovações, e
conquistar lugar de destaque no mercado de trabalho.
Uma instituição do Sistema “S” de Santa Catarina proporciona a seus
alunos o Ensino Médio Articulado com a Educação Profissional. Assim, além de
cursar o Ensino Médio, o discente aprende uma profissão, fazendo o curso
1

O sistema S é formado por instituições ligadas ao setor produtivo, como agricultura, comércio,
transporte, indústria e cooperativas.
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técnico que escolher. Ao terminar o curso o aluno egresso sai com dois
diplomas de técnico e de nível médio, apto para entrar no mercado de trabalho,
com um diferencial a mais que é a formação técnica voltada a um segmento do
mercado
As reflexões sobre a Educação Profissional e as formas como elas vêm
se enquadrando no mundo educacional merecem destaque. A procura pelo
aperfeiçoamento tem crescido de forma significativa, pois os jovens procuram
na escola um futuro profissional mais satisfatório.
A escolha do tema dessa Dissertação de mestrado - Ensino Médio
Articulado com a Educação Profissional: Currículo, Prática Docente e
Empregabilidade, tem sua motivação, principalmente na minha trajetória
profissional, ao trabalhar durante dois anos e seis meses como Técnica
Pedagógica de uma instituição do sistema “S” de Santa Catarina. Trabalhar em
uma instituição de Educação Profissional que prepara os jovens para o
mercado de trabalho, proporciona uma rica experiência, tanto de vivência
pedagógica, que é bem diferente de uma escola de educação básica, quanto
da vivência de mercado, a transformação dos alunos ao longo do curso em
questão de disciplina, responsabilidade e interesse chama muita atenção.
Nesse período observei a falta de acompanhamento do egresso para o
ensino médio articulado com a educação profissional, foi isso o que constituiu o
principal aspecto que me incomodava. Existe o acompanhamento na
instituição, mas de uma forma bem sucinta com alguns dados numéricos
somente, com algumas informações. No entanto, não buscam ouvir o que o
egresso tem a dizer sobre o curso, os frutos da realização desse curso ou
ainda o que acrescentou em sua vida ao fazer um curso de Ensino Médio
Articulado com a Educação Profissional. Ou seja, acompanhar como seus
egressos estariam sendo absorvidos no mercado de trabalho tendo em vista
que esta escola tem como principal motivação a indústria?
Acompanhar os alunos após concluir o curso é um trabalho que
demanda muito tempo, pois muitos alunos mudam de endereço o que gera
certa dificuldade em encontrá-los para fazer esse mapeamento, qual seja, onde
estes estão inseridos e como estão inseridos na vida profissional. Minha
experiência profissional nesta instituição e aliada a documentação existente
(projetos de curso, dados dos egressos) apresentam apenas números
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sintéticos de acompanhamento, no entanto não manifestam dados sobre o
objeto de pesquisa desta dissertação. Segundo o documento oficial Educação
Profissional “Concepções. Experiências. Problemas e Propostas”, poucos
estudos são encontrados para evidenciar o acompanhamento do egresso do
ensino médio articulado com a educação profissional, no que se refere as
relações entre o currículo, a prática docente e a empregabilidade.
Compreender a realidade dos egressos torna-se importante para o fato
de vencer obstáculos no currículo do curso. Por exemplo, um sistema de
acompanhamento do egresso bem planejado possibilita avanços para o curso
proporcionando uma melhora, em especial do currículo e da prática docente,
dado que ambos os aspectos são centrais no processo de formação.

Importante ressaltar que as justificativas bem como as
mudanças introduzidas pela reforma acabaram por colocar em
questão a ausência de estudos de acompanhamento do
egresso do ensino técnico no País [...]. Sabe-se que o
acompanhamento de egresso permite a obtenção de dados
que auxiliam ações corretivas de processos implicados na
dinâmica das instituições educativas envolvidas [...].
(OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2003, p. 2).

Ouvir o que o egresso tem a dizer após a entrada no mercado de
trabalho contribui para o aperfeiçoamento dos cursos ofertados pelas
instituições e, potencialmente, para alunos que pretendem realizar seus
cursos. A possibilidade de avaliar a atuação do egresso no mercado de
trabalho em relação ao currículo e a prática docente vivenciada durante seu
curso técnico, acredito possibilita ver a dimensão da influência do currículo do
curso lá no mercado de trabalho.

A opinião dos egressos é uma das dimensões que possibilita a
visualização das transformações que ocorrem no aluno,
influenciadas pelo currículo. O egresso enfrenta, no seu
cotidiano de trabalho, situações complexas que o levam a
confrontar as competências desenvolvidas, durante o curso,
com as requeridas no exercício profissional, podendo avaliar a
adequação da estrutura pedagógica do curso que foi
vivenciado e os aspectos intervenientes do processo na
formação acadêmica. (BERTI; COLENCI, 2011, p. 159)
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O egresso enfrenta as mais variadas situações com distintos graus de
complexidade na sua atividade profissional que exigem determinadas
competências, que são na maioria das vezes relacionadas com o que foi
realizado durante o curso. Por isso, pode- se então, ao ouvir o egresso,
relacionar a estrutura pedagógica do currículo dos cursos, a prática docente e a
empregabilidade. Embora o termo competência seja polêmico, a instituição a
qual pertencem os egressos participantes da pesquisa adota o termo em seu
Projeto Político Pedagógico, porém, a concepção de competência adotada
nesta pesquisa é a que vai ao encontro com Terezinha Rios (2002)
A oferta do ensino médio integrado a educação profissional ainda é
restrita, embora, tenha grande relevância para a sociedade. “Embora o governo
tenha investido significativamente nesta ampliação, as vagas ainda são
reduzidas” (KUENZER, 2010, p. 868). Nesta pesquisa o foco é o ensino médio
articulado com a educação profissional que se assemelha com o integrado, na
legislação o termo utilizado é o integrado.
É relevante citar também que trabalhei três anos em uma empresa do
ramo textil e um ano como professora de Educação Infantil. Essa experiência
na empresa me fez compreender a dualidade entre instituição de ensino
profissional e a realidade dentro da empresa. A instituição precisa preparar o
aluno para atender a demanda do mercado, mas também como instituição de
educação precisa contribuir para a formação pessoal do aluno dando ênfase à
educação geral.
Como trabalhei esses dois anos e meio na coordenação pedagógica,
senti a necessidade de buscar saber o que acontecia com os alunos que
optaram fazer o Ensino Médio Articulado com a Educação Profissional, qual o
impacto do curso na vida profissional desses alunos? O curso é um diferencial
no mercado de trabalho? Esses e outros questionamentos se fazem
necessários para entender o que aconteceu com esses alunos após a saída da
instituição. Será que os alunos tiveram êxito na busca de um emprego com a
realização do curso?
Informalmente através de uma conversa com os alunos a instituição
sabe se eles estão fazendo um curso superior ou se estão no mercado de
trabalho, porém, não é um estudo aprofundado o que gera inquietação. Essa
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inquietação pode-se perceber também no documento criado através do
seminário: Educação Profissional “Concepções, Experiências, Problemas e
Propostas” conforme a fala:

Apesar do consenso sobre a importância desse tipo de
pesquisa no país, para a implementação de uma política
pública de EP pelo MEC, e da existência de legislação que
regulamenta a Pesquisa de Acompanhamento de Egressos
(PAE), a situação atual mostra que as escolas formam seus
alunos e desconhecem sua trajetória profissional posterior
(BRASIL, 2003 p.50).

Após a leitura desse documento tive o aval no sentido de entender que a
pesquisa seria relevante, pois existe a preocupação em saber o que acontece
com os alunos do ensino profissional, o que também é mencionado no
documento “Políticas Públicas para a educação profissional e tecnológica,” de
abril de 2004: [...] “Outra questão que merece, finalmente, ser mencionada é a
ausência de informações sobre o destino dos estudantes egressos” [nesta
modalidade].(BRASIL, 2004, p.37). Atualmente tem se incentivado de forma
significativa o ensino profissional, com mais ênfase após o Decreto 5.154/04.
No entanto pouco se sabe sobre os impactos da formação técnica lá no
mercado de trabalho, a transposição da teoria para a prática.
Diante das reflexões iniciais o objetivo deste estudo é o de caracterizar
como os currículos e a prática docente dos cursos técnicos do Ensino Médio
Articulado com a Educação Profissional ofertados por uma instituição de ensino
profissional de SC, impactaram na empregabilidade dos jovens egressos desta
instituição do período de 2006 a 2010. Diante das reflexões esta pesquisa se
faz necessário devido a pouca informação sobre o que acontece com os alunos
egressos de um curso de ensino médio articulado com a educação profissional
após o seu término.
Conforme citado anteriormente existe a preocupação em acompanhar os
alunos egressos, contudo, as instituições desconhecem o andamento da vida
profissional desses egressos. O cenário da pesquisa perpassa por uma escola
profissional da rede privada podendo servir como parâmetro para as demais
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escolas que adotam o ensino médio articulado ou integrado a educação
profissional.
O governo tem incentivado de forma significativa o ensino profissional,
pois existe a preocupação em formar mão de obra qualificada para operar com
a demanda do mercado. Hoje o curso técnico está sendo muito valorizado. A
procura pelos cursos vem aumentando significativamente, entretanto, não se
sabe se os egressos desses cursos conseguiram uma colocação no mercado
de trabalho. As instituições não fazem acompanhamento dos egressos para
estar ciente se o curso oferecido foi eficiente em termos de qualidade e
aceitação. Os dados da pesquisa podem contribuir com a melhora dos cursos
técnicos articulados. Ouvir o que os egressos têm a dizer sobre sua formação é
um importante fator de contribuição para melhora nos currículos dos cursos e
acompanhar o egresso é um dado relevante para a qualidade do ensino,
especialmente para avaliar o impacto de seus currículos e da prática de seus
docentes no âmbito de sua empregabilidade.
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2 CURRÍCULO E PRÁTICA DOCENTE NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Este capítulo tem a intenção de trazer um breve histórico da Educação
profissional no Brasil, apresentando o que aconteceu no passar dos anos,
contextualizando nesses momentos históricos o currículo e a prática docente,
vivido, na educação profissional.
O trajeto do ensino profissional no Brasil não é recente. Podemos
considerar o início da profissionalização no tempo do Brasil Colônia, em
meados de 1530, na primeira expedição de Portugal ao Brasil, com o objetivo
de colonização e cultivo da cana de açúcar. Em 1539, com a chegada dos
Jesuítas que tinham como objetivo catequizar os índios e implementar um
ensino público e gratuito, foram fundadas escolas através das artes e ofícios
manuais. Porém, sem desconsiderar os nativos, que também contribuíram para
a história do trabalho, como os indígenas no interior das tribos com seus
saberes e diversas atividades na sua sociedade antes mesmo da chegada dos
Jesuítas. “Além desse traço próprio das civilizações indígenas, é possível
afirmar que esses povos foram os primeiros educadores de artes e ofícios [...].
(MANFREDI, 2002, p.67).
O Trabalho artesanal desenvolvido por escravos e índios que deram
início ao ensino voltado para a indústria, era um conhecimento produzido pelas
classes sociais mais baixas. Esse fato histórico teria muita influência no futuro
adentrando ao ensino profissional no Brasil,

A educação profissional no Brasil tem, portanto, a sua origem
dentro de uma perspectiva assistencialista com o objetivo de
“amparar os órfãos e os demais desvalidos da sorte”, ou seja,
de atender àqueles que não tinham condições sociais
satisfatórias, para que não continuassem a praticar ações que
estavam na contra-ordem dos bons costumes. (MOURA, 2007).

Naquela época em meados de 1539, as pessoas que possuíam o
conhecimento artesanal, os sapateiros, tecelões, ferreiros entre outras
profissões manuais, transmitiam esse conhecimento aos mais jovens. Os
brancos, para serem diferentes dos índios e negros eram educados por padres,
“pelo desenvolvimento de uma mentalidade que viria fazer muitos entraves a
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sistematização, no Brasil, de um ensino voltado para o trabalho” (MOURÃO,
1992, p. 19).
Nessa linha, Manfredi (2002) contribui explicando que historicamente, as
profissões passam a existir advindas das transformações nos processos
produtivos e da crescente complexidade das funções de comando, do controle
e na preservação social.
No século XIX, pode-se observar uma classe social diferente da
observada no Brasil colônia, formada por pessoas que tinham participação
política e social mais intensa como: comerciantes, jornalistas entre outras.
Essas participações trouxeram importante ascensão política e educacional para
o Brasil. As pessoas com maior poder aquisitivo via na educação uma forma de
ter mais elevado status social.

A pequena burguesia viria, pois unir-se as camadas superiores
– de quem dependia – para conseguir ocupações mais dignas,
quase sempre ligadas às funções administrativas, burocráticas
ou intelectuais. Bem longe das classes inferiores às quais se
associava a idéia de trabalho. (MOURÃO, 1992, p.25).

O diploma era visto com idealismo, era extremamente importante ter um
filho doutor naquela época, embora muitas vezes, esse conhecimento adquirido
não tivesse muita utilidade no futuro, pois geralmente quando voltavam para
suas casas nas propriedades rurais, os filhos dos senhores não se adequavam
ao trabalho que as fazendas ofereciam. Dessa maneira, a única solução era
retornar às cidades, e com a escassez do trabalho pela quantidade de
bacharéis formados, geralmente a opção era ingressar no serviço público. O
fato da busca pelo diploma influenciou na evolução econômica do país.
Naquele tempo, o ensino profissional não era voltado para o mercado de
trabalho, a economia encontrava-se na zona rural, dificilmente eram
necessários conhecimentos escolares para tais atividades. A Educação
Profissional era vista como assistencialismo com objetivo de amparar os menos
favorecidos.

Essa lógica assistencialista com que surge a educação
profissional é perfeitamente coerente com uma sociedade
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escravocrata originada de forma dependente da coroa
portuguesa, que passou pelo domínio holandês e recebeu a
influência de povos franceses, italianos, poloneses, africanos e
indígenas, resultando em uma ampla diversidade cultural e de
condições de vida ao longo da história - uma marca concreta
nas condições sociais dos descendentes de cada um destes
segmentos. (MOURÃO, 2007, p. 6).

No Brasil colônia, a aprendizagem das profissões se dava através das
corporações de ofício. As corporações consistiam em os filhos deixarem a casa
dos pais para morar com um mestre que lhe ensinaria uma profissão, porém,
muitas vezes os mestres não ensinavam todos os segredos necessários para
desenvolver aquela profissão, com receio que o aprendiz se tornasse melhor
que ele naquele ofício. A aprendizagem da profissão iniciava-se ais 12 anos
com seu término aos 14 anos.

Pela hierarquia dos ofícios, estruturavam-se em três
categorias: os mestres, os oficiais e os aprendizes. À reunião
dos mestres – que constituíam o mais elevado grau de um
mesmo ofício – chamava-se corporação. (MOURÃO, 1992, p.
55).

Em 1906 o poder público dava início às escolas profissionais. “A partir
de 1906, consolidou-se uma política de desenvolvimento do ensino industrial,
comercial e agrícola”. (CASTRO, 2010, p.17). Foi a primeira vez que um
presidente preocupou-se com o ensino voltado para as profissões no país.

Em 15 de novembro de 1906, o presidente da República
Afonso Pena, diria: A criação e multiplicação de institutos de
institutos de ensino técnico e profissional muito podem
contribuir também para o progresso das indústrias,
proporcionando-lhes mestres e operários instruídos e hábeis.
(MOURÃO, 1992, p. 59).

Com a intenção de auxiliar os filhos das pessoas menos favorecidas, e
para adquirir hábitos de trabalho foi criado o Decreto Nº 7.566 de 23 de
setembro de 1909. Conforme o Art. 1º. Em cada uma das capitais dos Estados
da Republica o Governo Federal manterá, por intermédio do Ministério da
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Agricultura, Indústria e Comércio, uma Escola de Aprendizes Artífices,
destinada ao ensino profissional primário gratuito. Conforme Mourão (1992)

O governo estava preocupado com a qualificação e educação
da população, a conquista pelo ensino profissional foi somente
o início para abertura de novos caminhos para o Brasil, mas, as
indústrias precisavam de qualificação para os trabalhadores, o
governo então utilizou um recurso para que as indústrias
treinassem seus funcionários, as próprias empresas definiram
o que seria de mais urgente em relação a aperfeiçoamento.
(MOURÃO, 1992, p. 118).

Embora Afonso Pena tenha contribuído de forma significativa para o
ensino profissional, foi o presidente Nilo Peçanha quem oficializou e fundou o
ensino profissional no Brasil, assinando o decreto–Lei nº 7566, de 23 de
setembro de 1909, criando a escola de aprendizes-artífices, favorecendo as
classes com menores condições. Foram instaladas em 1910, 19 escolas
voltadas para a educação profissional da rede federal, contudo, as condições
para o funcionamento das escolas eram precárias a estrutura física deixava a
desejar e a falta de professores qualificados fez com que o nível dessas
escolas ficasse muito baixo, mesmo com tantas dificuldades essas escolas
seriam importantes para o desenvolvimento do país.
Ao deixar a presidência Nilo Peçanha foi substituído por Marechal
Hermes da Fonseca, que apoiava as escolas profissionais e deu continuidade
ao processo, aos poucos o ensino profissional estava entre as prioridades do
governo.
Durante a Primeira República, período que se inicia com a proclamação
da república até 1930, o País se preparava para uma nova fase na economia
devido aos processos de industrialização e urbanização. Foi durante esse
período que a Educação Profissional ganhou um novo espaço. “As poucas e
acanhadas instituições dedicadas ao ensino compulsório de ofícios artesanais
e manufatureiros cederam lugar a verdadeiras redes de escola [...]
(MANFREDI, 2002, p. 79)”.
A presidência de Washington Luiz presenciou a Revolução de 1930, que
tinha como principal objetivo colocar em prática o capitalismo industrial no
Brasil. O governo tinha como intenção proteger os preços do café fora do país,
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mas, não conseguiu manter por muito tempo, essa crise tirou do governo a
possibilidade de comprar estoques de café.

A revolução de 1930 favoreceu o desenvolvimento de
condições básicas que intensificaram o capitalismo industrial
no Brasil, e determinando novas exigências educacionais, abriu
o horizonte cultural e o nível de aspiração por parte do povo –
sabe-se que, principalmente nas áreas industrializadas,
cresceu a demanda social de educação. (MOURÃO, 1992,
p.93).

Cada vez mais o sistema escolar sofria pressão do povo com relação à
educação, porém a elite sentia necessidade de controlar a população e a
quantidade de escolas. “A demanda social da educação crescia, pois, na
medida em que aumentava a densidade demográfica, diminuía o isolamento
social e acelerava-se o processo de industrialização”. (MOURÃO, 1992, p 94).
O ano de 1930 trouxe significativas mudanças para a vida política e
econômica do Brasil, apesar do desenvolvimento, era preciso expandir ainda
mais o sistema educacional. Uma das primeiras medidas a serem tomadas foi
a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, juntamente com o
ministério foi criado o Conselho Nacional de Educação, instituído pelo decreto
nº 19850 de 11 de abril de 1931.
As formas de educação profissional estão mudando de acordo com as
novas formas de gerir e organizar as formas de trabalho. A visão que somente
os menos favorecidos fazem cursos de Educação Profissional está sendo
superada. Assim, as formas tradicionais desse modelo de educação estão se
transformando. Esse sistema produtivo era organizado de acordo com o
modelo taylorista e fordista influenciado pelo princípio da Administração
Cientifica. É válido ressaltar também a importância do toyotismo2 para o
capitalismo mundial, instaurado pela lógica do mercado, com um sistema de
produção com base na produção de mercadorias.

Durante os anos 70 e 80, várias técnicas de gestão foram
importadas do Japão. Mas, no decorrer da mundialização do
2

O toyotismo dá continuidade à lógica de racionalização do trabalho na perspectiva da hegemonia do
capital na produção. (ALVES, 2005, p. 414).
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capital, o sistema Toyota com sua filosofia produtivista tendeu
a assumir um valor universal para o capital em processo.
Desprendeu-se de seu particularismo nacional.O toyotismo
passou a incorporar uma ‘nova significação’ para além das
particularidades de sua gênese sócio-histórica (e cultural),
vinculada ao capitalismo japonês. (ALVES, 2005, p. 413).

Esse modelo de produção capitalista teve sua origem no Japão, sendo
aplicado na fábrica da Toyota de onde se origina o nome toyotismo.
Nesse sentido, Gesser e Ranghetti (2011) ao falar sobre os paradigmas
curriculares, mais precisamente o Técnico-Linear, que tem por objetivo o
ensino voltado para a técnica, “ou seja, a intencionalidade da educação está
relacionada diretamente com a preparação dos indivíduos para o desempenho
de funções específicas: mão-de-obra qualificada para o mercado de trabalho”
(GESSER; RANGHETTI, 2011, p.36). É esta concepção de currículo que
perpassa o ensino profissional até então, especialmente influenciado por
princípios da Administração científica e pelos modos de produção. Gesser e
Ranghetti (2011) comentam ainda que Frederick Taylor organizou um
paradigma de currículo que visava preparar as pessoas para desempenhar
funções em situações pré-determinadas.
No Entanto, Kuenzer (1999) contribui ao dizer que esses modelos dizem
respeito às formas de educação profissional em que o trabalhador desenvolvia
tarefas, ao longo de sua vida com mínimas variações, as mesmas tarefas,
sendo dispensável a exigência de algum grau de escolaridade, habilidades ou
conhecimentos, somente o necessário para o desempenho de sua ocupação
que era de forma mecânica.
Todavia, com as mudanças no setor produtivo e com a globalização3 é
necessário um novo tipo de trabalhador, que atenda as crescentes mudanças
da ciência e da tecnologia no setor empresarial, pois quanto se simplifica as
atividades mais necessidade se tem de exigir que o trabalhador possua
conhecimentos e competências como agilidade, capacidade de resolver
problemas, estar disposto a novos desafios e trabalhar em grupo.

3

Nesta pesquisa o conceito de globalização utilizado é o de progresso, mudanças ou avanços no setor
produtivo
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Com a globalização da economia e a reestruturação produtiva,
componentes macro estratégicos da acumulação flexível, muda
radicalmente este quadro, passando o mundo do trabalho e
das relações sociais a exigir um trabalhador de novo tipo. Para
a compreensão da pedagogia que formará este novo
trabalhador, segundo as novas demandas da sociedade
capitalista, algumas características da nova realidade são mais
explicativas que outras. (KUENZER, 1999)

Pode-se afirmar que esse contexto vem desempenhando uma forte
influência para o Ensino Profissional no Brasil acompanhada da revolução
industrial no século XVIII.
Para Wittaczik (2008) a década de 1930 foi um marco importante, um
referencial para a educação profissional no Brasil, foi o início da
industrialização no país.Igualmente esclarecemos que, na década de 1940,
também foi de suma importância para a educação profissional brasileira, pois,
com o surgimento do Sistema S, tomou impulso em amplitude de atendimento.
(Wittaczik, 2008, p.33).
Contudo, com inúmeras e significativas mudanças citadas anteriormente
era indispensável um documento norteador para o Ensino Profissional com
regras gerais para todo o país. Até então as escolas federais eram
regulamentadas pela união, enquanto as estaduais e municipais possuíam
regras próprias de acordo com a região. Então, uma comissão juntamente com
o ministro Getúlio Vargas, estudou uma forma de auxiliar no crescimento da
indústria no Brasil, isso ocorreu no ano de 1942. As reformas propostas por
esta comissão levaram o nome de Leis Orgânicas de Ensino, abrangendo o
primário (atualmente denominado de Ensino Fundamental) e o Ensino Médio.

