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RESUMO 

 

Esta pesquisa de cunho qualitativo tem por objeto o olhar do estudante do Ensino Médio 

profissionalizante sobre sua formação. Com o objetivo de investigar o grau de satisfação 

desse aluno com relação à sua futura inserção profissional, adotou-se como instrumento de 

pesquisa entrevistas estruturadas em formato de questionário. Foram escolhidos 

aleatoriamente para a aplicação dos questionários, 107 estudantes, sendo 26 ex-alunos do 

Ensino Técnico e os demais, alunos em formação. Os questionários foram respondidos com 

base em suas impressões pessoais sobre a adequação dos conteúdos às necessidades de sua 

formação profissional. O grupo formado revelou-se composto de alunos com perfil 

diferenciado em termos de classe social, poder aquisitivo e formação cultural. Os sujeitos são 

alunos ou egressos de uma instituição particular que recebe alunos de diversas etnias, tais 

como italianos, japoneses, portugueses, libaneses, afrodescendentes, entre outros. 

Considerando que são alunos advindos de bairros com maioria de moradores proletários e 

diversificada formação cultural, formou-se um grupo heterogêneo que, no entanto, 

apresentava uma característica comum a todos com relação à aquisição de conteúdos; tal 

característica está relacionada à apropriação de conceitos que lhes permitem uma adequada 

inserção no mercado de trabalho. As entrevistas foram respondidas por meio de formulário 

eletrônico. Os resultados foram submetidos a técnicas de avaliação quantitativa e análise de 

conteúdo, balizados pela contribuição teórica de Adorno (1985; 2002) e Paulo Freire (1987; 

1996). Buscou-se responder se na formação técnica se faz necessária a aplicação de formação 

para o desenvolvimento de habilidades e competências complementares dos alunos e 

egressos. Os resultados da pesquisa foram a base para a construção de uma proposta 

interventiva que pretende apontar caminhos para inovação curricular, além de fomentar a 

organização de oficinas de aperfeiçoamento profissional com os egressos dos cursos 

analisados. 

 

Palavras-chave: Ensino profissionalizante; perfil profissional; mercado de trabalho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

ABSTRACT 

 

This qualitative research has the objective of the vocational high school student's view on 

their formation. In order to investigate the degree of satisfaction of this student with regard to 

their future professional insertion, structured interviews were used as questionnaire in a 

questionnaire format. A total of 107 students were randomly selected for the application of the 

questionnaires, 26 of which were former students of Technical Education and the remaining 

students were in training. The questionnaires were answered based on their personal 

impressions on the adequacy of the contents to the needs of their professional training. The 

group was made up of students with a differentiated profile in terms of social class, 

purchasing power and cultural formation. The subjects are students or graduates of a private 

institution that receives students from different ethnic groups, such as Italians, Japanese, 

Portuguese, Lebanese, Afro-descendants, among others. Considering that they are students 

coming from neighborhoods with a majority of proletarian residents and diversified cultural 

formation, a heterogeneous group formed, which nevertheless presented a characteristic 

common to all with regard to content acquisition. This characteristic is related to the 

appropriation of concepts that allow them an adequate insertion in the labor market. The 

interviews were answered using an electronic form. The results were submitted to techniques 

of quantitative evaluation and content analysis, based on the theoretical contribution of 

Adorno (1985, 2002) and Paulo Freire (1987, 1996). It was tried to answer if in the technical 

formation it is necessary the application of training for the development of complementary 

skills and competences of the students and alumni. The results of the research were the basis 

for the construction of an intervention proposal that intends to point out ways to curricular 

innovation, besides fomenting the organization of professional improvement workshops with 

the graduates of the analyzed courses. 

 

Key words: Technical Education; Professional profile; Job market. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

RESUMEN 

 
 

Esta investigación cualitativa tiene como objetivo la visión del alumno de la escuela 

secundaria profesional sobre su formación. Para investigar el nivel de satisfacción de este 

estudiante con respecto a su futura inserción profesional, se utilizaron entrevistas 

estructuradas en formato de cuestionario. Un total de 107 estudiantes fueron seleccionados al 

azar para la aplicación de los cuestionarios, 26 de los cuales eran antiguos estudiantes de 

Educación Técnica y los restantes estudiantes todavía estaban estudiando. Los cuestionarios 

fueron contestados basándose en sus impresiones personales sobre la adecuación de los 

contenidos a sus necesidades de formación profesional. El grupo estaba compuesto por 

estudiantes con un perfil diferenciado en términos de clase social, poder adquisitivo y 

formación cultural. Son estudiantes o graduados de una institución privada que recibe 

estudiantes de diferentes grupos étnicos, como italianos, japoneses, portugueses, libaneses, 

afrodescendientes, entre otros. Teniendo en cuenta que se trata de estudiantes procedentes de 

barrios con una mayoría de residentes proletarios y de formación cultural diversificada, se 

formó un grupo heterogéneo, sin embargo, presentó una característica común a todos en 

materia de adquisición de contenidos. Esta característica se relaciona con la apropiación de 

conceptos que les permiten una inserción adecuada en el mercado de trabajo. Las entrevistas 

fueron contestadas usando un formulario electrónico. Los resultados fueron sometidos a 

técnicas de evaluación cuantitativa y análisis de contenido, basadas en la contribución teórica 

de Adorno (1985, 2002) y Paulo Freire (1987, 1996). Se trató de responder si en la formación 

técnica es necesaria la aplicación de la formación para el desarrollo de competencias 

complementarias y competencias de los estudiantes y graduados. Los resultados de la 

investigación fueron la base para la construcción de una propuesta de intervención que 

pretende indicar formas de innovación curricular, además de fomentar la organización de 

talleres de mejora profesional con los graduados de los cursos analizados. 

 

Palabras clave: Educación técnica; Perfil profesional; Mercado de trabajo 
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APRESENTAÇÃO 

 

Sou o terceiro filho de mãe nascida no Estado da Paraíba e pai no Estado de São 

Paulo. Minha trajetória acadêmica inicia-se aos sete anos de idade, na cidade de Carapicuíba, 

localizada na região oeste, no estado de São Paulo. Por ser de uma família de baixa renda, fui 

privado do contato com a educação particular, o que me motivou a estudar com afinco para a 

possibilidade de competir igualmente com crianças que tiveram melhores oportunidades 

educacionais.  

Não cursei a pré-escola. Ingressei diretamente na primeira série do Ensino 

Fundamental I, na Escola Estadual Professora Didita Cardoso Alves, na qual fiquei até os 

quinze anos de idade. Nessa escola, minhas primeiras experiências educacionais construíram-

se a partir de novos aprendizados, os quais foram muito significativos para minha formação. 

Nos anos iniciais de meus estudos fui uma criança tímida, sem habilidades para a 

oratória. À época, não tinha a mínima pretensão de ser professor. Um dos momentos que 

marcam a minha vida acadêmica ocorreu na quinta série do Ensino Fundamental II. Lembro-

me de que precisava fazer uma apresentação sobre o tema Revolução de 1932. Talvez esse 

trabalho escolar tenha me despertado o interesse em aprimorar a habilidade de falar em 

público. 

Lembro-me ainda da sensação de ansiedade e medo. A folha que carregava tremia 

como tremiam minhas pernas e minha voz, denunciando, desse modo, a pouca habilidade de 

falar em público. A partir desse dia comecei a preocupar-me com o saber falar. Apesar dessa 

grande dificuldade, sempre fui muito dedicado aos estudos, com excelente aproveitamento em 

meu rendimento escolar. Por diversos anos reconheciam-me como um dos melhores alunos da 

escola, pois eu realmente gostava de destacar-me com boas notas. Posteriormente a esse 

período ingressei no primeiro colegial (atual 1º ano do Ensino Médio) na Escola Estadual 

Manuel da Conceição Santos, na qual fiquei até concluir o Ensino Médio. À época, a 

dificuldade com a oratória já havia sido superada.  

Minha mãe e meu pai trabalhavam em um pequeno comércio da cidade e muito cedo 

aprendi atividades diferenciadas, como vender sorvete, cachorro-quente, bebidas, doces e 

demais artigos de uma bomboniere.   

Logo, desde jovem valorizo o dinheiro ganho com o trabalho honesto. Aos dezessete 

anos de idade comecei a minha carreira profissional em uma empresa de administração de 

condomínios, na qual atuei por dez anos. Iniciei como office-boy. Lembro-me de receber a 



 
 
 
 

 

remuneração mensal de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), usados para contribuir 

com as despesas mensais de minha família. Com certeza, foram anos especiais de aprendizado 

e crescimento, haja vista que desenvolvi habilidades profissionais e pessoais.  

Após concluir o Ensino Médio não pude ingressar imediatamente em uma 

universidade. Com algumas promoções que obtive na empresa, consegui ingressar no Ensino 

Superior, no Centro Universitário Nove de Julho. Eu já ministrava cursos e treinamentos na 

empresa e a cada aprendizado novo na faculdade, aplicava em minha prática cotidiana. 

Nessa etapa de minha vida sabia que poderia trabalhar com treinamentos e capacitação 

profissional, porém ainda não pleiteava ser docente. Na graduação já era visto como líder na 

sala de aula, mas com pouco amadurecimento. Nos anos finais da faculdade tornei-me o 

representante da turma. Gostava de interagir e ser o elo entre a coordenação e o corpo 

discente. 

Até o último ano da graduação não sabia qual profissão seguir. A decisão veio de 

forma inusitada, com a turma reunida em um bar. Junto a dois colegas, decidi ingressar na 

carreira acadêmica e matricular-me na Pós-graduação de Docentes para o Ensino Superior. 

Neste período trabalhava no setor administrativo de uma empresa promotora de 

eventos, ministrando palestras e treinamentos. Cursei, presencialmente, durante um ano, a 

Pós-graduação. Durante o curso, ao executar uma apresentação de trabalho para os colegas, a 

diretora dos cursos profissionalizantes da UNINOVE assistiu e gostou. Pediu que 

encaminhasse meu currículo para participar do processo seletivo de docentes do Ensino 

Técnico. Enviei e, para a minha surpresa, fui contratado como docente de sua equipe.  

A partir de 2009 ingressei como docente do ensino profissionalizante, fato que me 

proporcionou contato com profissionais mais experientes. Apaixonei-me pela docência no 

Ensino Superior e, até hoje, sinto muito orgulho de ser um profissional da Educação.  

Entre os anos 2009 e 2014 especializei-me em novos conhecimentos. As 

especializações focam em duas áreas: administrativa e pedagógica. Formei-me nos seguintes 

cursos: Pós-graduação lato sensu em Gestão Empresarial (2011), Pós-graduação lato sensu 

em PED-Tecnologias e Educação a Distância (2014) e graduação em Formação Pedagógica 

de Docentes (2011).  Em meados de 2011 fui convidado a assumir a coordenação dos cursos 

profissionalizantes, cargo em que permaneci até junho de 2016. Ao assumir o cargo de 

coordenador, pude ter um contato maior com as questões pedagógicas e com as principais 

dificuldades dos estudantes em relação à sua formação e ingresso no mercado de trabalho. 

Diante desse cenário, senti o desejo de ingressar no Mestrado Profissional, para 

contribuir com a busca de melhores oportunidades para os alunos que se formam e não 



 
 
 
 

 

conseguem uma colocação profissional. 

Para saber se realmente estava na direção certa, no início de 2014 fiz contato com 

Jason Mafra, Diretor do programa de Mestrado Profissional. Solicitei a oportunidade de 

assistir uma aula para saber como funcionava o programa. À época, Mafra lecionava a 

disciplina Paulo Freire: educação e práxis. Após sua autorização, passei a assistir às aulas e  

gostei da profundidade que a disciplina oferece acerca da reflexão sobre Educação segundo a 

perspectiva freiriana e, por isso, decidi assistir a todas as aulas até o fim da disciplina, em 

2014. Reconheci em Paulo Freire o fantástico pensador que sempre fora. Capaz de incentivar 

o conhecimento ao mesmo tempo em que possibilita aos sujeitos tornarem-se protagonistas de 

seu aprendizado.  

Desenvolvi um novo olhar sobre a Educação e percebi seus desafios e limitações. 

Assim, ao final de 2014, fiz a minha inscrição no processo seletivo para o mestrado e, 

felizmente, fui aprovado. Desde então, participo do grupo de pesquisa Escola básica de 

gestão e inovação, com a coordenação de minha orientadora Profa. Dra. Francisca E. S. 

Severino. O grupo de estudos desenvolve, atualmente, um projeto intitulado Política e 

pedagogia democrática: um olhar a partir das contribuições de Gramsci e Paulo Freire. O 

projeto contribui para a apropriação de conceitos humanistas que delineiam uma escola 

igualitária e democrática. Simultaneamente, contribui com o projeto intitulado Gestão da 

Formação e do Trabalho: identidades profissionais e questões geracionais contemporâneas, 

que resultou na publicação de um capítulo de livro chamado Gestão na Educação Básica: 

Casos de Gestão.  

Essa etapa possibilitou o aprofundamento da reflexão sobre o trabalho do gestor 

escolar sob a perspectiva crítica. Após a finalização dos projetos supracitados, observei a 

necessidade de aprofundar a relação entre teoria e prática. Por isso, participo de outro projeto 

proposto pelo grupo de pesquisas para abrigar alunas de Iniciação Científica, denominado 

Gestão Pedagógica e qualidade na Educação: o projeto político pedagógico e sua 

implementação em quatro escolas públicas de Cidades Educadoras no Estado de São Paulo, 

região do ABC. A pesquisa permitirá que eu compreenda a articulação entre a teoria e a 

prática, por meio dos paradigmas conceituais que balizam a reflexão, desencadeada pela 

pesquisa sobre o caráter formativo do ensino profissionalizante.  

A relevância social deste estudo, que tem como premissa analisar os métodos e o modo 

pelo qual é conduzida a formação do estudante da escola profissionalizante para o mercado de 

trabalho, foi verificada em trabalhos similares, realizados por outros pesquisadores, o que me 

auxiliou a identificar como a instituição educacional, foco da investigação que inclui em seus 



 
 
 
 

 

pressupostos curriculares elementos conceituais que também promovessem uma formação 

fundada em uma leitura de mundo complementar à formação técnica para a inserção de seu 

aluno no mercado de trabalho. Quais estratégias são desenvolvidas na escola para superar o 

caráter tecnicista, que desde a ditadura militar impregna os cursos de formação profissional? 

Por que, no Brasil, as escolas profissionalizantes são avaliadas por suas características 

tecnicistas? O que falta a essas escolas para que obtenham o reconhecimento de sua 

competência formativa? 

Para responder a essas questões e outras que surgiram ao longo do desenvolvimento 

da pesquisa e fundamentar a investigação, a pesquisa bibliográfica permite analisar estudos e 

contribuições que se relacionam aos temas implícitos no processo formativo dos egressos da 

educação profissional.   

Em função disso, efetuei a leitura de teses e dissertações que abordam o objeto da 

pesquisa, com a escolha da palavra-chave: formação profissional. O volume de teses e 

dissertações sobre o tema é substancial, fato que tornou necessário recortar a temática para 

chegar a um número possível para a análise.  

Como fonte de pesquisa, algumas bibliotecas foram consultadas, entre quais se 

destacam: a biblioteca virtual da Universidade Católica de Santos (UNISANTOS), o Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), a biblioteca digital da 

Universidade de São Paulo (USP), o Portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES) e os Grupos de Trabalho da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED). Para realizar esse levantamento, utilizei as 

palavras-chave: ensino profissionalizante, formação profissional. No banco de teses da USP 

encontrei nove trabalhos que discutem o ensino profissionalizante. Desse total, seis referem-se 

à área de Enfermagem, um à de História, um à de Engenharia Ambiental e um à de Saúde 

Pública. O período pesquisado compreende os anos de 2008 a 2015. 

As palavras-chave utilizadas foram insuficientes, pois direcionaram os resultados para 

trabalhos de natureza restrita à profissionalização. Assim, escolhi novas palavras-chave: 

formação profissional e humanismo; Freire e a educação profissional. 

Após novo levantamento na biblioteca digital da Universidade de São Paulo (USP), 

encontrei muitos trabalhos relacionados à área da Saúde, em sua maioria sobre o curso de 

Enfermagem. No banco de teses do Portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), encontrei dois trabalhos que dialogam com a pesquisa, os quais 

utilizei para o desenvolvimento de minha dissertação. Vale destacar que a opção por apenas 

dois trabalhos se deu porque ambos apresentam resultados de pesquisa e debates que julguei 



 
 
 
 

 

relevantes para contribuir com meu trabalho. Sendo assim foram escolhidos os trabalhos de 

Oliveira (2008) e Mascellani (1999). 

O estudo de Oliveira (2008) intitulado “A formação do professor para a Educação 

Profissional de nível médio: tensões e (in)tenções”, objetiva analisar o perfil e escolaridade de 

professores de Educação Profissional, de três cursos técnicos de nível médio, da Escola 

SENAI Mário Amato, localizada em São Bernardo do Campo – SP; discutir seus anseios e 

expectativas; verificar que peso atribuem à própria formação pedagógica, além de identificar 

temas relevantes para a formação do professor de Educação Profissional, explicitando seu 

perfil. Oliveira discorre sobre as implicações da formação pedagógica com base na atuação de 

docentes em escolas técnicas do SENAI. O autor conclui que à formação profissional são 

integrados outros saberes além do aprendizado técnico. Saberes que desenvolvem as 

competências dos estudantes à luz reflexiva/crítica. 

A tese de Mascellani (1999) intitulada “Uma pedagogia para o trabalhador: o ensino 

vocacional como base para uma proposta pedagógica de capacitação profissional de 

trabalhadores desempregados”, discute a pedagogia do Programa Integrar, inspirada na 

pedagogia social dos extintos ginásios vocacionais noturnos. O estudo apresenta prática 

pedagógica desenvolvida no Ensino Vocacional e em programas do movimento popular e 

sindical voltados para a educação de jovens e adultos trabalhadores. A conclusão do trabalho 

discute o alcance e os limites de experiências pedagógicas, evidenciando as semelhanças e 

distinções entre os dois projetos, sobretudo no que se refere aos seus componentes 

pedagógicos e políticos. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo foi realizado em uma escola privada de ensino profissionalizante 

localizada na cidade de São Paulo, a fim de verificar a formação de alunos de diferentes 

cursos do ensino profissionalizante. Trata-se de um trabalho que tenciona preencher lacunas 

detectadas no processo de aprendizagem que dificultam o êxito na carreira profissional. A 

fundamentação teórica utilizada tem escopo nas teorias de Paulo Freire (1987; 1996) e 

Adorno (1985; 2002), como apoio epistemológico para a discussão de modelos 

administrativos de gestão educacional.  

O plano de trabalho apoia-se na práxis reflexiva que impulsiona a transformação 

humana para aquisição da consciência crítica, proposta por Freire (1996), cuja dinâmica se 

manifesta na articulação teórico/prático da ação-reflexão-ação. Tal dinâmica pressupõe a 

reflexão sobre práticas e resultados para a emancipação crítica/reflexiva do corpo discente.  

O trabalho está dividido em cinco capítulos. O primeiro capítulo remete a uma breve 

contextualização histórica da Educação apresentando a formação profissional em uma 

situação de hegemonia. Neste capítulo é apresentado o suporte legal para a constituição de um 

curso do ensino profissionalizante. 

No segundo capítulo são ressaltadas as características de uma escola privada do ensino 

profissionalizante localizada na zona oeste de São Paulo, pertencente ao Órgão de Jurisdição: 

Diretoria Regional de Ensino – Região Centro. É abordada, também, a construção coletiva da 

proposta pedagógica dos cursos em consonância com os pressupostos legislativos 

estabelecidos nas deliberações do Conselho Nacional de Educação. Por fim, neste capítulo é 

apresentada a caracterização dos sujeitos da pesquisa, fomentando dados para sua construção 

e proposta de intervenção. 

No terceiro capítulo é apresentada uma discussão sobre diferentes perspectivas 

teóricas, apoiadas principalmente nas reflexões de Adorno (1985) e Freire (1987), bem como 

uma reflexão que retoma a contribuição de Adorno sobre o tema da Teoria Crítica, em 

particular, no que diz respeito ao esclarecimento como mistificação das massas. Conta 

também com a contribuição de Paulo Freire (1987) com ênfase na discussão sobre o 

pensamento reflexivo e crítico. O capítulo encerra-se com uma breve abordagem crítica sobre 

as questões relacionadas à economia política e formação para o mercado de trabalho.  

A apresentação do quarto capítulo apresenta levantamento de informações por meio da 
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pesquisa estruturada; este levantamento forneceu indicadores sociais que sustentam a análise. 

Tais indicadores foram colhidos a partir do ponto de vista dos alunos e ex-alunos do Ensino 

Técnico. Pelo olhar do estudante buscou-se compreender o contexto formativo da educação 

profissional que atende às demandas do mercado de trabalho, formando e preparando os 

sujeitos com um perfil voltado para a gestão profissional. Os dados coletados com um grupo 

de 107 (cento e sete) sujeitos fomentam a proposta de intervenção que será apresentada no 

capítulo final. 

A partir dos resultados pretendeu-se, por fim, discutir e fomentar propostas 

pedagógicas que serão subsidiadas por informações decorrentes de pesquisas, sem perder o 

foco de que é uma formação profissional, buscando oferecer oficinas preparatórias de cunho 

freiriano que pressupõem leitura de mundo e relações dialógicas.   

