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RESUMO

Esta pesquisa teve como objetivo analisar a formação ofertada pelo Centro Vocacional
Tecnológico (CVT), na Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC), e averiguar em que
proporção essa formação contribuiu para o processo de inclusão social de seus alunos,
mediante a inserção dos mesmos no mercado de trabalho. Pretendeu-se, com essa pesquisa,
verificar, junto aos egressos, em que medida o CVT colaborou, profissionalmente, em suas
vidas; analisar as condições da instituição para oferecer a formação satisfatória para que o
aluno possa ser inserido no mercado de trabalho; e, conferir se estão de acordo com o marcoconceitual do Programa de Implantação e Modernização dos Centros Vocacionais
Tecnológicos, elaborado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social
(SECIS), de 2008. Para a elaboração deste trabalho, foi feita, inicialmente, uma breve análise
da trajetória da educação profissional no Brasil, traçando, portanto, as relações entre trabalho
e educação. Foram abordadas tanto as políticas educacionais relativas à educação
profissional, durante o período republicano, quanto à influência que o mercado produtivo
exerce sobre as políticas de educação profissional. E, por fim, foi realizada a pesquisa de
campo no CVT de Marechal Hermes, vinculado à FAETEC, na qual foram usados como
instrumentos de coleta de dados um questionário, que foi respondido por um total de 49
alunos concluintes, distribuídos em quatro turmas de cursos profissionalizantes; e, entrevistas
realizadas com 7 egressos e 4 professores/instrutores de cursos do CVT. Os resultados
revelaram que os cursos ofertados pelo CVT estão em consonância com a lógica de formação
e capacitação profissional estabelecida a partir da reestruturação produtiva na década de 1990,
reforçando a ideia de competência e empregabilidade. Contudo, o CVT de Marechal Hermes
não está de acordo com o marco-conceitual do Programa de Implantação e Modernização dos
Centros Vocacionais Tecnológicos, elaborado pela SECIS de 2008. Embora essa formação
profissional não garanta inserção no mercado de trabalho, ampliam-se as chances de o aluno
obter um emprego na área da indústria ou prestação de serviços, após, a conclusão do curso.
Assim, a formação ofertada está ligada a um processo de inclusão produtiva, promovendo as
condições básicas para a obtenção de trabalho e renda. Nesse contexto, a formação em
questão não garante, necessariamente, inclusão social. Entretanto, a inclusão para pessoas
com extrema vulnerabilidade social pode ter significado diferente das que não estão inseridas
nessa situação. A pobreza extrema e a necessidade diária de sobrevivência fazem com que
qualquer curso de capacitação profissional que os ajude a conseguir trabalho e renda seja um
avanço, podendo, inclusive, despertar o desejo de prosseguir com os estudos e tentar
materializar sonhos e desejos de uma vida melhor que, devido às poucas condições
financeiras, não puderam ser realizados no passado.
Palavras-chave: Qualificação profissional. Inclusão social. Empregabilidade. Centros
Vocacionais Tecnológicos.
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ABSTRACT