Essas Leis ofereciam ao ensino técnico-profissional uma nova
estrutura, e seriam decretadas, de forma gradativa, a partir de
1942: a Lei Orgânica do Ensino Industrial, promulgada em 30
de janeiro de 1942 pelo decreto nº4073; a Lei Orgânica do
Ensino Comercial, em 1943, e a Lei Orgânica do Ensino
Agrícola, em 1946. (MOURÂO, 1992, p.106).

A lei orgânica do Ensino Industrial Decreto-Lei nº 4.073, de 30 de janeiro
de 1942, tinha como objetivo organizar o ensino industrial, denominado de grau
secundário, que preparava os trabalhadores da indústria para atividades
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artesanais e ensino profissional, além de dar assistência para trabalhadores do
transporte, comunicação e pesca. O ensino industrial atendia aos interesses do
trabalhador, das empresas e da nação.
De acordo com o artigo 6 do Decreto-Lei, o ensino industrial era
organizado em dois ciclos. “O primeiro ciclo de ensino industrial abrangendo as
seguintes ordens de ensino: 1- ensino industrial básico; 2- ensino de mestria; 3ensino artesanal; 4- aprendizagem. O segundo ciclo do ensino industrial
compreenderá as seguintes ordens de ensino: 1- ensino técnico; 2-ensino
pedagógico”.
O estado também teve participação na industrialização criando o
Decreto-Lei 4.984, de 21 de novembro de 1942, sendo que as empresas com o
nº superior a 100 empregados deveriam ter uma escola de aprendizagem para
capacitar os aprendizes e formação profissional aos demais funcionários.

O governo criou um sistema juntamente com as indústrias o Decreto-Lei 4.048,
de 22 de janeiro de 1942, o Serviço Nacional de Aprendizagem dos
industriários, mais tarde ficaria conhecido como Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial-SENAI.

O SENAI foi criado com o objetivo de organizar e administrar
escolas de aprendizagem em todo o País além de preparar
aprendizes menores dos estabelecimentos industriais,
ministrando cursos de formação e continuação para o trabalho,
para trabalhadores não sujeitos à aprendizagem. (MOURÃO,
1992, p.119).

O Serviço Nacional de Aprendizagem industrial-SENAI seria mantido
pelas indústrias e parceiros a ela filiados, o governo instituiu mais dois
decretos: O Decreto nº 4.481, de julho de 1942, que orientava as indústrias
sobre a contratação de menores e aprendizes e o Decreto-Lei, nº 4.436, de 7
de novembro de 1942, que ampliaria o SENAI para os setores de transporte,
comunicação e pesca, com essa ampliação além dos cursos de aprendizagem
seriam

oferecidos

aperfeiçoamento.

também

cursos

de

especialização,

continuação

e

25

Após a criação do SENAI foi publicado o Decreto-Lei 4.481 e o Decreto
10.009 aprovando o seu regimento, nesse momento o SENAI estava pronto
para atuar.

Esse regimento estabelecia a finalidade do SENAI como
subordinado ao ministério da Educação e Saúde e dirigido
pela Confederação Nacional da Indústria, além de organizar
todo esquema de administração a nível nacional e regionais.
Em cada estado, haveria um Conselho e um departamento.
(MOURÃO, 1992, p.122).

A Educação Profissional de nível médio deverá segundo a Lei 11741/08
levar em consideração seus objetivos satisfazendo as Diretrizes Curriculares
Nacionais estabelecidas pelo Conselho da Educação, poderá ser desenvolvida
de forma integrada ou concomitante:
I – integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino
fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à
habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino,
efetuando-se matrícula única para cada aluno;
A Educação Profissional está respaldada por Leis e Decretos, podemos
iniciar com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, que
contempla nos artigos 39 a 42 orientações sobre a Educação Profissional. “A
educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao
trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de
aptidões para a vida produtiva”. (BRASIL, 1996, p.67).
O parecer CNE nº 1699 diz respeito às Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Profissional de Nível Técnico.

Estas diretrizes dizem respeito somente ao nível técnico da
educação profissional, uma vez que o Decreto nº 2.208/97 não
dispõe sobre diretrizes para o nível básico, que é uma
modalidade de educação não formal e não está sujeito a
regulamentação curricular. O nível tecnológico está sujeito à
regulamentação própria da educação superior. (BRASIL,1999).

A estrutura da Educação Profissional conforme estabelecido no Decreto
2.208/97, em seu 1º artigo tem por objetivos:
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- Promover a transição entre a escola e o mundo do trabalho,
capacitando jovens e adultos com conhecimentos e habilidades
gerais e específicas para o exercício de atividades produtivas;
- Proporcionar a formação de profissionais, aptos a exercerem
atividades específicas no trabalho, com escolaridade
correspondente aos níveis médio, superior e de pósgraduação;
- Especializar, aperfeiçoar e atualizar o trabalho em seus
conhecimentos tecnológicos;
- Qualificar, reprofissionalizar e atualizar jovens e adultos
trabalhadores, com qualquer nível de escolaridade, visando à
sua inserção e melhor desempenho no exercício do trabalho.
Para compreender os níveis da Educação Profissional,
o artigo 3 do mesmo decreto contempla e especifica cada nível:
I - básico: destinado à qualificação, requalificação e
reprofissionalização de trabalhadores, independente de
escolaridade prévia;
II - técnico: destinado a proporcionar habilitação profissional a
alunos matriculados ou egressos do ensino médio, devendo ser
ministrado na forma estabelecida por este Decreto;
III - tecnológico: correspondente a cursos de nível superior na
área tecnológica, destinados a egressos do ensino médio e
técnico.

Entretanto, o conteúdo do decreto 2.208/97 estava recebendo diversas
críticas em relação ao seu conteúdo. Fazia-se necessário uma revisão do
decreto o que traria muitos transtornos, sendo assim, em 2004 o decreto
5.154/2004, no dia 23/07 entrou em vigor substituindo o decreto 2.208/97, com
isso, além do ensino profissional ser oferecido nas formas concomitante ou
sequencial ao Ensino Médio, agora poderiam ser oferecidas de forma integrada
e conforme indica a Lei 9394/96 essa integração conduz o aluno à habilitação
profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino com
matrícula única.
Houve uma densa discussão até a decisão de revogar o decreto
2.208/97. Castro (2010) afirma que houve mudanças significativas em relação
a organização curricular do Ensino Profissional,

No paradigma anterior, a estrutura curricular era organizada a
partir de matérias previamente definidas como mínimos
curriculares profissionalizantes pelo antigo Conselho Federal
de Educação (CFE). A partir do Parecer CFE nº 45/1972, que
definia os mínimos curriculares, bastava buscar os
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profissionais, e o plano de curso estava praticamente definido
(CASTRO; REGATTIERI, 2010, p. 112).

Castro (2010) complementa que nesse momento, o currículo assume
uma tática que possibilite o desenvolvimento de competências no campo
profissional possibilitando [...] mobilizar, articular e colocar em ação
conhecimentos, habilidades e valores, e adquirir autonomia intelectual em
relação ao objeto do saber e ao próprio trabalho que desenvolve. (CASTRO,
2010, p.112).
Seguindo essa linha de raciocínio, Castro (2010) traz importantes
contribuições em torno do histórico da Educação Profissional, que por sua vez,
se assemelham com as colocações de Wittaczik (2008) em alguns momentos.
Como não poderiam ser diferentes, as primeiras iniciativas do Ensino
Profissional eram de forma assistencialista para amparar os desprovidos de
sorte.

A primeira delas, a criação do Colégio das Fábricas, pelo
Príncipe Regente D. João, em 1809, no entanto, já estava
relacionada às necessidades emergentes da economia, pois
ocorreu logo após a suspensão da proibição de funcionamento
de indústrias manufatureiras em terras brasileiras. (CASTRO,
2010, p.17).

Desde o 2º império era prioritário o atendimento para menores carentes.
No período republicano manteve-se o objetivo de atender os menores carentes,
contudo, já se pensava em preparar os jovens para as funções que a indústria
necessitava.
Castro (2010) considera seis momentos importantes em relação à
ascensão do Ensino Profissional. O primeiro momento decisivo para as
políticas de Ensino Profissionalizante foi o início do século XX. “Em 1910, em
vários estados, foram criadas dezenove Escolas de Aprendizes Artífices,
destinadas “aos pobres e humildes”, vindo a se constituir no embrião da atual
rede de instituições federais de educação tecnológica”. (CASTRO, 2010, p.17).
Em 1920 houve a expansão do Ensino Profissional atendendo agora não
somente aos pobres.
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O segundo momento para Castro está ligado a Reforma de 1931. [...]
conhecida pelo nome do

ministro Francisco Campos. Essa reforma

regulamentou e organizou o ensino secundário, bem como o ensino
profissional comercial. (CASTRO, 2010, p.18).
O terceiro momento está ligado a Reforma Capanema, que foi um
conjunto de Leis da Educação Nacional que formaram essa Reforma, essas
legislações foram instituídas no ano de 1942. Nesse mesmo ano, foi instituído o
termo de “aprendiz” que temos até hoje nos sistemas “S”, com a presença dos
aprendizes na legislação trabalhista, fez com que fossem criados o SENAC no
ano de 1946 e o SENAI em 1942 e as antigas escolas de artífices
transformaram-se em escolas Técnicas Federais que existem até hoje e estão
expandindo significativamente, facilitando o acesso dos brasileiros. Segundo
dados do MEC, hoje são 354 unidades oferecendo em torno de 400 mil vagas
em todo país. O crescimento da Rede Federal pode ser observado no gráfico
abaixo. No entanto não se pode deixar de salientar que é necessário ainda
muito investimento

FIGURA 1: Cenário da Rede Federal até 2010
FONTE: MEC (2012)

Desse modo, o ensino profissional consolidou-se, a partir de
então, mais relacionado às necessidades emergentes da
economia industrial e da sociedade urbana – embora ainda
preso à tradição assistencialista. Nas Leis Orgânicas, o ensino
secundário e o normal tinham por objetivo “formar as elites
condutoras do país”, enquanto o objetivo do ensino profissional
era assumidamente oferecer “formação adequada aos filhos
dos operários, aos desvalidos da sorte e aos menos
afortunados, aqueles que necessitam ingressar precocemente
na força de trabalho”. (CASTRO, 2010, p. 19).
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O quarto momento importante considerado por Castro (2010) foi a
promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº
4.024/1961 que fez com que todos os cursos tivessem o mesmo nível de
escolarização.Para tanto, o quinto momento incidiu sobre a promulgação da Lei
5.692/1971 que definiu as diretrizes para o Ensino de primeiro e segundo grau.

Esta lei tornou obrigatória a profissionalização para o segundo
grau (atual ensino médio), supostamente para eliminar o
dualismo existente entre uma formação acadêmica – clássica e
científica, destinada à preparação para estudos superiores – e
outra, profissional – industrial, comercial e agrícola, destinada
ao exercício de profissões –, além da normal, destinada à
preparação de professores para as quatro séries iniciais do
primeiro grau (antigo ensino primário), então em franco
processo de universalização. (CASTRO, 2010, p. 19).

A formação de nível técnico foi regulamentada pelo Conselho Federal de
Educação, porém com a implementação desses currículos mistos que

parte

eram para a formação geral e outra parte para a profissionalização trouxe
resultados negativos principalmente para o ensino público. Até hoje esses
efeitos são percebidos. “Nesse processo, o então ensino de segundo grau
perdeu qualquer identidade que já tivera no passado, seja a acadêmica e
propedêutica para o ensino superior, ou seja, a de terminalidade profissional”.
(CASTRO, 2010, p. 20).
O sexto momento é marcado pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional nº9394/96. A LDB firma o Ensino Médio como etapa final
da Educação Básica, um ensino que tem por objetivo dar continuidade aos
conhecimentos aprendidos no ensino fundamental, complementando para a
preparação básica para o trabalho.

[...] A LDB prevê que os conteúdos curriculares da educação
básica observarão, entre suas diretrizes, a “orientação para o
trabalho”; que o ensino médio terá, entre suas finalidades a
“preparação básica para o trabalho”, e que este ensino, entre
suas diretrizes, conduzirá o educando à “preparação geral para
o trabalho”. (CASTRO, 2010, p. 22).
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Em consonância com estas reflexões, Santos (2006) em seus estudos
sobre a “Reforma Profissional e o Ensino Médio Integrado: tendências e
riscos”traz que o período que mais se discutiu a formação para o trabalho foi
entre 1997 e 2004.

Parte dessa importância deve-se ao significado assumido pelo
decreto 2.208/97 no contexto da reforma da educação
profissional, contribuindo para a imposição do fim (temporário)
da vinculação entre qualificação para o trabalho e elevação dos
níveis de escolaridade. (SANTOS, 2006, p. 1).

Contudo a troca da presidência, com a entrada do governo assumido
pelo presidente Lula no ano de 2002, o investimento no ensino profissional
começa a ganhar forças.

Assim é que, em 2004, por meio do decreto 5.154, revoga-se o
anterior. Entretanto, apesar das alterações pontuais
promovidas, “o novo” decreto modifica substantivamente o
desenho operacional da educação profissional impresso pelo
decreto de 1997, muito embora agregue às modalidades de
articulação
anteriormente
previstas
(concomitante
e
seqüencial) outra possibilidade de articulação entre o ensino
médio e a educação profissional, que passe a ser chamado de
ensino médio integrado. (SANTOS, 2006, p.1).

No ensino Estadual a profissionalização se tornou algo problemático,
não sendo totalmente implantado devido ao empobrecimento da formação
geral em prol da profissionalização para o mercado de trabalho. A justificativa
foi a relação teoria e prática para uma formação mais ampla e completa.

Entretanto, de forma incoerente com o discurso, ao invés de se
ampliar a duração do 2º grau para incluir os conteúdos da
formação profissional de forma integrada aos conhecimentos
das ciências, das letras e das artes, o que houve foi a redução
dos últimos em favor dos primeiros, os quais assumiram um
caráter instrumental e de baixa complexidade. (BRASIL, 2007,
p. 25).

Hoje se pode dizer que o ensino profissional com as mudanças no
decorrer das décadas não se resume apenas a desenvolver tarefas, com as
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legislações, em especial a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional a
Educação Profissional passou a ter um destaque maior.

A memorização de procedimentos - necessária a um bom
desempenho em processos produtivos rígidos - passa a ser
substituída pela capacidade de usar o conhecimento científico
de todas as áreas para resolver problemas novos de modo
original, o que implica domínio não só de conteúdos, mas dos
caminhos metodológicos e das formas de trabalho intelectual
multidisciplinar, o que exige educação inicial e continuada
rigorosa, em níveis crescentes de complexidade. (KUENZER,
1999).

De acordo com o decreto nº 5154/2004 a Educação Profissional é
desenvolvida através de formação inicial, continuada, programas e cursos que
visem o desenvolvimento dos trabalhadores, da Educação Profissional técnica
de nível médio, graduação e pós-graduação de nível tecnológico. Castro (2010,
p. 23) exemplifica as formas de articulação com o Ensino Médio: a articulação
com o ensino médio se dará, no nível técnico, por uma das seguintes formas:
- integrada (em curso na mesma instituição de ensino, com matrícula única
pelo aluno e com ampliação de carga horária);
- concomitante (na mesma instituição ou em instituições distintas, com
matrículas distintas, e com ou sem convênios de intercomplementaridade para
o desenvolvimento de projetos pedagógicos unificados);
- subsequente (após o ensino médio, quando este é pré-requisito de matrícula;
- contínua (não constituindo a “parte diversificada” do currículo do ensino
médio).
Conforme Cordeiro (2010), a concepção de Educação profissional passa
por profundas mudanças no mundo do trabalho, assim que surgiu a
necessidade de profissionalização dos trabalhadores. Essas mudanças
também dizem respeito a reformulação da LDB, anteriormente nos documentos
oficiais o ensino profissional era visto com preconceito, tinha-se a visão que
somente os pobres fariam parte dessa modalidade de ensino.
Ao passar do tempo com a criação do Sistema S, houve um crescimento
significativo da Educação Profissional. A nova LDB fez com que houvesse um
entendimento mais profundo do que seria essa modalidade, a educação
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profissional viria para complementar a Educação Básica e não para tomar seu
lugar conforme complementa Cordão:

[...] E a educação profissional vai além dos cursos técnicos de
nível médio integrados ou articulados com o ensino médio. Ela
integra todo o itinerário formativo das pessoas, preparando-as
para o mundo do trabalho, para definirem seus próprios
itinerários de profissionalização. (CORDÃO, 2010, p. 37).

Vale ressaltar, com base na afirmativa acima que, dentro das fábricas,
nas linhas de produção o trabalhador está mais flexível, mas, não se altera a
relação de concepção do processo de trabalho. O Ensino Profissional integra
os conhecimentos assimilados na Educação Básica, para preparar o aluno para
o mercado de trabalho, é papel da escola ao organizar seus cursos pensar o
percurso formativo de seus alunos.

A educação profissional é então entendida não mais como
preparação para o posto de trabalho. Não é treinamento
operacional. Não é formação de mão de obra. Até porque não
existe mais aquela clássica separação entre a mão de obra e o
“cabeça” da obra, o gerente, o planejador, o controlador de
qualidade. Hoje, cada vez mais, quem faz deve saber por que
está fazendo dessa maneira e não de outra. E quem faz é
chamado a planejar a sua ação profissional, a controlar a
qualidade de seu serviço profissional. (CORDÃO, 2010, p. 37).

A nova LDB fez com que houvesse maior integração entre trabalho,
ciência e tecnologia, assim se trabalha com o conhecimento vinculado a
prática. A partir da segunda metade dos anos noventa, do século XX, começou
a intensificar a necessidade de profissionais que detinham mais conhecimento,
iniciativa, capacidade de solucionar problemas e que tomassem decisões
prudentes. Com isso se tornou necessário superar o déficit de escolarização,
que até então o aluno era passivo com poucas oportunidades de se tornar
alguém que superasse as expectativas.
Uma instituição do Sistema “S” oferece Ensino Médio Articulado com a
Educação Profissional, os alunos têm a opção de cursar somente o Ensino
Médio ou fazer o Ensino Médio e o curso técnico, sendo que o Ensino Médio é
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em um período e o curso técnico em outro, com matrículas distintas, por ter
essa organização ele é denominado como Ensino Médio Articulado com a
Educação Profissional, diferente das propostas do governo que implementam o
Ensino Médio integrado. No Ensino Médio integrado o aluno não tem a opção
de fazer um ou outro, automaticamente ao se matricular terá que cursar o
Ensino Médio e o Técnico, é disto que trata Grabowski (2010, p. 175) em um
dos capítulos do livro “Ensino Médio e Educação Profissional: desafios da
integração”. “O currículo integrado é uma questão de opção política e
pedagógica. Trata-se de uma opção de quem acredita numa experiência
pedagógica diferente; não pode ser uma adequação à lei, às normas”.
Para melhor compreensão, a proposta do Ensino Médio Articulado com
a Educação Profissional, criado pelo SENAI de Santa Catarina, conforme o
PPP da instituição é proporcionar a preparação do jovem para o mundo do
trabalho, buscando oferecer uma formação mais completa.
Diante desse aspecto, vale salientar que para oferecer uma formação
mais completa, Gesser e Ranghetti (2011) sinalizam que:

Para o contexto atual, urge um currículo que desenvolva a
capacidade do pensamento crítico, da reflexão e da
reconstrução da própria gênese histórica do currículo, das
teorias e da prática da profissão, reconhecendo que as
escolhas (pessoais e profissionais) são sempre carregadas de
valores. Por isso, tanto o currículo quanto seus fundamentos
devem ser históricos e críticos.(GESSER; RANGHETTI, 2011,
p. 4)

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional dedicando o capítulo
III para a Educação Profissional presume, que os conteúdos curriculares da
Educação Básica contemplarão em suas diretrizes a orientação para o
trabalho, conduzindo o educando para uma preparação mais ampla para o
trabalho.

Para que a vinculação entre as competências básicas e as
gerais tenha efetividade, a formação visada pelo ensino médio
precisa ser contextualizada, de modo a propiciar compreensão
tanto sobre os aspectos laborais e de produção de bens e
serviços, quanto sobre as relações da ciência e da tecnologia
com a produção e com as transformações econômicas,
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tecnológicas, jurídico-institucionais, sociais e culturais em curso
no país e no mundo. (CASTRO, 2010, p. 22).

No Ensino Médio não há dissociação entre preparação geral para o
trabalho e formação geral, elas devem ser integradas, tanto no contexto do
mundo do trabalho, como nos componentes curriculares.

Em resumo, com um currículo que integra organicamente a
base nacional comum e a parte diversificada, o ensino médio
deve centrar seu foco na aquisição de formação geral e de
competências básicas, contextualizadas nas ações produtivas
e nas demais práticas sociais. Embora tenha o desafio de
propiciar preparação geral/básica para o trabalho, não lhe
cabe, como regra, proporcionar a aquisição de habilidades
profissionais específicas,objeto da educação profissional.
(CASTRO, 2010, p. 23).

Diante das inúmeras propostas curriculares para a Educação Básica e
Educação Profissional podemos identificar o foco nas competências. “É
crescente a utilização, nos discursos educacionais, de afirmações que
defendem que a escola deve dar prioridade ao desenvolvimento de
competências e não à transmissão de conhecimentos”. (Costa, 2005, p.52).
Para sintetizar o histórico da Educação Profissional no Brasil, Wittaczik
(2008) desenvolveu um quadro com os principais acontecimentos desde 1909
até 1990, conforme abaixo:

QUADRO 1– Síntese do histórico da educação profissional no Brasil

Ano
1909

Educação Profissional no Brasil
O Decreto-Lei nº 7.5662, de 23 de setembro de 1909, sancionado
pelo então Presidente da República Nilo Peçanha, instituiu
oficialmente a educação profissional brasileira que, vista como
instrumento de capacitação ou adestramento para atender ao
crescente desenvolvimento industrial e ao ciclo de urbanização,
tinha caráter assistencialista3 em relação à massa trabalhadora.
Ocorreu a criação de 19 Escolas de Aprendizes Artífices, difundidas
com o intuito de preparar gerações vindouras para a continuidade
dos ofícios, suprindo, assim, o mercado produtivo, dominado pela

35

burguesia emergente, formando profissionais advindos das
camadas pobres da população. O ensino profissional foi delegado
ao Ministério de Indústria e Comércio.
1910

Foram ofertados cursos de tornearia, mecânica e eletricidade, além
das oficinas de carpintaria e artes decorativas ministradas nas 19
Escolas de Aprendizes Artífices.

1930

Ocorreu a instalação de escolas superiores para formação de
recursos humanos necessários ao processo produtivo (início da
Industrialização do Brasil). A partir da década de 1930, o ensino
profissional se expandiu no Brasil, incluindo, em seu público-alvo,
ricos e pobres.