Os passos da pesquisa  

 

A pesquisa é de cunho qualitativo e teve início com uma amostragem de escolha 

aleatória composta de 107 (cento e sete) sujeitos. Trata-se de grupo formado por estudantes de 

diferentes cursos do Ensino Profissional Técnico, vinculados a uma escola privada do ensino 

profissionalizante, localizada na Zona Oeste de São Paulo, pertencente ao Órgão de 

Jurisdição: Diretoria Regional de Ensino – Região Centro.  

  Para a coleta inicial de dados foi necessário esclarecer conceitualmente o que 

entendemos por pesquisa qualitativa. Para Ander-Egg (1978), o conceito de pesquisa vai além 

de técnica de coleta de dados; é um procedimento formal e reflexivo que permite descobrir 

novos fatos e relações em qualquer campo do conhecimento. É um procedimento que requer 

tratamento científico e se constitui no caminho para conhecer a realidade ou verdades 

parciais. Para alcançar os objetivos propostos o projeto desenvolve-se em seis passos: seleção 

do tópico ou problema para a investigação; definição e diferenciação do problema; 

levantamento de hipóteses de trabalho; coleta, sistematização e classificação dos dados; 

análise e interpretação dos dados; relatório dos resultados da pesquisa. 

Lakatos e Marconi (2010) afirmam que a entrevista é um procedimento utilizado na 

investigação social para a coleta de dados e para auxiliar no diagnóstico e no tratamento de 

um problema social. 

Seguindo as recomendações de Lakatos e Marconi (2010) o roteiro das entrevistas foi 

baseado em um modelo pré-estabelecido, variando de acordo com os objetivos a serem 
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alcançados. As entrevistas podem ser: a) padronizada ou estruturada; b) despadronizada ou 

não estruturada; c) painel.  Para este trabalho foi escolhido como instrumento de coleta de 

dados a entrevista estruturada que:  

 
É aquela em que o entrevistador segue um roteiro previamente estabelecido; 

as perguntas feitas ao indivíduo são predeterminadas. Ela se realiza de 
acordo com um formulário elaborado e é efetuada de preferência com 

pessoas selecionadas de acordo com um plano. (LAKATOS E MARCONI, 

2010, p. 180). 
 
 

Todos os entrevistados receberam o  “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” 

ficando cientes da pesquisa, bem como autorizaram a divulgação dos dados coletados. As 

entrevistas foram realizadas nas dependências da instituição pesquisada e por meio de acesso 

eletrônico dos ex-alunos dos cursos, contando com a permissão de todos os sujeitos 

participantes da pesquisa. 

Quanto à forma, foram realizadas perguntas fechadas e perguntas de múltipla escolha. 

Lakatos e Marconi (2010) definem as perguntas dicotômicas como limitadas ou de 

alternativas fixas, que são aquelas em que o informante escolhe sua resposta entre duas 

opções: sim e não. As perguntas de múltipla escolha foram fechadas, mas apresentaram uma 

série de possíveis respostas, abrangendo várias facetas do mesmo assunto.  

Quanto ao objetivo as perguntas foram sobre intenção e perguntas de opinião.  Lakatos 

e Marconi (2010) afirmam que perguntas sobre intenção tentam averiguar o procedimento do 

indivíduo em determinadas circunstâncias. Não se pode confiar na sinceridade da resposta, 

portanto, os resultados podem ser considerados aproximativos. As perguntas de opinião 

representam a parte básica da pesquisa. Os resultados da pesquisa fundamentaram a 

construção de uma proposta interventiva, que visa apontar caminhos para propostas de 

inovação curricular, além de fomentar a organização de oficinas educacionais que buscam 

contribuir com a formação profissional dos alunos. 

Para a análise de conteúdos relacionados aos documentos oficiais que legalizam o 

Ensino Médio Profissionalizante, foram utilizadas contribuições de Lakatos e Marconi (2010). 

Dentre os documentos oficiais, se destacam o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e 
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Parecer CNE/CEB Nº 39/2004 (BRASIL, 1999). 

As referências conceituais apoiam-se em Freire (1987; 1996), Adorno (1985; 2002), 

Kuenzer (1997), Severino F. (2011), Saul (2014), Frigotto (2005), Dourado (2002; 2006), 

Roggero (1998; 2010), Saviani (2005) e Ciavatta (2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

25 
 

CAPÍTULO I: CONHECENDO A HISTÓRIA DO ENSINO 

PROFISSIONALIZANTE NO BRASIL E SEU SUPORTE LEGAL 

 

 No presente capítulo apresenta-se uma contextualização histórica do Ensino 

Profissional Técnico, discutindo o início da educação profissionalizante no país, que tem 

início a partir de 1800. Discute-se as principais características formativas dos referidos cursos 

num contexto histórico de desenvolvimento conservador, mas que se pretendia modernizante 

e que teve como uma característica predominante a formação tecnicista. Naturalmente, como 

o país almejava sair de um período marcado pelo ruralismo tradicional, o contexto histórico é 

marcado por uma intencionalidade de formação técnica, como demonstram algumas pesquisas 

neste campo.  Para comprovar as reflexões, busca-se apoio nas pesquisas de Mascellani 

(1999), Severino F. (2011; 2016), Ciavatta (2005), Frigotto (2005), Saviani (2005), Kuenzer 

(1997), Oliveira (2003) e Jacobi (1996). Estes autores atualizam o debate que discute o 

contexto da educação profissional como um meio de manutenção do poder hegemônico no 

país. Finalizando o capítulo, discute-se sobre as características legais previstas nas 

Deliberações e Resoluções que norteiam e formalizam a instituição de um curso técnico 

profissionalizante.   

1. O Início da Educação Profissionalizante 

 

A questão educacional no Brasil emerge no contexto da própria estruturação do 

Estado-nação, o que equivale dizer que corresponde às especificidades do processo que forjou 

a emancipação política brasileira. Nesse contexto ocorre a transição de um regime colonial e 

escravocrata para uma sociedade moderna, porém ainda de caráter conservador, como o 

comprovam muitos estudos, dentre os quais se destaca o artigo de Azevedo (2000). Esta 

autora afirma que as forças que impulsionaram a independência nacional não eram opostas à 

ordem patrimonial, fato que marcará profundamente a singularidade da Educação no Brasil. 

 No período em que se tornou vigente a primeira Constituição de 1824, Azevedo 

(2000) descreve o contexto em que vai se formar o sistema dual de ensino no país. Ela afirma 

que no processo de formação nacional, tem-se de um lado um sistema destinado a atender às 

demandas educacionais da elite e, de outro, “um sistema que deveria encarregar-se da 

educação do povo” (p.20). Para esclarecer o que seria o sistema responsável por essa 

educação para o povo ela afirma: 
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No contexto social em que foi criado, destinava-se, portanto à população livre e 

pobre. De responsabilidade das províncias e, mais tarde dos estados, esse sistema, 

origem da futura rede de ensino pública e gratuita, compreendia o que se 
concebia na época como ensino primário e ensino secundário eminentemente 

vocacional. Aos homens reservava-se o aprendizado de ofícios manuais e às 

mulheres, o treinamento nas prendas do lar. (...) O sistema de ensino que se 

pretendeu reservar aos pobres, fechado e impermeável, não encontrava 
correspondência nem equiparação com o outro, próprio das elites.  Seus usuários 

teriam aí suas únicas oportunidades de instrução. Uma vez que seu objetivo era 

preparar para o mercado de trabalho, o acesso a ele significava, de certa forma, 
um fator de desqualificação social (...) já que a vocacional se identificava com o 

mundo da escravidão.  (AZEVEDO, 2000, p.20-21). 
 

 

Constata-se que a presença da educação profissional no Brasil é latente desde meados 

de 1800. Complementando Azevedo, Garcia (2000) comenta que neste período eram ofertadas 

às classes menos privilegiadas treinamentos para o ofício de encadernação, tipografia, 

alfaiataria, tornearia, carpintaria, sapataria, etc; atividades destinadas ao atendimento da 

Família Real e toda a corte que para cá se deslocou e se instalou no território brasileiro a 

partir de 1808.  

 Assim, o processo formativo do proletariado brasileiro tem sua gênese com a chegada 

e implementação da colonização portuguesa. Historicamente, índios e escravos são os 

primeiros aprendizes de ofícios. Para Fonseca (1961), os sujeitos que compunham classes 

menos privilegiadas do país, eram as pessoas preparadas para atender a todas as demandas de 

trabalho.   

No ano de 1906, o governador Nilo Peçanha instituiu o Decreto nº 787, de 11 de 

setembro de 1906 (BRASIL, 1937), para possibilitar a criação das primeiras escolas de ensino 

Técnico no Brasil, uma modalidade de ensino fomentada a partir da consolidação da 

Constituição de 1937. Abaixo se destaca o artigo 129: 

 

O ensino pré-vocacional e profissional destinado às classes menos 

favorecidas é, em matéria de educação, o primeiro dever do Estado. Cumpre-

lhe dar execução a esse dever, fundando institutos de ensino profissional e 
subsidiando os de iniciativa dos Estados, dos Municípios e dos indivíduos ou 

associações particulares e profissionais. É dever das indústrias e dos 

sindicatos econômicos criar, na esfera de sua especialidade, escolas de 
aprendizes, destinadas aos filhos de seus operários ou de seus associados. A 

lei regulará o cumprimento de esse dever e os poderes que caberão ao Estado 

sobre essas escolas, os auxílios, facilidades e subsídios a lhes serem 
concedidos pelo poder público. (BRASIL, 1937). 
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A partir de 1930, os paradigmas educacionais são discutidos por estudiosos, políticos e 

sindicalistas nas mais variadas vertentes. A grande maioria deles concorda que nas condições 

históricas em que se forjou o reconhecimento legal do direito de todos à Educação, o que 

estava em discussão não era a Educação de massas. Naquele momento, a reprodução da força 

de trabalho não necessitava de qualificação. Da mesma forma, a escola não era vista como 

canal ideológico de controle social e não estavam em pauta as demandas para o acesso aos 

direitos de cidadania. Mesmo assim, de acordo com Garcia (2011, p.78), “desde a adoção da 

educação gratuita para todos, expressa na Constituição de 1824, o País veio assistindo a uma 

sucessão de belas declarações de intenções sobre a educação do povo que no entanto, não 

saíram do reino dos meros enunciados”.  Esse distanciamento entre declaração e realidade é 

uma característica da Educação deficitária que se pratica no Brasil; em particular quando se 

trata de Educação para o trabalho não se observa nenhuma preocupação com uma Educação 

cultural que tenha por fundamentos valores socioculturais, fato que começa a ser questionado 

pelo educador Paulo Freire na década de 60.  Nas palavras de Garcia  

“(...) e todos concordam que na raiz dessa dubiedade cultural está um 

processo político mais elaborado, de manter as distâncias sociais 

solidamente estabelecidas no processo colonizador inicial”. 
A persistência dessa visão dicotômica, que Anísio Teixeira chamou de 

“valores declarados e valores reais”, transformou a política educativa em 

algo de faz de conta, algo que se deve enunciar como importante, mas que 

não é para valer”. (GARCIA, 2011, p. 78). 

 
 

Via de regra esta é uma característica da Educação em geral, facilmente identificável 

na precariedade em que se dá a Educação pública no Brasil, e que se torna mais evidente 

quando se trata da Educação profissional destinada às classes menos favorecidas. Diante desse 

quadro, acentuado com o passar do tempo, é lícito questionar sobre o papel reservado à 

Educação profissional de qualidade quando se trata da construção de país mais democrático e 

que consolide a igualdade sem desqualificar as diferenças culturais.  

Até o século XX, em nosso país, existiu o pensamento de que o ensino 

profissionalizante era destinado aos pobres e a Educação Superior aos ricos. No entanto, a 

partir do crescimento econômico na década de 60, o ensino profissional passa a ser mais 

valorizado e busca-se adaptar o modelo educacional às práticas mundiais de ensino. 

Essa adaptação do ensino profissional técnico encontra nas políticas públicas a 

valorização dessa modalidade de ensino, abrindo novas perspectivas mercadológicas para os 

jovens que buscam transformar a formação em um meio de mudança social com ênfase no 
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desenvolvimento industrial e tecnológico do país. 

Historicamente, o ensino profissional técnico foi um meio de obter trabalhadores ou  

mão-de-obra de baixo custo. Essa dualidade entre preparar para o mercado e formar com 

qualidade sofre alterações na medida em que o mercado vai se globalizando e passa a exigir 

melhor qualificação. O perfil exigido passa a ser aquele de um trabalhador que tenha mais 

preparo, mais dinâmica no relacionamento em grupo, que seja capaz de trabalhar com 

tecnologia, tenha um conhecimento cultural mais apurado (FRIGOTTO, 2005). Contudo, até 

chegar neste patamar histórico o caminho foi longo e cheio de percalços. 

Para alcançar esse contexto atual, o ensino profissional técnico sofreu muitas 

transformações em seu desenvolvimento, como a chegada da Família Real ao Brasil em 1908, 

quando começa o ensino da religião católica e a alfabetização de poucos. Neste período, os 

escravos obtinham a preparação profissional; o ensino de Música e Humanidades era 

destinado apenas aos filhos da elite da colônia (PEIXOTO, 2009, p. 29).   

São criadas as escolas para que os filhos brancos dos senhores que trabalhavam nas 

casas pudessem ter ensino, originando os primeiros centros de ensino específico do país, os 

quais não se desenvolveram, segundo este autor, em razão de serem proibidas as fábricas no 

país (BRASIL, 2009).  

A partir da abertura do mercado brasileiro, por meio da criação dos portos para tráfego 

internacional, bem como a chegada da indústria, a capacitação profissional ganhou 

significância. Assim, foi criado o Colégio das Fábricas, desenvolvendo a Educação para 

satisfazer às necessidades dos aristocratas portugueses. O Colégio foi gerido pela “Real Junta 

de Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação”, conforme Peixoto (2009).  

Em 23 de setembro de 1909, por meio do Decreto n. 7.566, foram legalizadas e criadas 

as Escolas de Aprendizes e Artífices para os pobres. Este período de industrialização, bem 

como a falta de profissionais qualificados, motivou a criação de cursos vocacionais voltados 

ao preparo da mão-de-obra e à criação de mais escolas que começaram a ofertar vagas em 

período noturno para os trabalhadores da indústria. Salienta-se que, no contexto dessa época, 

para a melhoria do ensino os diretores e os professores ingressavam por meio de concurso 

público (PEIXOTO, 2009). A partir de 1930, o Ministério da Educação e Saúde assume a 

gestão das Escolas de Aprendizes. Segundo Kuenzer (2000), o que foi aprendido na escola 

tinha por objetivo o desempenho de funções específicas na produção.  

No processo de condução dos colégios vocacionais, segundo Severino F. (2011), o 

processo de industrialização exigia ensino secundário renovado. Os setores progressistas 

percebem a inadequação da política educacional do país e reivindicam o trabalho de 
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supervisão pedagógica. Retomando a trajetória de Maria Nilde Mascelani, Severino F. (2011) 

afirma:   

 

Após longo embate entre progressistas e conservadores no interior do MEC, 
especificamente na Diretoria de Ensino Secundário (DES) e Diretoria de 

Ensino Industrial (DEI), é elaborado plano destinado a auxiliar as escolas 

secundárias, sobretudo as particulares, dando-lhes sentido social para preparar 

o jovem para o ingresso no ensino superior e também para a vida, para o 
trabalho. (SEVERINO F., 2011, p. 80). 
 

 

A partir de uma lacuna do parágrafo único do artigo 25 da lei do Ensino Industrial, 

fica estabelecido que, com a autorização do Poder Executivo, os vocacionais poderiam 

funcionar  como unidades diretamente subordinadas e orientadas por órgão especializado em 

Educação Secundária. Assim, por um certo período, foi possível introduzir as inovações que 

deram ao ensino vocacional autonomia pedagógica administrativa. Tal período foi 

brutalmente combatido pela ditadura nos idos da década de 1970. 

Os especialistas da Educação neste período concordam que o educador deve receber 

uma formação adequada para acompanhar as mudanças almejadas, passando do modelo 

curricular humanista de cunho assistencialista, para outro de natureza científica, deixando de 

promover a formação para o trabalho que acontecia de modo formal e instrumentalista. 

Passava-se para uma pedagogia centrada no trabalho, mas que permitia ao estudante tomar 

consciência do poder de transformar a si próprio, a natureza e o mundo à sua volta. 

Em 1932, na busca de construção das bases educacionais, merece destaque a 

participação dos intelectuais liberais e educadores liderados pelo Professor Fernando de 

Azevedo. Durante o Governo Vargas, estes intelectuais participaram de um movimento em 

prol da renovação do ensino no país. Este movimento deu origem a um documento 

denominado Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova e foi subscrito por intelectuais de 

renome, tais como Mário de Andrade, Cecília Meireles, Fernando de Azevedo, Lourenço 

Filho, entre muitos outros. No total eram 25 intelectuais empenhados nesta renovação. Esse 

processo de tentativa de renovação do ensino acompanhou o desenvolvimento industrial pelo 

mundo e refletiu-se também no Brasil. Tratava-se de uma proposta de lutar por uma Educação 

para todos, voltada para o ensino laico e gratuito. 

Enquanto no seu nascedouro a Escola Nova tinha por ideal educar para a liberdade, no 

sentido de possibilitar a autogestão do educando e a construção de uma sociedade 

democrática, o regime das escolas nos governos totalitários (Hitler na Alemanha, Mussolini 
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na Itália e Stálin na União Soviética) representaram um retrocesso, se não, uma violência 

contra o conhecimento. O totalitarismo (nazismo alemão e fascismo italiano) demanda crítica 

ao comunismo e ao caráter individualista do liberalismo. Despreza a democracia, valorizando, 

ao contrário, o papel do mais forte, o papel da elite dirigente (ARANHA, 1989, p. 207). 

Esse pensamento busca enquadrar a juventude na ideologia do Regime totalitário 

estimulando a obediência à hierarquia, pressionando os jovens a aderirem a organizações 

extracurriculares. Evidentemente, este caráter formativo não é da Educação, mas uma 

doutrinação e adestramento visando à manipulação das massas. 

Assim, a discussão entre o Ensino Técnico e Básico atravessa um período histórico, 

até o Estado Novo, em que são criadas diversas escolas de Educação Profissional. Gomes 

(2009) afirma que o grande embate fica por conta dos liberais defensores da escola pública e 

dos Pioneiros da Nova Escola, que vão buscar nas teorias e práticas norte-americanas um 

modelo de ensino menos academicista  e mais prático de formação de massa. O crescimento 

contínuo da indústria torna urgente a formação vocacional técnica para suprir as demandas do 

mercado. Assim, as escolas começam a ter mais autonomia em seu processo de gestão. 

Após o processo de criação de escolas para desenvolver a prática profissional, surge 

em 1942 o Ensino Industrial vinculado ao Ensino Básico do país, por meio do Decreto nº 

4.127 (BRASIL, 1942) que formaliza a transformação das escolas Industriais e Técnicas, com 

o intuito de ofertar Educação Profissional vinculada ao Ensino Industrial, com autorização 

para ingresso no nível superior dos cursos equivalentes. 

Na década de 50 os artesãos ensinavam as habilidades de saber fazer, ou seja, o 

trabalho manual, motivando a vontade dos aprendizes a se capacitarem para atender a 

expansão industrial que ocorre. Assim, mediante a falta de qualificação profissional da 

população, o empresariado busca o ingresso de mão-de-obra com o mínimo de habilidades 

exigidas, passando a oferecer aos contratados oportunidades de capacitação profissional 

voltada para o comércio e indústria.  Cria-se o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI). Entre os anos 40 e 50 surgiram o SENAC e SENAI, escolas tecnicistas que ofertam 

o Ensino Profissional para atender às necessidades do mercado de trabalho e que funcionam 

até os dias atuais. 

No início da década de 60, o Brasil vive uma séria contradição entre a ideologia 

política e o modelo econômico (ARANHA, 1989, p. 252). A ideologia política é o 

nacionalismo, com seus múltiplos aspectos: procura da identidade nacional, anseio por 

independência econômica, populismo. No entanto, o modelo econômico se internacionaliza 

cada vez mais e se submete ao controle estrangeiro.  
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Historicamente, a Educação profissionalizante busca preparar profissionais para o 

trabalho, visando ao maior movimento da economia, com ênfase nas especificidades técnicas 

para cada segmento industrial ou comercial. Pereira (1965), nos anos 60, destaca a formação 

tecnicista como um meio de constituir as bases do sistema capitalista, conforme descrito 

abaixo:  

 

A qualificação técnica do trabalho – com subproblema da política de 
emprego e como subproblema da constituição capitalista total do trabalhador 

– se de imediato se mostra como economia da educação, de imediato e o 

mais profundamente se determina como subproblema da POLÍTICA tout 
court. De fato, enquanto subprocesso da constituição capitalista do 

trabalhador – está em escala crescente sendo intencionalmente dirigida, 

inclusive e, sobretudo no nível da personalidade básica capitalista como 
vimos, e isso como uma imposição da profunda disnomia periférica do 

sistema de produção-distribuição-consumo a qualificação técnica fica, na 

etapa contemporânea da formação econômico-social capitalista brasileira, na 

dependência de a História realizar-se como atualização de um dos possíveis 
históricos em competição pelas identificações do homem ‘comum’. 
(PEREIRA, 1965, p. 300).  

 
 

O fenômeno da urbanização acelerada, decorrente do desenvolvimento industrial, cria 

expectativa em relação à Educação, visto que a complexidade maior do trabalho exige melhor 

qualificação da mão-de-obra.  

No último ano de mandato do governo de Juscelino Kubitschek é estabelecida a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 4.024/61), reconhecendo a equivalência do 

ensino regular e profissional.  