This research aimed to analyze the training offered by the Technological Vocational Center
(CVT), in the Technical School Support Foundation (FAETEC), and to investigate to what
extent this training contributed to the process of social inclusion of its students, through their
insertion in the job market. It was intended with this research to verify, with the graduate
students, to what extent the CVT collaborated professionally in their lives; analyze the
conditions of the institution to offer satisfactory training so that the student can be inserted in
the job market; and, to verify if they are in accordance with the conceptual framework of the
Program for the Implementation and Modernization of Vocational Technological Centers,
elaborated by the Secretary of Science and Technology for Social Inclusion (SECIS) of 2008.
For the elaboration of this work, initially it was made a brief analysis of the trajectory of
professional education in Brazil, thus tracing the relations between work and education. Both
the educational policies related to professional education, during the republican period, and
the influence of the productive market on professional education policies were discussed.
Finally, field research was carried out in the CVT of Marechal Hermes, linked to FAETEC.
The research included documentary analysis and field research, in which were used, as
instruments of data collection, a questionnaire, that was answered by 49 graduate students,
distributed in four classes of professional courses, and interviews with 7 graduate students and
4 teachers/instructors of CVT courses. The results showed that the courses offered by the
CVT are adequate with the logic of professional training and qualification established by the
productive restructuring in the 1990s, reinforcing the idea of competence and employability.
It was also verified that the CVT of Marechal Hermes is not in agreement with the conceptual
framework of the Program for the Implementation and Modernization of Vocational
Technology Centers, prepared by the SECIS of 2008. Although this professional training
does not guarantee insertion in the job market, the chances of the student getting a job in the
industry or services after the completion of the course are increased. Thus, the training offered
is linked to a process of productive inclusion, promoting the basic conditions for obtaining
work and income. In this context, the training in question does not necessarily guarantee
social inclusion. However, inclusion for people with extreme social vulnerability may have a
different meaning from those who are not included in this situation. Extreme poverty and the
daily need for survival make any professional training course that helps them achieve work
and income an advance, and may even arouse the desire to continue with their studies and try
to materialize dreams and desires of a lifetime better that due to the poor financial conditions,
could not be realized in the past.
Keywords: Professional qualification. Social inclusion. Employability. Technological
Vocational Centers.
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INTRODUÇÃO

O tema inclusão social é muito complexo e de difícil compreensão, pois tem aplicabilidade
em diversas áreas, tais como: educação e saúde. Sendo assim, o conceito de inclusão social
sofre variações conforme as diversas situações em que as sociedades se apresentam, já que as
formas de excluir possuem características distintas em cada contexto histórico. Para Sassaki
(1997), a inclusão social deve ser entendida como, primeiramente, uma mudança na
mentalidade da sociedade, ou seja, é preciso que a mesma seja capaz de entender as
necessidades de pessoas com algum tipo de vulnerabilidade e adaptar-se com o intuito de
ajudá-las a desenvolver suas habilidades e exercer, de maneira plena, a sua cidadania. Embora
o autor esteja falando de inclusão social para pessoas com necessidades especiais, é essencial a
mudança da mentalidade da sociedade como pré-requisito para a construção da inclusão social
nas mais variadas áreas.
No caso dos idosos, também há necessidade de mudança da mentalidade, pois a velhice
ainda é vista de forma negativa e, em muitos casos, envelhecer é ser condenado à exclusão
social e ao isolamento. Em decorrência do envelhecimento, há uma perda gradativa do vigor
físico e da saúde que poderá culminar com a redução da capacidade cognitiva que, em algumas
situações, leva ao rompimento dos laços familiares e de amizade. Não basta que o idoso saiba
que ele é muito importante, é preciso que a própria sociedade reconheça e divulgue essa
importância, pois muitas vezes o simples reconhecimento pode ajudar na inserção dos idosos na
sociedade.
Não valorizar e não zelar pelo bem-estar dos nossos velhos é, a médio e longo prazo,
condenar a si mesmo. Assim, para a efetiva inclusão do idoso, é preciso mudar a concepção
excludente de sociedade que, muitas vezes, além de não cuidar deles, os escondem e tratam o
assunto do envelhecimento como tabu, pois de acordo com Beauvoir (1990, p.8) “para a
sociedade a velhice aparece como uma espécie de segredo vergonhoso, do qual é indecente
falar”.
Um dos caminhos para entender o conceito de inclusão é a busca da compreensão do seu
oposto, a exclusão. A exclusão, assim como a inclusão, se apresenta de diversas formas,
contudo para Faleiros (2006), inclusão e exclusão estão profundamente ligadas. A exclusão
social se faz presente em várias situações, tornando-se difícil elencar todas as causas geradoras
da mesma. Como várias modalidades de exclusão social decorrem do estado de pobreza,
podemos estabelecer que uma forma geradora de exclusão social é a pobreza, sobretudo a
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extrema pobreza. Assim, criar ações com o intuito de diminuir a pobreza é uma forma de
combater a exclusão social.
Não se pode afirmar que exclusão social e pobreza sejam sinônimos, mas é possível inferir
que, numa sociedade desigual, a falta de recursos financeiros restringe e, em alguns casos,
impede o acesso a benefícios, tais como: educação de qualidade, saúde e lazer. Entretanto, a
desigualdade é um princípio inerente a qualquer estrutura social de classes, visto que está
ligada a diferentes capacidades de articulação e de acumulação dos atores de uma determinada
sociedade, seja acumulação material ou social. Para Rodrigues et al (1999, p. 64),