1937

A Constituição de 1937 fez menção às escolas vocacionais e prévocacionais como dever do Estado, a quem competia, com a
colaboração das indústrias e dos sindicatos econômicos, criar, na
esfera de sua especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos
filhos de seus operários e associados.

1940

Amplitude de atendimento: criação das instituições responsáveis
pela formação de mão-de-obra para os dois principais pilares da
economia: a Indústria e o Comércio. Surgimento do chamado
Sistema S4.

1942

Criação do SENAI (S pioneiro). Criação da lei Orgânica da
Educação Nacional do Ensino Secundário.

1943

Criação da Lei Orgânica da Educação Nacional do Ensino
Comercial.

1946

Criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC),
do Serviço Social do Comércio (SESC) e Serviço Social da Indústria
(SESI). Criação da Lei Orgânica da Educação Nacional do Ensino
Primário, Normal e Agrícola.

1990

Criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), do
Serviço Nacional do Transporte (SENAT)5, do Serviço Nacional de
Apoio ao Cooperativismo (SESCOOP) e do Serviço Brasileiro de
Apoio à Pequena e Média Empresa (SEBRAE).
FONTE: Wittaczik (2008)

Nesta pesquisa, diante do histórico da Educação Profissional, o conceito
de currículo utilizado vem de encontro aos pensamentos de Gesser e
Ranghetti, (2011), ou seja,
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[...] acreditamos que o currículo não representa propósitos ou
atividades que sejam neutras em termos de formação e
informação [...] Numa perspectiva pós-moderna ou pós-crítica,
o currículo é compreendido como um artefato cultural, social e
histórico [...](GESSER; RANGHETTI, 2011, p. 18).

O ensino profissional historicamente sofre influência das teorias de
currículo. Até 1970 o ensino profissional era fortemente marcado pelo modelo
curricular tradicional [...] esses modelos tradicionais de currículo, tanto os
técnicos quanto os progressistas, representam uma base psicológica
experimental. A orientação curricular dominante tem caráter tecnicista. O
modelo curricular é centrado em objetivos. (GESSER; RANGHETTI, 2011, p.
30).
Pode-se observar que no início do século XX, houve uma transformação
para o ensino profissional no Brasil, deixando de lado a visão de tom
assistencialista. Em 1909 com a criação das escolas de aprendizes artífices
esse cenário do ensino profissional passa a ser destinado à agricultura e para a
indústria. Os Decretos com maior relevância para a Educação Profissional
foram: Decreto nº 4.244/42 que dispõe sobre o Ensino Secundário; Decreto
nº4.073/42 – Lei Orgânica do Ensino Industrial; Decreto nº 6.141/43

Lei

Orgânica do Ensino Comercial.
Nesse sentido observou-se que existia a necessidade de regulamentar a
educação nacional, com isso vários decretos foram promulgados para atender
a demanda, essas legislações ficaram conhecidas como Leis Orgânicas da
Educação Nacional.
Essa teoria foi tão marcante para a educação profissional que até os
dias atuais existem fortes indícios da teoria curricular tradicional, tanto nas
políticas quanto nos currículos dos cursos de educação profissional.
A partir da década de 1970 iniciam as discussões em torno das teorias
críticas do currículo com influência direta de Paulo Freire, e também houve a
reforma da Educação Básica com a Lei nº 5.692/71 que previa a reforma do 1º
e 2º graus, nesse período a profissionalização de 2º grau, cujo objetivo era
atender a demanda da indústria com a mão-de-obra qualificada.
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A partir das teorias críticas, o currículo é visto como um espaço
de poder, em que uma série de características sociais e
políticas são incorporadas ao currículo. Nesse sentido, o
currículo é também uma expressão capitalista, reproduz
culturalmente as estruturas sociais, distribui desigualmente o
conhecimento escolar e tem um papel decisivo na reprodução
da estrutura de classes da sociedade capitalista. (HYPOLITO;
IVO, 2011, p. 209).

Vale ressaltar que em 1971 também houve a reformulação da LDB de
1961. O quadro abaixo representa as fases da LDB voltadas para o ensino
profissional e as teorias críticas influentes para cada uma delas.

QUADRO 2 – Fases da LDB em relação a Educação Profissional

1ª LDB, Lei nº
4.024 de 1961

Com objetivo de igualar todos os níveis de Teoria curricular
ensino. Pela primeira vez os cursos de tradicional
níveis profissionalizantes e propedêuticos
são reconhecidos para prosseguimento nos
estudos.

Lei nº 5692 de
11 de agosto
de 1971

O ensino profissional é visto de maneira Teoria curricular
compulsória, técnico profissional todo o tradicional
currículo de 2º grau

Lei nº 9394 de
20 de
dezembro
1996

A atual LDB A educação profissional e Teoria curricular
tecnológica, no cumprimento dos objetivos tradicional
da educação nacional, integra-se aos
diferentes níveis e modalidades de
educação e às dimensões do trabalho, da
ciência e da tecnologia. A educação
profissional e tecnológica abrangerá os
seguintes cursos:
I – de formação inicial e continuada ou
qualificação profissional;
II – de educação profissional técnica de
nível médio;
III – de educação profissional tecnológica
de graduação e pós-graduação. (BRASIL,
1996)
FONTE: Produção da pesquisadora (2012)

Essa reforma esteve ligada a interesses políticos, pois o governo tinha
boa aceitação política das classes populares. Com isso para manter seu status
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o governo facilitou a entrada dessa classe a níveis maiores de escolaridade,
porém, com o ensino de 2º grau profissionalizante.
Já em 1971 foi promulgada a Lei 5.692/71 com base no tecnicismo
instituindo a profissionalização compulsória, porém, em 1982 entra em vigor a
Lei 7.044/82 que extingue a profissionalização compulsória.
Todo o contexto por qual passou as reformas educacionais na década
de 1970, foi reflexo da teoria do capital humano, essa teoria foi fortemente
criticada por educadores devido a sua interferência na prática educativa, com
vistas à dialética do mercado, advindas do tecnicismo que se preocupa mais
com a produção do que com o saber fazer.
Em 1989 começa a ter novas formas, ou seja, alternativas curriculares
em que são criados cursos gerais tecnológicos e profissionais advindos da DL.
nº 26/89 de 21 de janeiro sendo revogada pelo DL. nº 70/93 de 10/03. Sendo
assim, os cursos técnicos e liceus começam a ser extintos. (RODRIGUES,
2009).
Nesse aspecto, os alunos são catalogados, a priori, através do currículo.
Os grupos disciplinares reivindicam a sua disciplina acadêmica e o controle da
definição de disciplinas é deixado nas mãos de investigadores e professores
universitários. (RODRIGUES, 2009, p. 3). Ao contrário,

o currículo numa perspectiva crítica não seja determinado por
alguns “iluminados” considerados especialistas, mas que seja
construído a partir dos interesses e experiências de todos que
participam das atividades escolares, sendo situado no contexto
histórico, social, cultural , político e econômico de cada época.
(RANGHETTI; GESSER, 2011, p. 31).

Nesse contexto, Orlowski (2002, p. 164) explica que o currículo
acadêmico “baseia-se principalmente, na estrutura do conhecimento, como
patrimônio cultural, transmitidos as novas gerações”, os conhecimentos
concebidos pelo currículo acadêmico são como se fossem herdados
culturalmente e que necessitam serem transmitidos as novas gerações.
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A finalidade da educação, segundo o currículo acadêmico, é a
transmissão dos conhecimentos válidos pela humanidade e, à
escola cabe desenvolver o raciocínio dos alunos para o uso
das ideias e processos mais proveitosos ao seu
desenvolvimento. (ORLOWSKI, 2002, p.165).

O currículo acadêmico tem uma visão mais conservadora, descartando
as possibilidades de troca e de flexibilidade, o que gera a participação dos
alunos no processo educativo de forma mais passiva. É preciso que se
compreenda que as disciplinas não são destilações finais de um conhecimento
imutável e definitivo. (RODRIGUES, 2009, p. 3). Nesse sentido, o currículo
acadêmico está baseado na prática. O quadro abaixo busca relacionar as
teorias de currículo com a educação profissional.

QUADRO 3- Teorias de currículo relacionada a Educação Profissional

TEORIAS DE
CURRÍCULO

PERÍODO

ORIENTAÇÃO CURRICULAR DOMINANTE

Teorias
tradicionais

Do
surgimento
1970

Teorias criticas

Da década de Nesta compreensão teórica do currículo, a
1970 até início de ênfase está no questionamento em relação as
1990
desigualdades
e
injustiças
sociais.
Na
perspectiva crítica, o currículo não seria mais
estruturado de forma fragmentada e disciplinar.
(GESSER; RANGHETTI, 2011, p. 30).

Teorias
críticas

seu Esses modelos tradicionais de currículo, tanto os
até técnicos quanto os progressistas, representam
uma base psicológica comportamentalista
fundada pela psicologia experimental A
orientação curricular dominante das teorias
tradicionais tem caráter tecnicista. O modelo
curricular é centrado em objetivos. (GESSER;
RANGHETTI, 2011, p. 30).

Pós Dos anos 1990 Assim como as teorias críticas, as teorias pós
até atualmente
críticas defendem a ideia de que “nenhuma teoria
é neutra, cientifica ou desinteressada, mas que
está, inevitavelmente, implicada em relações de
poder”. (GESSER; RANGHETTI, 2011, p. 31).
FONTE: Produção da pesquisadora (2012)
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Obviamente que para além do percurso histórico vivido em relação aos
movimentos curriculares registrados no contexto da educação escolar, coexistem atualmente várias concepções de currículo. A origem da palavra
currículo vem do latim com derivação da palavra currere cujo significado é o
caminho a ser percorrido, trajetória ou ainda a jornada. Terigi (1996) afirma que
o campo do currículo começou a surgir na literatura a partir da década de 1960.

Nesta época, o termo curriculum, cuja utilização tinha ficado
restrita a certos âmbitos acadêmicos – em particular , à
produção estadunidense -, começou a invadir a literatura
pedagógica, amparado pelas conceptualizações
que
buscavam substituir a velha expressão planos de estudo por
outra que abrangesse não apenas os documentos oficiais nos
quais se prescrevia o que devia ser ensinado, como também o
conjunto de processos que determinavam o que era
efetivamente ensinado. (TERIGI, 1996, p. 160)

Gesser e Ranghetti (2011) profere que o termo currículo, apresenta
diversas concepções desde sua origem sendo definido como: rol de disciplinas
grade curricular, conteúdos, conjunto de matérias e assim por diante. Diante
disso, muitos educadores confundem o que é o sentido mais amplo de currículo
Corazza (2001) complementa ao dizer que:

O ‘currículo’ não pode ser considerado nem como uma unidade
imediata, nem como uma unidade imediata, nem como uma
unidade certa, nem como uma unidade homogênea, mas como
uma unidade histórica, política e resultado de interpretações
(CORAZZA, 2001, p. 132).

Ou ainda,
Um currículo é o que dizemos e fazemos... com ele, por ele,
nele. É nosso passado que veio, o presente que é nosso
problema e limite, e o futuro que queremos mudado. É a
compreensão de nossa temporalidade e espaço. (CORAZZA,
2001, p. 132).

Nesse sentido, o termo currículo não tem uma definição clara ou um
conceito claro e definido, contudo é necessário ter claro que [...] “o currículo
possibilita, a cada sujeito, produzir sua própria existência”. (GESSER e
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RANGHETTI, 2011, p. 19). Nesta pesquisa, trabalharei com a concepção de
currículo como experiências vivenciadas no ambiente escolar, como resultado
de aprendizagens, ou seja, um caminho a ser percorrido e não somente como
grade curricular.

2.1 ENSINO POR COMPETÊNCIAS NO SETOR EMPRESARIAL E NA
EDUCAÇÃO

Na área da educação a noção de competências tem sido discutida por
diversos autores, mais precisamente no campo do currículo. O modelo de
competências começa a surgir no mundo do trabalho a partir da década de
1980, com a crise do capitalismo. Esta crise veio à tona com o esgotamento do
modelo taylorista e fordista. Isso implica dizer que:

Na década de 90 [do século XX], o aprofundamento da
globalização das atividades capitalistas e a crescente busca de
competitividade levaram ao alinhamento definitivo das políticas
de recursos humanos às estratégias empresariais,
incorporando a prática organizacional o conceito de
competências. (DELUIZ, 2001, p. 2).

As competências no contexto escolar, são inevitáveis de serem
discutidas, é um tema de vital importância para o setor empregatício e não
podemos deixar de lembrar que as competências são citadas nos parâmetros e
referências curriculares da educação. A formação escolar deve possibilitar aos
alunos condições para desenvolver competência e consciência profissional,
mas não restringir-se ao ensino de habilidades imediatamente demandadas
pelo mercado de trabalho. (BRASIL, 1997, p. 34).
Kuenzer complementa que diante das novas organizações do trabalho, o
individual é deixado um pouco de lado abrindo as portas para o coletivo. A essa
competência científico-tecnológica articula-se a demanda por competência
ética, na dimensão de compromisso político com a qualidade da vida social e
produtiva.(KUENZER, 1999).

42

Nesse sentido, Rios faz uma observação na relação entre política, ética
e técnica presente nas discussões sobre competência, sobre a dificuldade que
existe por parte dos educadores.

Com respeito à relação existente entre moral e política
freqüentemente se percebe que os próprios educadores não
tem clareza da dimensão política de seu trabalho. Ao
interpretarem política como envolvimento partidário, ou mesmo
sindical, alguns procuram até negar que tenham algo a ver com
isso, invocando uma posição de “apoliticidade” em sua prática.
(RIOS, 2003, p. 50).

E para evidenciar essa passagem Saviani citado por Rios (2003)
complementa: “Não se faz política sem competência e não existe técnica sem
compromisso; além disso, a política é também uma questão técnica e o
compromisso sem competência é descompromisso”. (RIOS, 2003, p. 50).
O termo competências contempla múltiplos sentidos, podem ser
consideradas como conhecimentos e habilidades adquiridas ao longo do
tempo, atitudes na realização de várias tarefas ou resultado de experiências
adquiridas ao longo da vida, ou ainda, como afirma Perrenoud citado por Rios
(2002): [...] “as competências utilizam, integram, mobilizam conhecimentos para
enfrentar um conjunto de situações complexas. A competência implica,
também, uma capacidade de atualização de saberes”. (PERRENOUD, apud,
RIOS, 2002, p.77)
Com base nessa crença, pode-se afirmar que o agir competente
significa:“capacidade de mobilizar, articular e colocar em ação valores,
conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho eficiente e eficaz
de atividades requeridas pela natureza do trabalho” (Brasil. CNE/CEB.
Resolução no 4/99, art. 6o). Ou ainda, conforme, Cordão (2010, p.38):

É a capacidade de articular e mobilizar conhecimentos e
habilidades que deve ser levada em consideração. Eu tenho
que ver que conhecimentos são necessários para desenvolver
aquela competência, porque competência implica capacidade
de articular conhecimentos, habilidades, atitudes, valores,
emoções.
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Perrenoud (2000, p. 2) um dos escritores mais consagrados do ensino
por competências atualmente, comenta em entrevista para a Universidade de
Genebra, que ao se falar em competência nas escolas se dá prioridade aos
recursos, a preocupação maior é com a essência deixando de lado as
situações mais complexas. Trabalhar por competências requer desafiar os
alunos a mobilizar seus conhecimentos, propor problemas e projetos.
Nesse sentido, Rios (2002) define competências como: “capacidades
que se apóiam em conhecimentos”. (RIOS, 2002, p. 78). Já em seu livro Ética e
competência, Rios explica que competência está associada ao saber fazer
bem. Sua definição de saber fazer bem como sinônimo de competência, em
principio, aproxima-se da posição dos educadores que apresentam esse saber
fazer bem numa dupla dimensão: técnica e política (RIOS, 2003, p. 46)
Nesse aspecto Macedo (2008) define as competências em três sentidos
“pedir”, “pedir com” e “ pedir contra”. O autor considera o termo competência
como um ato de pedir ou desejar é uma vontade de realização estabelecida por
alguém que tenha autoridade para tal.
No atual contexto, no Ensino Médio as competências estão organizadas
mais explicitamente como princípios do currículo. Nas diretrizes curriculares as
competências estão listadas por área. Já na apresentação dos Parâmetros
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio percebemos a presença do Ensino
baseado nas competências.

Partindo de princípios definidos na LDB, o Ministério da
Educação, num trabalho conjunto com educadores de todo o
País, chegou a um novo perfil para o currículo, apoiado em
competências básicas para a inserção de nossos jovens na
vida adulta. (BRASIL, 2000, p. 4).

Anteriormente o Ensino Médio estava descontextualizado, dando
prioridade somente as informações, informação nem sempre quer dizer que o
conhecimento está assimilado e acomodado, sendo assim, apoiado na LDB o
currículo baseado nas competências aparentemente parece buscar dar
significado aos conhecimentos estudados no contexto escolar.
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O Ensino Médio, portanto, é a etapa final de uma educação de
caráter geral, afinada com a contemporaneidade, com a
construção de competências básicas, que situem o educando
como sujeito produtor de conhecimento e participante do
mundo do trabalho, e com o desenvolvimento da pessoa, como
“sujeito em situação” – cidadão. (BRASIL, 2000, p. 10).

Por sua vez, Cordão (2010), em entrevista a revista Educação
Profissional: Ciência e Tecnologia nos fazem refletir que o objetivo da
educação profissional é desenvolver competências para a destreza profissional
competente. Assim que se pode considerar como válida a avaliação por
competências desenvolvida no mundo do trabalho ao desenvolver a função, e
não na escola. É no mercado de trabalho que se colocará em prática o
aprendido, é nesse momento que podemos considerar a avaliação de suas
competências,

A escola avalia evidências de desempenho e competência,
mas não avalia o desempenho e a competência. Porque,
mesmo que o aluno desenvolva uma determinada tarefa ou
uma prática profissional, ele vai desenvolver numa situação de
laboratório. (CORDÃO, 2010, p. 39).

Para que o aluno demonstre ter conhecimento do que está realizando, é
possível que repita várias vezes o que está fazendo, que seja exatamente igual
todas às vezes ou de maneiras diferentes para a escola somente estará
explicitando que conseguiu desenvolver tais competências, mas a prova
concreta desses conhecimentos, habilidades e atitudes, somente fora da
escola ao ingressar no mercado de trabalho. Tem-se de trabalhar de maneira
integrada, porque o conhecimento informa a prática e a prática informa o
conhecimento tecnológico (CORDÃO, 2010, p. 38).
Sendo assim, Rios sinaliza que:

Competências são capacidades que se apóiam em
conhecimentos. A capacidade de envolver os alunos em suas
aprendizagens, por exemplo, vai requerer o conhecimento do
desenvolvimento cognitivo dos alunos, o conhecimento do
conteúdo que se vai levar ao aluno. (RIOS, 2002, p. 78).
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Entretanto Manfredi (2002) esclarece que as visões e representações
entre trabalho, profissão e escola são muito distintas, trabalho está associado
com a ideia de emprego ou remuneração, portanto,

De um lado, estão as representações que denotam
negatividade, mediante a subestimação da importância da
escola e a supervalorização da experiência, dos saberes e do
savoirfaire adquiridos no mundo do trabalho; de fato, muitas
pessoas ainda acreditam que a imersão em atividades de
trabalho constitua “a verdadeira escola” (MANFREDI, 2002,
p.31)

As visões idealizadas da escola em relação ao mundo do trabalho estão
associadas à ideia de que a escola é o meio principal para se ter a formação
profissional e para ingressar no mercado de trabalho, embora exista uma
grande diferença no que se ensina na escola e as reais dificuldades
enfrentadas no mundo do trabalho.
Rios (2002) indica que as competências são elaboradas de acordo com
as demandas do mercado “Não é mau, em princípio, levar em conta uma
demanda – afinal, é preciso sempre considerar o contexto em que se
desenvolvem a formação e a prática profissional. (RIOS, 2002, p.82). E
complementa ainda:

A substituição da noção de qualificação, como formação para o
trabalho, pela de competência, como atendimento ao mercado
de trabalho parece guardar, então, o viés ideológico, presente
na proposta neoliberal, que se estende ao espaço da
educação, no qual passam a se demandar também
“competências” na formação dos indivíduos. (RIOS, 2002,

p.82).

Em seus estudos, Silveira (2011, p.5) contribui alertando para as
mudanças que vêm ocorrendo na Educação Profissional, o incentivo do
governo para formar jovens preparados para o desenvolvimento da sociedade
através de programas que iniciaram em 2007 na presidência anterior.
Atualmente foi lançado o programa PRONATEC “a fim de oportunizar o
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ingresso de jovens à este tipo de ensino, por meio de financiamento e
disponibilização de bolsas de estudos”. (Silveira, 2011, p. 5). A fase em que a
sociedade está vivenciando, exige “o novo perfil de trabalhador demandado
pelo mercado exige transformações, também, na formação profissional”.
(Silveira, 2011).
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3 METODOLOGIA

Para evidenciar os processos metodológicos que foram utilizados
durante a pesquisa e para posterior análise de dados utilizei um enfoque
qualitativo com diferentes formas de coleta de dados que serão detalhados na
sequência. Para coleta de dados utiliza também índices quantitativos como,
por exemplo: o agrupamento de respostas de acordo com categorias para
amostragem em gráficos que expressem a idade dos sujeitos da pesquisa, o
curso que realizaram e as relações de empregabilidade.
Esta pesquisa se caracteriza como um tipo particular de estudo de caso
por ter como foco uma instituição de ensino profissional do sistema “S”, e
sendo assim, é uma forma particular de organização curricular e de prática
docente, tendo em vista que o foco é para o processo de industrialização. As
disciplinas estão focadas para a área técnica, não sendo incorporadas
disciplinas como sociologia, filosofia entre outras. Estas estão presentes
somente no ensino médio regula. A prática docente é baseada nas técnicas e
procedimentos fazendo da aula uma prévia do que irá acontecer no mercado
de trabalho. Esse processo pedagógico é característico dos cursos técnicos
voltados para a educação profissional.