Em 1971, ocorre um crescimento expressivo no ensino profissional, a partir da 

adequação da LDB 5.692, que visa a mais praticidade no itinerário formativo do egresso. O 

Conselho Nacional de Educação destaca [...] “uma falsa imagem da formação profissional 

como solução para os problemas de emprego, possibilitando a criação de muitos cursos mais 

por imposição legal e motivação político-eleitoral que por demandas reais da sociedade” [...] 

(CNE, 1999, p 09).  

Com a criação da LDB, nº. 5.692 (BRASIL), o ensino profissionalizante torna-se 

obrigatório. Assim, a formação profissional torna-se representada de modo significativo, o 

que impulsiona a criação de cursos, concomitante ao aumento da oferta de vagas. Todavia, 

apesar do aumento de vagas e demanda, constata-se que a formação educacional continua 

defasada. Os estudantes não eram preparados para discutir, criticamente, sua formação 

enquanto sujeitos históricos e sociais, nem seu papel de cidadão, haja vista que a sociedade 

estava claramente voltada às necessidades do mercado. A própria formação tecnicista, 
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prioridade das escolas, continha em sua metodologia extrema precariedade.   

Com o sucateamento do ensino, durante a década de 70, iniciam-se discussões entre os 

educadores sobre a necessidade de realizar mudanças no ensino profissional. A partir de 

longos debates e variadas propostas, a Educação profissional por meio da LDB 9.394, de 

dezembro de 1996 (BRASIL), se reorganiza, conforme pontua Mascellani (1999): 

 

1.  Reestruturação da rede federal de Escolas Técnicas, com o objetivo de 
formar o técnico de nível médio e tecnológico. 
2.   Especialização e aperfeiçoamento de conhecimentos tecnológicos. 
3. Qualificação, requalificação e treinamento de jovens e adultos com 
qualquer nível de escolarização. 
4. Inclusão dos programas profissionalizantes na categoria de Educação 

Continuada, podendo ser realizados em instituições especializadas ou nos 
ambientes de trabalho. 
5. O ensino técnico corresponde à educação profissional de nível técnico 

voltado para os diversos setores da economia. 
6. A cultura básica tem como referência os parâmetros curriculares nacionais 
do MEC (1998). 
7. O conteúdo dos cursos técnicos é voltado para o desenvolvimento de 

habilidades básicas ou competências específicas, resultando num Certificado 
de Qualificação. 
8. Os currículos de 2º Grau deverão garantir 25% de conteúdos 

profissionalizantes. 
9. A lei determina a desescolarização do ensino técnico, ao obrigar a sua 

separação formal do 2º Grau regular. 
10. Há na lei um objetivo claro de eliminar do currículo do ensino técnico a 

chamada formação geral. 
11. Fica consolidado o monopólio do ensino profissional pelo empresariado, 

que exerce essa função utilizando, entre outras, as verbas do Fundo de Apoio 

ao Trabalhador (FAT) do Ministério do Trabalho. (MASCELLANI, 1999, p. 
40) 

 

Com as novas propostas para a Educação profissional instituídas na LDB 9.394/96 

(BRASIL, 1996) na década de 90, bem como a ascensão do neoliberalismo, o ensino enfrenta 

um novo desafio, que é fazer com que os estudantes consigam ingressar no mercado de 

trabalho, visando a atender às necessidades da globalização. Sendo assim, torna-se necessário 

a adaptação do sistema educacional, por meio de um processo de construção de novos planos 

educacionais.   

As mudanças propostas são essenciais para a criação de novas alternativas de trabalho 

que de fato culminem nos resultados almejados, visando à qualidade na Educação, de forma a 

contemplar todas as vertentes de aprendizagens.  

Dourado (2006), ao discutir planos educacionais, aborda o desafio de implantação e 

avaliação de políticas públicas na área educacional, conforme afirma 
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A avaliação de políticas públicas tem se constituído um grande desafio para 

a área educacional, seja em função dos limites teóricos e metodológicos 

subjacentes ao seu grau de complexidade, pelo envolvimento de diferentes 
atores, seja pelo seu desdobramento abrangente, envolvendo questões que 

transcendem o escopo da área educacional. (DOURADO, 2006, p.22). 

 
 

As mudanças políticas no âmbito educacional corroboram para o aperfeiçoamento do 

itinerário formativo, isso porque a formação do aluno não finda seus propósitos em si mesma, 

pois ela permite o desenvolvimento de novas propostas educacionais focadas em acompanhar 

a dinâmica do mercado. 

Para Dourado (2002), as políticas são orientadas pela reforma do Estado: 

 

[...] nos anos 90, especialmente na gestão Fernando Henrique Cardoso, as 

políticas são orientadas, entre outros processos, da reforma de Estado que,  
engendra alterações substantivas nos padrões de intervenção estatal, 

redirecionando mecanismos e formas de gestão e, consequentemente, as 

políticas públicas e, particularmente, as políticas educacionais, em sintonia 
com os organismos multilaterais. Tais ações na arena educacional 

expressam-se no processo que resultou na aprovação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), negligenciando parte das 

bandeiras encaminhadas pela sociedade civil, especialmente o Fórum 
Nacional em Defesa da Escola Pública. (DOURADO, 2002, p.242). 

  

Na década de 90, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, ocorreram 

mudanças na gestão educacional do país, principalmente pela entrada do capital por diferentes 

frentes, como: o FMI – Fundo Monetário Internacional; BID – Banco Mundial; BIRD – 

Banco Interamericano de Desenvolvimento; e o PNUD – Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento; UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

a Cultura. Estas mudanças impulsionaram o mercado, possibilitando crescimento econômico, 

bem como abrindo novas oportunidades de trabalho, as quais necessitavam da mão-de-obra 

técnica. 

Kuenzer (1997) destaca que é necessário o reconhecimento da necessidade de um 

novo processo educacional com competências diferenciadas das trabalhadas nos cursos 

técnicos para atender ao crescimento mercadológico voltado para um novo perfil de 

trabalhador.  

Com a mudança do mercado, o trabalhador precisou adaptar-se a este novo perfil, 

fomentado com capacidades intelectuais individuais, as quais possibilitam uma adaptação ao 

mercado. Kuenzer (2000) destaca habilidades como a capacidade de comunicar-se 



 
 
 

34 
 

adequadamente, com o domínio dos códigos e linguagens, incorporando, além da língua 

portuguesa, a língua estrangeira e as novas formas trazidas pelas diferentes semioses. Essas 

habilidades tornam-se diferentes das técnicas de manuseio industrial que foram fundamentais 

no passado. A partir da contextualização histórica, cabe apresentar os paradigmas formativos 

da Educação profissional. 

2. O Ensino profissional e seu caráter formativo 

 

Segundo Ciavatta (2005), o trabalho é uma atividade e uma categoria, historicamente 

central, intrínseca na compreensão do capitalismo e da Educação. Ao pensar no paradigma 

Educação não se pode distanciar do paradigma trabalho, pois um eixo está entrelaçado ao 

outro; também Frigotto (2005) afirma que o trabalho é inerente ao ser humano e o define 

como aspecto biológico, conforme descreve: 

 

Na sua dimensão mais crucial, ele aparece como atividade que responde à 

produção dos elementos necessários e imperativos à vida biológica dos seres 

humanos, enquanto, seres ou animais evoluídos da natureza. Concomitante, 

porém, responde às necessidades de sua vida cultural, social, estética, 
simbólica, lúdica e afetiva. Trata-se de necessidades, ambas, que por serem 

históricas, assumem especificidades no tempo e no espaço. (FRIGOTTO, 

2005, p. 59). 
 

Desse ponto de vista crítico, Saviani (2005, p. 16), ao discutir o caráter formativo e o 

papel da Educação no contexto histórico, reflete que não há possibilidade de compreensão da 

história da sociedade contemporânea, sem compreender sua história, articulando-a ao 

desenvolvimento do capital. Discutindo questões da economia, Kuenzer (1997) compartilha 

da proposição de Saviani, ao afirmar que o trabalho e a Educação caminham juntos, embora 

distribuídos em camadas sociais: 

 

Se a divisão social e técnica do trabalho é condição indispensável para a 
constituição do modo capitalista de produção, na medida em que, rompendo 

a unidade entre teoria e prática, preparam, diretamente, os homens para que 

atuem em posições hierárquica e tecnicamente diferenciadas no sistema 
produtivo, deve-se admitir como decorrência natural deste princípio a 

constituição de sistemas de educação marcados pela dualidade estrutural. No 

Brasil, a constituição do sistema de ensino não se deu de outra forma. Desde 

o momento que surge, a educação, diretamente, articulada ao trabalho se 
estrutura como um sistema diferenciado e paralelo ao sistema de ensino 

regular marcado por finalidade bem específica; a preparação dos pobres, 

marginalizados e desvalidos da sorte para atuarem no sistema produtivo nas 
funções técnicas localizadas nos níveis baixo e médio da hierarquia 
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ocupacional. Sem condições de acesso ao sistema regular de ensino, esses 

futuros trabalhadores seriam a clientela, por excelência, de cursos de 

qualificação profissional de duração e intensidade variáveis, que vão desde 
os cursos de aprendizagem aos cursos técnicos. (KUENZER, 1997 p. 12). 

 

A procura por formação proveniente das necessidades de empregabilidade, nem 

sempre está associada à qualificação profissional. Kuenzer (1995) cita que a organização 

capitalista do trabalho tem um objetivo bem definido: a acumulação do capital a partir da 

maximização dos resultados empresariais. Desde o início da Educação profissionalizante, os 

estudantes de modo geral pleiteiam utilizar o conhecimento como meio para facilitar o 

ingresso no mercado de trabalho.  

Oliveira (2003), a respeito da relação entre escola e classe trabalhadora, dá ênfase à:  

 

[...] necessidade das relações entre os indivíduos pautarem-se por ações 
competitivas e individualistas, considera-se a escola como mais um elemento 

sujeito às regras do mercado, atribuindo-lhe a capacidade de produzir 

mudanças nas condições de miserabilidade e de exclusão, nas quais, vive a 

grande maioria da população brasileira. Nesse contexto, a escola passa a se 
responsabilizar pela formação de uma mão-de-obra adequada às 

modificações no mundo do trabalho. (OLIVEIRA, 2003, p. 19). 
 

Na perspectiva de que o egresso sempre se preocupa em relação às questões de 

colocação profissional, as propostas curriculares historicamente culminam em uma formação 

que visa ao atendimento aos anseios do capital, posto de lado a formação crítica do corpo 

discente.  

Brzezinski (2000) faz uma crítica ao modo de formação para o trabalho:  

 

Na sociedade brasileira, atualmente, o mundo do sistema é aquele atrelado 
ao capital, com aporte nos princípios e políticas neoliberais do governo 

federal. Esse governo, ao ser eleito se autodenominava respeitador dos 

interesses coletivos da maioria da população, vem, contraditoriamente, 

saudando a globalização excludente como sinal inquestionável de progresso 
e de modernidade, reafirmando a parceria com elites dominadoras e com 

estrangeiros que ditaram as políticas públicas brasileiras ao longo da 

vigência da ditadura militar. (BRZEZINSKI, 2000, p. 148). 
 

 

Roggero (2010), ao afirmar que a escola é uma instituição do capital voltada 

prioritariamente à preparação para o trabalho (ainda que não precise se restringir a isso), 

questiona o perfil da escola que atende a práticas neoliberais. Ela indaga sobre a qualidade da 

escola que atualmente temos no Brasil : “que escola temos oferecido aos cidadãos brasileiros 
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e a que trabalho eles podem ter acesso para garantir a manutenção da vida material, num 

mercado cada vez mais competitivo e perverso”? Assim, percebe-se a inquietação que vai ao 

encontro da crítica de Brzezinski (2000). 

Roggero (2010, p. 207) afirma que na adaptação para a formação profissional há que 

se verificar o que a propaganda não revela: um aprendizado fundado na identificação das 

necessidades e voltado para a adaptação às exigências mercadológicas. Roggero (1998) alerta 

sobre as mudanças mercadológicas do setor de serviços: 

 
Ainda que, posta dessa forma, a questão da qualificação pareça estar 

absolutamente subsumida à lógica capitalista, não se trata de uma questão 
tão linear. O que é perceptível é que há uma íntima e complexa relação entre 

o crescimento do setor de serviços e a forma como vem se dando sua 

racionalização atrelada às mudanças no setor moderno da produção, tanto 

em termos de incorporação de novas tecnologias como em termos de 
assimilação das técnicas de gestão e organização do trabalho que 

acompanham tais mudanças. É através dessa relação complexa que o capital 

produz, culturalmente, o tipo de homem necessário à sua reprodução. 
(ROGGERO, 1998, p. 1). 

 

Para a autora, o fenômeno do crescimento do setor terciário e suas relações com a 

qualificação e com a Educação, condiciona o processo formativo a atender as demandas do 

mercado. Os indivíduos, em suas relações educacionais e profissionais, são pressionados pela 

lógica capitalista a se manterem qualificados dentro dos requisitos lançados pelo mercado. 

Roggero (1998) contrapõe a formação como um meio de garantir espaço no mercado de 

trabalho, quando cita que a formação não é garantia de inserção neste espaço, já que seus 

critérios de seleção são altamente excludentes. A autora afirma que existem critérios 

relacionados à idade, sexo, raça, religião, dentre outros, que vão se sofisticando 

tecnologicamente até aspectos de formação genética, como já acontece atualmente em alguns 

países. 

Roggero (1998) afirma, também, que a qualificação passa, então, por transformações 

que vão desde a formação educacional, complementando-se pelo próprio trabalho até às 

diversas instâncias culturais da sociedade, impregnadas pela ideologia do capital. Nos dias 

atuais as questões relacionadas ao capital tornaram-se bem mais complexas com os avanços 

do neoliberalismo de mercado. Em razão de uma produção racionalizada, o indivíduo que 

busca a qualificação vai se adaptando a um tipo de subordinação social, focado em atender às 

necessidades do neoliberalismo, criando relações hegemônicas.  

Gramsci (1978) destaca que a luta por hegemonia vem da fábrica e, para ser exercida, 

necessita de uma quantidade mínima de intermediários profissionais da política e da 
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ideologia. Estes intermediários comporiam o segmento segundo os interesses hegemônicos do 

capital e, seriam, portanto, os intelectuais orgânicos da classe social hegemônica. Estes 

sujeitos seriam oriundos das camadas menos favorecidas, mas alienados de sua condição 

proletária, pois eles participam da relação de dominação hegemônica que ocorre no processo 

produtivo, compreendido em suas relações sociais mais amplas, nacionais e mundiais. Pela 

concepção de hegemonia, a Educação que é exigida do trabalhador busca a capacitação que 

define o tipo de homem de que o capital necessita. É nesse sentido que toda relação 

hegemônica é necessariamente uma relação pedagógica, que começa na fábrica e atinge todos 

os setores da vida social.   

Kuenzer (1995), ao discutir as formas de organização do trabalho e a Educação do 

trabalhador,  salienta que o trabalho possui uma proposta pedagógica formativa,  

 

A forma de organizar o trabalho na fábrica contém um projeto pedagógico, 

muitas vezes pouco explícito, mas sempre presente. Seu objetivo é a 
constituição de certo tipo de trabalhador, conveniente aos interesses 

capitalistas; em outros termos, propõe-se a habituação do trabalhador ao 

processo de trabalho concreto existente na fábrica, que, embora apresente 
certa especificidade, nada mais é do que uma manifestação particular do 

trabalho capitalista em geral. (KUENZER, 1995, p. 76). 

 
 

Este caráter formativo voltado para o atendimento ao mercado, sem a devida 

preocupação com o sujeito que participa dessa formação, faz aumentar o distanciamento entre 

o trabalhador e o proprietário do capital, pois essa formação vai aos poucos alienando o 

trabalhador. 

Kuenzer (1995) afirma que o projeto pedagógico que ocorre no ambiente empresarial 

articula-se com o processo educativo em geral, envolvido no conjunto das relações sociais 

determinadas pelo capitalismo. 

A crítica que fazem os especialistas do campo da Educação e trabalho está, em sua 

maioria, focada sobre o tema da formação escolar para o mercado de trabalho. Jacobi (1996) 

alerta para o fato de que o sistema educacional brasileiro não responde às reais necessidades 

do novo perfil de qualificação de mão-de-obra, principalmente as capacidades para 

desenvolver inteligência e utilizar o conhecimento de modo prático. Afirma ser esta uma 

situação preocupante, considerando-se que somos instados a participar dos processos que 

circunscrevem a globalização econômica. Assim, a formação do aluno dá-se de forma 

incompleta e defasada. Sem a formação crítica, que suscita a junção de capacidades 

relacionadas ao homem em toda sua plenitude evolutiva, o discente não consegue vislumbrar 
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de forma plena os acontecimentos locais e globais. Essa ineficiência se traduz no 

aproveitamento ineficaz do curso, o que pode fragilizar o egresso para a consequente inserção 

no mercado de trabalho, produção e reprodução da vida tanto no âmbito das relações 

produtivas quanto nas relações culturais.   

Segundo a LDB (BRASIL, 1996), no estabelecimento das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, são apresentados os parâmetros formativos de uma Educação que forma o 

aluno para exercer o seu papel de cidadão e não somente profissional.  

 

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima 

de três anos, terá como finalidades: 
I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 
novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento 
crítico; 
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 
(BRASIL, 1996, art. 35) 

  

 

Infelizmente, a proposta legal formalizada em 1996 por meio da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação brasileira, não foi possível de ser aplicada em sua plenitude, visto que o 

próprio aluno, como evidenciado no capítulo IV nas respostas da pesquisa, por sua condição 

social e financeira, busca a qualificação profissional como um meio de aprimoramento 

profissional voltado para atender às necessidades do mercado, demonstrando pouca ou 

nenhuma preocupação com a sua formação cidadã.  

Severino F. (2016, p. 167) faz a crítica de que “a cultura não cumpriu sua promessa 

emancipadora e assim o resultado desse clima cultural torna impossível a compreensão 

integradora promovendo a semiformação educativa”. É necessária uma formação para a 

reflexão e participação política, assim será possível uma mudança social a partir da Educação. 

Para Freire (1983a), a tomada de consciência por meio de uma proposta dialógica 

torna o pensamento crítico, fazendo com que ocorra o diálogo entre o professor e o aluno, 

assim possibilitando a construção de ideias, não pela imposição de pensamentos do docente, 

mas pela discussão de situações do cotidiano. 

O desafio a ser enfrentado pelos educadores é justamente formar o aprendiz para o 

ofício, ao mesmo tempo em que, por meio da práxis reflexiva, desenvolver competências para 
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torná-lo sobretudo um cidadão crítico, capaz de participar ativamente da economia como 

sujeito protagonista de suas ações.  

3. O Suporte Legal no Ensino Profissionalizante 

 

A proposta pedagógica dos cursos de ensino profissionalizantes, em consonância com 

o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos e o Conselho Estadual da Educação do Estado de 

São Paulo propôs, desde 2008, revisar e analisar as Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação (BRASIL, 1996), bem como reavaliar os procedimentos de validação dos cursos 

técnicos profissionalizantes.  

O Conselho Estadual da Educação (CEE), com a intervenção proposta na Indicação 

CEE nº 108, aprovada em 02 de fevereiro de 2011 (SÃO PAULO), dispõe os processos 

obrigatórios para implementar os Planos de Cursos no Estado de São Paulo. Com os 

processos formulados, o Conselho Estadual da Educação enfatiza os procedimentos legais 

para que sejam avaliados por instituições credenciadas e habilitadas para a emissão de 

pareceres de cursos profissionalizantes de nível médio, a fim de garantir a qualidade e 

validade dos cursos ofertados.  

No CEE, todas as instituições habilitadas a fornecer pareceres técnicos, além de 

grande experiência no âmbito educacional profissionalizante, ofertam cursos e gerenciam o 

desenvolvimento de novos projetos educacionais. Até o ano de 2016, no Estado de São Paulo, 

apenas as instituições relacionadas a seguir são credenciadas a emitir parecer técnico para 

validação de projetos de cursos no nível profissionalizante: Centro Estadual de Educação 

Tecnológica Paula Souza (CEETEPS), Fundação do Desenvolvimento Administrativo 

(FUNDAP), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e a Universidade Nove 

de Julho (UNINOVE).  

O processo de validação de cursos exige dos parceiros extrema rigorosidade de 

critérios e conhecimento com base nas diretrizes estabelecidas na Deliberação CEE Nº 

105/2011 e a Indicação CEE Nº 108/2011. Assim, torna-se essencial que os referidos cursos 

estejam de acordo em todos os itens avaliados. Quando autorizado de acordo com os trâmites 

legais, os cursos são ofertados por no máximo três anos, até uma nova validação de 

acompanhamento, conforme estabelecido na Indicação CEE Nº 108/2011. 

 Para a implementação de um curso do ensino profissionalizante é necessário que 

sejam respeitadas todas as Indicações e Deliberações do CEE, além dos parâmetros 

estabelecidos pelo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Sendo assim, os princípios, 
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parâmetros e diretrizes legais de instauração de um curso de nível médio profissional são 

normatizados  pela Lei de diretrizes e bases de 1996, em especial aquelas diretrizes 

específicas para os cursos profissionalizantes contidas no Catálogo Nacional dos Cursos 

Técnicos. 

Desse modo, o suporte legal para os referidos cursos são balizados pelos documentos a 

seguir:  Lei Federal nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996 com redação dada pela Lei 

Federal 11.741, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); Lei 

Federal 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes;  

Deliberação CEE 01/1999 que fixa as normas para autorização e funcionamento de 

estabelecimentos e cursos de Ensino Fundamental, Médio e de Educação Profissional de 

Nível Técnico, no sistema estadual de São Paulo; Deliberação CEE 87/2009 e Indicação 

anexa, que dispõe sobre a realização de estágio supervisionado de alunos do Ensino Médio, da 

Educação Profissional e da Educação Superior e dá providências correlatas;  Deliberação CEE 

105/2011, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e aprovação do Plano de Curso e 

emissão de Parecer Técnico para cursos de Educação Profissional Técnica, presencial ou a 

distância, e dá providências correlatas;  Portaria CEE/GP 450, de 10 de outubro de 2011, 

referente ao cronograma a que se refere o Art. 3º da Deliberação CEE 105/2011; Resolução 

CNE/CEB Nº 01/2014 que atualiza e define novos critérios para a composição do Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos, disciplinando e orientando os sistemas de ensino e as 

instituições públicas e privadas de Educação Profissional e Tecnológica quanto à oferta de 

cursos técnicos de nível médio em caráter experimental, observando o disposto no art. 81 da 

Lei Nº 9.394/96 (LDB) e nos termos do art. 19 da Resolução CNE/CEB Nº 06/2012; 

Indicação CEE Nº 08/2000 aprovada em 05 de Julho de 2000, que dispõe das diretrizes para 

implementação da Educação Profissional de Nível Técnico no sistema de ensino do estado de 

São Paulo; Resolução Nº 06/2012, de 20 de Setembro de 2012 que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 

A criação de um curso de nível médio profissionalizante deve também organizar-se à 

luz  dos parâmetros formativos estabelecidos no CNCT, bem como seguir a Indicação do CEE 

Nº 108/2011 que ressalta as competências requeridas para o exercício da profissão ou da 

ocupação. A apresentação do curso deve contemplar as atribuições, responsabilidades e 

atividades a serem desempenhadas pelo egresso no mercado de trabalho. 

Os componentes curriculares previstos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) 

profissionalizantes devem conter a estrutura básica do curso, contendo itinerários formativos e 

temas a serem desenvolvidos, coerentes com o requisito do perfil profissional de conclusão, 
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explicitando se será desenvolvida de forma integral ou em módulos. As matrizes curriculares 

dos cursos devem ser claras, apresentando as cargas horárias de todas as disciplinas previstas 

no PPC, com a distribuição dos componentes do currículo, além de apresentar uma breve 

relação dos conhecimentos e competências profissionais a serem desenvolvidas. É relevante 

que a organização curricular seja coerente, adequada e suficiente para conduzir ao perfil 

profissional de conclusão. Na constituição das diretrizes dos cursos técnicos, devem ser 

estabelecidos os critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores, 

conforme estabelecidos na Indicação CEE Nº 08/2000 e a Resolução CNE N° 06/2012. O 

aproveitamento de estudos e de experiências anteriores está relacionado ao curso oferecido, 

estando de acordo com as necessidades de cada profissão.  

Quanto ao tratamento de critérios de avaliação de aprendizagem, sua elaboração deve 

ser pensada de acordo com a necessidade de desenvolvimento das competências dos alunos, 

estabelecendo sua aplicação durante o período das aulas. No PPC da instituição de ensino, 

devem ser claros os instrumentos de avaliação, a forma de expressão e os resultados e os 

critérios para promoção ou retenção dos alunos e os mecanismos a serem oferecidos para a 

superação de suas possíveis dificuldades de aprendizagem, em consonância com o regimento 

escolar.  

Além disso, para atender os termos da Deliberação CEE Nº 87/2009, assim como o 

atendimento à Lei Federal Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio 

de estudantes, no PPC da escola deve ser apresentada a proposta de estágio supervisionado – 

quando obrigatório – tratando-o como um componente curricular comum.  

Em situações em que existam cursos não definidos no Catálogo Nacional de Cursos 

Técnicos, as escolas precisam encaminhar seus projetos de cursos para análise prévia do 

órgão supervisor e, posteriormente, para apreciação e aprovação do CEE. Os cursos que não 

constam no CNCT poderão ser autorizados pelo CEE em caráter experimental nos termos do 

artigo 81 da Lei Nº 9394/96 (LDB) ou até que a proposta passe a integrar o CNCT. O Parecer 

Técnico integra o Plano de Curso e constitui, nos termos da Indicação CEE nº 108/2011, 

instrumento fundamental para análise e aprovação do Plano de Curso com o fim de subsidiar a 

decisão do órgão próprio do sistema de ensino para fins de aprovação e autorização de 

funcionamento do curso. Após análise do Plano de Curso e visita in loco na instituição de 

ensino, o parecerista Ad Hoc da instituição credenciada ao CEE deve indicar com clareza, por 

meio de relatório, à direção da escola e ao sistema de supervisão de ensino, se é favorável ou 

não favorável à aprovação/autorização do Plano de Curso. A competência pela aprovação ou 

autorização é da Diretoria de Ensino, sendo que os Planos de Cursos aprovados pelos órgãos 
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competentes dos respectivos sistemas de ensino serão inseridos no cadastro nacional de cursos 

de Educação Profissional Técnica (EPT).   

Para a oferta de cursos, além de seguir as recomendações legais, a escola deve 

apresentar elementos estruturais e acadêmicos que estejam de acordo com as exigências da 

Diretoria de Ensino. 

As “instalações e equipamentos” constituem a infraestrutura necessária para o curso, 

devendo incluir aquela recomendada no CNCT. O Projeto Pedagógico do Curso deve 

descrever: salas de aula, laboratórios, oficinas, salas-ambiente e outras dependências 

destinadas à prática profissional vinculadas ao curso proposto, com indicação da área, 

capacidade de alunos de cada uma delas e das condições de funcionamento, bem como outras 

dependências de uso dos alunos, dos professores e de outros profissionais da instituição 

ligadas ao curso.  

Além disso é necessário incluir os equipamentos e materiais didáticos, inclusive 

softwares necessários e recomendados para o desenvolvimento do curso, bem como o acervo 

físico e de multimídia. Quando houver parcerias com terceiros, as instalações devem ser 

inseridas no Plano de Curso, assim como o quadro do pessoal docente e técnico. O quadro 

deve conter informações sobre o corpo docente e técnico-administrativo responsável pelo 

desenvolvimento do curso, incluindo o atendimento aos requisitos de qualificação e  

habilitação previstos na legislação, a formação escolar e pedagógica e a experiência 

profissional docente e não docente.  

O Plano de Curso deve contemplar as informações relativas à conclusão de etapas do 

curso a serem expedidos pela escola, conforme a proposta pedagógica, assim como as 

condições estabelecidas para a obtenção dos certificados e diplomas, atendendo à legislação. 

Os certificados se referem à conclusão de qualificações intermediárias e os diplomas 

correspondem à conclusão do curso técnico. Ambos devem indicar corretamente a 

denominação do curso e do eixo tecnológico em que está inserido. Assim, atendendo às 

questões administrativas e legais, torna-se possível a validação do curso para oferta de vagas.  
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CAPÍTULO II: CARACTERIZAÇÃO DO UNIVERSO E SUJEITOS DA 

PESQUISA 

 

O presente capítulo apresenta o cenário da pesquisa: trata-se do Colégio Nove de Julho 

- Unidade II, instituição de fins educacionais mantida pela Associação Educacional Nove de 

Julho, C.N.P.J. 43.374.768/0001-38, com sede no município de São Paulo,  situada à Rua Dr. 

Adolfo Pinto, 57/65/109 e Av. Francisco Matarazzo, 364/370/378 – Barra Funda – São Paulo 

– CEP 01156-050 – Fone: 3665-9888 / 9889.  

Na escola há 15 (quinze cursos) aprovados, dentre os quais fazem parte como sujeitos 

da pesquisa, 81 (oitenta e um ) alunos de diferentes cursos e 26 (vinte e seis) egressos,  

totalizando 107 (cento e sete) participantes da pesquisa.  

Consta da proposta pedagógica do Colégio Nove de Julho o regimento técnico que 

estabelece todas as diretrizes educacionais para o adequado funcionamento dos cursos 

profissionalizantes. Na pesquisa documental foram analisados os documentos relativos à 

proposta pedagógica da escola, da equipe gestora, bem como do processo da construção da 

proposta pedagógica dos cursos. 

 

1. A Construção da proposta pedagógica do Colégio Nove de Julho 

 

A análise da proposta pedagógica da escola é parte essencial para a concretização 

deste estudo. Pelo regimento escolar são esclarecidas as estratégias educacionais da 

instituição, o modelo de ensino e metodologia de avaliação.  

Ao considerar a construção coletiva da proposta pedagógica na instituição de ensino, 

observa-se que alguns modelos podem ser aprimorados, o que é possível de ser alcançado 

com reformulação e adequação das propostas. Essas, atualmente, estão direcionadas para um 

aprendizado tecnicista, não enfatizando a participação protagonista do indivíduo para mudar 

sua realidade, fato que reflete de forma expressiva na construção das propostas pedagógicas 

sem o diálogo e a participação coletiva. 

O Projeto Político Pedagógico para Vasconcellos (2004) é um instrumento 

transformador da Educação. Em sua elaboração, a articulação entre política e gestão 

participativa é capaz de criar mecanismos que subsidiam o projeto desde a sua concepção até 

o processo avaliativo da instituição. No Colégio Nove de Julho os projetos dos cursos são 
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elaborados articulando a questão legal e administrativa, bem como as políticas aplicadas na 

instituição. Nesse sentido, a ênfase está no atendimento das demandas pedagógicas, visando 

ao desenvolvimento do trabalho de forma clara e objetiva. 

Vasconcellos (2004) cita que a escola se adapta a novas demandas com as mais 

variadas facetas. A escola é um espaço de mudanças constantes. O autor apresenta a 

operacionalização de um trabalho coletivo: 

 

É praticamente impossível mudar a prática de sala de aula sem vinculá-la a 
uma proposta conjunta da escola, a uma leitura da realidade, à filosofia 

educacional, às concepções de pessoa, sociedade, currículo, planejamento, 

disciplina, a um leque de ações e intervenções e interações. 

(VASCONCELLOS, 2004, p.15). 
 

Em consonância com as questões legais, o Colégio Nove de Julho busca estar sempre 

atualizado e preparado para atender às diferentes mudanças que ocorrem no cenário 

educacional. A eficácia das mudanças que ocorrem no cenário educacional são averiguadas 

por diferentes ângulos e perspectivas. O principal desafio é compreender sua articulação 

sistêmica e política, o que requer a presença do Estado para alicerçar e, consequentemente, 

prover a aplicação funcional das diretrizes legislativas previstas nos projetos educacionais.  

A LDB (BRASIL, 1996), em seu artigo 8°, prevê a obrigação da União de fomentar a 

coordenação política para articular os diferentes níveis e sistemas, bem como a função 

normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Além 

disso, em seus artigos 10° e 11°, afirma que cabe aos Estados e Municípios elaborar e 

executar políticas educacionais. 

Vasconcellos (2004) ressalta que para a construção do Projeto Político Pedagógico, 

além das condições objetivas de trabalho, da participação da comunidade escolar e da 

democratização do processo formativo, é de extrema importância o compromisso do professor 

com a formação dos educandos. Para que a Educação se torne libertadora deve haver mudança 

contínua de modelos educacionais. 

Nas aferições de Vasconcellos (2004), nota-se a preocupação com a formação 

continuada do professor. Para o autor: 

 

O problema é que estas dicas ficam por aí; não sendo tematizadas ou 

discutidas, dois problemas ocorrem: a) são perdidas do ponto de vista de 

uma possível socialização e sistematização; b) podem conter equívocos que 

vão dificultar o processo de mudança da prática do professor e da escola. 
(VASCONCELLOS, 2004, p.123). 
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O autor evidencia a importância da socialização do conhecimento atrelada à 

participação em reuniões pedagógicas, vislumbrando a melhoria contínua no funcionamento 

da escola, pelo compromisso e coletividade no desenvolvimento de planos políticos. Para ele, 

a construção de projetos requer a disciplina e participação de todos, de modo que as propostas 

possam atingir com maior assertividade os objetivos propostos. 

As contribuições de Garcia (1997) e Vasconcellos (2004) para o entendimento das 

práticas pedagógicas que se relacionam à direção e coordenação escolar, remetem ao 

aprofundamento das discussões e métodos de gestão respectiva às aplicações nas escolas. 

De acordo com Garcia (1997), a prática da leitura consiste em analisar a gestão nas 

mais variadas vertentes, a partir de práticas libertadoras que delineiam alternativas de 

transformação da escola. 

A proposta de estudo de Vasconcellos (2004) fundamenta-se em uma gestão 

democrática que visa a mudanças a partir da aplicação do projeto político pedagógico, 

interligado à sistematização da participação e criação da identidade da unidade escolar.  

Segundo Vasconcellos (2004), a construção do Projeto Político Pedagógico é realizada 

a partir de três etapas de suma importância para estruturar o planejamento pedagógico. A 

primeira é o marco referencial (sonhos e desejos a partir da leitura da realidade geral); a 

segunda, o diagnóstico (pesquisa e análise) e a terceira, a programação (definição de ações, 

objetivos e metas).  

Para ele é necessário idealizar os desejos, elaborar diagnósticos e posteriormente 

efetivar a programação de objetivos e metas. Segundo Vasconcellos (2004), a coletividade é 

muito importante na construção do PPP:  

 

A elaboração do Projeto Político-Pedagógico é uma oportunidade ímpar de a 
comunidade definir em conjunto a escola que deseja construir (Marco 

Referencial), avaliar a distância que se encontra do horizonte almejado 

(Diagnóstico) e definir os passos a serem dados para diminuir esta distância 
(Programação). (VASCONCELLOS, 2004, p.27). 

 

No Colégio Nove de Julho pode ser observado que a construção do projeto 

pedagógico aborda a realidade do cenário político e econômico para, assim, definir estratégias 

de atuação, estabelecendo objetivos e metas a serem atingidas a partir de ações planejadas 

pelo colegiado escolar. Cabe salientar a importância do comprometimento, da rigorosidade e 

da coletividade dos agentes, que são peças essenciais na construção do coletivo escolar. O 

desejo é força propulsora para que as alterações no processo construtivo do PPP aconteçam e, 
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consequentemente, formule a transformação de diferentes realidades a partir de ações que 

contribuam com o objetivo do planejamento a partir da participação, engajamento e 

compromisso de todos os envolvidos. 

1.1. A Equipe Gestora do Colégio Nove de Julho  

 

No Colégio Nove de Julho a hierarquia divide-se entre a Direção Geral, o Diretor 

Assistente e o Núcleo de Apoio Pedagógico. O Diretor Geral e o Diretor Assistente são 

educadores habilitados, portadores de diploma do curso de Pedagogia registrado no órgão 

competente, plenos de idoneidade moral e profissional. O Diretor Geral responde por seus 

atos face às legislações que regem o ensino, às decisões dos Conselhos Nacional e Estadual de 

Educação, às resoluções do Secretário da Educação do Estado de São Paulo, às Portarias e 

regulamentos formulados pelos órgãos próprios do Sistema Estadual de Ensino. 

Integram o Núcleo de Apoio Pedagógico: Coordenadoria Técnica Pedagógica, 

Colegiado de Professores, Conselhos de Classe e Multimeios (correspondente ao conjunto de 

funções que se destinam a propiciar suporte técnico às atividades docentes e discentes 

integradas pela supervisão do Diretor Geral). 

A Coordenadoria Técnica Pedagógica do Colégio Nove de Julho é exercida por 

docentes coordenadores técnicos, específicos para cada um dos cursos, graduados na área de 

atuação, designados pelo Diretor Geral. O Colegiado de Professores é composto por todos os 

docentes do Colégio Nove de Julho. O Colegiado de Professores reúne-se, ordinariamente, 

nos finais dos trabalhos do semestre letivo e, extraordinariamente, quando convocado pela 

Direção de Escola. 

Compete ao corpo docente participar ativamente na elaboração do Plano Escolar; 

contribuir para dinamizar a função educacional da Escola; oferecer sugestões do grupo à 

Coordenadoria Técnica Pedagógica; apreciar a avaliação do corpo discente quando solicitado 

pela Coordenação Técnica ou pela Direção da Escola; colaborar no planejamento escolar; 

auxiliar os Professores Coordenadores Técnicos na avaliação do processo de aprendizagem e 

do material didático que está em constante reformulação; elaborar material de apoio e 

instrumentos de avaliação. 

Ao Conselho de Classe compete avaliar o rendimento das Classes e confrontar os 

resultados dos diferentes componentes curriculares, participar de discussões de problemáticas 

relevantes e propor soluções, além de decidir sobre a classificação ou reclassificação do 

estudante. Também são funções do Conselho de Classe: atender às solicitações do Diretor 
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Geral para dar-lhe a colaboração indispensável ao desenvolvimento do seu trabalho, analisar, 

deliberar e homologar acerca da promoção ou retenção do aluno, independentemente de seus 

resultados finais. 

Os multimeios constituem-se recursos pró-curriculares como a Biblioteca, os 

Laboratórios e o Acervo de recursos audiovisuais e transitórios. Têm como função executar e 

proporcionar exposições, atividades interdisciplinares, excursões e visitas organizadas pelo 

Colégio Nove de Julho.  

As atividades interdisciplinares são organizadas conforme as reais necessidades do 

estudante e se configuram de acordo com a heterogeneidade dos alunos, professores, 

funcionários, pessoal técnico ou pessoas da comunidade, em cooperação com a Direção da 

Escola. 

O funcionamento da escola é complexo e requer trabalho e dedicação. As dificuldades 

entre os processos de gestão são muitos. Para isso, há que se considerar: a caracterização da 

escola, as questões demográficas, os aspectos relacionados às propostas pedagógicas, a 

aplicação dos parâmetros curriculares, dentre outros. Contudo, apesar de a escola funcionar 

com divisão de processos e atividades, os resultados de indicadores de desempenho 

educacionais dependem muito das práticas de liderança aplicadas no contexto pedagógico. 

Logo, a postura e conduta da gestão para delimitar as estratégias e aplicá-las vão aquém das 

técnicas utilizadas. O modo como a condução do processo ocorre é de suma importância.  

A identidade do gestor escolar determina a caracterização de uma instituição de 

ensino, pois ele indica qual o modelo escolar a ser constituído, se tradicional e autoritário ou 

se terá características libertadoras e democráticas.  

Ao considerar as práticas de gestão dos professores no processo de ensino-

aprendizagem, Garcia (1997) afirma que os professores têm obrigações controladas pelos 

coordenadores pedagógicos, que por sua vez, também têm obrigações pelas quais devem 

responder. Dessa forma, compreende-se um sistema linear em que a gestão não é a única 

detentora das ações escolares, pois há uma equipe, ou seja, um conjunto de sujeitos que 

pleiteiam o mesmo objetivo e almejam resultados semelhantes. Efetivar resultados 

educacionais satisfatórios é possível desde que haja participação e democratização das 

decisões. O primeiro requisito para ser uma gestão libertadora e democrática é postular 

processos que transformam as ações autoritárias em modelos de gerir mais democrático. É 

imperativo incentivar a colaboração e o compromisso de todos os partícipes no engajamento 

de um processo focado em transformar e humanizar o aprendizado. 

Vasconcellos (2004) afirma que o compromisso e a participação da comunidade 
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escolar são essenciais para a construção plena do Projeto Político Pedagógico. Com a 

liderança focada em democratizar o processo formativo, há uma perspectiva de maior 

compromisso do professor no processo formativo dos alunos. Para Garcia (1997), a expressão 

“faça” precisa ser substituída por “vamos construir juntos” a fim de suscitar o diálogo e 

participação dos indivíduos no processo de transformação da escola, estruturando os 

constructos de modelo mais participativo e democrático.  

Freire (1987) ressalta a importância de um trabalho coletivo, em que o diálogo seja o 

elemento norteador da construção da proposta pedagógica que a gestão deverá implementar 

na escola. Em suas reflexões destaca que deve ocorrer a problematização constante da 

realidade docente, bem como de suas práticas pedagógicas, fomentando dados para que 

possam ser repensadas novas ideias de construção do planejamento pedagógico. O Colégio 

Nove de Julho busca trabalhar por meio do diálogo e da participação de todos quando 

necessário e de reunião pedagógica para o planejamento de atividades educacionais.  

1.2. A Construção Coletiva da Proposta Pedagógica dos Cursos 

 

A organização didática da composição do currículo no Colégio Nove de Julho é 

própria, organizada para promover o desenvolvimento de competências e habilidades no que 

concerne à legislação vigente. O material para a elaboração curricular necessita destacar os 

processos pedagógicos e metodológicos para assegurar a atuação do aluno como agente ativo 

do processo de aprendizagem. 

Os Cursos Técnicos de Nível Médio são estruturados em componentes curriculares 

agrupados sob a forma de módulos, ofertados nas modalidades concomitante, subsequente e 

integrado ao Ensino Médio, conforme legislação em vigor. Os módulos têm caráter de 

terminalidade, quando de direito a certificado de qualificação profissional. A carga horária é 

homologada anualmente pelo Plano Escolar, conforme estabelece a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional 9394/96 (BRASIL). 

A substituição ou alteração na nomenclatura de alguns componentes curriculares é 

permitida, desde que respeitado o perfil profissional proposto e as competências e habilidades 

definidas para cada módulo. As possíveis alterações metodológicas solicitadas pela Direção 

são justificadas pelos coordenadores técnicos dos cursos que vislumbram otimizar o curso. 