3.1 CONTEXTO DA PESQUISA E SUJEITOS PARTICIPANTES DA
PESQUISA

3.1.1 Contexto da Pesquisa

A escola a qual pertenciam os sujeitos dessa pesquisa é de iniciativa
privada atendendo alunos que fazem cursos de Aprendizagem Industrial,
Ensino Médio, cursos técnicos, superiores, pós graduação e qualificação
profissional. Os egressos participantes fizeram o curso de ensino médio. A
instituição, embora, seja de iniciativa privada recebe verbas federais, e isso faz
com que a instituição esteja muito bem preparada para atender os alunos com
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maquinários, materiais próprios se aproximando da realidade em que os alunos
encontrarão no mercado de trabalho.
Embora seja de iniciativa privada ou subsidiada pelas indústrias e
verbas federais, os alunos participantes da pesquisa são de classe
trabalhadora. Parte dos pais dos sujeitos desta pesquisa trabalham em
industrias, pois a cidade é um polo que possui empresas de diversos setores.
Com base na pedagogia das competências para os meios produtivos e
foco na empregabilidade, é possível observar no projeto político pedagógico da
instituição a qual os sujeitos desta pesquisa realizaram seu curso em que o
objetivo foi o de preparar o jovem para a entrada no mercado de trabalho com
intenção de oferecer formação completa e dar sentido ao final da Educação
Básica.
Para a sua proposta a instituição teve como base o projeto do MEC de
Ensino Médio inovador, acrescentando ainda a articulação com a educação
profissional, o que levou a instituição a rever seu currículo. O ensino médio
inovador do MEC consiste em uma proposta diferente aumentando o tempo de
permanência do aluno na escola:

O objetivo do ProEMI é apoiar e fortalecer o desenvolvimento
de propostas curriculares inovadoras nas escolas de ensino
médio, ampliando o tempo dos estudantes na escola e
buscando garantir a formação integral com a inserção de
atividades que tornem o currículo mais dinâmico, atendendo
também as expectativas dos estudantes do Ensino Médio e às
demandas da sociedade contemporânea.(MEC, 2012)

Com essa mudança o currículo da instituição passou a ter 29 horas de
aulas semanais, mais a oferta de um curso opcional voltado para os cursos que
a instituição oferece e mais 20% da matriz curricular será oferecida em
disciplinas, cujo objetivo é desenvolver a formação cultural por meio de aulas
práticas e experimentais.
A instituição não seleciona seus ingressantes por meio de prova ou
processo seletivo. As matrículas são feitas por ordem de chegada até
preencher as vagas oferecidas pela instituição. A única exigência para o
ingresso é que o aluno tenha concluído o ensino fundamental. Sendo assim, na
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1ª série o aluno cursa as disciplinas do ensino médio, e se desejar pode fazer
um curso opcional. Somente a partir do 2º ano inicia o curso técnico.
A matriz curricular da instituição aborda os quatro eixos existentes na
prova do ENEM que são: Linguagens, códigos e suas tecnologias; matemática
e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias e ciências
humanas e suas tecnologias, incluirão também uma parte diversificada.
Durante os três anos do ensino médio o aluno desenvolve suas competências
de modo a atingir uma complexidade maior em torno dos eixos acima
apresentados.
Ao concluir o curso se espera que o aluno tenha atingido o perfil previsto
para o egresso. Em outras palavras, conforme o PPP (2011) da instituição,
espera-se que o concluinte desempenhe suas atividades com autonomia,
senso crítico, comprometimento com domínio das linguagens e que esteja apto
a resolver situações problema. Que elabore propostas inovadoras de trabalho
com maior agilidade e maior produtividade, ou seja, o profissional que o
mercado de trabalho busca.
A prática pedagógica da instituição está baseada no ensino por
competências. As competências serão desenvolvidas na interação professoraluno, aluno-aluno e atividades no decorrer do curso. Para o desenvolvimento
de autonomia dos alunos o saber fazer estará constantemente presente no diaa-dia conforme o PPP dos cursos. O professor neste processo será um
mediador e o aluno participante do processo com opiniões, dúvidas e
conhecimentos. A avaliação também é baseada no ensino por competências,
ou seja, a avaliação será durante o processo, formativa e processual, com
oportunidades de melhoria se necessário, porém, essa noção de competência
se difere da noção de competência citada por Rios 2002, a noção de
competência da instituição está voltada para a noção de competência voltada
ao mercado de trabalho.

3.1.2 Sujeitos da Pesquisa

Para desenvolver a pesquisa e definir os sujeitos utilizei os dados de
uma instituição de Educação Profissional do Sistema “S”de Santa Catarina. A
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partir desses dados os sujeitos definidos foram os alunos que fizeram o Ensino
Médio Articulado com a Educação Profissional e que optaram por fazer o curso
técnico entre os anos de 2006 a 2010.
Cito os alunos que optaram, devido ao fato de que o Ensino Médio
Articulado ser a opção de cursar somente o Ensino Médio ou cursar o Ensino
Médio e o curso técnico. Essa situação é diferente do Ensino Médio Integrado
que automaticamente ao se matricular ao Ensino Médio o aluno terá que cursar
o técnico definido pela instituição. Os alunos escolhidos para a aplicação do
questionário têm idade de 17 a 23 anos, totalizando 30 alunos dos quais 16
alunos e 14 alunas, como pode se verificar no gráfico nº 1 o qual dispõe
também a quantidade de questionários relacionado a idade dos alunos.
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GRÁFICO 01: Idade dos egressos
FONTE: Dados coletados pela pesquisadora

Os alunos selecionados para a aplicação do questionário fizeram os
cursos conforme ilustra o gráfico nº 2. Os cursos técnicos da instituição são
ofertados de acordo com as demandas do mercado e as necessidades da
região. Em 2006 era ofertado o curso de mecânica integrado, hoje esse curso
não é mais oferecido, o mesmo acontece com redes e informática. Em 2006
era oferecido o curso de informática com habilitação em redes e hoje é
oferecido somente o curso de Redes, assim sucessivamente.
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No gráfico 2, é possível observar a grande procura pelos cursos de
redes e informática. Essa procura talvez esteja relacionada à era da
informática, da tecnologia que necessite desses conhecimentos, ou ainda,
como os questionários foram enviados via e-mail, existe a possibilidade de
esses egressos estarem mais em contato com a internet do que com outras
áreas.
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GRÁFICO 02: Alunos por curso
FONTE: Dados coletados pela pesquisadora

O gráfico nº 3 indica as oportunidades de trabalho dos alunos após a
conclusão do Ensino Médio Articulado com a Educação Profissional, se
aumentou ou não as oportunidades de trabalho com o curso técnico.
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GRÁFICO 03: Oportunidade de trabalho
FONTE: Dados coletados pela pesquisadora

Embora as oportunidades de trabalho dos egressos que participaram
desta pesquisa aumentaram após a conclusão do curso, a faixa salarial
permaneceu a mesma para maior parte deles conforme pode ser observado no
gráfico nº 4.
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GRÁFICO 04: Aumento salarial
FONTE: Dados coletados pela pesquisadora
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Os egressos participantes da pesquisa, com a conclusão do curso,
apresentaram ascensão profissional. Apenas quatro alunos do total pesquisado
afirmaram que sua situação profissional continuou da mesma forma.
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GRÁFICO 05: Ascensão Profissional
FONTE: Dados coletados pela pesquisadora

Já na questão da atuação relacionada com a formação, 16 egressos não
estão atuando na área de formação. Do total, 13 egressos já estão atuando de
acordo com sua formação e, um egresso, parte de sua atuação está
relacionada ao curso.
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GRÁFICO 06: Atuação relacionada com a formação
FONTE: Dados coletados pela pesquisadora

Dos trinta questionários coletados apenas cinco alunos não optaram por
cursar o ensino superior até o momento.
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GRÁFICO 07: Curso de graduação
FONTE: Dados coletados pela pesquisadora

Quanto à profissão dos egressos podemos observar que, conforme o
gráfico 6, 16 estão atuando na área do curso técnico. Pode-se observar mais
detalhadamente as profissões dos egressos no gráfico 8 o qual indica que a
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maior parte dos alunos ocupa cargos de auxiliar ou assistente e três egressos
optaram por se dedicar ao ensino superior antes de ingressar no mercado de
trabalho.
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GRÁFICO 08: Profissão
FONTE: Dados coletados pela pesquisadora

O gráfico nº 9 demonstra o tempo em que o aluno egresso levou para
ingressar no mercado de trabalho. Dois egressos já estavam realizando
paralelamente ao curso um estágio relacionado à área.
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GRÁFICO 09: Tempo para ingresso no trabalho
FONTE: Dados coletados pela pesquisadora

3.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS

A obtenção da coleta de dados aconteceu em dois momentos. A
primeira coleta de dados foi o envio de questionários aos alunos egressos, o
segundo momento foram às entrevistas realizadas com oito dos trinta alunos
egressos que responderam o questionário. Realizei a obtenção dos dados e
conseqüentes resultados desta pesquisa por meio da aplicação de um
questionário aos alunos egressos do Ensino Médio Articulado com a Educação
Profissional de uma instituição do Sistema “S” de Santa Catarina.
No total tive acesso a 275 alunos que cursaram o técnico de 2006 a
2010. Desses 275 alunos selecionei 100 de todas as áreas e um pouco de
cada ano. Consultei no sistema da instituição aluno por aluno o telefone e o email. No primeiro momento enviei e-mail para todos os 100 alunos
selecionados, com a explicação de quem eu era, por qual motivo estava
realizando a pesquisa e meus objetivos. Nesse e-mail o questionário foi
anexado para que eles pudessem responder e retornar o e-mail. Recebi retorno
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de três alunos. Encaminhei mais três vezes os e-mails e não tive retorno.
Tentei contato por telefone, liguei para os alunos e expliquei a intenção da
pesquisa. Passei e-mail com o questionário, porém, recebi retorno somente de
10 questionários. As ligações ajudaram bastante no esclarecimento da
pesquisa aos alunos, alguns comentaram que viram o e-mail, mas não deram
muita importância e após a ligação responderam o questionário.
Utilizei então as redes sociais tais como: Orkut e Facebook4. Foram
nelas que encontrei boa parte dos alunos. Enviei mensagens com o objetivo do
meu trabalho e solicitei que se eles tivessem interesse em contribuir com a
pesquisa poderiam me passar seus e-mails para que eu pudesse enviar o
questionário. Recebi o retorno de 13 questionários, entretanto, foram várias
tentativas até recebê-los, levando aproximadamente em torno de três meses.
Com quatro alunos egressos conversei pessoalmente, expliquei o objetivo do
estudo e convidei-os para responder o questionário, e estes retornaram a
pesquisa

respondida por

e-mail.

Desses

100 alunos, quatro alunos

manifestaram que não tinham interesse em participar do estudo, os demais não
deram retorno.
Após analisar as respostas contidas nos questionários conforme
apêndice A, ficaram algumas dúvidas em relação ao o que os alunos
responderam. Então novamente entrei em contato por telefone com os alunos
convidando para participar de uma entrevista para sanar algumas dúvidas. Oito
alunos demonstraram interesse em participar.
Após o convite fiz novamente a leitura dos questionários e por meio
deles montei uma entrevista semi-estruturada. A seleção dos alunos para
realização da entrevista foi feita através de respostas que deixaram alguma
dúvida no questionário quanto ao curso, à empregabilidade, prática docente e
formação.
As entrevistas foram agendadas por telefone. Foram realizadas oito
entrevistas. Duas entrevistas foram feitas por telefone, pois esses alunos não

4

Devido às novas tecnologias e mais variados meios de comunicação que se tem disponível hoje, as
redes sociais tais como: Orkut e Facebook utilizados nessa pesquisa podem ser fortes aliados no sentido
de localizar os sujeitos da pesquisa. Nesta pesquisa utilizei as redes sociais como primeiro contato com
alguns alunos egressos que não possuíam mais o mesmo contato cadastrado na instituição de ensino a
fim de, posteriormente, realizar a aplicação de questionários e entrevistas.
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estão mais morando na cidade em que realizaram o curso, devido ao curso de
graduação que escolheram. Da mesma forma essas duas entrevistas foram
gravadas. Os alunos foram comunicados de que a entrevista seria gravada e
que o nome deles não seria revelado.
As demais entrevistas foram agendadas de acordo com a disponibilidade
dos alunos. Três entrevistas foram gravadas no ambiente de trabalho dos
egressos e as outras duas em suas residências. As entrevistas duraram entre
10 e 15 minutos e foram transcritas conforme apêndice B. Com os dados de
todos os questionários e entrevistas em mãos, comecei a tabula-los.

3.3. PROCEDIMENTO DE TABULAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Inicialmente fez-se a leitura de todos os 30 questionários recebidos. No
segundo momento fiz uma nova leitura agrupando as respostas em três
categorias: prática docente, empregabilidade e currículo. As respostas que
remetiam a prática docente sinalizei com a cor azul, currículo com a cor verde e
empregabilidade com a cor roxa nos próprios questionários. Após a separação
das respostas de acordo com essas três categorias fiz a distribuição em um
quadro conforme apêndice 1. O quadro que está no apêndice está dividido nas
três categorias, entretanto, com três tons de azul para diferenciar cada
categoria. Com essa divisão por categorias facilitou a análise dos dados. As
respostas contidas no quadro estão exatamente conforme a escrita dos alunos
no questionário.
Com a categorização dos questionários prontos passei a me dedicar às
entrevistas. As entrevistas foram feitas com auxílio de um gravador, antes de
iniciar as gravações expliquei para os alunos a importância da gravação.
Concluindo as entrevistas comecei a transcrição. A transcrição está conforme a
fala dos alunos na gravação.
Com a transcrição feita, o mesmo procedimento de categorização com
cores foi utilizado nas entrevistas. Fiz a impressão de todas as entrevistas e as
respostas que se remetiam a prática docente sinalizei com a cor azul, currículo
com a cor verde e empregabilidade com a cor roxa. O quadro das entrevistas
conforme apêndice dois está dividido nas três categorias, porém com três tons
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de verde para diferenciar cada categoria. Na análise de dados para diferenciar
as falas dos egressos do questionário e das entrevistas foi utilizado as letra E
(entrevista) e a letra Q (questionário), por exemplo: (SUJEITO 10, Q).
Para o agrupamento das respostas foi utilizada a análise de conteúdos
de Bardin (1977).

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise de
comunicações. Não se trata de um instrumento, mas de um
leque de apetrechos; ou, com maior rigor, será um único
instrumento, mas marcado por uma grande disparidade de
formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto as
comunicações. (BARDIN, 1977, p.31).

Oliveira et al (2003) contribui definindo a análise de conteúdo como:
A abordagem de análise de conteúdo tem por finalidade, a
partir de um conjunto de técnicas parciais, mas
complementares, explicar e sistematizar o conteúdo da
mensagem e o significado desse conteúdo, por meio de
deduções lógicas e justificadas, tendo como referência sua
origem (quem emitiu) e o contexto da mensagem ou os efeitos
dessa mensagem. (OLIVEIRA ET AL; 2003, p. 4).

Então, para interpretar as entrevistas e questionários foi utilizado o
método de análise de conteúdo, que se baseia nas informações fornecidas
pelos sujeitos que participaram da pesquisa,

Na análise quantitativa, o que serve de informação é a
frequência com que surgem certas características do conteúdo.
Na análise qualitativa é a presença ou ausência de uma dada
característica de conteúdo ou de um conjunto de
características num determinado fragmento de mensagem que
é tomado em consideração. (BARDIN 1977, p.21)

Nesse sentido, a análise de conteúdo foi foco para valorizar a fala dos
participantes da pesquisa. Sendo assim, será possível fazer relação entre a
fala dos alunos e dos autores utilizados nesta pesquisa, bem como relacionar o
impacto do currículo na empregabilidade e na prática docente. Nesse sentido, a
matriz final para a análise desta pesquisa está sintetizada na figura 02:
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CURRÍCULO

PRÁTICA DOCENTE

EMPREGABILIDADE

PROJETOS INTERDISCIPLINARES; COMPETÊNCIA;
DISCIPLINAS; GRADE CURRICULAR; MATRIZ CURRICULAR;
ORGANIZAÇÃO; ARTICULAÇÃO; PLANO DE ENSINO;
CARGA HORÁRIA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CAPACITAÇÃO; AULAS DINÂMICAS; QUALIFICAÇÃO;
COMUNICAÇÃO; CONHECIMENTOS; DIDÁTICA;
PRESTATIVIDADE; COMPETÊNCIA; DOMINIO DE
CONTEÚDO; TRABALHOS; EXPERIÊNCIA;
ORGANIZAÇÃO E EXERCÍCIOS

CONCORRÊNCIA; APRIMORAMENTO; DIFERENCIAL
NO CURRÍCULO; VALORIZAÇÃO; MERCADO DE
TRABALHO; MÉTODOS; TÉCNICA; NORMAS;
PRÁTICA; PROCESSOS.

FIGURA 2– Matriz de análise
FONTE: Produção da pesquisadora (2012)
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Em síntese, o caminho percorrido neste estudo fica expresso na figura
03:

ANÁLISE DOS DADOS

COLETA DE DADOS
ATRAVÉS DE
ENTREVISTA E
QUESTIONÁRIO

LEVANTAMENTO
BIBILIOGRÁFICO :
Kuenzer; Mourão;
Gesser Rangheti;
Regattieri; Castro;
Cordão; Deluiz

DEFINIÇÃO DO TEMA

FIGURA 3: Caminho percorrido durante a pesquisa
FONTE: Produção da pesquisadora (2012)
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4 ENSINO MÉDIO ARTICULADO COM A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL:
CURRÍCULO, PRÁTICA DOCENTE E EMPREGABILIDADE

4.1 PERCEPÇÃO DOS EGRESSOS EM RELAÇÃO A PRÁTICA DOCENTE

As figuras 04, 05 e 06 sintetizam a fala dos egressos em relação à
prática docente, currículo e empregabilidade por meio do mapa conceitual
elaborado. Este recurso possibilitou ter uma visão mais ampla das
contribuições dos egressos para uma análise mais consistente e elucidativa.
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FIGURA 4: Percepção dos egressos em relação a prática docente
FONTE: Produção da pesquisadora (2012)
As concepções de trabalho vêm sofrendo alterações ao longo dos
tempos, estamos vivendo a era da sociedade da informação, aos quais geram
mudanças na economia, na política, na cultura e no social mudanças no setor
empresarial e nas formas de produzir. Isso tudo gera mudanças também na
educação.
Podemos

tomar

como

exemplo

o

modelo

taylorista/fordista,

responsáveis pela organização do trabalho. Naquela época, por

volta do

século XVIII, o trabalho era concebido de forma mecanizada, os profissionais
não eram valorizados a ponto de colocar seu conhecimento, o seu saber- , a
experiência do trabalhador não fazia muita diferença para aqueles que não
possuiam experiência alguma. A forma de trabalhar ou produzir era sempre a
mesma, alienados ao processo mecanizado, eliminando qualquer capacidade
de aperfeiçoar o sistema.
Porém, a nova organização do trabalho impulsionada pela era
tecnológica coloca em dúvidas o modelo tradicional. Nessa era da tecnologia e
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da informação o trabalho se transforma passando agora a exigir profissionais
mais capacitados para solucionar problemas, com mais habilidades para
atender a demanda produtiva.
E neste contexto de mudanças surge também a intensificação e a
precarização5 do trabalho. Conforme Lima; Barros e Aquino (2012), com o
modelo toyotista começa a surgir precarização do trabalho. Esse modelo
reduziu a quantidade de funcionários na fábrica para cortar gastos, utilizando o
mínimo de funcionários para ter mais lucro. A inserção deste paradigma no
mundo do trabalho apresenta, de forma sutil e obscura, as novas formas de
intensificação do trabalho. (LIMA; BARROS e AQUINO, 2012, p. 105).
Consequentemente com a diminuição de pessoas nos postos de
trabalho a precariedade aumenta. A partir de então, o trabalho ganha nova
forma de manifestação e provoca novos efeitos ao trabalhador. O modelo
toyotista além de manter o quadro de exploração objetiva, amplia os modos de
exploração subjetiva. (LIMA; BARROS e AQUINO, 2012, p. 106).
Em relação a intensificação do

trabalho é possível notar um “[...]

aumento da intensidade da atividade, em um mesmo período de tempo.”
(LIMA; BARROS e AQUINO, p. 115,

2012). Fazer com que o trabalhador

dobre sua produção em um tempo reduzido exige muito esforço.
A relação entre a intensificação e a estipulação de metas nas
organizações é direta e penosa ao trabalhador. Isso porque,
em muitos casos, são estabelecidas metas praticamente
inatingíveis, fazendo com que o trabalhador utilize toda a sua
capacidade física, intelectual, emocional para alcançar o
objetivo proposto. (LIMA; BARROS e AQUINO, 2012, p.

2012).
Essas condições de precariedade e intensificação do trabalho, afetam
diretamente o estado físico e o mental do trabalhador, gerando muitas vezes o
adoecimento.
Verificar

a situação do

trabalho na contemporaneidade requer

compreender de que forma a educação vem interferindo nesse campo. Podese considerar que a escola surgiu alicerçada no setor produtivo. A sociedade
5

A precarização, por sua vez, pode ser entendida como o processo crescente e generalizado de
instabilidade, de flexibilização e de perda de garantias sociais, condições que caracterizam o trabalho
precário. (LIMA; BARROS e AQUINO, 2012, p. 108).
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espera da escola respostas satisfatórias na hora da busca pelo emprego.
Essas transformações acabam interferindo também no trabalho docente.
É com a citação de Paulo Freire que se inicia a fala sobre a prática
docente no ensino profissional.

Nesta forma de compreender e de viver o processo formador,
eu, objeto agora, terei a possibilidade, amanhã, de me tornar o
falso sujeito da “formação” do futuro objeto do meu ato
formador. É preciso que, pelo contrário, desde os começos do
processo, vá ficando cada vez mais claro que, embora
diferentes entre si, quem forma se forma e re-forma ao formar e
quem é formado forma-se e forma ao ser formado. É nesse
sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos
nem formar é ação pela qual um sujeito criador da forma, estilo
ou alma a um corpo indeciso e acomodado. (FREIRE, 1996,
p.23).

Como afirma Paulo Freire (1996) o professor só consegue ser professor
a partir do momento que estabele relações com seus alunos. Quando não
existe essa relação o trabalho deixa de ter sentido, “não há docência sem
discência” (FREIRE, 1996, p.23). Na Educação Profisssional o professor
desperta no discente o desejo de conhecer mais a fundo uma determinada
profissão.
No ensino profissional, muitas vezes o professor ensina baseado na sua
própria ação, ele propõe aos seus alunos o conhecimento técnico, as
experiências vividas por ele lá na empresa. Esses professores têm muito
domínio técnico, contudo, muitas vezes lhe falta didática o que acaba
dificultando o entendimento dos alunos pois poucas instituições investem em
“formação em serviço” ou formação continuada para esses docentes. Por outro
lado, as instituições formadoras que investem têm dificuldades em convencer
seus docentes

que atualizar-se continuamente se faz necessário. Por

exemplo,

Num momento em que se faz urgente a discussão e definição de uma
política de formação inicial e continuada de professores para a
educação profissional, inexistente no país, acreditamos que os
impasses e as potencialidades vividas por esses docentes e aqui
apontados possam constituir-se em pistas para a construção de tais
políticas” (BURNIER & CRUZ, 2007, p.356).
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Na fala dos jovens é bem visível que eles adotam a postura do técnico,
que o professor reproduz nas salas, a fala deles é curta não dando margem a
muita conversa. Entretanto, com essa aproximação do professor com o
mercado de trabalho é comum à falta de didática, a dificuldade em transmitir o
conhecimento. É comum a resistência dos professores da área técnica em
fazer capacitações para melhorar sua forma de dar aula, eles julgam que o
conhecimento da área técnica é suficiente, porém, não percebem, muitas vezes
que a forma como eles estão lecionando dificulta a compreensão do aluno que
está aprendendo pela primeira vez o conteúdo que o professor vivenciou por
muito tempo. Uma afirmativa interessante a esse respeito é do sujeito a seguir:

[...] mas algum dos professores tem sua experiência
voltada para indústria, sabendo executar, mas não
conseguindo passar o conhecimento. (SUJEITO 1, Q).