No Colégio Nove de Julho a verificação do rendimento escolar destaca os seguintes 

critérios em relação ao Ensino Médio Profissionalizante: 

- Avaliação contínua, cumulativa e progressiva do desempenho do aluno, com prevalência dos 
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aspectos qualitativos sobre os quantitativos; 

- Obrigatoriedade de estudos de recuperação paralela ao período letivo para os alunos que 

apresentarem baixo rendimento escolar; 

- No caso da ausência em alguma das atividades avaliativas caberá ao aluno o direito de 

realizar uma atividade substitutiva. Na reincidência da ausência, o aluno perderá o direito de 

realizar nova atividade substitutiva (com exceção dos casos previstos em Lei); 

- O aproveitamento de conhecimentos e de itinerário formativo por parte dos alunos, 

correlacionados ao perfil de egresso deverá ser requerido pelo mesmo no ato de sua matrícula, 

em petição dirigida ao Diretor Geral do Colégio para deferimento. 

Os casos de aproveitamento de estudos são elencados nos itens que seguem: 

-   Realizados através de cursos livres e experiências anteriormente adquiridas; 

- Competências básicas adquiridas e estudos realizados no Ensino Médio, desde que 

compatíveis com os perfis profissionais exigidos para cada curso; 

-  Conhecimentos profissionais do egresso serão analisados por professor da área específica 

que emitirá parecer sobre a dispensa total ou parcial do componente curricular; 

-  Cursos de formação básica para propiciar competências previstas na proposta pedagógica; 

-  Estudos realizados em outras esferas da Educação Profissional ou Tecnológica; 

- Estudos da Educação Profissional realizados no exterior após análise de professor ou 

comissão de professores a fim de verificar se há equivalência de estudos. 

 

Para a construção de uma proposta pedagógica, além de atender à legislação vigente, 

as etapas de elaboração precisam do envolvimento de todos os partícipes da comunidade 

escolar.  

Saul (2014) e Freire (1983) refletem sobre os atos de se expressar e se comunicar, os 

quais contribuem no processo de construção e transformação da escola, bem como da 

sociedade. O alicerce da proposta coletiva é a comunicação e integração da equipe pedagógica 

da unidade escolar. Comunicação, de acordo com o Portal da Educação (BRASIL, MEC, 

2015), é tudo aquilo que as pessoas compreendem em relação ao que se fala. Ou seja, quando 

acontece a reciprocidade de entendimento entre os sujeitos envolvidos no processo dialógico, 

automaticamente a interação é satisfatória. Essa definição de comunicação é aplicada nas 

práticas educacionais de elaboração de propostas que envolvam o coletivo. 

De acordo com Freire (1983), a comunicação, enquanto elemento representativo no 

processo de aprendizagem, propõe reflexões sobre a importância de dar voz às pessoas, a fim 

de que transformem em primeira instância sua realidade e seu redor, contribuindo de modo 
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protagonista e crítico com a construção de uma sociedade mais democrática. O processo 

dialógico é marcante na obra de Freire. Em suas proposições é notória a preocupação com o 

diálogo no centro das arguições para a construção de uma escola democrática. Para uma 

gestão mais participativa e democrática é imperativo o envolvimento da equipe pedagógica 

nas definições das propostas educacionais. Para ele é de extrema importância o pensamento 

coletivo transformativo.  

Segundo Freire (1983, p.45), “O sujeito pensante não pode pensar sozinho; não pode 

pensar sem a co-participação de outros sujeitos no ato de pensar sobre o objeto. Não há um 

‘penso’, mas um ‘pensamos’. É o ‘pensamos’ que estabelece o ‘penso’ e não o contrário [...]”. 

O autor evidencia também que “[...] A comunicação, pelo contrário, implica numa 

reciprocidade que não pode ser rompida [...]”. 

A reciprocidade é inerente ao processo de aprendizagem. Muitas vezes ela deixa de 

existir por diferentes motivos. Essa ausência provoca nos liames comunicacionais o 

rompimento da ação dialógica e, consequentemente, a aprendizagem não ocorre de forma 

adequada. 

A aprendizagem transformativa está na formação coletiva dos saberes. Dá-se com as 

trocas de valores culturais e intelectuais. Na perspectiva freiriana, aprender é um processo 

coletivo dependente da participação e empenho de todos. 

Segundo Saul (2014), a gestão participativa é pontual, ou seja, no Brasil existem casos 

isolados, em pequena proporção, se comparada com o enorme potencial do território 

brasileiro, como é o caso das experiências denominadas Cidades Educadoras na região 

conhecida como Grande São Paulo. Tal experiência foi liderada por Paulo Freire quando 

exerceu o cargo de Secretário da Educação durante o mandato de Luiza Erundina.  

A aplicação da metodologia participativa e democrática para a transformação de uma 

escola é apresentada em casos pontuais em diferentes regiões do país. Ela se dá no Colégio 

Nove de Julho por construir coletivamente a proposta pedagógica da escola e promove a 

interação da equipe de trabalho, fazendo o colegiado participar das transformações na escola.  

Vasconcellos (2004) propõe que a reunião pedagógica semanal elaborada pela gestão 

ocorra para fomentar a formação do professor. Nas conceitualizações do autor há quatro 

fatores elencados como fundamentais: a necessidade do espaço, a concepção do espaço, os 

possíveis equívocos e a forma de participação na reunião. O Colégio Nove de Julho realiza 

reuniões periódicas com a equipe.  

O imaginário do professor está muito marcado pelos processos e responsabilizações 

individuais: cada um na sua sala de aula, na sua lida, no seu trabalho, com suas dificuldades e 
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êxitos. Diante desse cenário, Vasconcellos (2004, p.120) afirma que esse isolamento favorece 

o desajuste do professor face às mudanças que ocorrem na escola e na sociedade. Destaca a 

importância do professor enquanto agente transformador no processo de mudança e gestão da 

instituição educacional a qual pertence, defendendo a participação mais ativa para possibilitar 

reflexão na perspectiva libertadora. 

A abordagem propõe a reflexão de práticas em sala de aula e a atuação docente dentro 

da escola, enquanto elemento fundamental na contribuição dos avanços do ensino. Destaca-se 

que na prática, muitas vezes, o professor age individualmente sem perceber que assim, aos 

poucos desconstrói o aprendizado coletivo. Para a construção de um trabalho coletivo, a 

participação e cooperação são fatores intrínsecos ao processo de gestão. Essa só é capaz de 

evoluir quando existe a coletividade.  

Vasconcellos (2004) argumenta que a concepção de um espaço pedagógico ocorre 

mediante trocas de experiências – partilha – que surgem por diferentes motivos, relacionados 

a angústias, inquietações e dúvidas. Ele afirma, ainda, que o espaço de reflexão requer a 

divisão de responsabilidades. Para o autor, identificar as problemáticas reais da instituição é o 

ponto de partida para melhorar e minimizar suas imperfeições.   

Ao discutir a reunião como alternativa para uma Educação libertadora, Vasconcellos 

(2004) reforça que esse espaço é uma conquista e, se bem utilizado, não desvalorizará com o 

tempo. O colegiado deve utilizá-la como um catalisador de novos desafios e conhecimentos, 

os quais contribuam com as mudanças da gestão, da escola e do aprendizado dos estudantes. 

A partir da caracterização do universo da pesquisa, da proposta pedagógica, bem como 

da participação do colegiado escolar, parte-se para a etapa de estudo de campo, onde serão 

apresentados os resultados coletados por meio de entrevistas realizadas com alunos e ex-

alunos do Colégio Nove de Julho. A construção do questionário foi baseada nas contribuições 

teóricas de Adorno (1985) e Freire (1987) sendo levantadas as características sociais dos 

sujeitos e suas expectativas para, assim, buscar caminhos de propor alternativas em uma 

proposta de intervenção que será apresentada a seguir, no capítulo final. 

2. Caracterização dos Sujeitos da Pesquisa 

 

A pesquisa foi planejada com a proposta de investigar as opiniões e necessidades dos 

estudantes e egressos de diferentes cursos do ensino profissionalizante do Colégio Nove de 

Julho. Os sujeitos da pesquisa foram selecionados aleatoriamente, em diferentes cursos. 

Houve a preocupação de aplicar os questionários com alunos e ex-alunos, fomentando o 
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estudo com dados de quem está e quem esteve no curso da instituição estudada. As 

contribuições, paciência e interesse de todos os envolvidos na pesquisa foram de grande valia 

para o diagnóstico do estudo. 

Segue abaixo a apresentação gráfica dos cursos escolhidos e a porcentagem de alunos 

que responderam às questões propostas. 

 

 

Gráfico 1 - Curso 

 

Foram aplicados 107 (cento e sete) questionários, dentre os quais 26 (vinte e seis) 

foram respondidos por ex-alunos do Colégio Nove de Julho. Dos 26 (vinte e seis) ex-alunos, 4 

(quatro) são egressos do curso técnico em Administração, 7 (sete) são egressos do curso 

técnico em Contabilidade, 6 (seis) são egressos do curso técnico em Logística e 9 (nove) são 

egressos do curso técnico em Enfermagem. Dentre os demais alunos que responderam ao 

questionário, 36 (trinta e seis) alunos(as) cursam técnico em Edificações, 8 (oito) cursam 

técnico em Análises Clínicas, 14 (catorze) cursam técnico em Segurança do Trabalho, 1 (um) 

cursa o técnico em Radiologia e 21 (vinte e um) cursam o técnico em Farmácia. 

Percebe-se que o grupo de sujeitos participantes da pesquisa apresenta a característica 

da heterogeneidade, o que tornou a análise não direcionada para um público específico. 

Buscou-se essa diversificação segundo a preocupação em analisar a opinião de alunos com 

diferentes objetivos profissionais, relacionados às suas respectivas áreas do conhecimento, 

seja no campo da Saúde, da Engenharia ou do eixo gerencial.   

  Outro fator que foi considerado na pesquisa relaciona-se ao período em que os 107 

sujeitos estudam ou estudaram. 
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O próximo gráfico representa o turno em que os alunos estudam. 

 

 

Gráfico 2 - Escolha de turno 

 

Na análise dos dados houve a preocupação de aplicar os questionários para alunos que 

estudam ou estudaram no período matutino, vespertino e noturno, o que gerou um dado de 

que a maioria esmagadora, ou seja, 90,7% estudam no período noturno. Esse fator tem grande 

relevância, pois a opção pelo período noturno se dá porque muitos buscam uma atividade 

profissional no período matutino e vespertino, deixando o período noturno para realizar a 

apropriação de novos aprendizados por meio do ensino profissional técnico.  

O ensino vocacional técnico sempre teve como característica a composição de uma 

maioria absoluta de homens. Partindo dessa informação, resolveu-se investigar se na 

atualidade o curso técnico ainda apresenta essa característica. 

O gráfico a seguir diz respeito ao sexo dos alunos pesquisados. 
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Gráfico  SEQ Gráfico \* ARABIC 3 - Definição do sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após o levantamento da informação relacionada ao gênero dos sujeitos participantes 

da pesquisa, foi identificada uma mudança significativa no perfil do aluno (a). Constatou-se 

que a maioria é do sexo feminino, ou seja, um primeiro paradigma foi quebrado, pois o perfil 

dos estudantes sofreu alteração com o passar dos anos. Pode-se ter uma conclusão preliminar, 

a de que a mulher deixou de ser apenas a dona do lar, que cuida da casa e das crianças e 

passou a buscar a sua independência financeira, concorrendo com os homens no mercado de 

trabalho. 

O grupo formado aleatoriamente revelou-se composto de alunos com perfil 

diferenciado em termos de classe social, poder aquisitivo e formação cultural. Considerando  

a instituição de ensino, da qual estes sujeitos são alunos ou egressos, é uma instituição 

particular que recebe alunos de diversas etnias, tais como italianos, japoneses, portugueses, 

libaneses, afrodescendentes, entre outros, bem como advindos de bairros com maioria de 

indivíduos proletários e diversificada formação cultural. A partir desta informação, buscou-se 

investigar a origem familiar dos sujeitos da pesquisa. No levantamento realizado, foram 

coletadas informações relacionadas à origem da família, atividade principal dos pais e a 

característica do bairro em que residem, índices esses representados nos próximos gráficos.  
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Gráfico 4 - Origem familiar 

 

Em relação à origem familiar, percebe-se uma grande miscigenação de raças, 

comprovando o que fora afirmado anteriormente em relação às diferentes raças e culturas dos 

sujeitos da pesquisa. Dentre os alunos pesquisados, além das raças estabelecidas, surgiram 

outras raças, como brasileira, latina, nordestina e baiana. Apenas uma aluna do curso técnico 

em contabilidade respondeu que não sabia a sua origem familiar. 

Ao questionar sobre a principal atividade da família, os dados apresentaram um 

equilíbrio entre as diferentes profissões. Pode-se perceber que a busca pelo curso profissional 

técnico apresenta uma relação com a origem profissional da família, visto que o equilíbrio 

entre as profissões se relaciona com a escolha do curso dos estudantes. A representatividade 

de outras profissões se dividiu entre autônomos, agricultor, prestador de serviços e 

concursado, do lar e Secretária de Segurança Pública, como constatamos a seguir. 
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Gráfico 5 - Profissão da família 

 

Quanto ao bairro em que os sujeitos residem, a maioria absoluta dos estudantes do 

Colégio Nove de Julho está concentrada em bairros com perfil residencial.  

 

Gráfico 6 - Característica do bairro em que reside 

 

Para finalizar a primeira parte que está relacionada com a caracterização dos sujeitos 

da pesquisa, buscou-se conhecer qual o contato que os estudantes têm com o uso da 

tecnologia. Para o ingresso no mercado de trabalho, hoje é muito importante que o 

profissional, independente de sua área de atuação, tenha contato com a tecnologia e saiba 

como utilizar recursos tecnológicos que possam facilitar o desempenho de suas atividades.  

O gráfico a seguir demonstra a frequência com que estes alunos fazem uso da 

tecnologia em seu dia a dia. 
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Gráfico 7 - Pesquisa sobre uso de computador 

 

Em relação aos estudantes pesquisados, o número de usuários de informática 

apresentou dados compatíveis com as necessidades do mercado de trabalho. Quase todos os 

entrevistados responderam que têm frequência no uso de microcomputador. 

Surpreendentemente, uma aluna do curso técnico em Administração respondeu que nunca usa 

o computador. Complementando os dados, uma aluna do curso técnico em Enfermagem e um 

aluno do curso técnico em Edificações, responderam que usam raramente a informática.  

Os gráficos a seguir mostram a porcentagem de alunos que têm acesso à internet, bem 

como eles autoavaliam seus conhecimentos de informática. 

 

 

 

Gráfico 8 - Pesquisa sobre uso de internet 
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Entre os pesquisados, apenas 1 (um) aluno respondeu de maneira negativa ao 

questionamento. Cabe ressaltar que se trata do mesmo aluno do curso técnico em Edificações 

que respondeu que raramente utiliza o microcomputador.  

 

 

Gráfico 9 - Pesquisa sobre conhecimento de informática 

 

Quanto ao conhecimento de informática, a maioria reagiu positivamente, porém 10 

(dez) sujeitos pesquisados responderam que têm um conhecimento ruim ou muito ruim 

relacionado ao uso da informática. 
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CAPÍTULO III: FORMAÇÃO PROFISSIONAL: PENSAMENTO 

CRÍTICO E A FORMAÇÃO CONSCIENTIZADORA 

 

A partir da contribuição crítica de Adorno (1985), este capítulo tem a proposta de 

refletir sobre o sistema capitalista autoritário e seus reflexos na Educação de massas, em 

especial, reflexos que incidem sobre o segmento de jovens aptos ao mercado de trabalho, 

promovendo sua alienação e desqualificação cultural. Tal alienação, como se observou pelos 

resultados da pesquisa, é promovida pela Indústria Cultural  no seu processo de aprendizagem 

como aluno do Ensino Médio profissionalizante. Trata-se de uma abordagem crítica que 

discute a relação de subordinação entre o caráter formativo e o trabalho. Para cumprir essa 

meta, neste capítulo são consideradas as contribuições do pensamento crítico de Theodor W. 

Adorno (1985; 2002). Esta discussão também pode ser avaliada pelo crivo de autores da 

atualidade tais como Bauman (2010), para um diagnóstico sociológico e Acácia Kuenzer 

(1995), para a discussão sobre a relação entre Educação e trabalho. Destaca-se o conceito de 

Semiformação a fim de esclarecer e refletir sobre as dificuldades enfrentadas pela escola 

democrática no Brasil quando confrontada pela sociedade de massas que tem na comunicação 

seu suporte alienante. 

Busca-se destacar a atualidade da teoria crítica concebida pelos conceitos filosóficos 

da Escola de Frankfurt. Tal teoria contribui para o esclarecimento dos entraves que cerceiam a 

apropriação de um conhecimento que atribua ao aluno uma autonomia nas suas escolhas 

profissionais. De fato, é possível verificar a atualidade de Adorno (2002) quando se trata da 

avaliação dos conteúdos transmitidos pela escola neste contexto de mudanças estruturais, 

quando se trata da reflexão sobre a formação profissionalizante voltada para uma proposta de 

reforma educacional, subordinada pela medida provisória número 746, que institui a política 

de fomento à implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral e altera a Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; 

a Lei nº 11.494 de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Ela dá 

outras providências, além do estabelecimento de teto para os gastos relativos aos 

investimentos na educação, quando realizada a Proposta de Emenda à Constituição número 

241/2016, que altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo 

Regime Fiscal.  

Além disso, a fundamentação do capítulo norteou-se pelas discussões de Freire (1987) 

que, em uma de suas mais importantes obras, aborda o processo formativo baseado nos 
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princípios da conscientização e reflexão. A proposta é apresentar os desafios pedagógicos e 

tecnológicos encontrados na formação de uma sociedade que é preparada para ingressar no 

mercado de trabalho, bem como o diálogo entre o conceito formativo de semiformação, 

corroborando uma proposta de formação conscientizadora, idealizada por Freire (1987). 

1. O Pensamento Crítico 

 

A educação profissionalizante praticada no Brasil apresenta condicionamentos 

derivados do contexto sociocultural responsáveis pela condição de alienação que subordina 

este aluno aos ditames do mercado de trabalho. Como Adorno (1995, p. 11), “acreditamos que 

educação não é necessariamente um fator de emancipação”, assim, o aluno egresso de um 

curso profissionalizante pode não estar preparado para sua realização como trabalhador, e isto 

justifica uma pesquisa que destaque, mediante o conceito de semiformação, os entraves que o 

impedem de realizar-se no campo de conhecimento para o qual foi preparado. 

Por meio das reflexões e contribuições da teoria crítica, a Educação se caracteriza 

como um elemento transformador que possibilita a emancipação dos sujeitos para conviver 

em sociedade. Pucci (1995) afirma que a teoria crítica refere-se a um grupo de intelectuais 

que se apresentam como: 

 

Um grupo de intelectuais marxistas não ortodoxos, alemães, que, a partir dos 
anos 1920, desenvolveram pesquisas e intervenções teóricas sobre problemas 

filosóficos, sociais, culturais, estéticos gerados pelo capitalismo tardio e 

influenciaram sobremaneira o pensamento ocidental particularmente dos 
anos 40 aos anos 70 do século passado. (PUCCI, 1995, p. 2).  

 

 

Esses pensadores, por meio de suas teorias, constituíram a Escola de Frankfurt em 

1924, com a proposta de discutir questões filosóficas relacionadas com a luta de classes e o 

crescimento da sociedade, demonstrando preocupação com os desafios relacionados ao 

desenvolvimento social, no século XX, em uma sociedade industrializada.  

Pucci (1995) destaca que: 

 

O termo “teoria crítica” se consagrou a partir do artigo de Max Horkheimer, 

em 1937 “Teoria tradicional e teoria crítica”, em que o autor prefere utilizar 

essa expressão para fugir da terminologia “materialismo histórico” utilizada 
pelo marxismo ortodoxo, hegemônico na época, e por querer mostrar que a 

teoria marxiana era atual, mas devia se importar em suas reflexões com outros 

aspectos críticos presentes na abordagem da realidade: o filosófico, o cultural, 
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o político, o psicológico e não se deixar conduzir predominantemente pelo 

economicismo determinista. (PUCCI, 1995, p. 3). 
 

 

As reflexões relacionadas a estas questões serviram de contribuição para a discussão 

das transformações sociais. Adorno (1995, p.11), ao discutir transformação, esclarece que a 

informação é mais acessível, ou seja, Educação, Ciência e Tecnologia se apresentam 

globalmente,  em um contexto de modernidade. Ao mesmo tempo em que discute sobre o 

acesso a informação, Adorno (1995, p. 11) alerta os educadores sobre os efeitos negativos de 

um processo educacional pautado meramente em uma estratégia de esclarecimento da 

consciência, sem considerar a forma social em que a Educação se concretiza como 

apropriação de conhecimentos técnicos.   

De acordo com Adorno (1995), o conceito de semiformação diz respeito a uma 

concepção de conhecimento produzida pela indústria cultural que aliena e subordina os alunos 

no seu próprio processo de aprendizagem. Por indústria cultural, Adorno (1985) entende toda 

rede midiática que, utilizando técnicas aperfeiçoadas, cria produtos culturais (música, cinema, 

rádio, televisão, entre outros) para o consumo de massa. Nesse sentido, todos esses produtos 

seriam itens de uma cultura popular de massa veiculada para o consumo rápido e sem 

necessidade de reflexão, como o cinema. 

Em suas análises da sociedade capitalista, sobretudo nas observações feitas da 

sociedade estadunidense, verifica, por exemplo, que o cinema, ao massificar o conhecimento, 

não trazia nenhum benefício.   

Antes, disseminava um conteúdo geral sem levar em consideração as individualidades 

dos indivíduos. Nessa mesma trilha, para Adorno, a música transformada em mercadoria 

retirava dela o que tinha de concreto e colocava, em seu lugar, somente elementos que só 

serviriam à alienação das pessoas, pois não teriam outro papel senão visar ao lucro e nada 

mais. Para Adorno (1985), a técnica da indústria cultural levou apenas à padronização e à 

produção em série, sacrificando o que fazia a diferença entre a lógica da obra e a do sistema 

social. 

À luz da reflexão de Bauman (2010), pode-se pensar a Educação do passado e da 

contemporaneidade considerando-se que:  

 

No passado, a educação assumia muitas formas e era capaz de adaptar-se às 

circunstâncias mutáveis, de definir novos objetivos e projetar novas 

estratégias. Mas, se me permitem a insistência, as mudanças presentes são 
diferentes das que se verificaram no passado. (BAUMAN, 2010, p.60). 
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Com isso percebe-se que a indústria cultural não possibilita nenhuma saída possível 

para que os indivíduos possam se tornar autônomos. Para Bauman (2010, p.59), “essa massa 

de conhecimento acumulado transformou-se no epítome contemporâneo da desordem e do 

caos”.  

Bauman (2010) destaca o conflito de gerações que pode ocorrer na relação entre 

professor e aluno. 

 

O resultado é que as velhas e as novas gerações tendem a se olhar 

reciprocamente com um misto de incompreensão e desconfiança. Os mais 

velhos temem que esses recém chegados ao mundo estejam prontos a arruinar 
e destruir a acolhedora, familiar e decorosa "normalidade" que eles, os pais, 

construíram com esforço e conservam com amoroso cuidado; os jovens, ao 

contrário, sentem um forte impulso de endireitar o que os antigos estragaram e 
desequilibraram. (BAUMAN, 2010, p. 60). 
 
 

Este conflito domina todo o processo de elaboração cultural, pois permeia toda a vida 

na moderna sociedade de massas. Seja na música e na programação que ouvimos no rádio 

antes e durante o caminho do trabalho, seja durante a pausa no trabalho, a indústria cultural, 

de acordo com Adorno (1985), faz com que os seus produtos sejam consumidos até pelos 

mais desatentos e alheios a ela. A sua visão mostrou como a cultura foi sendo aprisionada 

pelo saber técnico, sem abrir espaço para que os indivíduos pudessem manifestar a sua 

opinião ou fazer qualquer reflexão sobre ela. Assim, a formação dos indivíduos, como 

apresentada em seu contexto histórico, sempre tendeu a ser uma formação carente de 

componentes curriculares que possibilitem ao estudante maior capacidade de reflexão e 

entendimento de seu papel no mercado.  

2. A Superação da opressão na Concepção Freiriana. 

 

No seu livro Pedagogia do Oprimido, destaca-se a reflexão de Freire (1987) em torno 

da necessária  superação da realidade que ocorre a partir da tomada de consciência da sua  

condição pelos oprimidos. Neste ponto, destacam-se dois aspectos em comum entre o 

pensamento adorniano e o pensamento freireano: a conscientização e o esclarecimento. 

Ambos os termos são semelhantes em seus significados.  

Mas, para Adorno (1995, p. 22), o esclarecimento como consciência de si, como 

autoconscientização, [...] é limitado por estar subordinado ao condicionado cultural e, nos 

termos da indústria cultural, limita-se a uma "semiformação”, a uma pseudo experiência 

restrita ao caráter afirmativo, o que resulta na satisfação provocada pelo consumo dos bens 
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culturais.  

Adorno (1995, p. 61) afirma que “uma das características da consciência coisificada é 

manter-se restrita a si mesma, junto a sua própria fraqueza, procurando justificar-se a qualquer 

custo” a quem detém o controle sobre ela.  

Já para Freire (1987, p. 50), se a humanização dos oprimidos é subversão da ordem 

estabelecida, sua liberdade também o é. Daí a necessidade de seu constante controle. E quanto 

mais controlam os oprimidos, mais os transformam em “coisa”, em algo que é como se fosse 

inanimado. Deste modo, adentramos na questão dos opressores e oprimidos.  

Adorno (1995) concebe os opressores da mesma forma que Freire. Estes opressores, 

tanto no Brasil da ditadura militar, quanto na Alemanha nazista, guardadas as diferenças 

culturais e geopolíticas, se identificam e adotam práticas semelhantes, agindo em 

determinadas situações da mesma maneira. A burguesia é composta por um grupo minoritário 

que controla a vida social manipulando líderes governantes e demais segmentos de gestores 

incluindo também aqueles que geram as riquezas, enfim  os “privilegiados” que manipulam o 

capital e podem comprar o conhecimento e a tecnologia para controlar o mundo ao seu redor. 

Sentem-se demasiadamente preocupados com o que e a quem possa ameaçar seu status quo 

ou sua condição de poder. Para garantir sua condição dominante agem com autoridade e 

violência, utilizando como armas o conhecimento e a tecnologia a fim de manipular e alienar 

os indivíduos pelo medo ou sedução dos meios de comunicação. 

Por outro lado, há aqueles sujeitos advindos das chamadas classes populares que não 

se apercebem da situação de opressão em que vivem, pois se encontram alienados da sua 

condição de existência perpetuada por uma ideologia assistencialista que encobre o opressor 

sob o manto da bondade, da caridade. 

De acordo com Freire, 

 

[...] o opressor não é solidário com os oprimidos senão quando deixa de 

olhá-los como uma categoria abstrata e os vê como pessoas injustamente 

tratadas, privadas de suas palavras, de quem se abusou ao venderem seu 
trabalho; quando cessa de fazer gestos piedosos, sentimentais e 

individualistas e arrisca um ato de amor. A verdadeira solidariedade não se 

encontra senão na plenitude deste ato de amor, em sua relação existencial, 
em sua práxis. (FREIRE, 1979a, p.59). 

 
 

Por meio de suas atitudes, os opressores mantêm a condição alienante dos oprimidos. 

Eles deixam de exercitar o pensamento, a reflexão e a criação; nesta condição subordinada 

inquietam-se contra o poder. Todavia não se sentem capazes de opor-se a esta situação em 
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busca da liberdade de criar, que dá essência à vida. Adorno e Horkheimer (1985a, p. 34-35) 

tratam da questão da dominação nas relações entre os indivíduos afirmando que esta 

dominação confronta o indivíduo em relação à sua liberdade.  

Neste sentido, a dominação em si é apenas uma forma de organização da sociedade em 

harmonia imposta pela força da coerção. Os opressores que de alguma forma também estão 

subordinados a um sistema social autoritário que tem por finalidade o lucro, contribuem para 

um retrocesso social que gera desesperança nas pessoas, bloqueando suas capacidades, 

tornando-as meros objetos da sociedade da qual fazem parte. 

As semelhanças entre Freire e Adorno são significativas e, embora ambos apresentem 

suas visões particulares sobre o conceito de opressão e sobre a relação entre 

opressores/oprimidos, somente Freire (1987) evidencia preocupação também com os 

opressores.  

3. Categorias da Pesquisa: Adorno e Freire 

 

Para a sustentação teórica da pesquisa, foram destacadas três categorias relacionando o 

referencial teórico e os documentos analisados no estudo documental do trabalho. As 

categorias escolhidas fomentam a base teórica para a aplicação da proposta de intervenção da 

pesquisa. A seguir, as três categorias serão apresentadas com base nas reflexões e 

pensamentos críticos de Adorno (1985) e Freire (1987). 

A primeira categoria que destacamos no universo de Adorno  é o Pensamento crítico.  

Para discussão de caráter emancipatório, o Pensamento Crítico nada tem de utópico, 

pois com ele não se intenta criar as bases para a construção de outra sociedade. A proposta 

fundamenta-se em uma visão crítica da conjuntura social apontando os pontos fracos da 

sociedade capitalista, buscando, com isso, o seu aperfeiçoamento.  

É nesse sentido que se pode dizer que a Teoria Crítica descortina para uma atividade 

prática que vai além das vontades individuais, de fato, uma práxis conscientizadora, 

mobilizadora de movimentos sociais de caráter interventivo e reivindicativo de novas políticas 

públicas que atendam com mais qualidade a educação. Ela contribui para a realização ou 

maneiras de superação dos obstáculos a serem vencidos, não apenas no Ensino Médio 

profissionalizante, mas fundamentalmente em todos os níveis educacionais. Ela apresenta ao 

mundo tendências possíveis a partir da realidade social e esclarece o sentido da ação coletiva 

para a realização de práticas transformadoras da realidade.  

 No Pensamento Crítico adorniano observa-se, de maneira marcante, o ponto de vista 
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marxista, naquilo que pretende o rompimento com uma visão engessada da realidade, dado 

que o movimento histórico é ininterrupto e produz “verdades” relativas que estão em 

construção constante e em reelaboração. Para a Teoria Crítica não existe uma verdade única 

ou fechada, mas o movimento para a verdade que é sempre parcial e contínuo. 

Frente a essa postura, a Teoria Crítica não pode ser resumida em um conjunto de teses, 

pois a verdade é histórica, é produzida a partir do desenvolvimento das forças sociais e 

políticas. Como o momento histórico em que vivemos é dominado pelo sistema capitalista, 

para entendê-lo, então, busca-se por meio da Teoria Crítica entender a prática do mercado 

fixado na mercadoria. 

Para Adorno (1985), quando compreendemos o funcionamento do mercado capitalista 

é possível também entender o poder político, bem como o Estado, a família, a religião. Assim, 

torna-se possível compreender que a lógica da troca é o que determina a posição dos sujeitos 

na vida social. Isso porque foi somente no capitalismo que a força de trabalho se transformou 

em mercadoria. Isto é, historicamente, o capitalismo separou o homem de seus instrumentos 

de trabalho, o que possibilitou que os sujeitos pudessem ser transformados em mercadoria. 

Com isso, ao trabalhador, não detendo mais os meios de produção, as ferramentas e nem o seu 

local de trabalho, só restava vender a sua força de trabalho para os proprietários das fábricas e 

empresas, enfim, para os capitalistas. 

Para Adorno (1985), esse sistema desigual se mantém pela propagação de ideias ou 

promessas que não se concretizam ou se apresentam de maneira ilusória. O conteúdo ilusório 

é propagado pela ideologia capitalista, que concebe o mercado como um mecanismo de troca 

justa. O mercado afirma que todos têm igualdade de direitos e liberdade de ação, mas isso não 

se concretiza plenamente. Basta olharmos para a questão da distribuição de renda nos países 

capitalistas e a maneira como especialmente as classes subalternas são tratadas. Essa estrutura 

de ilusão torna-se socialmente necessária, pois sustenta esse sistema desigual. Sendo assim, a 

Teoria Crítica possibilita analisar o funcionamento do mundo concreto a partir das 

possibilidades de emancipação da sociedade. 

Quando pensamos em uma Educação para a emancipação, precisamos entender que, 

quando se faz necessário transformar uma realidade, certamente existem situações que vêm 

causando prejuízo a esta realidade. Neste sentido, Adorno define uma situação que lhe causa 

incômodo e que, portanto, precisa ser mudada. Tal situação se estabelece por meio do 

capitalismo e se configura como “barbárie”.  

Barbárie é o segundo conceito que será mobilizado neste trabalho. Por meio do termo 

“barbárie”, ele esclarece que em termos de cultura estamos vivendo um novo fenômeno: 
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Como barbárie não me refiro aos Beatles, embora o culto aos mesmos faça 

parte dela, mas sim ao extremismo: o preconceito delirante, a opressão, o 

genocídio e a tortura; não deve haver dúvidas quanto a isto. Na situação 
mundial vigente, em que ao menos por hora não se vislumbram outras 

possibilidades mais abrangentes, é preciso contrapor-se à barbárie 

principalmente na escola. (ADORNO, 1995, p.116). 

 
 

Encontramos dentro do espaço escolar sinais de uma barbárie silenciosa. Segundo o 

autor, o próprio professor age como principal sujeito de alienação por não agir 

“praxiologicamente”. 

O autor ainda afirma que “[...] se a barbárie, a terrível sombra sobre a nossa existência, 

é justamente o contrário da formação cultural, então a desbarbarização das pessoas 

individualmente é muito importante” (1995, p.117) e continua afirmando que esta 

desbarbarização deveria “[...] ser o objetivo da escola, por mais restritos que sejam seu 

alcance e suas possibilidades”. Libertar-se dessa barbárie só seria possível se primeiro a 

escola e os docentes se libertassem dos tabus e da alienação, se conscientizando “do pesado 

legado de representações que carregam consigo” e realizassem essa reflexão, inicialmente de 

forma individual e depois coletivamente, iniciando então a transformação crítica desse quadro 

de barbárie.  

Já para Freire a barbárie não possuía a mesma dimensão de totalidade afirmada por 

Adorno. O que Freire postula e utiliza como termo que representa o “incômodo” é ação 

opressora da classe dominante sobre os dominados. É a administração de ações que visam  à 

manipulação de massa e consequentemente seu controle. Como resultado,  tem-se o fenômeno 

da “alienação” e “conformismo”. Alienação e conformismo são de fato, dois conceitos 

ressignificados por Freire no momento em que discute a condição existencial do oprimido. 

Estes dois termos foram de grande auxílio nesta pesquisa. 

 O segundo conceito que emerge da contribuição freiriana é a educação bancária. Para 

Freire (1987), trata-se de um formato de Educação que leva educandos e educandas à 

alienação. No centro desta concepção mecânica de Educação, os educandos são vistos 

 
[...] como puros objetos do processo de aprendizagem (...) e não como 

sujeitos. Enquanto objetos, sua tarefa é “estudar”, quer dizer, memorizar as 

assim chamadas lições de leitura, de caráter alienante, com pouquíssimo a 
ver, quando ocorre, com sua realidade sociocultural. (FREIRE, 1981, p. 54).  

 
 

Fica claro, a partir dessa afirmação de Freire, que a Educação bancária fundamenta-se 
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nos conceitos de dominação, de alienação, sendo os conhecimentos impostos pelo educador às 

educandas e aos educandos, que apenas reproduzem o que recebem. 

Frente a esta concepção, conclui-se que o conhecimento, por ser imposto, passa a ser 

assimilado passivamente: 

 

[...] na visão bancária da educação, o saber é uma doação dos que se julgam 

Sábios aos que julgam nada saber. Doação que se funda numa das 

manifestações instrumentais da ideologia da opressão – a absolutização da 
ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da ignorância, 

segundo a qual esta se encontra sempre no outro. (FREIRE, 1987, p.33).  
 
 

 Ao contrário dessa acepção bancária de educação, encontram-se nos conceitos e 

princípios freireanos elementos de uma Educação libertadora, baseada em convicções de que 

a aprendizagem só acontece em situações contextualizadas, significativas, que despertem o 

espírito crítico dos educandos, respeitando sua subjetividade. 

 Neste sentido, apesar de estarem em situações diferentes, Freire e Adorno concordam 

que a Educação escolar é o único meio de desbarbarizar ou libertar os alienados e oprimidos, 

pois a alienação é o que empobrece a experiência e a linguagem, e ainda, transforma pessoas 

em objetos e em consciências “coisificadas”. 

A terceira categoria é a Conscientização. Paulo Freire (1979), em sua obra de caráter 

humanizador e libertador, se refere à tomada de consciência como uma etapa que antecede a 

conscientização. Por isso, a conscientização não é apenas consciência de um lado e mundo de 

outro. A conscientização se dá pela relação entre a consciência e o mundo, sem dissociá- los, 

e confere ao homem o seu papel de sujeito que faz e refaz o mundo.  

De acordo com o autor, 

 

A conscientização implica, pois, que ultrapassemos a esfera espontânea de 

apreensão da realidade, para chegarmos a uma esfera crítica na qual a 
realidade se dá como objeto cognoscível e na qual o homem assume uma 

posição epistemológica. [...] A conscientização não pode existir fora da 

“práxis”, ou melhor, sem o ato ação – reflexão. Esta unidade dialética 

constitui, de maneira permanente, o modo de ser ou de transformar o mundo 
que caracteriza os homens. (FREIRE, 1979, p. 26).  
 

 

Já em relação ao esclarecimento a que Adorno e Horkheimer (1985a) se referem, 

primeiramente aparece como sinônimo do “Iluminismo” e é usado para indicar o processo 

pelo qual o homem se liberta do medo do que é oculto. Porém, eles desenvolvem uma 

concepção de esclarecimento que não se deixa confundir com esse sinônimo. O 
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esclarecimento, para Adorno e Horkheimer (1985a) passa a ter o significado de  um processo 

contínuo ao longo da história, pelo qual os homens se libertam das amarras da indústria 

cultural e do empobrecimento da experiência. Porém, apesar dos conceitos entre 

esclarecimento e conscientização serem semelhantes, eles se diferem na medida em que o 

esclarecimento seria a libertação em si, e a conscientização seria o instrumento para a 

libertação.  

 Embora seja uma perspectiva divergente no pensamento de ambos, pode-se afirmar 

que os objetivos eram comuns, independente da situação opressora que viveram.  

Outro ponto nuclear da teoria de ambos, é que ambos esperavam alcançar seus 

objetivos a partir de algo comum: a Educação. Ambos apostaram suas esperanças na 

transformação da sociedade por meio da Educação, mas não uma Educação qualquer, como a 

que conheciam (a Educação como prática que se contrapõe à dominação).  

Contudo é preciso esclarecer o que se entendia por Educação e a proposta de Freire 

para a compreensão de uma Educação libertadora. Freire (1987, p. 76), ao referir-se à 

Educação que aliena e oprime, afirmava que ela,  “como prática da dominação, [...], mantendo 

a ingenuidade dos educandos, o que pretende, em seu marco ideológico, (nem sempre 

percebido por muitos dos que a realizam) é indoutriná -los no sentido de sua acomodação ao 

mundo da opressão.” Em contrapartida, o autor discute sobre a Educação para a liberdade, 

aquela que promovesse a crítica e a desalienação. Assim, tanto Freire quanto Adorno lutavam 

por uma Educação crítica, que fosse capaz de aflorar no homem ingênuo e oprimido o ser 

humano dotado de suas capacidades de pensar, criar e atuar.  

Adorno (1995, p.120) via sentido na Educação “unicamente” dirigida a uma 

autorreflexão crítica, que não permitisse o retorno à barbárie, por isso, indagava para onde a 

Educação deveria conduzir os homens. Por sua vez, Freire (1987, p. 82) tinha a certeza da 

transformação mediada por uma Educação como prática da liberdade, ou seja, pensante, 

“praxiológica” e problematizadora, tendo o diálogo como um de seus conceitos centrais, 

diálogo este exprimido do seguinte modo pelo autor: 

 

[...] para esta concepção de educação como prática de liberdade, a sua 

dialogicidade comece, não quando o educador-educando se encontra com os 
educando-educadores em uma situação pedagógica, mas antes, quando 

aquele se pergunta em torno do que vai dialogar com estes. Esta inquietação 

em torno do conteúdo do diálogo é a inquietação em torno do conteúdo 
programático da educação. (FREIRE, 1983, p. 83).  

 

 

Eis, portanto, o conceito de Dialogia, um conceito proposto por Bakhtin (2006) e 
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utilizado nas reflexões de Freire (1983) sobre a natureza ideológica da Educação. A partir das 

reflexões de Freire, nota-se uma fundamentação teórico-filosófica sobre as condições do 

diálogo entre diferentes posicionamentos a respeito de Educação e as implicações sociais que 

deles decorrem, assumindo postura que leve em conta os sujeitos e sua relação com a 

linguagem, delimitando seu papel central para uma Educação libertadora. 

No terceiro capítulo do livro Pedagogia do Oprimido, Freire (1987) retoma a 

concepção do diálogo como processo dialético problematizador. Ou seja, por meio do diálogo 

pode-se olhar o mundo e a nossa existência em sociedade como processo, algo em construção, 

como realidade inacabada e em constante transformação.   

Em outro contexto, Adorno (1995) afirmava que  

 

“[...] aquilo que caracteriza propriamente a consciência é o pensar em relação 

à realidade, ao conteúdo – a relação entre as formas e estruturas de pensamento do 
sujeito e aquilo que este não é. Este sentido mais profundo de consciência ou 

faculdade de pensar não é apenas o desenvolvimento lógico formal, mas ele 

corresponde literalmente à capacidade de fazer experiências. [...] pensar é o mesmo 

que fazer experiências intelectuais.” (ADORNO, 1995, p. 150). 

 
 

Neste sentido, para Adorno a Educação para a experiência apresenta algumas 

semelhanças com a Educação para a emancipação proposta por Freire. A partir dessas 

possíveis aproximações dos conceitos cunhados, de um lado por Adorno (1985), e de outro 

por Freire (1987), ambos tomando como paradigma as ideias de libertação e emancipação,  

podemos considerar que, independente da vivência, ambos compartilharam de uma mesma 

sensibilidade e esperança.  

 Para confirmar estas premissas retomamos a contribuição de Kuenzer (1995):  

A educação para o trabalho não se esgota no desenvolvimento de habilidades 

técnicas que tornem o operário capaz de desempenhar sua tarefa no trabalho 
dividido. Muito mais ampla, ela objetiva a constituição do trabalhador 

enquanto operário, o que significa a sua habituação ao modo capitalista de 

produção. (KUENZER, 1995, p. 59). 