Matérias como a de Servidores ficou um pouco “fraca” por
assim dizer, é uma matéria interessante, porém, o
professor precisaria aperfeiçoar suas técnicas de ensino
para que os alunos tirem mais proveito da aula. [...]
(SUJEITO 27, Q).
Com essas transformações interferindo no trabalho docente Silva, (
2007, p.1), desenvolveu uma pesquisa envolvendo 20 docentes das escolas
federais, dando ênfase a sua trajetória de vida no magistério, os fatores que os
mantém como docentes e como se deu a inserção no magistério.

Na área da educação, o uso cada vez mais disseminado das
histórias de vida tem contribuído para uma melhor
compreensão da condição docente, na medida em que renova
as teorizações e os dispositivos de pesquisa e formação
profissional. (SILVA, 2007, p. 344).

Com essa pesquisa Silva (2007) identificou que existem algumas
particularidades nos docentes entrevistados. Existia um descontentamento com
sua profissão de origem, a qual era insalubre e repetitiva. Esses professores
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têm sua trajetória marcada lá no mercado de trabalho, com formação técnica e
acúmulo de experiência.

Este estudo permitiu evidenciar que todo esse conjunto de
experiências mencionadas (a origem popular, a referência no
mundo do trabalho, a formação técnica, a importância
secundária conferida ao lazer, a identificação com os alunos)
possibilita a esses professores construir uma inserção na
docência que é particular, diferente, em muitos aspectos, da
observada entre docentes da educação geral. (SILVA, 2007, p.
355).

Silva (2007) conclui ainda que diferentemente dos docentes da
educação geral, que, muitas vezes, adoecem na docência, os professores do
ensino profissional tem uma característica muito interessante, eles têm uma
relação muito positiva com sua atividade profissional e se sentem bem.

Por essa razão, a positividade conferida à docência explica-se
não pela assunção de um discurso “missionário”, mas pelos
aspectos bem concretos de contextos e relações vividos, aos
quais esses sujeitos conferem significados por um “trabalho”
ativo de construção de cultura e de realidades. (SILVA, 2007,
p. 355).

Essa história de vida dos docentes do ensino profissional faz com que
haja proximidade da vida do docente com a vida do discente. O professor vê no
discente sua trajetória de vida, lutando para que no futuro através dessa
formação profissional consiga ter um futuro mais promissor. O magistério na
educação profissional significa uma oportunidade de contribuir para a melhoria
de vida de seus alunos, melhoria esta que é, na classe trabalhadora, valor
central de orientação de vida. (SILVA, 2007, p. 355).
A relação docente e discente no técnico articulado é muito interessante,
eles dividem angústias, momentos bons da vida do aluno até mesmo fora do
horário de aula, no intervalo ou após a aula, na fala dos alunos é perceptível
essa troca. Essa troca contribui para a formação pessoal e profissional dos
alunos, muitas vezes os professores através de um conselho conseguem
transformar a vida do aluno. É uma troca sem tom de cobrança e é isso que faz
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com que os professores da área técnica tenham uma proximidade maior com
os alunos.

[...] Os professores apoiavam e estavam junto correndo
atrás, isso a gente pode perceber mais no TCC, eles
ajudaram bastante, eles correram atrás e me ajudaram a
resolver os problemas (SUJEITO 8, Q).
[...] sempre ajudavam no que a gente precisava, sempre
deram atenção, foi muito bom assim (SUJEITO 7, Q).
O professor da área técnica se distancia um pouco do professor da
formação geral, o professor da área técnica explica os procedimentos, as
técnicas utilizadas, e o professor da formação geral vê outras possibilidades,
outras formas de ensinar. É possível perceber essa diferença quando o aluno
diz:

[...] eles sabiam cada passo, [...] é que eles passaram por
isso e eles souberam explicar melhor [...] (SUJEITO 5, E).

[...] profissionais preparados e atualizados com o mercado
de trabalho. (SUJEITO 19, Q).

O saber cada passo demonstra que as técnicas em sala predominam
por sua vez o aluno se sente seguro com o domínio das técnicas e do mundo
de trabalho colocados pelos professores. A impressão que se tem com a fala, é
que se eles seguirem exatamente o que foi colocado pelo docente eles terão
sucesso quando forem para o mercado de trabalho, as técnicas impactam na
empregabilidade como segurança isso pode ser identificado na fala dos alunos
[...] a gente já saiu sabendo como realmente é aqui fora [...] (SUJEITO 7, Q).
A experiência na área técnica dos docentes certamente contribui muito
para o crescimento profissional e também pessoal dos alunos. O aluno percebe
que no mundo do trabalho as responsabilidades aumentam, algumas
habilidades e competências precisam ser desenvolvidas e com o apoio do
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professor, que também passou por essas situações o aluno se identifica, e no
mercado de trabalho ele irá tentar reproduzir os conhecimentos adquiridos em
sala.
É possível perceber na fala dos egressos o valor que eles atribuem a
bagagem de conhecimento de mercado dos docentes. Quando os egressos
dizem que o professor sabe cada passo, eles vêem essa experiência como
algo grandioso, uma experiência, o saber cada passo que um dia o egresso
também gostaria de ter ou ser.

[...] tínhamos uma boa relação, qualquer dúvida o
professor mostrava [...]. (SUJEITO 4, E)
Essa troca também está presente com os professores da educação
básica, mas, não de forma tão intensa,devido a troca intensa de escolas e
carga horária excessiva. Já o professor das escolas profissionais passam mais
tempo dentro da instituição o que facilita o diálogo e a aproximação com os
alunos. Essa aproximação com os alunos não é uma característica somente
das escolas profissionais, porém, a troca é mais explicita.
Embora haja essa aproximação de acordo com os egressos dessa
pesquisa, as escolas profissionais têm certa dificuldade em conciliar a
formação geral com a formação para o trabalho. Porém, se analisarmos mais
aprofundadamente a escola profissional prepara o aluno para a formação geral
de uma forma mais implícita e com mais impacto. A formação geral prepara
para a cidadania6 e preparação básica para o trabalho. Quando se prepara o
aluno para a cidadania, na verdade o que se quer é que no futuro estes se
tornem um bom profissional que tenha condições de dar um futuro melhor para
si mesmo e para a família.

A cidadania, todavia, não é unicamente um conceito jurídicolegal, mas um fenômeno histórico-social. Conceituar cidadania
6

O conceito de cidadania utilizado nesta pesquisa vai de encontro ao conceito de cidadania
utilizado nos documentos oficiais como: Parâmetros Curriculares Nacionais e Políticas Públicas
para Educação Profissional e Tecnológica.
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hoje implica, portanto, reconhecer que o próprio conceito está
em disputa, dadas as contradições do capitalismo em dar
continuidade ao processo civilizatório de universalização dos
direitos do homem. Essa contradição se expressa, por
exemplo, nas atuais mudanças no mundo do trabalho, onde o
mercado, cada vez mais incapaz de absorver o chamado
exército industrial de reserva, reforça o desemprego
estrutural.(GEISLER, 2006, p. 356).

Na formação do ensino médio articulado com a educação profissional o
professor prepara esses alunos para essa cidadania. Sua experiência de vida,
experiência profissional acaba auxiliando seus alunos pois, assim, os
professores estão qualificados para preparar seus alunos para essa cidadania
mesmo que não percebam. E muitas vezes essa formação acontece fora do
espaço da sala de aula, em uma conversa informal, na qual o professor
aconselha seu aluno.
A proximidade entre docente e discente na educação profissional é
muito interessante e até peculiar. Por exemplo, é como se o docente e o
discente fossem companheiros de trabalho, trocam experiências, dúvidas,
angústias, mas, sem cobranças. Há muita informalidade. Muitos jovens nessa
idade, (pode-se observar a idade dos alunos no gráfico nº 1), tem dificuldade
de conversar com a família sobre as angústias relacionadas ao futuro, seja ele
pessoal ou profissional, e é nessas conversas informais com o docente que o
aluno, muitas vezes, encontra seu caminho.
Nesse sentido, a relação torna-se interessante e peculiar, devido ao
docente ser um técnico, ele não possui a formação para atuar como professor,
ou seja, essa aproximação acaba por funcionar como uma estratégia didática
que muitas vezes eles próprios não se dão conta. Essa postura condiz com a
de um professor que vem ao encontro dos argumentos de Mellouki e
Guauthier, quais sejam:

O professor é aquele que, contrariamente a muitos outros
agentes de sua categoria, recebeu, do Estado e da sociedade
civil, o mandato claro e direto de assumir, para com as
gerações mais jovens, um trabalho de difusão da cultura no
sentido lato do termo: os saberes, as maneiras de pensar e de
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ser, as ideologias. Ele é, por assim dizer, o único que possui o
poder simbólico e institucional de moldar as atitudes e
percepções dos jovens e de, através delas, modelar o devir da
coletividade. (MELLOUKI; GUAUTHIER, 2004, p.552)

Percebeu-se que neste curso se compararmos com as escolas públicas
essa formação não acontece de forma tão intensa, falta qualificação. Os
professores das escolas públicas, principalmente do ensino médio, têm a
formação específica em determinada disciplina, e em muitos casos sua
formação não corresponde com a disciplina que está lecionando, pela falta de
profissionais capacitados. O excesso de aulas em várias escolas faz com que o
docente dê sua aula e vá para outra escola, muitas vezes não se tem contato
nem com os demais docentes e direção da escola. O contato com os discentes
não é tão intensa devido a troca de escolas, carga horária em excesso e
quando estão em sala é necessário dar conta do conteúdo, o que faz com que
os professores não tenham tempo suficiente para dar atenção que os
adolescentes precisam nessa etapa difícil e decisiva da vida.
Já o professor da Educação Profissional passa mais tempo dentro da
instituição, conseguindo assim, aproveitar os momentos fora da sala de aula
para conversar com seus alunos. Essas questões interferem e dificultam a
formação mais completa para os alunos de escolas públicas. O professor da
área técnica tem prazer em explicar para o aluno sobre trabalho, formação e o
que acontece dentro das empresas, o que diferencia o professor da educação
profissional com o professor da formação geral é que geralmente o professor
da educação profissional dá aula em somente uma instituição passando mais
tempo com os alunos dentro e fora da sala. Já os professores da educação
básica ficam mais atados nessa questão por não ter o conhecimento de
mercado de trabalho e tempo para conversar sobre esses assuntos e muitas
vezes perdem a oportunidade de ajudar um aluno.
Ao serem questionados sobre a relação entre professor-aluno, alunocoordenação, em geral as respostas foram positivas como é possível observar
na fala de um aluno:
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[...] São ótimos professores e durante todo o tempo que
estive com eles, percebi um forte domínio do conteúdo de
cada um, pois até hoje quando preciso de ajuda recorro a
estes e nunca fiquei sem resposta. (SUJEITO 20, Q)
Muito boa, professores qualificados e com experiência
das industriais, o que faz com que estes criem uma
relação entre a teoria e a pratica nas empresas (SUJEITO
30, Q)
É visível que o contato maior era com os professores, até pela
proximidade em sala de aula. Entretanto, implicitamente a coordenação
trabalha paralelamente para o bom andamento do processo, o trabalho na sala
de aula deve estar em sintonia com o trabalho da coordenação, e quando o
relacionamento entre coordenação e docente é de colaboração os alunos
ganham em qualidade de ensino. Em alguns casos a coordenação estava
presente em sala, essa relação entre professor-aluno, aluno-coordenação
impacta na empregabilidade, tendo em vista que ali na própria instituição o
aluno aprende a lidar com conflitos e a resolvê-los. No mercado de trabalho
não irá ter o professor ou a coordenação para explicar que, embora ele
estivesse certo ou errado tal atitude não poderia ser tomada, que isso o
prejudicará que embora seja um bom profissional a atitude pode interferir.
Antes mesmo de se deparar com os conflitos na empresa, ele pode vivenciar
em sala de aula conforme a fala:

Sempre houve docentes dedicados, preparados, com uma
boa estrutura para desempenhar o melhor papel e passar
o máximo de conhecimento aos alunos. (SUJEITO 23, Q)
[...] sempre que ocorria eventual problema eles estavam a
disposição para resolver tanto os professores como a
coordenação. (SUJEITO 3, E)
[...] Os professores são especialistas no assunto, muito
graduados e entendidos (SUJEITO 12)
De uma forma mais crítica é visível que o curso tinha alguns deslizes,
isso pode ser explicado na fala de um dos alunos.

73

Única coisa que faltou quando fiz o curso foi um pouco de
organização, algumas coisas que a gente pedia
demoravam para atender e para resolver. (SUJEITO 2,
Q).
Outro aluno complementa:

Hoje como estou na faculdade, vejo que falta um pouco
mais de prática sabe, que fizesse exercícios não tão
teóricos que é mais prático pra gente gravar. (SUJEITO 5,
Q).
Foi possível perceber um pouco de receio dos alunos quando
questionados referente como foi o curso. Contudo, é preciso considerar que os
sujeitos são de diferentes cursos (conforme ilustra o gráfico 2) e diferentes
anos o que pode resultar na fala dos sujeitos a seguir, cada ano e turma que
entra é possível melhorias é através das avaliações dos próprios alunos. Essa
visão crítica do que não foi bom e o que poderia ser melhor, está presente no
projeto pedagógico como objetivo da instituição que é formar alunos críticos e
com autonomia intelectual, ou seja, o profissional que o mercado de trabalho
procura, com autonomia crítico e com capacidade de solucionar problemas:

[...] como participei da primeira turma formada apenas por
alunos do ensino médio, o ritmo e didática poderiam ter
sido outros. O que hoje já é diferente. (SUJEITO 10, Q).
[...] na minha época a comunicação com o coordenador
do curso era terrível, comprometendo a organização.
(SUJEITO 8, Q).
Kuenzer em entrevista ao salto para o futuro diz que o professor da
Educação Profissional mais do que qualquer outro professor necessita estar
antenado as novas demandas que o mercado exige, buscando quais
conhecimentos que precisam ser trabalhados de acordo com as novas
tecnologias. Ele precisará pesquisar a relação entre ciência, tecnologia e
educação, e entender como criar condições de acesso a esses conhecimentos
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cada vez mais complexos e cada vez mais sofisticados. (KUENZER, 2011)
Complementa ao dizer que não existe a possibilidade de ser um professor de
Ensino Médio Integrado se não existe a compreensão de como conhecimento,
trabalho e cultura estão interligados.
Os jovens pesquisados, sem exceção, apontam que a experiência que
os professores do curso técnico possuem contribui consideravelmente para o
crescimento dos conhecimentos adquiridos durante o curso, e acreditam que o
docente necessite de conhecimentos técnicos para exercer a profissão.

[...] na verdade eu acho necessário que o professor tenha
no mínimo um conhecimento técnico para passar aos
alunos. (SUJEITO 3, Q).
[...] acho que a técnica na verdade é o que mais importa
na hora de entrar no mercado de trabalho do que a teoria
na boa parte das coisas (SUJEITO 4, Q).
O conhecimento técnico está bem presente na fala dos egressos e até
consideram que é mais importante que a teoria, porém, teoria e prática
necessitam estar interligados, para que um dê embasamento uma a outra.
Enfim, no que se refere a prática docente dos professores desses cursos
técnicos parece haver um impacto que de certa forma induz os egressos a
acreditarem que a experiência de mercado dos professores contribuem para
sua própria empregabilidade.
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4.2 PERCEPÇÃO DOS EGRESSOS EM RELAÇÃO AO CURRÍCULO

FIGURA 5: Percepção dos egressos em relação ao currículo
FONTE: Produção da pesquisadora (2012)
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Ao realizar o Ensino Médio Articulado com a Educação Profissional,
muitos

alunos

embora

tenham

um

amadurecimento

precoce

das

responsabilidade que o curso lhe traz, não fazem uma avaliação a fundo do
que é o curso e o que isso representa na vida deles tanto de forma pessoal
como profissional. Ao serem entrevistados eles mesmos se questionavam “o
que eu respondo agora”?
Esses questionamentos fazem parte desse crescimento e processo que
eles estão vivenciando, a transição para a vida adulta para muitos deles. A
entrada no mercado de trabalho faz com que eles se tornem mais críticos.
Quando questionados sobre o reflexo em relação aos conhecimentos que os
sujeitos adquiriram durante o curso no mercado de trabalho, a análise que eles
fazem é que o curso é uma base e se remetem a graduação.

Eu acho que basicamente o que a gente aprendeu era
muito base, o básico a gente aprendeu para usar na
faculdade, no mercado de trabalho para aprofundar
depois. (SUJEITO 7, Q)

O outro sujeito acredita que o curso técnico poderia ter sido mais amplo,
isso ele percebeu ao iniciar a graduação. Ele fez o curso de mecatrônica o qual
engloba conhecimentos relacionados a área de mecânica, eletrônica e
tecnologia da informação, existe a necessidade de compreender cada uma
dessas áreas, sendo que a mecânica ficou desfalcada conforme a fala:

[...] acho que assim que para o curso técnico, hoje faço
faculdade de engenharia e vejo que é muito especifico,
então assim na parte do curso eu senti assim, eu fiz
mecatrônica e podia ter sido mais amplo na área de
mecânica e um pouco na área e elétrica também, foi
muita eletrônica na grade do curso, tirando isso foi acho
que foi muito bom, fizeram uma base de conhecimento
bem especifico para atuar no mercado. (SUJEITO 6, Q).
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Alguns alunos comentam que sentem falta de alguns conhecimentos,
mas não conseguem expor exatamente o que, outros sujeitos entrevistados
responderam a esta questão inseguros, respondem positivamente porém não
passam segurança. Fica claro que o curso técnico não engloba todos os
conhecimentos que os alunos enfrentarão no mercado de trabalho, isso
também pode acontecer após concluir a graduação.
No mercado de trabalho todos os dias surgem novas situações a serem
resolvidas, e realmente os cursos por melhores que sejam como todas as
áreas não possuem “receitas prontas”. Todavia se o aluno fez o curso tem uma
boa base e conseguirá pensar em algumas formas de resolver o problema.
Na fala dos egressos eles expõem que falta algo a mais, não sabem
bem o que poderia ser, pois pode-se perceber na fala que a falha não está no
currículo do curso, mas sim, na falta de experiência na área.

Olha vindo de curso técnico eu acho que boa parte dos
conhecimentos foram aprendidos, sempre existe alguma
coisa a mais que poderia passar, não sei também muito o
que poderia, os assuntos que a gente aprendeu poderia
ser um pouco mais a fundo (SUJEITO 4, Q)

Creio que todos os conhecimentos assim considerados
necessários foram abordados (SUJEITO 3, Q).

sai de lá sabendo de vários assuntos no ramo do meu
técnico (SUJEITO 5, Q).

Os sujeitos ao qual foi aplicado o questionário e entrevistas, são de uma
instituição privada que recebe auxilio de verbas federais, mas, as mensalidades
são pagas pelos pais. Então, pode-se concluir que as condições financeiras
dos alunos que fazem o curso técnico articulado são de classe trabalhadora, e
muitos desses alunos após terminar o curso ingressam na faculdade, mas, não
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vão de imediato para o mercado de trabalho, recebem auxilio financeiro dos
pais para poder se dedicar ao estudo.
Porém não se podem generalizar, muitos pais são trabalhadores de
indústria e não tem tantas condições para sustentar seus filhos em uma
instituição particular, porém, a história de vida dos pais reflete na história de
vida que eles querem para os filhos, os pais se sacrificam um pouco para que
os filhos tenham um futuro melhor, essa é uma característica muito
interessante dos pais dessa instituição.
Muitos dos alunos entrevistados se aperfeiçoam na faculdade para após
seguir a carreira que escolheram. Nesse contexto dificulta a análise dos alunos
sobre o que faltou ou não desses conhecimentos, para que se tenha reflexo no
mercado de trabalho.
Em contrapartida alguns egressos que possuem experiência na área que
concluiu o curso comentam:

[...] acho que deveriam ser inclusos mais cedo pequenos
projetos nas diversas áreas, pois quando começamos a
trabalhar percebemos como só aprendemos realmente
“quebrando a cabeça”. Meu trabalho Hoje depende mais
de entender como funciona a empresa do que o que eu
trouxe de bagagem. (SUJEITO 1, Q).

[...] poderia ser mais focado para a prática encontrada no
dia a dia e não tanto ao conteúdo dos livros. (SUJEITO 2,
Q).

Os alunos que já iniciaram na área que fizeram o curso, conseguem
identificar com mais facilidade os conhecimentos que faltaram no curso, como
os projetos. Os projetos simulam a prática, o aluno se sente vivendo a situação,
com o perfil de trabalhador que se exige hoje, como pró-atividade, capacidade
de solucionar problemas, trabalhar mais voltados para a prática e por projetos
se aproxima mais do mundo do trabalho.O projeto pedagógico da instituição
contempla os projetos integradores e interdisciplinares e ainda complementa
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que para superar essa divisão que ainda existe no ensino médio entre teoria e
prática a instituição promoverá reuniões pedagógicas para planejamento
desses projetos. Porém, os alunos afirmam que esses projetos foram
implantados mais para o final do curso.
Se os projetos interdisciplinares e integradores fossem implantados no
início do curso seria mais produtivo, além de o aluno viver esse processo de
construção

e

encaminhamento

do

projeto

também

teria

reflexo

na

empregabilidade. O aluno que foi preparado para fazer projetos, gera uma
segurança maior para o empregador na hora de contratar esse aluno, pois ele
vivenciou o que acontece na empresa, diferente daquele aluno que só teve a
preparação geral ele chega na empresa porém, terá que aprender cada passo
o que gera insegurança para o empregador.
O Ensino Médio da instituição é articulado com a Educação Profissional
porém, ele é diferenciado da proposta de Ensino Médio Integrado que todos
alunos da turma fazem o mesmo curso, no articulado se tem em sala alunos
que não fazem o curso técnico, tem alunos que fazem o curso técnico em
áreas diferentes e como funciona essa articulação?

[...]Tinha muita coisa que a gente aprendia em algumas
matérias, ah... a gente aprendeu por exemplo matemática
no curso de mecatrônica e utilizou a mesma matemática
na sala de aula, ou algumas coisas de moda envolvia
com a disciplina de história ou outras disciplinas.
(SUJEITO 2, Q)

Os alunos que fazem o curso técnico e o Ensino Médio, tem a
possibilidade de aprender e revisar os conteúdos, se o aluno não compreendeu
bem determinado conteúdo no Ensino Médio, é bem possível que ele
compreenda no curso técnico ou vice-versa. È aquela história que os alunos
comentam: “com esse professor não consegui compreender, mas, com aquele
outro o conteúdo foi tão fácil”. Na verdade não é nem a questão de ser mais
fácil, um professor dá a base do que é o conteúdo e o outro complementa.
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[...] teve bastante isso, teve matérias que a gente... às
vezes foi bem mesclado bem certinho, porque as vezes
foram passadas coisas na matéria do técnico mas, depois
de um tempo que a gente já tinha aprendido no médio, se
a gente por exemplo aprendido só no técnico a gente iria
se complicar muito, mas houve sim essa articulação, e foi
melhor assim.(SUJEITO 6, E)

O conteúdo foi revisado duas vezes, é bem provável que na segunda
vez o aluno tenha uma compreensão mais aprofundada, o que não acontece
com os alunos que fazem somente o Ensino Médio, se o aluno não sanar suas
dúvidas no momento da aula, é bem provável que fique com a dúvida.
A articulação do Ensino Médio com o Técnico é um desafio. Nas turmas
do curso técnico tem somente alunos interessados naquele determinado curso,
as discussões giram em torno daqueles conhecimentos específicos. Nas
turmas de Ensino Médio tem alunos com interesses diferentes e mais os alunos
que não fazem o curso, os professores da formação geral tem a
responsabilidade de atender todos esses alunos, devido a isso algumas
disciplinas atendem essas particularidades.
Porém algumas disciplinas se diferenciam das escolas públicas, nessas
disciplinas são abertos espaços para conversar sobre cidadania, mercado de
trabalho, postura adequada entre outros temas, então mesmo que o aluno opte
por não fazer o curso técnico o impacto do aprendizado dele será diferenciado
do impacto que um aluno da escola pública terá.
Nas escolas públicas dificilmente se abre espaço para discutir essas
questões e muitas vezes o aluno chega ao mercado de trabalho sem
conhecimento nenhum. E se diz que o ensino médio, como etapa final da
educação básica se tem a preparação básica para o trabalho e para a
cidadania. Existe uma carência muito grande nessa questão para os alunos de
escola pública
Mesmo com essas disciplinas alguns alunos afirmam que não houve
articulação:
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[...] Não teve nada haver um com o outro foi totalmente
separado, um não relacionava com o outro, tanto que eu
fazia o curso de manhã e a tarde (SUJEITO 8, Q)

[...] Não, era bem separado na verdade porque como fiz
moda era bem separado não tinha nenhum conteúdo que
eu levasse do ensino médio para o técnico (SUJEITO 5,
Q).