 

 Conclui-se  que o fundamental é que os homens, submetidos à dominação, lutem por 

sua emancipação. Por isso é que esta Educação, em que educadores e educandos se fazem 

sujeitos do seu processo, superando o intelectualismo alienante, superando o autoritarismo do 

educador “bancário”, supera também a falsa consciência do mundo.  
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CAPÍTULO IV: COMO NOVAS FORMAS DE PRODUÇÃO E 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO INTERFEREM NA FORMAÇÃO 

DOS ESTUDANTES DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE 

 

A partir das categorias analisadas na pesquisa, foi elaborado o roteiro das entrevistas, 

focado em analisar as condições que levam o estudante a definir qual curso realizar, havendo 

a preocupação se as escolhas são baseadas em apenas ingressar no mercado de trabalho ou se 

existem relações com decisões pessoais, como a construção de uma carreira profissional.  

A preparação do roteiro seguiu as três qualidades apontadas por Ander-Egg (1978): 

“Adaptação ao objeto de investigação. Adaptação aos meios que se possui para realizar o 

trabalho. Precisão das informações em um grau de exatidão suficiente e satisfatório para o 

objeto proposto.” (ANDER-EGG, 1978, p.125 apud LAKATOS; MARCONI, 2010, p. 195). 

As perguntas foram balizadas pelas contribuições teóricas de Freire e Adorno, sendo 

que os questionamentos alimentam o estudo para que seja possível a aplicação da proposta de 

intervenção na escola analisada. O roteiro da entrevista, bem como o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido foi descrito na parte final do trabalho, em apêndices. 

1. O roteiro das entrevistas 

 

A concepção do roteiro do formulário da entrevista foi dividido em três partes: na 

primeira, é relatado o propósito do estudo e busca-se o aceite do sujeito participante da 

pesquisa; na segunda é caracterizado o perfil dos alunos e egressos do ensino profissional 

técnico do Colégio Nove de Julho e na terceira, há a apresentação de uma parte fina com 

questões objetivas aos sujeitos, buscando encontrar respostas que possibilitem o atendimento 

do objeto de estudo que é o olhar do estudante do Ensino Médio profissionalizante sobre sua 

formação, com o objetivo de investigar o grau de satisfação desse aluno com relação à sua 

futura inserção profissional. 

2. Método da análise de resultados 

 

A partir dos questionários respondidos, foram coletados dados para a aplicação de 

instrumentos propostos no objeto da pesquisa. A aplicação da pesquisa seguiu a rigorosidade 

metodológica proposta por Lakatos e Marconi (2010, p.149). Para as autoras, “o rigoroso 
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controle na aplicação dos instrumentos de pesquisa é fator fundamental para evitar erros e 

defeitos resultantes de entrevistadores inexperientes ou informantes tendenciosos”. 

Após a coleta, os dados foram elaborados e classificados de forma sistemática, 

respeitando a seleção, codificação e tabulação proposta por Lakatos e Marconi (2010).  

Na seleção, foi realizada uma análise minuciosa, buscando encontrar falhas ou erros, 

visando minimizar confusão nas respostas ou distorções que eventualmente poderiam 

interferir nos resultados do estudo. 

Na etapa de codificação dos dados, foram elaborados gráficos. Para isso, foi criado um 

gráfico para cada questionamento realizado com os sujeitos da pesquisa, a fim de que 

facilitassem a leitura das informações na apresentação das análises das entrevistas. 

Por fim, foi realizada a tabulação dos dados em gráficos para melhor visualização das 

estatísticas obtidas. Nos gráficos foram apresentados valores percentuais extraídos dos 107 

(cento e sete) formulários respondidos. 

3. Análise e interpretação dos dados 

 

 Para a elaboração do questionário, o roteiro foi planejado buscando facilitar a análise e 

interpretação dos dados. Na interpretação dos dados coletados, buscou-se atribuir significados 

às respostas, vinculados aos conhecimentos dos sujeitos participantes da pesquisa. Para isso, 

foram considerados os aspectos sugeridos por Lakatos e Marconi (2010):  

 

- planejamento bem elaborado da pesquisa, para facilitar a análise e a 

interpretação; 
- complexidade ou simplicidade das hipóteses ou dos problemas, que requerem 

abordagem adequada, mas diferente; a primeira exige mais tempo, mais 
esforço, sendo mais difícil sua verificação; na segunda, ocorre o contrário. 

(LAKATOS E MARCONI, 2010, p.152). 
 

 

 Buscou-se, na interpretação dos dados, colocá-los de forma sintética, clara e acessível, 

realizando uma interação entre o questionário, as fundamentações teóricas e aplicação de uma 

proposta de intervenção na escola. As entrevistas possibilitaram coletar informações sobre 

como os alunos concebem o seu curso, a gestão pedagógica, a aplicação do currículo e a sua 

expectativa de realizar complementações pedagógicas em sua formação técnica. 

Para a realização das entrevistas, houve uma apresentação nas salas de aula do Colégio 

Nove de Julho para explicar o objeto de estudo e levar o participante a entender a importância 
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de sua contribuição para que o estudo fosse possível de ser efetivado. A aplicação de todos os 

questionários foi realizada após o aceite no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Todos os 107 (cento e sete) participantes estiveram de acordo com a proposta de pesquisa e 

responderam ao questionário composto por 23 (vinte e três) perguntas, as quais serão 

apresentadas nas tabulações dos dados a seguir.  

Inicialmente buscou-se entender os principais motivos que possibilitaram ao aluno, 

ingressar no ensino profissional técnico do Colégio Nove de Julho. 

 

 

Gráfico 10 - Motivo da realização do curso 

 

Uma parcela representativa da amostra optou pela escolha pessoal. Nove sujeitos 

pesquisados apontaram outros motivos por sua escolha de curso. Cabe ressaltar que apenas 

uma aluna do curso técnico em Farmácia apresentou dúvida sobre escolha de seu curso, pois a 

aluna respondeu ao questionário dizendo que sua escolha foi apenas por curiosidade, por 

interesse, porém não conhecia exatamente as principais atribuições do profissional da área. 

Um aluno do curso técnico em Edificações apontou a sua escolha como uma alternativa para 

aprimoramento de conhecimento. Os demais optaram pela escolha profissional.  

Como fator positivo, ao questionar os sujeitos sobre a escolha de seu curso, dos 107 

(cento e sete) sujeitos de pesquisa, 100 (cem) responderam que a escolha foi assertiva, o que 

se apresentou como um fator representativo na qualidade dos cursos ofertados.  
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Gráfico 11 - Acerto na escolha do curso 

 

Dos alunos que apresentaram assertividade ou não em sua escolha, foram coletados os 

seguintes relatos: 

- Aluna do curso técnico em Segurança do Trabalho: “Me identifiquei muito com a 

área, estou muito empolgada em colocá-la em prática”;  

- Aluna do curso técnico em Edificações: “Gosto da área em atuação”;  

- Aluno do curso técnico em Segurança do Trabalho: “Gosto de atuar na prevenção de 

acidentes”; 

- Aluno do curso técnico em Logística: “Trabalho na área de Logística”; 

- Aluna do curso técnico em Segurança do Trabalho: “Ainda tenho dúvidas se estou no 

curso certo”; 

- Aluna do curso técnico em Edificações: “Achei que o curso era mais completo”; 

- Aluna do curso técnico em Contabilidade: “Não consegui entrar na área de 

Contabilidade”; 

- Aluno do curso técnico em Segurança do Trabalho: “porque não consegui uma 

colocação na área”;  

- Aluna do curso técnico em Análises Clínicas: “Dificuldade no mercado de trabalho”;  

- Aluna do curso técnico em Farmácia: “Por falta de vagas para o curso de 

Enfermagem, optei por Farmácia”; 

- Aluna do curso técnico em Análises Clínicas: “Não era o que eu queria para mim”.  

 

Como o objeto deste estudo aponta para o olhar do aluno sobre sua formação, ao 

organizar os dados coletados, atentou-se para o fato de que na amostra estudada houve uma 

baixa quantidade de sujeitos que apresentaram dificuldade em entrar no mercado, o que não 

pode ser considerado como um elemento conclusivo da pesquisa, visto que posteriormente os 
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mesmos sujeitos apresentaram, em suas respostas, resultados negativos quanto à sua 

colocação no mercado. O que pode ser observado é a avaliação da qualidade dos cursos 

ofertados. 

Vale considerar que a aluna que respondeu “Não era o que eu queria para mim”, 

deixa claro em suas respostas posteriores que a realização do curso está sendo apenas para 

fins profissionais, ou seja, estudar para o mercado, sem a preocupação efetiva com a 

aprendizagem.   

Quando questionados sobre o Projeto Pedagógico do Colégio, os dados coletados 

apresentaram uma quantidade expressiva de alunos que o desconhecem, como podemos 

constatar no gráfico abaixo:  

 

Gráfico 12 - Conhecimento do projeto pedagógico da escola 

 

Em relação ao desconhecimento do projeto da escola, os alunos, em sua maioria, 

relataram que essa não era sua principal preocupação quando escolheram o curso. Porém, no 

diálogo com os alunos, foi possível notar que o projeto é apresentado indiretamente pelos 

docentes, na apresentação inicial de suas disciplinas, porém não são apresentados em sua 

plenitude. Ressalta-se que os projetos ficam em posse dos coordenadores dos cursos, que se 

mostram disponíveis para esclarecimentos dos alunos.  

Sobre a motivação para a realização do curso, nota-se que ocorreu um equilíbrio nas 

respostas apresentadas. 
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Gráfico 13 - Motivação do curso 

 

 A escolha dos alunos está relacionada ao melhor preparo para o mercado de trabalho. 

O que é relevante considerar nas respostas é que dos 38 (trinta e oito) alunos que escolheram 

buscar conhecimento sobre a profissão, 26 (vinte e seis) respostas são de pessoas que não têm 

nenhuma experiência na área de estudo. Estes sujeitos buscam o curso profissional para o 

ingresso em uma nova oportunidade de trabalho no mercado. 

Ao responderem sobre a proposta pedagógica da escola, como informado 

anteriormente, os docentes realizam adequadamente a apresentação dos principais objetivos 

de cada disciplina, o que é um fator positivo, pois o aluno não fica sem direcionamento do que 

e por que está estudando no curso, bem como nas disciplinas propostas no currículo escolar. 

 

 

Gráfico 14 - Objetivos das disciplinas 

 

Apenas duas alunas informaram que os professores não apresentaram os principais 
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objetivos das suas disciplinas. Uma delas era aluna do curso técnico em Segurança do 

Trabalho e a outra aluna era do curso técnico em Edificações. 

Quando questionados sobre a opção de formação profissional, quase 30% dos alunos 

responderam que o curso escolhido fora a sua segunda opção,. Os fatores que levaram a essa 

quantidade de sujeitos podem ser observados na questão número 7. 

 

 

Gráfico 15 - Opção de formação profissional 

 

 

Gráfico 16 - Justificativa da opção de formação profissional 

 

Em consonância com o objeto de estudo, as respostas sobre a justificativa da escolha 

do curso demonstram em números que os alunos do ensino profissional buscam sua formação 

principalmente porque almejam um enquadramento no mercado de trabalho para a melhoria 

de suas condições financeiras. Entre os 107 (cento e sete) alunos que responderam a pesquisa, 
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19 (dezenove) relataram que gostariam de ingressar no Ensino Superior, porém o valor do 

curso não se adequava ao orçamento familiar; 7 (sete) gostariam de ingressar no Ensino 

Superior, mas estavam inseguros para ingressarem diretamente no nível superior devido à 

incerteza de sua escolha; 1 (um) argumentou que tem indecisão pessoal; 1 (um) demonstrou 

interesse em outras áreas da Saúde; 4 (quatro) informaram que já possuíam outra formação.  

A escolha do curso demonstra isso, pois a maior parcela de alunos, como será 

apresentado no resultado das respostas da questão número 8, demonstra que os alunos não 

possuem experiência em sua área de estudo, ou seja, estão buscando novas oportunidades 

profissionais a partir de sua formação em uma nova área de conhecimento.  

Dos 42 (quarenta e dois) alunos que responderam estar na área que escolheram, 38 

(trinta e oito) sujeitos apresentaram as profissões em que estão atuando (figura 1). Os 65 

(sessenta e cinco) restantes buscam novos desafios profissionais a partir da formação técnica, 

o que para muitos surge como uma alternativa de mudança para ingressar no mercado 

profissional a partir de novos conhecimentos. 

 

Gráfico 17 - Experiência profissional 
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Figura 1 - Justificativa da experiência profissional 

 

Seguindo o planejamento da entrevista, relacionando o seu preparo educacional 

voltado para o mercado de trabalho, os participantes foram questionados sobre o currículo do 

curso para opinar se o mesmo estaria adequado às reais necessidades do mercado.   

 

 

Gráfico 18 - Adequação do currículo ao mercado 
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Dos 107 (cento e sete) participantes da pesquisa, apenas 18 (dezoito) responderam que 

os conteúdos não estão adequados ao mercado, sendo que 17 (dezessete) destes justificaram 

os motivos pelos quais eles entendem que os componentes curriculares precisam de 

adaptações e/ou melhorias (figura 2).  

 

 

Figura 2 - Justificativa da adequação do currículo ao mercado de trabalho 

 

Das justificativas apresentadas pelos alunos e egressos, o item que mais foi 
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questionado na amostra foi a necessidade de aulas práticas. Assim, mais uma vez a proposta 

de intervenção proposta neste trabalho, no capítulo 5, apresenta-se cada vez mais relevante no 

itinerário formativo do aluno do Colégio Nove de Julho. 

Tratando-se de cursos técnicos, evidentemente as pessoas que buscam esse tipo de 

formação estão interessadas em aprender uma profissão para desempenhar em uma empresa. 

Pensando nesse perfil de ingressante, questiona-se o porquê não pode ser diferente essa 

formação. A partir deste questionamento, foi proposto ao aluno uma formação técnica, mas 

que ao mesmo tempo o preparasse para exercer a sua cidadania, não apenas de modo técnico, 

como já discutido anteriormente por meio da contribuição  de Roggero (1998, 2010), Severino 

F. (2011, 2016) e Oliveira (2008). 

Pensando nisso, foi questionado se julgavam importante, no currículo de um curso 

técnico, existir uma formação voltada para recursos humanos, ou seja, não apenas uma 

formação do fazer, mas do fazer consciente da importância do porquê precisa ser feito. A 

preocupação é levar o aluno a entender que ele pode mais, que ele é capaz de fazer mais, de 

proporcionar melhores resultados a partir do entendimento de sua realidade de mundo.   

 

Gráfico 19 - Conhecimento de recursos humanos 

 

Positivamente, o retorno obtido na pesquisa apontou para o fato de que a maioria 

absoluta dos alunos tem interesse em uma formação voltada para  recursos humanos, em 

detrimento do tecnicismo predominante nos cursos. Contudo, reconhecem ser imprescindível 

a formação técnica para o bom desenvolvimento de suas ações de trabalho. De fato, mostram-

se satisfeitos com o curso, mas reconhecem que a formação humana poderá ampliar seus 

horizontes auxiliando-os na compreensão da complexidade em  que se dão as relações sociais 

e produtivas. 
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Frente aos resultados coletados é possível aprofundar a análise evidenciando a 

necessidade histórica de novos conhecimentos e pedagogias que os auxiliem na compreensão 

da realidade em que vivem. Pensar alternativas pedagógicas que promovam o diálogo entre as 

diferenças socioculturais é uma exigência do momento presente, pois as aquisições 

informacionais contribuíram, e muito, para ampliar e promover uma leitura de mundo 

freiriana, de tal modo que os conteúdos curriculares demandam formação profissional que se 

faça para além da técnica. Assim, é possível afirmar que algumas mudanças na composição 

curricular são necessárias. Mesmo porque os alunos entrevistados sentem-se atendidos em 

suas expectativas, mas demonstram sentir falta de conteúdos que os auxiliem na compreensão 

mais abrangente do mundo globalizado pelos multimeios.  

 Após a indagação dos motivos pelos quais o aluno ingressa no curso técnico, umas das 

hipóteses foi a de que o aluno tinha interesse pelo Ensino Superior, mas por outros motivos já 

relatados acabava não ingressando. Mediante esse fato, foi perguntado aos sujeitos se eles 

teriam interesse em ingressar no Ensino Superior. Posteriormente, foi questionado se 

buscavam uma formação em nível superior na mesma área de formação técnica, analisando se 

o aluno se adaptou à formação técnica que escolheu.   

Como apontado na questão 7, os alunos demonstraram interesse pelo Ensino Superior. 

Para isso, muitos ingressaram no Ensino Técnico, pleiteando melhores condições financeiras 

para que fosse possível o seu ingresso em outro nível educacional.  

Um grupo representativo de 85% da amostra informou em questionário que têm 

interesse pela Educação Superior. Além disso, outro fator positivo sobre sua formação foi a de 

que mais de 90% do entrevistados buscariam uma formação em nível superior na mesma área 

de sua formação técnica.    

 

Gráfico 20 - Interesse no ingresso do ensino superior 
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Gráfico 21 - Área de formação no ensino superior 

 

Este fator positivo, em consonância com as características do Colégio Nove de Julho 

apresentados no capítulo 2, aponta para um perfil da escola que busca a constante atualização 

de seus cursos, bem como para as propostas curriculares educacionais.  

Ainda sobre a graduação, foi solicitado aos sujeitos que apresentassem a sua opinião 

sobre os motivos pelos quais os estudantes buscam a Educação Superior.   

 

Gráfico 22 - Motivo da escolha do ensino superior 

 

Embora os dados coletados apresentem equilíbrio, observa-se que o pensamento do 

aluno não está plenamente focado em se tornar mão-de-obra para o mercado, mas sim em 

buscar uma formação que possibilite ampliar o seu universo cultural, valorizando a sua área 

de formação. Esse dado foi muito representativo para o trabalho, pois a proposta inicial do 

trabalho está em aprimorar a formação do aluno, tornando-o um cidadão reflexivo que possa 
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participar ativamente da sociedade, oferecendo sua força de trabalho, mas de um modo 

protagonista, consciente e questionador. 

Em relação à expectativa de ingresso no mercado de trabalho, a formação técnica 

oferece novas oportunidades. Considerando esta afirmação, foi questionado se os alunos e os 

egressos estão apresentando dificuldades para ingressar no mercado de trabalho. 

 

 

Gráfico 23 - Dificuldade de ingresso no mercado 

 

A resposta obtida foi um número similar. Praticamente 50% das respostas da amostra 

apresentaram reação positiva e os outros 50%, negativa. Então buscou-se saber os motivos, 

pela opinião dos entrevistados, que fazem com que exista a dificuldade de ingressar no 

mercado de trabalho. Houve uma variedade de respostas, as quais são apresentadas a seguir, 

na figura 3.  
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Figura 3 - Justificativa da dificuldade de ingresso no mercado 

 

A resposta foi relevante para a proposta deste estudo: ausência de experiência. Esta 

informação vai ao encontro do trabalho, pois afinal, busca-se como proposta de intervenção, 

uma complementação pedagógica para os alunos dos cursos. Outro fator que não pode deixar 

de ser considerado, que aliás, foi relatado em diversas respostas, foi o da crise econômica, a 

qual contribui para o desemprego.  

Os resultados obtidos na pesquisa apontam alunos que, em bom número, 

demonstraram-se satisfeitos com os seus cursos e a qualidade dos componentes curriculares, 

afirmando que ela contribui para o seu preparo e ingresso no mercado de trabalho. Esta 

afirmação é feita considerando que, quando questionados em relação ao preparo para o 

mercado, a contribuição do curso para sua formação e o seu nível de satisfação foram 

apontados resultados favoráveis na tabulação dos dados da pesquisa. 

Solicitou-se aos alunos que apresentaram descontentamento com preparo do curso 

para o mercado de trabalho. Na pesquisa, apenas 8 (oito) sujeitos, dentre os quais se 

demonstraram insatisfeito com a formação, apresentaram os motivos de seu 

descontentamento. Essas informações foram apresentadas na figura 4, a seguir. 
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Gráfico 24 - Preparo do curso para o mercado 

 

 

Figura 4 - Justificativa do preparo para o mercado 

 

Gráfico 25 - Contribuição formativa do curso 
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Relacionado às principais contribuições do curso para a sua formação, 86% dos alunos 

e egressos demonstraram satisfação. Além disso, constatou-se que a maioria dos entrevistados 

busca o curso para obter uma formação profissional para ingresso no mercado de trabalho. 

Porém, como já pontuado anteriormente, os alunos entrevistados demonstraram interesse em 

garantir uma formação profissional, mas ao mesmo tempo, em garantir uma formação que 

possibilite a sua participação cidadã na sociedade. 

 

Gráfico 26 - Nível de satisfação 

 

Partindo da informação de que os participantes das entrevistas demonstraram 

satisfação com seu itinerário formativo, analisou-se o grau de satisfação dos egressos dos 

cursos técnicos oferecidos pelo Colégio Nove de Julho. Para isso foram aplicadas duas 

perguntas relacionadas a egressos do Ensino Profissional. Na primeira, questionou-se se os 

sujeitos da pesquisa conhecem ex-alunos desta modalidade de ensino. Em um segundo 

questionamento, buscou-se apontamento sobre o grau de satisfação desses alunos. 

Nos resultados apresentados, 67,30% dos participantes responderam que conheciam 

ex-alunos do Ensino Técnico. Desta amostra, cerca de 60%, segundo as opiniões dos 

participantes, apresentaram-se satisfeitos quando questionados sobre seu nível de satisfação. 

Poucos apontaram insatisfação, sendo apenas 9 (nove) do total de respostas.  
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Gráfico 27 - Conhecimento de ex-alunos 

 

 

Gráfico 28 - Nível de satisfação do ex-aluno 

 

 

Da amostra aleatória composta de alunos com perfil diferenciado em termos de classe 

social, poder aquisitivo e formação cultural, além de etnias diversificadas, bem como 

advindos de bairros com maioria de moradores proletários e diversificada formação cultural, 

realizou-se a caracterização de todos os sujeitos da pesquisa. Levantou-se informações 

relacionadas aos cursos, como currículo e itinerário formativo para, a partir da coleta e 

tabulação de todos os dados, realizar os questionários relacionados à proposta de intervenção 

do trabalho. 

Para isso, foram feitas quatro perguntas finais no questionário, sendo todas de caráter 
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exploratório, objetivando fomentar dados para propor à Direção escolar novas propostas 

pedagógicas que podem ser de grande contribuição para o aprimoramento dos cursos técnicos 

oferecidos no Colégio Nove de Julho.  

Primeiramente, investigou-se se os alunos e egressos possuíam conhecimento de 

espaços que poderiam ser utilizados em sua formação dentro da estrutura da instituição. Em 

seguida, foi feito o questionamento sobre atividades extracurriculares executadas dentro ou 

fora do espaço escolar, bem como o seu papel na formação dos alunos. Por fim, foi 

perguntado se o participante da pesquisa estaria disposto a participar de oficinas de 

aprendizagem, oferecidas como complementação pedagógica. 

 

 

Gráfico 29 - Espaço para complementação da formação 

 

Sobre o conhecimento dos espaços pedagógicos do colégio, a maioria dos 

respondentes informou que a instituição oferece estrutura para aplicação de atividades 

educacionais. Por se tratar de um colégio que divide o mesmo espaço de uma Universidade, a 

estrutura foi avaliada como adequada.  

No entanto, mesmo com toda a infraestrutura disponível para o colégio técnico, 10 

(dez) respostas da entrevista apresentaram resultados desfavoráveis, os quais estão listados a 

seguir, na figura 5. 

 



 
 
 

92 
 

 

Figura 5 - Justificativa da complementação da formação 

 

Sobre as atividades extracurriculares executadas, o resultado apresentou dados 

desfavoráveis, visto que quase 60% dos entrevistados responderam que nunca participaram de 

nenhuma atividade acadêmica, o que é surpreendente, pois na proposta pedagógica dos 

cursos, estas atividades estão previstas como um componente do itinerário formativo do 

aluno.  

Apenas uma parcela de 36,4% dos questionários respondidos forneceu informações 

positivas de que realiza atividades culturais, além dos componentes curriculares. Esse dado 

pontua-se como alarmante, pois o curso profissional requer a execução de atividades fora da 

sala de aula, propondo a teoria aliada à prática profissional. Sendo assim, destaca-se a 

necessidade de realização de atividades extracurriculares, as quais possam contribuir com a 

formação do aluno. 
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Gráfico 30 - Participação em atividades extracurriculares 

 

A seguir são apresentados os dados relativos às expectativas dos sujeitos pesquisados 

em relação ao papel das oficinas pedagógicas de aprendizagem. 

  

 

Gráfico 31 - Papel das atividades extracurriculares 

 

Observa-se, pelos dados apresentados, que a maioria absoluta, representada por 59,8% 

dos entrevistados, entende que oficinas pedagógicas de aprendizagem podem servir como um 

meio de complementar a sua formação técnica. E somadas as demais respostas, cerca de 

aproximadamente 40% entendem que a formação pode preencher lacunas de aprendizagem ou 

consolidar os conteúdos do curso. 

Como último questionamento do pesquisa, foi solicitada a demonstração do interesse 

em participar de oficinas pedagógicas de aprendizagem: 
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Gráfico 32 - Interesse em participar de oficinas educacionais 

 

Um número expressivo de 86,9% dos entrevistados respondeu positivamente à 

proposta de realização de complementação pedagógica. Assim, a partir da coleta de dados na 

pesquisa, bem como o estudo histórico do trabalho e os meios de ingresso no mercado, foram 

pensadas oficinas pedagógicas de aprendizagem com o objetivo de preencher lacunas no 

processo de formação do aluno. No entanto, a ideia é fazer com que o aluno ou egresso dos 

cursos tenha a possibilidade de tornar a sua formação mais completa, não só com a 

instrumentalização técnica, mas com possibilidades de lhe proporcionar outras capacitações 

como liderança, organização, autonomia e visão de seu papel na empresa e na sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

95 
 

CAPÍTULO V – A FORMAÇÃO DO ALUNO DO ENSINO 

PROFISSIONALIZANTE NA INSTITUIÇÃO PESQUISADA E UMA 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

 A partir das contribuições teóricas de Adorno (1985) e Freire (1987), bem como da 

análise do curso a partir do olhar dos sujeitos participantes da pesquisa, buscou-se com esse 

trabalho, aprimorar o itinerário formativo dos egressos, a fim de garantir eficácia em sua 

busca profissional. O olhar que se projetou o estudo foi o de repensar as maneiras de 

aperfeiçoar as dificuldades dos alunos em seu processo de formação, não só pensando em sua 

preparação para o mercado, mas sim em sua formação pessoal, como um cidadão que se torna 

um sujeito ativo na sociedade.    

Oliveira (2008, p.51) afirma: “a escola deveria ser pensada de maneira desinteressada. 

Uma característica dessa escola é ser ‘desinteressada’, ou seja, seu currículo não tem 

vinculação com o mercado de trabalho”.   

 

Fica, assim, evidenciado que a escola unitária proposta por Gramsci não é a 

escola que tem o objetivo de formar técnicos e, muito menos tecnólogos. É uma 

escola preparatória, que dá uma visão geral do chamado mundo do trabalho e 

que, para atingir esse objetivo, oferece a seus alunos a oportunidade de aplicar 

conhecimentos teóricos em atividades práticas típicas de diferentes áreas 

profissionais, sem a obrigação de prepará-los para o desempenho de atividades 

profissionais específicas. (Oliveira, 2008, p.51). 

 

Por meio dessa concepção escolar, seria possível uma formação mais humanista 

corroborando questões intelectuais com o trabalho manual, oferecendo aos educandos 

métodos práticos, por meio de oficinas, que os motivem no aprimoramento de suas 

habilidades técnicas e humanas para melhor prepará-lo para o mercado de trabalho, não 

apenas com a noção tecnicista, mas de modo que eles entendam a importância da execução de 

suas atividades. Assim, o aluno poderia conquistar a sua emancipação de uma maneira 

diferente da que é exigida pelo mercado, como a maneira criticada por Severino F. (2016).   

Severino F. (2016) destaca o papel emancipador da apropriação de cultura: 

 

A correspondência entre a crise da cultura e a crise da educação pode ser 
sintetizada sob o aspecto de uma redução da racionalidade à 

instrumentalização integral do mundo no campo do conhecimento e 

corresponde no campo educativo à redução da educação a desinformação, 

resultando numa cegueira induzida associada, sem nenhuma dificuldade, a 
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normalidade alheia à necessidade de autorreflexão. (SEVERINO F., 2016, p. 

167).  
À luz do pensamento de Severino F. (2016), pode-se pensar que para o egresso ser de 

fato um cidadão autônomo, a formação no nível médio profissionalizante deixa a desejar e 

torna-se quase sempre inexistente, pois está baseada em normas tecnicistas, que moldam a 

mão-de-obra para o mercado. 

Oliveira (2008) faz a crítica de que muitos educadores brasileiros de orientação 

marxista lutaram para que esses conceitos fossem introduzidos nas reformas pelas quais 

passou a Educação no Brasil nas duas últimas décadas do século XX e nas peças legais do 

início do século XXI, porém sem sucesso.  

Na criação da proposta de intervenção, foi pensado um projeto de aprimoramento no 

itinerário formativo dos alunos, com ênfase em questões que se apresentam como condições 

limitadoras, dificultado o seu ingresso no mercado de trabalho, bem como a sua apropriação 

de cultura.  

A partir dos resultados e indicadores sociais emergentes da pesquisa constatamos a 

necessidade de elaborar um instrumento que permitisse a devolução dos resultados a que 

chegamos para debate e reavaliação dos pontos que fragilizam a formação profissional 

recebida pelos egressos. Embora aproximadamente 90/º dos respondentes afirmassem estarem 

satisfeitos com os conteúdos recebidos é preciso considerar um desvio padrão daqueles que 

responderam de forma subjetiva e apressada sem avaliar o que estava sendo perguntado. 

  Esta consideração é importante para reavaliar o processo de investigação e também 

oferecer uma devolutiva para a Instituição que permitiu a realização do trabalho, bem como 

para os professores, alunos e demais pessoas que contribuíram para a construção do trabalho, 

e, também, aqueles que, mesmo não participando da pesquisa, interagem nesta instituição 

escolar. 

 Frente a esta necessidade buscou-se produzir um projeto idealizado a partir dos  

resultados da pesquisa e que será aplicado como projeto piloto nos cursos do Ensino 

Profissionalizante da unidade estudada.  

Finalizando esta etapa, haverá um momento de reavaliação que contará com a 

participação da equipe gestora, professores e alunos. Serão incorporadas sugestões e acertos a 

partir dos debates envolvendo diálogo com os participantes. 

 Num segundo momento, o projeto de intervenção poderá ser aplicado anualmente,  

contando para isso com a participação dos novos egressos do curso de Licenciatura em 

Pedagogia da Instituição estudada. Este Projeto de Intervenção será exposto a seguir. 
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O PROJETO PARA OFICINAS PEDAGÓGICAS DE APRENDIZAGEM 

Apresentação  

 

O projeto de intervenção foi planejado a partir dos dados coletados em questionários 

respondidos pelos sujeitos participantes da pesquisa. A construção do questionário foi 

concebida na intenção de entender o olhar do estudante do ensino profissional, buscando 

saber quais suas expectativas formativas, bem como dificuldades e desafios no ingresso 

profissional.  

Palavras Chave: intervenção pedagógica, processo formativo; emancipação 

1. Concepção do Projeto 

 

A oficina, mediada pela ação dialógica, pretende refletir sobre as práticas de ensino e 

aprendizagem que formam o profissional para atuação no nível operacional técnico e, 

também,  ressaltar a necessidade de que a formação profissional deve contemplar a aquisição 

de conhecimentos e conceitos próprios de referências que permitam uma leitura de mundo 

mais humanizada e democrática, compatível com a realidade midiática em que vivemos. A 

oficina então, se constitui como uma ferramenta que possibilita a reflexão sobre o processo 

formativo, compatível com o momento de uma realidade permeada por tecnologia 

informacional, que até o momento não foi devidamente interpretada pelos cursos 

profissionalizantes. Objetiva, portanto, colocar à disposição do aluno conceitos e categorias 

do universo freiriano que complementam sua formação para além dos interesses puramente 

técnicos, próprios de uma sociedade automizada que tende ao desaparecimento, frente ao 

processo de mudanças iniciado pela inserção da informática e multimeios. 

 

Palabras clave: Ensino técnico; Perfil profissional; mercado de trabalho 



 
 
 

98 
 

 

 

Figura 6 - As oficinas de aprendizagem 

  

 

Figura 7 - As oficinas de aprendizagem 

 

A expectativa do projeto é fazer com que o aluno possa receber, além de uma 

formação técnica (objetivo de seu ingresso no curso), uma formação complementar de sua 

escolha. A proposta é que o participante do projeto possa aprimorar sua formação, 

trabalhando por meio de oficinas pedagógicas de aprendizagem, em espaços em que os 

saberes possam ser desenvolvidos como uma formação complementar, desenvolvendo assim, 

habilidades que o egresso sinta que não tenha se apropriado adequadamente em sua formação 
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técnica. 

2. Objeto do Projeto 

 

Garantir ao egresso dos cursos uma formação complementar em espaços de 

aprendizagem. 

3. Objetivos 

 

Os objetivos das oficinas pedagógicas de aprendizagem enfatizam uma formação 

complementar para os alunos, fazendo com que os cursos valorizem ainda mais o futuro 

egresso da Instituição estudada. 

3.1. Objetivo Geral  

 

O principal objetivo é fazer com que o ingressante de qualquer curso do Ensino 

Profissional Técnico saiba que além de sua formação técnica, possa ser oferecido a ele um 

reforço pedagógico voltado para o desenvolvimento de habilidades mercadológicas, as quais 

contribuam para o ingresso no mercado, além de garantir mais segurança para participar de 

recrutamentos e seleções nas empresas, fazendo com que se prepare para a prática de 

cidadania. 

3.2. Objetivos Específicos 

 

Além de preparar o aluno e futuro egresso para o mercado, o projeto objetiva 

desenvolver competências complementares, as quais favoreçam o desenvolvimento de sua 

autonomia, uso de tecnologias, prática de redação empresarial, preparo para entrevista, 

elaboração de currículo, capacidade de relacionamento em grupo, proatividade e liderança. 

4. Justificativa 

 

A proposta de intervenção se justifica pela ideia de que para a Instituição a 

preocupação com o desenvolvimento de competências complementares dos alunos e egressos 

pode se tornar um diferencial nos cursos. Em geral, a satisfação dos alunos e egressos apontou 
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na pesquisa um nível elevado, porém muitos ainda apresentam expectativas mercadológicas. 

As expectativas são voltadas em conseguir o emprego e poder atuar na área de sua escolha.  

Para a instituição é possível que, com a aplicação do projeto, possa motivar o 

estudante a se desenvolver mais, assim fazendo com que sua satisfação e a qualidade 

formativa aumente, o que pode ser uma grande oportunidade para o Colégio. Nos relatos dos 

alunos, pode-se observar a carência de desenvolvimento de habilidades complementares. 

Assim, foi pensada a proposta de realização de oficinas que possam aprimorar ou desenvolver 

as competências que os estudantes dos cursos buscam para o seu sucesso no ingresso 

profissional.  

5. Hipóteses 

 

Na concepção do projeto, partiu-se da ideia de que o egresso dos cursos da instituição 

analisada estava encontrando dificuldades de ingresso no mercado. Considera-se que o fator 

desemprego aliado a uma crise financeira mundial dificulta o processo. No entanto, a análise 

parte não somente do fator crise, mas das dificuldades encontradas pelos alunos.  

 Assim, o olhar do estudo partiu das necessidades e anseios apresentados pelos sujeitos 

pesquisados. Com isso, verificou-se um número expressivo de 86,9% de interessados em 

participar de oficinas pedagógicas de aprendizagem, sendo que 59,8% pensam que o papel é 

complementar à sua formação técnica. 

 Então foram levantadas duas hipóteses. A primeira é que falta ao aluno o 

desenvolvimento de competências complementares; a segunda é que o aluno não deixa claro 

quais são as suas dificuldades pedagógicas. 

6. Proposta de Aplicação do Projeto 

 

A ideia é a de que as oficinas pedagógicas de aprendizagem sejam aplicadas em 

horários alternativos ou aos sábados. Para aplicação do projeto um fator que deve ser 

considerado é se haverá custo adicional para o aluno. 

Pensando nisso, o projeto foi planejado de maneira que não haja nenhum acréscimo na 

mensalidade do aluno, ao contrário, seja um ganho para a sua formação. Em contrapartida, 

não pode ser um projeto que traria algum tipo de ônus para a Instituição. Para se planejar isso, 

a proposta precisou contemplar uma adequação que não trouxesse prejuízo para ambos os 

lados. 
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Assim, a ideia é que três partes possam se beneficiar com a implantação da proposta: 

- O estudante do curso; 

- O egresso do curso de Licenciatura em Pedagogia oferecido na Instituição; 

- A instituição. 

 

O estudante do curso: como mencionado anteriormente, o aluno e futuro egresso terá 

como um ganho em sua formação, poder trabalhar habilidades e competências em seu 

itinerário formativo, de acordo com aquilo que ele julgar necessário para seu 

desenvolvimento, sem a cobrança extra de nenhum valor. 

Egresso do curso de Licenciatura em Pedagogia: para os alunos que se formam nos 

cursos, seria uma maneira de colocar em prática o seu aprendizado adquirido no curso, que é 

de formação de professores. Em sua capacitação como futuro professor, torna-se necessária a 

prática do estágio, bem como a vivência em sala de aula. Portanto, a sua participação como 

mediador de oficinas seriam um ganho, pois além de desenvolver-se como docente, também 

pode ser uma oportunidade para vir a se tornar um futuro professor efetivo da Instituição. 

A instituição: para a instituição o ganho principal seria a valorização dos cursos pelos 

alunos e egressos. Além disso, outro ganho seria no preparo dos alunos egressos da 

Licenciatura em Pedagogia para ingressarem como futuros docentes, visto que estaria 

valorizando o curso e motivando a capacitação por meio de um estágio realizado na própria 

Instituição. 

6.1. Oficinas Oferecidas 

 

Buscando atender os objetivos específicos do projeto que é o desenvolvimento da 

autonomia dos alunos, uso de tecnologias, prática de redação empresarial, preparo para 

entrevista, elaboração de currículo, capacidade de relacionamento em grupo, proatividade e 

liderança, foram pensados os seguintes eixos temáticos para oficinas: 

- Como elaborar um currículo; 

- A importância do uso de tecnologias; 

- Como se preparar para a entrevista de emprego; 

- A construção de equipes de sucesso; 

- A gestão eficaz com líderes participativos; 
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Figura 8 - Etapas do projeto 

 

6.2. Sugestão de Duração do Projeto 

 

Como se trata de um projeto de formação complementar, a proposta inicial de duração 

seria de 4 aulas ou 1 mês para cada oficina. O tempo para aplicação seria de 4 horas de aulas 

ministradas. Havendo necessidade de adaptação, a instituição estaria livre para fazer qualquer 

adaptação no horário e duração.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa teve por objeto a perspectiva do estudante do Ensino Médio 

Profissionalizante sobre sua formação. Com o objetivo de investigar o grau de satisfação 

desse aluno com relação à sua futura inserção profissional, adotou-se como instrumento de 

pesquisa entrevistas estruturadas em formato de questionário. Foram avaliados o perfil do 

aluno e sua avaliação relacionada à sua formação técnica profissional. Buscou-se responder se 

na formação técnica se faz necessária a aplicação de formação complementar para o 

desenvolvimento de habilidades e competências complementares dos alunos e egressos. 

Após a apresentação da história do ensino profissionalizante, considerando os fatores 

que contribuíram para o surgimento e crescimento do ensino profissional técnico, o estudo foi 

balizado pelas contribuições de Adorno, que discute o conceito de esclarecimento sobre a 

produção do conhecimento articulando a crítica promovida pela escola de Frankfurt à técnica 

praticada pela modernização econômica e cultural. Mediados pela reflexão que este autor 

apresenta sobre a teoria crítica e aplicando o conceito de semiformação, foi feito um 

diagnóstico das condições históricas que subordinam estes indivíduos a tarefas que os 

impedem de buscarem sua autonomia. Além disso, as contribuições de Freire foram de 

fundamental importância para a compreensão dos elementos contidos numa proposta 

emancipatória dos indivíduos que podem vir a se tornar protagonistas de suas ações, no 

exercício de seu processo de aprendizagem. 

O Ensino Profissional Técnico, como apresentado em sua trajetória histórica, sempre 

foi um meio de fornecer mão-de-obra para o mercado. No entanto, demonstrou-se como um 

tipo de formação que muitas vezes não valoriza a capacidade crítica do aluno que pode se 

transformar numa prática para a liberdade, se incorporar na sua gestão cotidiana os 

pressupostos freirianos sobre Educação. 

 Pode-se averiguar durante o estudo que os alunos demonstram preocupação em 

ingressar no curso, com o objetivo de conseguir um emprego e garantir uma renda. Em alguns 

casos, fora de sua área de interesse, mas objetivando apenas servir às empresas.  

Assim, a preocupação que moveu a pesquisa não foi aquela voltada para mudar o 

conceito da formação técnica, que dada a sua especificidade pode atender a demanda do 

mercado. O que se pretendeu foi identificar e discutir os impasses que dificultam a leitura de 

mundo mais plena e que torna os sujeitos conscientes de sua capacidade de conduzir sua 

própria vida.   
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Os resultados da pesquisa fomentaram informações que nortearam a elaboração de um 

instrumento de intervenção voltada para a melhoria do itinerário formativo dos alunos. A 

proposta foi fazer com que a formação profissional se tornasse mais completa, ou seja, formar 

o aluno considerando não só a sua necessidade de ingresso no mercado e o aprendizado de 

uma profissão, mas também, desenvolver em seu curso, alternativas formativas, sugeridas em 

oficinas pedagógicas de aprendizagem, que possam fazer com que o egresso do curso seja 

mais reflexivo, tenha mais preparo para participar de um processo seletivo, desenvolva 

habilidades de liderança, motivando a sua autonomia, além de ser capaz de elaborar um bom 

currículo, por meio do uso da informática, que foi oferecida a ele como um aprimoramento de 

habilidades técnicas. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO (UNINOVE) 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Convido-o a participar como voluntário da pesquisa “A formação profissional na 

perspectiva de estudantes do ensino médio profissionalizante”. A qualquer momento, é 

permitido a desistência e a retirada de seu consentimento. O objetivo principal deste estudo é 

avaliar as dificuldades dos alunos do ensino profissionalizante para entrar no mercado de 

trabalho. Informo que os resultados obtidos poderão ser divulgados em periódicos 

acadêmicos, congressos ou qualquer outro tipo de evento, porém o seu nome será mantido em 

sigilo. Caso haja dúvidas sobre a pesquisa e sua participação, agora ou a qualquer momento, 

você poderá fazer contato com o pesquisador. 

 

Estou ciente e aceito participar da pesquisa, com total esclarecimento sobre o teor e os 

objetivos da pesquisa. 

 

 

 

 

  

 

 

Pesquisador responsável: Vitor Neves Barbosa  

Orientadora: Professora Dra. Francisca Eleodora Santos Severino 

Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 612 – tel: 3665-9312 
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Apêndice B: Roteiro de Entrevista 
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