A articulação ás vezes não é tão explicita, podemos perceber que no
depoimento do sujeito 2, afirma que existe a articulação do ensino médio com
o técnico. Já o sujeito 5, afirma que não tinha nenhum conteúdo entre os dois
cursos, porém os dois sujeitos fizeram o curso de moda.
O currículo contempla três domínios da ação humana que são: a vida
em sociedade, a atividade produtiva e a experiência subjetiva, contempla ainda
os quatro pilares da UNESCO: Aprender a aprender; aprender a conhecer;
aprender a viver e aprender a ser. Vale salientar que a proposta curricular
objetiva considerar as competências que o aluno do Ensino Médio precisa
alcançar. (PPP, 2010).
Ao analisarmos a Matriz curricular do curso é possível identificar que a
matriz é flexível quanto aos conteúdos e métodos objetivando melhores
resultados. No início do ano professores e coordenação organizam os estudos
teóricos com idas a campo para melhor atender os alunos.
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4.3 PERCEPÇÃO DOS EGRESSOS EM RELAÇÃO À EMPREGABILIDADE

FIGURA 6: Percepção dos egressos em relação à empregabilidade
FONTE: Produção da pesquisadora (2012)
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A empregabilidade é um fator que influencia muito os alunos na decisão
em fazer um curso técnico ou não. A visão de que é preciso estudar para ter
um futuro melhor e um bom emprego está bem evidente na fala dos alunos.
Desde crianças eles escutam esta fala e reproduzem-na, ao serem
questionados quanto à empregabilidade.

[...] A formação técnica é um diferencial no currículo que
por vezes faz a diferença no momento de uma seleção
(SUJEITO 13, Q)

A empregabilidade nos dias atuais afeta diretamente a sociedade no
sentido de buscar qualificação, buscar conhecimentos a fim de atender o
crescimento acelerado dos processos produtivos, cada vez mais a sociedade
está refém das tecnologias.
O Quadro nº 4. sintetiza a definição de empregabilidade utilizada no
decorrer das décadas.

QUADRO 4 –Noção de empregabilidade
ANO

NOÇÃO DE EMPREGABILIDADE

1900

A noção de empregabilidade surgiu em 1900, na
Grã-Bretanha.
A
primeira
versão
de
empregabilidade, denominada empregabilidade
dicotômica', foi uma interpretação classificatória e
simples que persistiu, sobretudo no Reino Unido e
nos Estados Unidos, até o início da década de
1950. (ALBERTO, 2005, p. 296)

1960

Ações em grupos para melhorar a formação das
pessoas.
Compreende-se, deste modo, que esta noção de
empregabilidade teve sua origem nas discussões,
ocorridas, principalmente, nos Estados Unidos,
sobre os caminhos que deveriam seguir as ações
que tinham como meta o aumento da
empregabilidade dos
grupos socialmente
desfavorecidos
ou
desempregados
em
dificuldades. (ALBERTO, 2005, p. 296)
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1970

a versão [de empregabilidade] que predominou
foi a de 'empregabilidade performance sobre o
mercado de trabalho'. Esta versão teve origem em
trabalhos americanos que propunham uma
definição estatística mais neutra e completa da
noção de empregabilidade. Seu uso possibilitou
que fossem feitas avaliações retrospectivas de
programas de intervenção. (ALBERTO, 2005, p.
296)

1990

No início dos anos 90, surgiram duas novas
versões da noção de empregabilidade, em torno
das quais, pelo menos na Europa, o debate hoje
se concentra: a 'empregabilidade iniciativa' e a
'empregabilidade interativa'. [...]Trata-se da
reestruturação produtiva que impôs uma nova
dinâmica ao mercado de trabalho, bem como o
recrudescimento do desemprego estrutural e a
erosão de um modelo de emprego alicerçado em
carreiras. (ALBERTO, 2005, p. 296)

FONTE: PRODUÇÃO DA PESQUISADORA (2012)

O trabalho e a empregabilidade são dois fatores distintos, mas,
relacionadas entre si. Antes de entrar nas discussões sobre empregabilidade é
importante que se tenha claro o que é o trabalho.

Pensar sobre o trabalho hoje é também assumir uma postura
teórica sobre a sociedade atual. A opção pela categoria
contemporaneidade supõe a compreensão das mudanças
expressivas por que passam as sociedades capitalistas
ocidentais, desde as últimas décadas do século XX, mas se
opõe à ideia de ruptura com a sociedade moderna do século
passado. (COUTINHO, 2009, p.191).

A sociedade vive um momento na história em que o trabalho da à ordem
primeira na vida das pessoas, buscamos nos aperfeiçoar para atender a
demanda do mercado, conforme é possível observar na fala do egresso: [...] só
obtive a competência de exercer minha profissão através de especializações
(SUJEITO 10, Q). Nesse sentido, se faz necessário uma reflexão sobre o
trabalho. Dejours (2004, p. 28) define trabalho como:
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O trabalho é aquilo que implica, do ponto de vista humano, o
fato de trabalhar: gestos, saber-fazer, um engajamento do
corpo, a mobilização da inteligência, a capacidade de refletir,
de interpretar e de reagir às situações; é o poder de sentir, de
pensar e de inventar, etc. Em outros termos, para o clínico, o
trabalho não é em primeira instância a relação salarial ou o
emprego; é o «trabalhar», isto é, um certo modo de
engajamento da personalidade para responder a uma tarefa
delimitada por pressões (materiais e sociais).

Cabe aqui lembrar que trabalho e emprego também são dois termos
distintos, ou seja, [...] o emprego impõe o trabalho, a vontade, o interesse, o
pensamento e o planejamento de alguns à maioria, aumentando assim o poder
desses poucos contratantes, que ficam poderosos ao usar a força física e
intelectual dos contratados como se lhe fossem próprias. (STEVES, 2002, p.
53). Ou ainda,
O emprego aliena o trabalhador ao fazê-lo trabalhar para o
proprietário de um modo em que é desprovido de interesses
próprios e de diretos na atividade que realiza. Está ali sim por
interesses próprios, notavelmente o de conquistar o direito à
cidadania nesta sociedade, mas geralmente não pelo próprio
trabalho que realiza. (STEVES, 2002, p. 53).

Como nos argumenta Dejours (2004) o trabalho implica no fato de
trabalhar, já a empregabilidade consiste nas oportunidades de trabalho. Por
isso, pode-se observar que os alunos egressos que fizeram o curso técnico
com o ensino médio tiveram aumento nas oportunidades de trabalho conforme
ilustra o gráfico nº 3 e na fala do sujeito: [...] com o grande aprendizado, as
chances de se conseguir trabalho aumentaram em uma grande proporção
(SUJEITO 17, Q). A empregabilidade de um modo geral pode ser conceituada
como o ato de conseguir um emprego e ter a capacidade de conseguir manterse nele, colocando em prática suas habilidades no campo profissional,

Ter um curso técnico de bagagem contribui para uma
contratação mais segura (SUJEITO 19, Q)
ou seja:
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[...] o curso técnico possibilita ao aluno ter uma
experiência maior sobre como é o mercado de trabalho.
(SUJEITO 22, Q).
Um ponto importante a ser observado no gráfico nº 3 é que
independente do ano e do curso que o egresso realizou as oportunidades de
trabalho aumentaram para boa parte deles, apenas 3 alunos consideram que
suas oportunidades de trabalho não tiveram muito êxito, isso significa que o
curso[...] possibilitou concorrer com outros profissionais na área. (SUJEITO 6,
Q).
Outro ponto interessante a observar no gráfico nº 2 é que 17 alunos do
total de sujeitos cursaram redes ou informática, isso demonstra algumas
particularidades em relação aos demais cursos como:

[...] maior conhecimento e autonomia para resolver
problemas, no uso do computador e assim acelerar a
produção e qualidade no serviço (SUJEITO 9, Q).
[...] O curso possibilitou começar a trabalhar em diferentes
áreas da informática. (SUJEITO 25, Q).
[...] Mesmo não atuando na área de Redes, há alguns
problemas nesta área no trabalho que consigo resolver.
(SUJEITO 28, Q)

Sim, algumas coisas, como endereçamento IP,
configuração de roteador, protocolos.(SUJEITO 15,Q)

Outro aluno ainda complementa que as empresas se interessam mais
por funcionários que fazem o Ensino Médio e o Técnico, no caso desse
egresso o curso Técnico em Redes.

[...] Eles [a empresa] passam a se interessar mais, quem
faz o ensino médio com o título de técnico que foi na
minha área em redes já é um diferencial de quem não fez

87

nada, que tem só o ensino médio concluído. (SUJEITO 8,
Q)
Com a fala desse egresso questiono, se esse egresso defende que é um
diferencial ter o curso técnico, que a empresa se interessa mais pelo
funcionário que já tem o curso, como os alunos egressos de ensino médio de
escola pública conseguem se colocar no mercado de trabalho? Muitos não têm
a oportunidade de realizar o curso técnico enquanto estudam, não seria o caso
do Estado dar mais atenção para o ensino médio público do nosso país? Dar
mais oportunidades para esses jovens que estão iniciando sua vida
profissional?
Esta pesquisa não pretende responder a essas questões, mas, na fala
desses egressos aparentemente se tem uma melhora com a realização do
curso, de aprender uma profissão e aprender como é o setor empresarial,
embora o aumento salarial não estar de acordo com a formação. Enquanto
isso, boa parte dos alunos de escolas públicas iniciam sua vida profissional
antes mesmo de concluir o ensino médio, o que dificulta a entrada no mercado
de trabalho em cargos e/ou ocupações que exijam maior qualificação.
Em síntese, as necessidades requeridas pelo mercado demandam
pessoal com maiores credenciais, e no atual contexto das novas tecnologias,
economias e a globalização, essas demandas parecem ainda mais crescentes.
Conforme explica Balassiano (2005):

A empregabilidade vem sendo diretamente associada à
questão da qualificação profissional, sendo esta representada
por um conjunto de atributos que incluem aspectos relativos à
educação formal, à capacidade de aprender permanentemente,
de empreender, além de um conjunto de atitudes como
iniciativa, autonomia e versatilidade. Esses atributos
garantiriam aos trabalhadores a decantada empregabilidade,
isto é, a capacidade de permanecer no mercado de trabalho.
(BALASSIANO, 2005, p. 36).

A empregabilidade está associada à Teoria do Capital Humano, sendo a
educação e a qualificação profissional papéis fundamentais para os processos
produtivos, sendo que hoje é necessário trabalhadores mais qualificados com
iniciativa e habilidades de acordo com o mercado.
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[...] pois o curso técnico hoje em dia está sendo muito
valorizado pelas empresas e como o técnico é bastante
prática, você já sai do curso sabendo fazer de tudo
(SUJEITO 24, Q)
A Teoria do Capital Humano começa a ganhar forças a partir de 1960,
com o crescimento econômico. Nesse sentido, a Teoria do Capital Humano:

[...] afirma que uma maior escolarização contribui diretamente
para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, em
função de um aumento de renda que decorre, diretamente, da
sua melhor qualificação para o desempenho no mercado de
trabalho. Em outras palavras, o incremento da produtividade –
decorrente do aumento da capacitação – levaria a que o
indivíduo também se beneficiasse pelo aumento dos seus
salários. (OLIVEIRA, 2003, p. 2).

Todavia, alguns autores fazem críticas a essa teoria:
Como contraponto a esta teoria, há de ser visto que a
produtividade não decorre só e nem primordialmente do
aumento da qualificação, mas principalmente da automatização
do processo produtivo. É bom que se observe, como chama
atenção Frigotto, que o sistema capitalista busca, cada vez
mais, retirar do trabalhador o controle do seu processo de
trabalho. Conseqüentemente, como haveria por parte do
sistema capitalista a busca de uma maior qualificação do
trabalhador se é exatamente o contrário o seu objetivo?
(OLIVEIRA, 2003, p. 2)

O Brasil no seu atual contexto precisa de mão de obra qualificada para
atender a demanda, em muitos casos existe a oferta de emprego, mas, falta
mão de obra para o preenchimento da vaga que necessita de conhecimentos
específicos para o preenchimento da vaga. Na verdade, a preocupação com a
empregabilidade resulta das novas exigências feitas aos trabalhadores, por
parte das organizações, sob a égide do novo modo de acumulação capitalista,
conhecido como pós-fordismo ou modo de acumulação flexível. (ROCHA;
HELAL, 2011, p. 141).

89
Uma vertente se vem constituindo como importante orientadora
da discussão pública sobre o desemprego: é aquela que atribui
a responsabilidade pelo agravamento do problema à
inadequada qualificação da mão-de-obra para assumir os
novos postos de trabalho. (BALASSIANO, 2005, p. 33).

Balassiano (2005, p. 33) atenta para o fato de que “O processo de
valorização da formação profissional como estratégia para enfrentar o
desemprego − difundido no Brasil a partir da década de 1990 − é, em grande
medida, um reflexo do debate internacional sobre a crise do mercado de
trabalho”.
Pensar a valorização profissional por meio da educação significa:
“aumentar a qualidade da força de trabalho, propicia ganhos de produtividade e
o aumento da criação de postos de trabalho de melhor qualidade, conduzindo
ao crescimento econômico”. (BALASSIANO, 2005, p. 34). Nesse sentido,
explicam os egressos:

[...] Sempre é bom buscar mais, tanto pela garantia por
um emprego bom, quanto pelo que a gente não sabe
como vai estar no futuro à necessidade. (SUJEITO 6, E)
[...] Hoje o técnico é muito valorizado, quando eu fui
procurar emprego só pelo fato de ser mecatrônica da
instituição X e eles saberem [a empresa] que a grade
era bem variada a chance de conseguir emprego é bem
maior (SUJEITO 6, E).
Os egressos comentam a importância de realizar um curso técnico
mesmo que esse curso não vai ser a carreira a ser seguida. O jovem nessa
idade tem certa dificuldade de saber qual a carreira ele pretende seguir.
Conforme depoimento,

[...] é muito bom, porque assim você pode conhecer a
área, você sabe se é aquilo que você gostaria de
trabalhar, é uma forma de fazer algo antes de entrar na
faculdade, assim você pode ver se está no caminho certo
ou não está, se é o que você quer, acho que foi muito
bom.(SUJEITO 7, E)
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Sob a lógica capitalista, para que a empregabilidade tenha êxito, ou seja,
para que as pessoas se mantenham empregadas, os cursos técnicos sejam
eles integrados, concomitantes ou subseqüentes, são hoje uma alternativa para
que as pessoas se mantenham em seus empregos.
Os avanços tecnológicos impulsionam a sociedade a se atualizar. Nessa
perspectiva que os alunos egressos apostam nos cursos técnicos, na prática
docente com profissionais capacitados que possuem experiência de mercado e
na organização curricular que impacta diretamente a empregabilidade.
Ao observar o gráfico nº 6 que compara a atuação relacionada com a
formação, pode-se observar que 16 alunos afirmam que não está na área de
atuação do curso técnico, o que não significa que o curso não foi bom, mas
sim, que muitos deles não se identificaram com o curso e estão em outra área
ou que usam muito dos conhecimentos adquiridos no curso técnico para essa
nova área.
A fala do egresso, a seguir, demonstra a utilização dos conhecimentos
adquiridos no seu curso de moda para trabalhar como vendedora em uma loja.

Eu trabalho em uma loja eles exigem bastante
conhecimento de moda e essas coisas é muito bom, eu
lembro de bastante coisa que estudei que hoje coloco em
prática (SUJEITO 5, E).
No gráfico nº 8, estão descritas as profissões dos egressos, o que se
destaca é a ocupação de auxiliar e assistente, mas, vale ressaltar que na
maioria dos casos está relacionado com o curso técnico que concluíram ou
com o curso de graduação, prevalecendo o cargo relacionado com o curso
técnico. Praticamente todos os egressos de forma direta ou indireta utilizam os
conhecimentos adquiridos no curso com sua vida profissional.
Outro ponto a destacar no gráfico nº 8 é que apenas um aluno está
desempregado, o que pode ser considerado como positivo no curso. No gráfico
nº 9 que ilustra o tempo que o aluno egresso levou para ingressar no mercado
de trabalho, podemos observar que maioria dos alunos levaram até 6 meses
para conseguir um emprego. Isso pode significar que além do índice de
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desemprego desses egressos ser praticamente inexistente eles ainda tem um
diferencial para a contratação.
Nesse caso o currículo parece ter impacto direto em relação a demanda
do mercado. São cursos reconhecidos pelo setor empresarial, o que impacta
diretamente na empregabilidade dos seus egressos. A prática docente
proporciona uma vivência mais próxima do que acontece no mercado de
trabalho, a experiência do docente é para os egressos um forte aliado, é como
se através do professor eles estivessem vivendo a linha de produção, mas,
com oportunidades de aprender com os erros. Em síntese, é um ensaio para
entrar no mercado de trabalho com uma bagagem de conhecimento advinda da
organização curricular e da prática docente que impacta positivamente na
empregabilidade.
O curso técnico para muitos deles é o início de uma longa caminhada. É
explicito na fala que o estudo está ligado à empregabilidade, o curso que eles
fizeram é para ter um emprego, o continuar os estudos está ligado à
empregabilidade, conforme segue no depoimento:

Apenas o curso técnico não é suficiente para que
mudanças tão significativas aconteçam. Vale ressaltar
que o curso técnico é apenas o início de um
direcionamento para uma área dentro do mercado de
trabalho. (SUJEITO 10, Q)

O curso técnico para os alunos é uma simulação do que irá acontecer no
mercado de trabalho. Eles realizam as tarefas com muita responsabilidade,
resolvem situações problemas junto aos professores e coordenação. “O curso
técnico possibilita ao aluno ter um experiência maior sobre como é o mercado
de trabalho”. (SUJEITO 22, Q). O objetivo da instituição é formar pessoas
qualificadas para o setor industrial, capacitando os profissionais com
habilidades e competências de acordo com as necessidades da sociedade,
aumentando assim a competitividade no mercado de trabalho, pois:
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[...] Possibilitou concorrer com os outros profissionais na
área. (SUJEITO 6, Q).

Os alunos afirmam, que na busca do emprego o curso que eles
realizaram tem grande aceitação e reconhecimento. Acreditam que com o
diploma do técnico as empresas dão preferência. Muitas vezes a empresa
busca por profissionais dentro da própria instituição, muitos alunos iniciam com
um estágio e após o término do curso, são contratados. Isso estimula os alunos
que fazem o Ensino Médio a fazer também o curso técnico articulado, conforme
depoimento.

Obviamente devido ao curso técnico algumas
empresas deram atenção ao meu currículo. (SUJEITO 27,
Q)
[...]

Se analisarmos os alunos participantes dessa pesquisa, 21 alunos
conseguiram emprego em menos de seis meses e dois alunos já faziam
estágio na área durante a realização do curso. Todos os alunos estão em
condição favorável, ocupando cargos de destaque. Alguns deles não estão
relacionados à área, alguns alunos alegaram que não se identificaram com a
área, porém, faz uso dos conhecimentos adquiridos durante o curso. E
afirmam:

[...] Primeiro emprego, sem um curso não seria
reconhecido para contratação. (SUJEITO 4, Q).

Diante dessas constatações, parece que a formação por competências
dentro do curso técnico possibilita ao aluno estar preparado para trabalhar em
grupo. As empresas buscam por profissionais que consigam se adaptar as
novas exigências do mercado. As habilidades e atitudes e conhecimentos
adquiridos no curso técnico tem reflexo positivo na empregabilidade. Isso os
diferencia dos aluno de uma instituição de ensino particular dos alunos de
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escolas públicas, pois lhes falta esse conhecimento de como será no mercado
de trabalho. Quais as habilidades, atitudes e conhecimentos que ele poderia
ter?
O Ensino Médio no Brasil historicamente sofre com a falta de
investimento e devida atenção. Essa situação embora a passos lentos, está
caminhando para a democratização do Ensino Médio. A Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional 9.394/96 ciente ao problema estabelece alguns
princípios para que as escolas ofereçam o curso integrado.
A LDB dispõe o trabalho como princípio organizador do currículo. Nesse
sentido, para a implantação do curso integrado, foi decisiva, nos dois casos, a
motivação e o apoio do MEC, assim como, para as escolas, foi e está sendo
decisiva a motivação dos órgãos centrais [...]. (REGATTIERI; et all, 2010, p.
80).
A oferta do ensino médio integrado a educação profissional ainda é
restrita ainda que tenha grande relevância para a sociedade. “Embora o
governo tenha investido significativamente nesta ampliação, as vagas ainda
são reduzidas”. (KUENZER, 2010, p. 868).
A importância do ensino médio integrado ou articulado pode ser
observada na fala dos egressos:

O curso é bastante completo, avalio como excelência no
ensino (SUJEITO 5, Q).

O curso é ótimo e completo (SUJEITO 9, Q)

Ao que parece, os currículos do Ensino Médio Integrado deveriam
funcionar como engrenagens, no sentido de atender a ciência, cultura e
tecnologia a partir das quais trabalho, desenvolvimento e educação devem
estar no mesmo ritmo, sendo a educação a engrenagem maior que impulsiona
as demais engrenagens. Sendo assim,
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O horizonte que deve nortear a organização da educação
profissional e tecnológica, vinculada ao ensino médio, é
propiciar aos alunos o domínio dos fundamentos científicos das
técnicas diversificadas e utilizadas na produção, e não o
simples adestramento em técnicas produtivas. (Brasil, 2004, p.
13).

Porém, afirma que:

Na realidade, se há pouca integração, é só extra
curricularmente e apenas no âmbito dos componentes
curriculares da base nacional comum do ensino médio, e não
destes com os da educação proﬁssional, como se veriﬁca em
ambos os casos estudados, apesar de um deles caminhar, pela
contextualização, para esse desiderato. Ainda, está para ser
alcançada a apregoada e desejada interdisciplinaridade.
(REGATTIERI; et all, 2010, p. 80).

Regarttieri (2011) está bem próxima da fala dos egressos quanto a
integração. Os egressos comentam sobre a falta de integração, porém, como
os cursos são de diferentes anos e áreas é possível perceber em alguns cursos
essa tentativa de aproximar os conhecimentos do curso técnico com os
conhecimentos do ensino médio. Eles explicam:

[...] Não, era bem separado na verdade, porque como fiz
moda era bem separado não tinha nenhum conteúdo que
eu levasse do ensino médio para o técnico, mas ouvi falar
dos meus amigos que fizeram redes eles tiveram mais
contato com o ensino médio e o técnico. (SUJEITO 5, E)

[...] muito bom, foi bem organizado, talvez não tão
integrado, mas com certeza muito amplo em
conhecimento de mercado (SUJEITO 19, Q)

[...] tinha muita coisa que a gente aprendia em algumas
matérias, ah... a gente aprendeu por exemplo matemática
no curso de mecatrônica e utilizou a mesma matemática
na sala de aula, ou algumas coisas de moda envolvia com
a disciplina de história ou outras disciplinas (SUJEITO 2,
E)
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Essa integração depende muito da forma de lecionar, do empenho do
docente em buscar exemplos que se aproxime do dia-a-dia do mercado de
trabalho e da realidade do aluno, conforme a fala:

[...] Na verdade vai muito do professor e do plano de
ensino da instituição mas creio que a formaque foi
conduzida foi uma boa forma (SUJEITO 3, E)

A oferta do ensino médio integrado utiliza de forma bem explicita que seu
objetivo é a entrada no mercado de trabalho, que o jovem após concluir o
Ensino Médio tenha um norte de como chegar até o mercado de trabalho,
fazendo assim pouca utilidade da noção de educação tecnológica ou politecnia
que

consiga

englobar

ciência,

trabalho

e

cultura.

A

presença

da

profissionalização ensino médio deve ser compreendida, por um lado, como
uma necessidade social e, por outro, como um meio pelo qual a categoria
“trabalho” encontre espaço na formação [...]. (BENTO, 2007, p. 8).
Se faz necessário aqui uma reflexão sobre a categoria trabalho, que
possui diversas discussões e explicações. O trabalho pode ser visto como uma
atividade presente na vida de todos os individuos. “O trabalho na concepção do
materialismo histórico, é entendido como o constituidor da essência humana.
Ele é visto ontologicamente como sendo uma atividade inerente a todos os
indivíduos; uma atividade exclusivamente humana. O trabalho é a fonte da
essência humana”. (COAN, 2005, p.2).
Neste sentido, Coan (2005) define trabalho em dois momentos distintos, o
primeiro momento entendido como:

[...] significado do trabalho em geral, como historicamente a
espécie humana foi se diferenciando pelo trabalho das demais
espécies, o mesmo passa a ser fonte da espécie humana. Em
seguida, entender o trabalho no modo capitalista de produção,
tem sua especificidade. Na produção capitalista, a diferença
específica é a compra e venda de força de trabalho. O
processo de trabalho, assim exerce, dominação sobre o
trabalhador. (COAN, 2005, p.1).
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No segundo momento as considerações sobre trabalho são de acordo
com o capitalismo a partir de Karl Marx “O trabalho torna-se fonte de produção
de mais-valia ou de produção do capital”. (COAN, 2005, p.1). Sendo assim, o
trabalho deve ser entendido como trabalho produtivo de capital. (COAN, 2005,
p.3). As Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio sugerem que os
currículos do ensino medio estejam pautados em principios da ciência, trabalho
e cultura, sendo assim, o trabalho fica como uma segunda alternativa, ou seja,
uma possibilidade para que o egresso entre no mercado de trabalho.

Para

sintetizar o que está disposto nas Diretrizes Kuller (2012) sugere elementos de
integração para o ensino médio, conforme figura 07;

FIGURA 7: Elementos de integração para o Ensino Médio Integrado
FONTE: kuller (2012)

Quando questionados sobre as

disciplinas

os

egressos

fazem

considerações interessantes que possibilitam melhora no curso. Suas visões
são extremamente importantes devido a vivência no mercado de trabalho pois,
a prática do cotidiano faz com que o aluno perceba os conhecimentos que o
curso não contemplou.
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Como no caso do egresso que fez mecatrônica, que envolve mecânica e
eletrônica, a ênfase foi para a parte de eletrônica faltando conhecimentos de
mecânica segundo o aluno:

[...] acho que assim, que para o curso técnico, hoje faço
faculdade de engenharia e vejo que é muito específico,
então assim na parte do curso eu senti assim eu fiz
mecatrônica e podia ter sido mais amplo na área de
mecânica e um pouco na área de elétrica também foi
muita eletrônica na grade do curso tirando isso, acho que
foi muito bom, fizeram uma base de conhecimento bem
específico para atuar no mercado. (SUJEITO 6, E).
Relacionando todos os cursos, pode-se perceber que as matrizes
curriculares foram organizadas de forma sequencial para que as diciplinas se
complementassem, de maneira que algumas são pré-requisitos para outras.
Este modelo de organização curricular está atrelado ao mercado de trabalho
e a linha de produção, e geralmente o público que procura pelos cursos
técnicos estão exatamente interessados nessa lógica.

A orientação curricular dominante das teorias tradicionais tem
caráter tecnicista. O modelo curricular é centrado em objetivos
[...] nesta perspectiva, os objetivos são sistematicamente
detalhados e orientados para habilidades e atividades
específicas. (RANGHETTI; GESSER, 2011, p. 30)

Nos cursos que os sujeitos desta pesquisa realizaram, quando a carga
horária necessária para determinado conteúdo ultrapassa um semestre letivo
essa pode ser dividida em duas disciplinas em períodos letivos diferentes. Por
exemplo, se a disciplina de matemática básica tem 100 horas, não tem como
lecionar essas 100 horas em um único semestre devido as outras disciplinas,
essas 100 horas podem ser divididas sendo que ficam duas disciplinas de
matemática de 50 horas cada em semestres diferentes.

[...] eu acho o curso muito bom, as matérias são todas
importantes e cada uma é passada no tempo certo do
curso, eu vejo o curso técnico em produção de moda
excelente. (SUJEITO 20, Q).
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[...] a carga horária do curso foi bem relacionada, assim,
muitas disciplinas que a gente precisava cursar de uma
forma é de horários maiores para pegar maior prática, eu
acho que foi muito bom assim, por exemplo, tinha
usinagem que necessitam de mais carga horária, de um
conhecimento maior, mas, teve disciplinas como
metodologias que não precisava de uma carga tão grande
que foi bem mesclado realmente, mas acho que estava
legal mesmo. (SUJEITO 6, E).
Ótimo. (SUJEITO 14, Q).

Tomando como exemplo o que foi citado pelo sujeito 6, que a disciplina
de metodologia não necessitava de carga horária tão extensa, outro sujeito
comenta sobre o mesmo problema com outra disciplina. Talvez faltou por
parte de quem elaborou o curso dar mais ênfase para as disciplinas da área
técnica, no caso de metodologia é uma disciplina muito importante mas,
talvez a carga horária mínima exigida na legislação seria o suficiente para
aprender os conhecimentos necessários.
É perceptível na fala dos egressos a preocupação intensa com a
técnica, mas, as disciplinas que preparam para a cidadania, para a vida, são
indispensáveis no decorrer do processo. Embora a competição do mercado
exija muita técnica, também é necessário observar a importância de a escola
preparar para a vida seja ela uma escola profissional ou não.
Se analisarmos nossas ações no mercado de trabalho percebemos que
estas também envolvem a cidadania. Por exemplo, conseguir trabalhar em
grupo, viver em sociedade, respeitar regras, saber dos direitos tudo envolve
cidadania. “Todas essas competências fazem parte do desenvolvimento
humano e todas elas fazem parte da vida em qualquer tempo e situação,
tanto do trabalho quanto da cidadania, da vida individual e social” . (ARROYO,
2004, p. 183). As falas abaixo deixam clara essa preocupação com a parte
técnica, voltada ao mercado.

[...] acho que a parte de eletrônica de potência deixou a
desejar na época (SUJEITO 18,Q)
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[...] deveria ser focado mais algumas matérias, pertinentes
ao mercado de trabalho.(SUJEITO 2, Q)
A carga horária menor para algumas disciplinas não significam que elas
são de menos importância ou que não terão a mesma qualidade de uma
disciplina com carga horária. A fala do egresso a seguir condiz com essa
afirmação:

Conteúdos e professores em geral, bem preparados,
sabendo explicar bem, mesmo com uma carga horária
pequena. (SUJEITO 16, Q).
A carga horária menor exige a responsabilidade do professor de separar
conteúdos para os alunos de forma mais suscinta, ou seja, de forma mais
objetiva que exemplifique bem e tenha significado ao aluno. Outro aspecto a
destacar é o domínio de conteúdo por parte dos professores muito citado pelos
egressos. Esse domínio transmite confiança ao egresso. Alguns expressam
que:

[...] os professores sempre buscaram passar o máximo de
conhecimento para a turma (SUJEITO 9, Q)
[...] observei sempre o comprometimento em buscar
qualificação por parte dos professores e o repasse deste
crescimento e conhecimentos novos à turma, como
participei da primeira turma formada apenas por alunos do
ensino médio, o ritmo e didática poderiam ter sido outros.
O que hoje já é diferente. (SUJEITO 9, Q)
A cada ano que passa novas alterações são feitas para suprir o que não
foi bom em determinado curso seja na carga horária, nas disciplinas, é uma
avaliação contínua, pode-se observar bem essas mudanças quando os alunos
fazem comentários como esses:
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[...] professores muito bem qualificados. Na minha época
a comunicação com o coordenador do curso era terrível
comprometendo a organização (SUJEITO 8, Q)
Provavelmente nesse caso houve alguma mudança em relação a
coordenação, ou troca de coordenador, ou talvez a forma como o coordenador
se relacionava com essa determinada turma precisou ser diferenciada de
outros cursos. Esse comentário aparece uma única vez, provavelmente no ano
em que iniciou nova turma houve alguma mudança em relação a isso. Os
comentários que o curso foi bom se destaca em relação ao pontos negativos
como pode ser observado a seguir.

[...] Sai satisfeito com o curso, matriz, disciplinas, horários.
(SUJEITO 25, Q)
[...] o curso teve seus altos e baixos, os horários estavam
bons, assim como a matriz curricular (SUJEITO 27, Q)
[...] as disciplinas condizem com o objetivo do curso
(SUJEITO 22, Q)
[...] Acredito que foi suficiente uma ou outra que achei
poderia ter sido um pouco melhor, mas acho que é uma
disciplina ou outra que foi um pouco fraca (SUJEITO 4, E)
[...] todas as disciplinas se encaixavam perfeitamente no
que dizia respeito ao curso (SUJEITO 8, E).
Em relação aos conhecimentos que o curso técnico proporcionou a
esses egressos, parece haver evidências pelos depoimentos

que os

currículos dos cursos impactaram positivamente na empregabilidade dos
egressos participantes dessa pesquisa. Por traz do curso tem muita pesquisa
envolvida para ver realmente a mão-de-obra que falta no momento em que o
curso foi oferecido.
Quando deixou de existir o curso de mecânica oferecido por esta
instituição é que naquele momento a necessidade era outra. O mesmo
acontece com o curso de eletrônica que pode ser observado no gráfico nº 2.
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Esses cursos foram oferecidos de 2006 até 2010. Alguns desses cursos ainda
são oferecidos pela intituição, outros não devido a mudança no mercado de
trabalho.

Creio que todos os conhecimentos assim considerados
necessários foram abordados (SUJEITO 3, E)
Olha vindo de curso técnico eu acho que boa parte dos
conhecimentos foram aprendidos, sempre existe alguma
coisa a mais que poderia passar, não sei também muito o
que poderia, os assuntos que a gente aprendeu poderia
ser um pouco mais a fundo (SUJEITO 4, E).
Em relação a forma de conduzir a aula para que os conhecimentos
chegassem até os alunos, quanto a utilização de recursos pode-se perceber
que os professores ora utilizavam livros e apostilas ora utilizavam mais da
prática demonstrando como fazer e aguçavam a curiosidade para que o aluno
buscasse sozinho outros conhecimentos. “Segundo a teoria crítica, o livro
didático é uma ferramenta importante para a organização escolar, pois ele
repassa aos alunos a cultura dominante”, (LOPES; EIDELWEIN, 2012, p. 88),
porém, o livro didático é um veículo de comunicação importante dentro do
sistema de ensino. No entanto, o livro didático, ou apostilas,

[...] não pode ser assumido acriticamente. Deve ser
selecionado e utilizado de forma crítica, para que não sirva de
veículo de conteúdos, métodos e modos de pensar que
estejam em defasagem com a perspectiva que desejamos
adotar (LUCKESI, 1994, p. 145).

Parece evidente, sim, que os cursos técnicos estão diretamente
relacionados à linha de produção, mas, na atualidade são necessários
profissionais aptos a desenvolver várias atividades ao mesmo tempo com
responsabilidades e capacidade de trabalhar em grupo. Isso exige dos
currículos dos cursos técnicos uma dinâmica direcionada a esses fatores.
Nesse sentido a prática docente proporciona aulas mais dinâmicas, não
somente baseado em livros e apostilas como os próprios egressos comentam,
mas, proporcionar um pouco de teoria e prática interligadas para que no
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mercado de trabalho o egresso além de ter o conhecimento teórico, também
tenha facilidade em desenvolver a prática.

O que eu gostava bastante é que eles davam várias
ferramentas eles não davam os conteúdos (SUJEITO 5,
E)
Não, eu acho que foi meio a meio mas, o técnico foi muito
baseado em conhecimentos específicos para noções do
mercado de trabalho, mas a gente não dispensou livros e
apostilas o básico do básico para a gente fazer o
técnico.(SUJEITO 6, E)
[...] foi bem dividido com prática e teoria nos livros
(SUJEITO 2, E)
A parte que mais chama atenção é a forma como alguns alunos avaliam
seu curso,

Se for avaliar de 0 a 10 daria de 9,0 ou 9,5 para o técnico
daria um 8,0, mas, foi bom (SUJEITO 4, E)

[...] eu daria 8,5 (SUJEITO 1, E).

Os egressos atribuem nota, bem característico da área técnica, quando
questionados de como era o curso eles tinham dificuldade em dizer os pontos
positivos e negativos e acabavam atribuindo nota de 0 – 10 .
Devido a isso, se torna importante no currículo dos cursos, disciplinas
tanto das ciências exatas como das humanas, anteriormente foi citado pelos
alunos que as disciplinas como metodologias não necessitavam de carga
horária tão extensa e o mesmo com outras disciplinas que não são da área
técnica. São essas disciplinas no currículo que fazem os alunos perceberem
que existem outros pontos de vista, que é necessário aprender a conviver em
grupo e aprender viver também para a cidadania e não somente no mercado
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de trabalho, essas disciplinas contribuem para o mercado de trabalho e
também para a empregabilidade.
Em síntese, o currículo e a prática docente têm forte influência na
empregabilidade dos egressos, embora não seja de forma tão explicita, o
currículo e a forma com que os docentes lecionam interfere na atitude dos
egressos dentro do mercado de trabalho. A postura dos docentes, o
conhecimento que possuem de mercado, o currículo do curso e o fato de
possuírem um curso técnico ao concluir o ensino médio faz com que os
egressos tenham acesso ao mercado com um diferencial, eles não possuem
experiência, porém tem uma boa base teórica com acesso a aulas práticas que
facilitam a adaptação e permanência no mercado.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As discussões sobre a Educação Profissional e a chegada do Decreto
5.154/2004 que traz à tona a formação técnica de nível médio. A educação
profissional tornou-se motivo de preocupação governamental e também
empresarial para que possa atender as exigências de mão de obra qualificada.
Embora a Educação Profissional ao longo de sua história não veio ao passar
dos anos em um processo evolutivo, alguns momentos foram muito
importantes para a educação. O Brasil ainda não possui um consagrado
sistema de ensino no Brasil, é possível perceber isso pela instituição de ensino
participante desta pesquisa, se houvesse um excelente sistema de ensino
teríamos o Sistema “S”?
Compreender a realidade dos egressos que cursaram um Ensino Médio
Articulado com a Educação Profissional se torna muito importante, tendo em
vista que a maior parte de acompanhamento de egresso é feita com
questionários fechados, o que facilita o tratamento das respostas para análise
não dando a oportunidade de o egresso falar o que ele pensa sobre o assunto.
Ouvir o egresso é uma forma de verificar os resultados obtidos lá no
mercado de trabalho, lá eles enfrentam as mais variadas situações e
dificuldades conseguindo assim, relacionar as dificuldades com o curso
realizado. Neste sentido as instituições de ensino através da fala do egresso
podem relacionar as experiências vividas com as estruturas pedagógicas do
currículo dos cursos, a prática docente e a empregabilidade. Os relatos nos
revelam um importante material para análise, sob o ponto de vistas das
experiências pessoais e profissionais dos egressos
Nesta pesquisa busquei caracterizar como os currículos e a prática
docente dos cursos técnicos Ensino Médio Articulado com a Educação
Profissional, ofertados por uma instituição de ensino profissional de SC,
impactaram na empregabilidade dos jovens egressos desta instituição do
período de 2006 a 2010, através das falas e experiências.
Na abordagem teórica metodológica, utilizei de autores e concepções
que permitiram melhor compreensão, que admitiu um olhar mais crítico
principalmente sobre as três questões que nortearam está pesquisa: currículo,
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prática docente e empregabilidade, bem como as análises que também
estavam em torno destas três questões.
Observei nas falas e depoimentos que apesar das oportunidades de
trabalho e ascensão profissional no mercado de trabalho aumentar com a
conclusão do curso, boa parte dos egressos não receberam um aumento
salarial condizente com o curso que realizaram. Isso leva a crer que embora a
cobrança pela escolarização, aperfeiçoamento, qualificação que as novas
tecnologias

estão exigindo a valorização não está sendo vantajosa

financeiramente, isso talvez justifique a profissão oposta ao curso realizado
como demonstra os gráficos, porém, é válido observar que a condição de
trabalho de quem realizou um curso de Ensino Médio Articulado com a
Educação Profissional é outra com melhor qualidade de vida, o aluno tem certa
opção de escolha no mercado, diferente de um aluno que só fez o Ensino
Médio.
O aluno que só faz o Ensino Médio se obriga a ter como primeiro
emprego a vaga que lhe for disponibilizada, sem muita opção de escolha, isso
muitas vezes faz com que o aluno abandone a escola para ter um emprego,
situação muito comum para o Ensino Médio, se na própria escola ele tivesse a
oportunidade de estar se preparando para o mercado de trabalho talvez a
evasão fosse bem reduzida. Será que o aluno do Ensino Médio com a
oportunidade de se profissionalizar dentro da própria instituição, como a alguns
anos tinha o magistério, não seria uma forma eficaz de prepará-lo para a vida
e para a profissão? Sendo que muitos não tem condições de fazer um curso
em alguma instituição particular.
O Ensino Médio Articulado também é uma oportunidade para os alunos
ocuparem seu tempo de uma forma mais produtiva. Os alunos geralmente
ficam cansados por estar na escola o dia todo. No entanto, eles estão dentro
do ambiente escolar o que gera também um alívio por parte dos pais. Se os
adolescentes vão na escola somente meio período, eles tem muito tempo
ocioso e os pais geralmente não tem como acompanhar esse aluno quando
está em casa, devido ao trabalho e é nesses momentos ociosos que os
adolescentes se envolvem em situações que podem prejudicar sua vida.
Talvez esse seria um ponto a observar no Ensino Médio de escolas
públicas, o Ensino Médio está sem direcionamento, sem sentido. A escola em
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tempo integral seja ela voltada para o mercado de trabalho ou não, é uma
forma de contribuir para que os adolescentes estejam em boas mãos e mais
seguros, é claro que nossas escolas de Ensino Médio ainda não tem estrutura
para receber os alunos em tempo integral, mas, acredito que seria uma forma
de prevenir muitos problemas de nossa sociedade.
Geralmente os alunos que procuram o Ensino Médio Articulado já têm
uma vontade de conhecer um pouco do mundo do trabalho e se a escola atribui
significado a estas atividades o aluno fica encantado em ter a oportunidade de
conhecer uma profissão. Isso é o que acontece com os alunos da instituição
participante desta pesquisa. Os alunos tem prazer de fazer o curso técnico,
tanto que dificilmente eles faltam ao curso e isso é uma iniciativa dos próprios
alunos.
Se a escola transformar essa obrigatoriedade de estudar em algo
prazeroso, os resultados com certeza serão positivos, mas, enquanto a escola
continuar com idéia de que o aluno precisa ficar quatro horas de aula só
escutando o professor, eles não criarão o gosto em estudar, de ler e de se
aperfeiçoar. Para que o cenário atual mude é preciso muito investimento na
área da educação. Professores preparados e também com prazer e orgulho de
ser professor.
Um ponto que chamou muito a atenção durante essa pesquisa, foi o
estudo feito por Silva (2007) sobre os professores de Educação Profissional.
Geralmente esses professores tem mais prazer em ser professor devido sua
trajetória em chão de fábrica, trabalhar em turnos e as condições de trabalho
que muitas vezes não contribui com o trabalhador, isso faz com que ele dê
muito mais valor ao seu trabalho docente. Nesta pesquisa de Silva (2007)
ainda contribui ao falar que os professores de Educação Profissional
geralmente ficam menos doentes do que os professores de rede municipal,
estadual e particular.
O ficar menos doente em grande parte deve estar associado as
melhores condições de trabalho ou de prazer que tem no seu trabalho. Depois
que ele se tornou professor e também geralmente o professor de Educação
Profissional fica na mesma instituição de ensino trabalhando, já o professor da
educação básica passa por várias escolas em um só dia, não conseguindo dar
atenção suficiente para seus alunos devido a falta de tempo. Nesse sentido
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não seria interessante rever essa jornada tão intensa dos professores da
educação básica,? Para também ter uma melhor qualidade de vida?
Outro ponto que foi possível observar é que no Ensino Profissional, o
professor ensina baseado na sua própria ação, experiências que ele extrai do
próprio mercado de trabalho, porém, muitas vezes lhe falta à didática, sendo
que sua formação foi somente baseada em técnicas o que dificulta a
compreensão por parte dos discentes, como os próprios egressos comentaram
nas entrevistas. Talvez essa resistência esteja associada com a forma que as
formações são desenvolvidas. Os profissionais da educação profissional vem
de um ritmo mais acelerado de mercado de trabalho, será que as formações
não estão sendo preparadas de forma monótona e que não chama atenção
desses profissionais? Não seria o caso de preparar uma capacitação de acordo
com seu ritmo e que o convide para se interessar pelo lado pedagógico?
Embora exista uma resistência em se aperfeiçoar, eles tem um carisma
de seduzir o aluno com seu conhecimento. Se observarmos bem, a
proximidade entre o docente e o discente e a relação de troca que possuem
como se fossem colegas de trabalho, ou então, aquelas falas sem tom de
cobrança, que muitas vezes os discentes tem dificuldade de ter em casa com a
família, eles tem com o professor do curso técnico. Muitas vezes sem perceber
o

docente

procedimento

através

dessa

pedagógico,

afetividade, intimidade
ou

seja,

da

didática,

está
é

utilizando

uma

um

mensagem

comunicativa afetiva, que quebra toda a frieza de uma relação pedagógica que
existe em procedimentos pedagógicos mais formais.
Esses procedimentos são bons e produtivos para os discentes no ponto
de vista educativo. No campo do currículo hoje já percebemos essas
experiências como momentos curriculares, os alunos e os professores até
comentam sobre isso, mas, não vêem como um procedimento pedagógico .
Entendemos ainda que um currículo que propicie a totalidade de experiências
e resultados encontrados é um importante fator que merece atenção na
Educação Profissional. O sistema tem pontos a melhorar bem como a
educação em uma visão mais ampla.
Sob meu ponto de vista, o trabalho precisa ser visto como centralidade
educativa e não somente como trabalho ou fator de empregabilidade. A partir
do momento que o trabalho for visto como centralidade educativa e não o
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contrário o Ensino Médio seja ele profissional ou não, ganhará mais sentido e
os alunos preparados tanto para vida profissional como para a pessoal.
É importante ressaltar também os conhecimentos adquiridos pelos
alunos durante a realização do curso. Os conhecimentos principalmente de
português, física e matemática são muito utilizados durante o curso técnico,
durante o Ensino Médio eles tem essas disciplinas, esses conhecimentos e
durante o curso técnico eles reforçam esses conhecimentos, o que faz a
diferença em realizar o vestibular, ENEM, ou até mesmo um concurso público.
Os egressos também veem o curso como forte aliado para a graduação,
mesmo que a área não seja a mesma, mas, a questão metodológicas, trabalhar
com projetos, trabalhar em grupos contribui para uma graduação mais eficaz.
Ao

fazer

o

curso

técnico,

os

alunos

também

desenvolvem

mais

responsabilidades, o cuidado que é necessário ter com os equipamentos, com
sua postura, com horários, esse conhecimento eles utilizarão em todos os
momentos de sua vida, não somente para o profissional.
Algo interessante a observar é a forma como os alunos avaliam o curso
feito, eles tem dificuldade de pontuar aspectos positivos ou negativos, os
egressos atribuem notas de 0-10 a justificativa é que para simplificar eles
atribuem nota. Será que essa forma de avaliar não deveria ser repensada?
Seria uma habilidade a ser desenvolvida durante o curso?
Isso nos remete também a importância das disciplinas das ciências
humanas, na formação técnica. São essas disciplinas no currículo que fazem
os alunos perceberem que existem outros pontos de vista, que é necessário
perceber também a convivência em grupo e aprender viver também para a
cidadania e não somente no e para o mercado de trabalho, essas disciplinas
terão impactos lá no mercado de trabalho e também na empregabilidade.
Por meio desta pesquisa foi possível observar a ênfase e a valorização
que os egressos dão a experiência profissional, a bagagem que o docente traz
do mercado de trabalho transmitindo ao egresso mais confiança ao entrar no
mercado de trabalho. A ideia de que é necessário estudar para conseguir um
bom emprego estimula os alunos a buscar na escola a qualificação necessária
para conseguir esse emprego desejado. Sendo assim, um currículo atrativo e
bons professores ajudam a realizar essa vontade de entrar no mercado de
trabalho e ter um bom desempenho.
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APÊNDICE A – Tabulação dos questionários.

UNIDADE DE
CATEGORIAS

UNIDADE DE REGISTRO



Projetos
interdisciplinares;
Aprendem várias
coisas mas, não
muito a fundo;



Parte teórica
superficial em
processos de

CURRÍCULO

fabricação;


Competência ;



Disciplinas;



grade curricular;



Falta disciplina;



Falta disciplina de
relacionamento
profissional;



Matriz curricular
abrangente;



Competências.

UNIDADE DE CONTEXTO

[...] O curso é um diferencial.
[...] acho que deveriam ser inclusos
mais cedo pequenos projetos nas
diversas áreas, pois quando
começamos a trabalhar percebemos
como só aprendemos realmente
“quebrando a cabeça”.
[...] Meu trabalho Hoje depende mais
de entender como funciona a
empresa do que o que eu trouxe de
bagagem.
[...] a responsabilidade e atenção no
que é feito, veio gradativamente com
as situações cotidianas.
[...] A experiência, competência e
responsabilidade adquirem-se com o
tempo no próprio ambiente de
trabalho
[...]deveria ser focado mais algumas
matérias, pertinentes ao mercado de
trabalho.
[...] poderia ser mais focado para a
prática encontrada no dia a dia e não
tanto ao conteúdo dos livros.
[...] deveria ser focado mas algumas
matérias, pertinentes ao mercado de
trabalho.
[...] o curso é bastante completo
Avalio como excelência no ensino.
(Para simplificar vou atribuir notas de
1-10).
[...] uma
porção de disciplinas não são
utilizadas, enquanto outras é preciso
um maior aprofundamento.
[...] O curso é ótimo e completo.
[...] Acho que a parte de eletrônica de
potência deixou a desejar na época.
[...] Muito bom, foi bem organizado,
talvez não tão "integrado", mas com
certeza muito amplo em
conhecimento de mercado.
[...] Eu acho o curso muito bom, as
matérias são todas importante e cada
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Capacitações;



Professores
atenciosos,
inteligentes e
prestativos.



Aula bem dinâmicas
e interativas.

PRÁTICA DOCENTE



Qualificação.



Comunicação



Conhecimentos



Didática



Conteúdos



Domínio de
conteúdo



Prestatividade



Competência

uma é passada no tempo certodo
curso, eu vejo o curso técnico em
produção de moda excelente.
[...] as disciplinas condizem com o
objetivo do Curso.
[...] Achei o cursobem completo
[...] as matérias são todas importante
e cada uma é passada no tempo
certo do curso
[...] Sai satisfeito com o
curso/matriz/disciplina/horários
[...] O curso teve seus altos e baixos,
os horários estavam bons, assim
como a matriz curricular.
[...] mas algum dos professores tem
sua experiência voltada para
indústria, sabendo executar, mas não
conseguindo passar o conhecimento
[...] Professores muito bem
qualificados.na minha época a
comunicação com o coordenador do
curso era terrível, comprometendo a
organização.
[...] os professores sempre buscaram
passar o máximo do conhecimento
para a turma.
[...] Observei sempre o
comprometimento em buscar
qualificação por parte dos
professores e o repasse deste
crescimento e conhecimentos novos
à turmacomo participei da primeira
turma formada apenas por alunos do
ensino médio, o ritmo e didática
poderiam ter sido outros. O que hoje
já é diferente.
[...] Os professores são especialistas
no assunto, muito graduados e
entendidos.
Muito boa, professores qualificados e
com experiência das industriais, o
que faz com que estes criem uma
relação entre a teoria e a pratica nas
empresas
[...] Conteúdos e professores em
geral, bem preparados, sabendo
explicar bem, mesmo com uma carga
horária pequena.
[...] Todos os professores atenderam
as expectativas, pois todos possuem
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um grande conhecimento na área
demonstrando isso em todas as
matérias.
[...] profissionais preparados e
atualizados com o mercado de
trabalho.
[...] São ótimos professores e durante
todo o tempo que estive com eles,
percebi um forte domínio do
conteúdo de cada um, pois até hoje
quando preciso de ajuda recorro a
estes e nunca fiquei sem resposta.
Sempre houve docentes dedicados,
preparados, com uma boa estrutura
para desempenhar o melhor papel e
passar o máximo de conhecimento
aos alunos.
[...] São ótimos professores e durante
todo o tempo que estive com eles,
percebi um forte domínio do
Conteúdo de cada umMatérias como
a de Servidores ficou um pouco
“fraca” por assim dizer, é uma
matériainteressante porem o
professor precisaria aperfeiçoar suas
técnicas de ensino para que os
alunostirem mais proveito da aula.





Ultrapassar a
concorrência
Aprimoramento
Diferencial no
currículo
Valorização

[...]Primeiro emprego, sem um curso
não seria reconhecido para
contratação.
[...]Possibilitou concorrer com os
outros profissionais na área.
[...] tenho conhecimento necessário
para iniciar em uma empresa.
[...] Maior conhecimento e autonomia
para resolver problemas, no uso do
computador e assim acelerar a
produção e qualidade do serviço.

EMPREGABILIDADE

[...] Só obtive a competência de
exercer a minha profissão através de
especializações.
[...] Sim, algumas coisas, como
endereçamento IP, configuração de
roteador, protocolos
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[...] Apenas o curso técnico não é
suficiente para que mudanças tão
significativas aconteçam. Vale
ressaltar que o curso técnico é
apenas o início de um
direcionamento para uma área dentro
do mercado de trabalho.
[...] A formação técnica é um
diferencial no currículo que por vezes
faz a diferença no momento de uma
seleção.
[...]Mesmo não atuando na área de
Redes, há alguns problemas nesta
área no trabalho que consigo
resolver.
[...] Com o grande aprendizado, as
chances de se conseguir trabalho
aumentaram em uma grande
proporção.
[...] Hoje posso dizer que estou
realizado no meu trabalho pois utilizo
todas as matérias do curso, pelo
menos um pouco de cada a cada de
dia de trabalho.
[...] Ter um curso técnico de
bagagem contribuiu para uma
contratação mais segura.
[...] o curso técnico possibilita ao
aluno ter um experiência maior sobre
como é o mercado de trabalho.
[...]pois o curso técnico hoje em dia
está sendo muito valorizado pelas
empresas e como o Técnico é
bastante prática,você já sai do curso
sabendo fazer de tudo.
[...] Curso possibilitou começar a
trabalhar em diferentes área da
informáticas.
[...] Obviamente devido ao curso
técnico algumas empresas deram
atenção ao meu currículo.
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APÊNDICE B – Tabulação das entrevistas.
UNIDADE DE
CATEGORIA
CURRÍCULO

UNIDADE DE REGISTRO

UNIDADE DE CONTEXTO



Organização

[...] Eu daria 8,5.



Articulação



Bem dividido

[...]Única coisa que faltou quando fiz
o curso foi um pouco de organização.



Plano de ensino



Conhecimentos



Disciplinas



Projeto



Carga horária



Conhecimentos
específicos

[...]Tinha muita coisa que a gente
aprendia em algumas matérias, ah...
a gente aprendeu por exemplo
matemática no curso de mecatrônica
e utilizou a mesma matemática na
sala de aula, ou algumas coisas de
moda envolvia com a disciplina de
história ou outras disciplinas.
[...] foi bem dividido com prática e
teoria nos livros.
[...] Na verdade vai muito do
professor e do plano de ensino da
instituição mas creio que a forma que
foi conduzida foi uma boa forma.
[...]Creio que todos os conhecimentos
assim considerados necessários
foram abordados.
[...]Olha vindo de curso técnico eu
acho que boa parte dos
conhecimentos foram aprendidos,
sempre existe alguma coisa a mais
que poderia passar, não sei também
muito o que poderia, os assuntos que
a gente aprendeu poderia ser um
pouco mais a fundo.
[...]Acredito que foi suficiente uma ou
outra que achei poderia ter sido um
pouco melhor, mas acho que é uma
disciplina ou outra que foi um pouco
fraca.
[...] Se for avaliar de 0 a 10 daria de
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9,0 ou 9,5 para o técnico daria um
8,0 mas foi bom.
[...] disciplinas de projeto não eram
tão necessárias para o curso.
[...] eu sai de lá sabendo de vários
assuntos no ramo do meu técnico.
[...]Não, era bem separado na
verdade porque como fiz moda era
bem separado não tinha nenhum
conteúdo que eu levasse do Ensino
médio para o técnico, mas ouvi falar
dos meus amigos que fizeram redes
eles tiveram mais contato com o
ensino médio e o técnico.
[...] O que eu gostava bastante é que
eles davam várias ferramentas eles
não davam os conteúdos.
[...] Não, deixa eu pensar, acho que
assim que para o curso técnico, hoje
faço faculdade de engenharia e vejo
que é muito especifico, então assim
na parte do curso eu senti assim eu
fiz mecatrônica e podia ter sido mais
amplo na área de mecânica e um
pouco na área e elétrica também foi
muita eletrônica na grade do curso
tirando isso foi acho que foi muito
bom, fizeram uma base de
conhecimento bem especifico para
atuar no mercado.
[...] foram passadas coisas na
matéria do técnico mas depois de um
tempo que a gente já tinha aprendido
no médio .
[...]o técnico foi muito baseado em
conhecimentos específicos para
noções do mercado de trabalho, mas
a gente não dispensou livros e
apostilas o básico do básico para a
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gente fazer o técnico.
[...]a carga horária do curso foi bem
relacionada assim, muitas disciplinas
que a gente precisava cursar de uma
forma é, de horários maiores para
pegar maior prática eu acho que foi
muito bom assim, por exemplo, tinha
usinagem que necessitam de mais
carga horária de um conhecimento
maior mas, teve disciplinas como
metodologias que não precisava de
uma carga tão grande que foi bem
mesclado realmente mas, acho que
estava legal mesmo.
[...]Eu acho que basicamente o que a
gente aprendeu era muito base, o
básico a gente aprendeu para usar
na faculdade, no mercado de
trabalho para aprofundar depois.
[...]todas as disciplinas se
encaixavam perfeitamente no que
dizia respeito ao curso

PRÁTICA DOCENTE








Trabalhos
Experiência
Falta de
organização
Conhecimento
técnico
Disciplina
Exercícios

[...] Deveria ter mais trabalhos sabe.
[...] Sim contribuiu bastante, através
do conhecimento e com toda a
experiência foi bem mais fácil ter
aprendido
.[...]Acho que a gente aprendeu de
tudo assim, que tinha que aprender.
[...] Como eu falei faltava um pouco
de organização, professores quando
não queriam prejudicar a gente
davam chance, chance, chance se
fossem mais rígidos os alunos se
dedicariam bem mais assim iam
deixando, deixando, deixando e não
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faziam.
[...] Contribui na verdade eu acho
necessário que o professor tenha no
mínimo um conhecimento técnico
para passar aos alunos.
[...] Sim, muitos professores, até a
própria instituição colocavam para os
alunos certa disciplina.
[...]Ponto
positivo
não
focava
basicamente na teoria mais na
prática. Negativo não recordo.
[...] eles sabiam cada passo.
[...] eles passaram por isso e eles
souberam explicar melhor.
[...] Hoje como estou na faculdade,
vejo que falta um pouco mais de
prática sabe, que fizesse exercícios
não tão teóricos que é mais prático
pra gente gravar.
[...]Deixa eu ver, teve algumas que
sim e outras que não, por exemplo,
história da moda essas assim como
eram teóricas eles ficaram na teoria e
não usaram muito prática, se
tivessem usado mais a prática a
gente teria aprendido um pouco mais.
[...] tem, tem, porque muitas coisas
as vezes que os professores passam
pra gente e com eles influenciando
aconhecer as novas tecnologias a
gente acaba se destacando e
aplicando no mercado de trabalho.
[...]Um aspecto positivo é que os
professores que davam aula pra
gente estavam bem capacitados, não
tive problema assim: o professor não
explica nada não sabe o que está
falando, quanto a isso foi bem
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positivo.

EMPREGABILIDADE



Mercado de trabaho



Métodos



Técnica



Normas



Prática



Conhecimento



Diferencial no
currículo



Processos

[...] Não sei, mas não consegui
trabalhar na área ainda.
[...]Eu não estou atuando na área da
moda porque não isso que eu quero.
[...]Preparou bastante para o
mercado de trabalho mas, faltou bem
mais cobrança bem mais exemplos
de como seria.
[...] Sim, para aqueles que querem
seguir essa área foi muito importante
e com certeza aqueles que fizeram
esse curso vão ser diferenciados no
mercado de trabalho.
[...] tanto na própria disciplina como
no cotidiano você usa métodos que
foram abordados.
[...] Creio que não seja suficiente,
teria que prosseguir nos estudos.
[...] Pra mim contribuiu bastante ,
acho que a técnica na verdade é o
que mais importa na hora de entrar
no mercado de trabalho do que a
teoria na boa parte das coisas.
[...] Sim, exatamente na hora de fazer
uma entrevista é um passo a frente,
faz bastante diferença.
[...] Um pouco, não muito, essa
questão é um pouco complicada, na
hora que entrei na empresa tinha
regras normas e isso pesou um
pouco.
[...] se não fosse o curso não estaria
onde estou agora.
[...] Aspectos positivos acredito que o
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contato com a prática mais a fundo.
[...] Tem que dar continuidade, não
só o curso técnico.
[...]: Tem bastante, bastante eu
percebo que eu trabalho em uma loja
eles exigem bastante conhecimento
de moda e essas coisas é muito bom,
eu lembro de bastante coisa que
estudei que hoje coloco em prática.
[...] bastante, bastante, pelo fato do
primeiro item dos professores terem
uma experiência vasta no mercado,
eles ficavam falando o tempo todos
desses processos foi primordial.
[...]sempre é bom buscar mais, tanto
pela garantia por um emprego bom,
quanto pelo que a gente não sabe
como vai estar o futuro a
necessidade.
[...] hoje o técnico é muito valorizado,
quando eu fui procurar emprego só
pelo fato de ser o mecatrônica da
instituição x e eles saberem que a
grade era bem variada a chance de
conseguir emprego é bem maior.
[...] porque pelo que falam o técnico
está valendo bem mais do que a
faculdade.
[...]é muito bom, porque assim você
pode conhecer a área, você sabe se
é aquilo que você gostaria de
trabalhar, é uma forma de fazer algo
antes de entrar na faculdade, assim
você pode ver se está no caminho
certo ou não está, se é o que você
quer, acho que foi muito bom.
[...]Eu acho que não, o que eu
aprendi ali eu consegui me virar no
que eu preciso no dia-a-dia é que eu
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trabalho na área e o que aprendi ali
foi o suficiente para conseguir me
virar.
[...]Eles passam a se interessar mais,
quem faz o ensino médio com o título
de técnico que foi na minha área em
redes já é um diferencial de quem
não fez nada que tem só o EM
concluído.
[...]eu já entrei no mercado de
trabalho com um diferencial que eu
aprendi muito coisa desde a base e
utilizei todos os conhecimentos
adquiridos durante o curso eu utilizo
até hoje em dia
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8 ANEXOS
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ANEXO A – Questionário aplicado aos alunos egressos
PESQUISA MESTRADO EM EDUCAÇÃO
ENSINO MÉDIO ARTICULADO COM A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: CURRÍCULO,
EMPREGABILIDADE E PRÁTICA DOCENTE
Idade: 18_____________ Sexo: ( X ) F ( ) M
Profissão:....................... Data Avaliação......................................
Curso Técnico que concluiu: .........................................................
Curso de Graduação: ( ) Sim ( ) Não

Qual: ..........................

1- Após concluir o Ensino Médio e o curso técnico em quanto tempo você conseguiu entrar
no mercado de trabalho?
( ) 6 meses aproximadamente

( ) 2 anos aproximadamente

( ) 12 meses aproximadamente
( ) Enquanto cursava o técnico já fazia estágio na área ( ) Mais de três anos. Por que?___
2 - A sua atuação profissional no momento está relacionada à área de formação?
3 - O curso contribuiu para o se crescimento/ascensão profissional?
( ) Não

( ) Sim

Observações que julgar pertinentes.......................................................
4 - Você acha que a formação técnica contribui para aumento de salário? ( ) Sim ()Não
Caso afirmativo, Por que e de quanto foi o percentual de aumento aproximadamente? R$
___________.
5 – Após concluir o curso você acredita que ampliou as oportunidades de trabalho?
( ) Não

(X) Sim

Por que e como?...........................................
6 - Com a realização do curso você acredita que sua competência no trabalho aumentou?
( ) Não

(X) Sim

Por que?..........................................................
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7 - O curso contribuiu para o aumento da qualidade vida fora do ambiente trabalho?

( ) Não

( ) Sim

Por que?...............................................................
8 - Se você trabalha em ocupação NÃO relacionada ao Curso Técnico que fez no Ensino
Médio Articulado com a Educação, qual você julga ser o principal motivo?
9 - Como você avalia o curso técnico em que se formou, em relação à Matriz curricular ou
disciplinas e horário do curso?
10. Como você avalia a organização, domínio de conteúdo, qualidade do corpo docente e
das aulas?
11 - No seu dia-a-dia de trabalho, você aplica os conhecimentos que aprendeu no Curso
Técnico? Quais e como?
12.Existe disciplinas que você sente falta na atuação profissional ou disciplinas que estavam
na Matriz curricular do curso e você não utiliza?
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ANEXO B - Roteiro da entrevista

PESQUISA MESTRADO EM EDUCAÇÃO
ENSINO MÉDIO ARTICULADO COM A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: CURRÍCULO,
EMPREGABILIDADE E PRÁTICA DOCENTE
Você acredita que a experiência dos professores com a área técnica contribui ou dificulta o
aprendizado dos alunos?
Como era a relação professor-aluno, aluno-coordenação de curso?
Você acredita que os docentes poderiam ter conduzido o curso de outra forma? De que maneira?
Existe conhecimentos que você julgue extremamente importante para aprender no curso técnico que
não foram abordados?
Existe algum conhecimento que lá no mercado de trabalho você percebeu que poderia ser abordado
no curso?
Existia a articulação entre o Ensino Médio e o técnico?
Como era essa articulação?
Você acredita que o curso é um diferencial no mercado de trabalho e na hora da escolha de um
profissional?
No mercado de trabalho muitas vezes temos tarefas impostas, não podendo colocar em prática o que
aprendemos ou o que julgamos ser a melhor estratégia naquele momento. O curso preparou para
esse tipo de conflito?
Os conhecimentos adquiridos durante o curso técnico tem reflexo no mercado de trabalho?
O curso atendeu as expectativas em relação as disciplinas? Alguma disciplina poderia ter outra forma
de ser ministrada?
Você acredita que apenas o curso técnico é suficiente para o mercado de trabalho?
O curso técnico foi focado no mercado de trabalho e na prática ou os conhecimentos eram baseados
somente em livros e apostilas?
Como você avalia o curso realizado?
As disciplinas estavam de acordo com os objetivos do curso?
Delimite aspectos positivos e negativos do curso e dê exemplos.
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ANEXO C

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

PARA PROJETOS DE PESQUISA

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa.
Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte
do estudo, assine ao final deste documento. Este termo ficará com o pesquisador
responsável. Em caso de recusa para participar da pesquisa você não será penalizado
(a) de forma alguma.

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:

Título do Projeto: Ensino Médio Articulado com a Educação Profissional:
currículo,prática docente e empregabilidade.
Está pesquisa tem por objetivo como os currículos e a prática docente dos cursos

técnicos do Ensino Médio Articulado com a Educação Profissional, ofertados
por uma instituição de ensino profissional de SC, impactaram na
empregabilidade dos jovens egressos desta instituição do período de 2006 a
2010.
CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO
Eu,____________________________________________________________,
RG_____________, CPF ____________ abaixo assinado, concordo em participar do
presente estudo como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido sobre a
pesquisa, os procedimentos nela envolvidos.
Local e data: ___________________________________________________
Nome: ________________________________________________________
Assinatura do Sujeito: ____________________________________________
Telefone para contato:____________________________________________
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