A exclusão surge com a agudização das desigualdades
(indissociáveis dos mecanismos de produção destas), resultando
numa dialéctica de oposição entre aqueles que efectivamente
mobilizam os seus recursos no sentido de uma participação
social plena e aqueles que, por falta desses mesmos recursos
(recursos que ultrapassam a esfera econômica, englobando
ainda aqueles que derivam dos capitais cultural e social dos
actores sociais), se encontram incapacitados para o fazer.

De um modo geral, quando identificamos uma parcela da sociedade que, devido ao alto
grau de pobreza, não goza dos mesmos benefícios disponibilizados a outras parcelas da mesma,
podemos afirmar que os membros da primeira são excluídos socialmente. Sendo assim, para
que esse grupo possa ser considerado incluído socialmente, será preciso criar ações para que os
mesmos possam usufruir dos direitos sociais que, em tese, já pertencem a eles, uma vez que
todos são iguais perante à Lei.
A exclusão social pode derivar-se de inúmeros fatores, dentre eles podemos citar pessoas
com necessidades especiais ou o envelhecimento do ser humano. Entretanto, nesse trabalho,
trataremos do assunto fazendo um recorte da exclusão social derivada do estado de pobreza,
isto é, da exclusão decorrente da falta de recursos, associado, principalmente, ao desemprego.
Nesse sentido, combater o desemprego é uma das formas de combater a pobreza e a exclusão
social. Sendo assim, em consonância com a Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão
Social (SECIS) ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), consideramos, neste
trabalho, o encaminhamento com o sentido de uma efetiva inserção no mercado de trabalho, o
principal indicador de inclusão social.
Nesse contexto, proporcionar cursos de formação profissional na área científicotecnológica, visando à redução das desigualdades sociais, culturais e econômicas e o devido
encaminhamento (inserção) no mercado de trabalho são, dentre outros, os objetivos do
Programa de Implantação e Modernização dos Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT) que
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foi implementado pela SECIS. Entretanto, o principal indicador de inclusão social estabelecido
pela SECIS (2008) é o encaminhamento (inserção) no mercado de trabalho, visto que deve
haver uma articulação entre CVT e o tecido produtivo local para o aproveitamento dos
concluintes dos cursos de formação profissional.
O acesso ao emprego e renda é uma forma de combater exclusão social que atinge com
mais intensidade os mais pobres, pobreza esta que foi intensificada, em especial, nos países
periféricos, a partir do último quartil do século XX devido ao desemprego decorrente da
reestruturação produtiva que se estabelece sob o ideário neoliberal. No Brasil, a reestruturação
torna-se mais significativa a partir da década de 1990, período em que o país substituiu seu
modelo de industrialização que utilizava elevados contingentes de trabalhadores (sistema
fordista/keynesiano) por um modelo mais flexível que, devido aos avanços tecnológicos,
aumentou a produtividade e diminuiu o tempo de trabalho por unidade produzida (ANTUNES,
2006).
A substituição da base eletromecânica pela base microeletrônica de produção ocasionou
mudanças profundas no mundo do trabalho. Para Antunes (2006), essas mudanças
caracterizam-se basicamente pela: alteração das relações de trabalho dentro das empresas;
aumento de produtividade e a consequente diminuição dos ciclos de produção; consolidação da
eletrônica e da informática nos processos produtivos; qualificação e requalificação dos
trabalhadores para uma formação polivalente que, neste contexto, é de suma importância para a
otimização dos processos produtivos.
Nesse período, a velha relação de um homem para uma máquina, que caracterizava o
sistema fordista de produção, já não se sustentava. O desenvolvimento tecnológico promoveu a
otimização dessa razão, pois segundo Antunes (2002) a correspondência do novo modelo
tornou-se de um homem para cinco máquinas. Assim sendo, se um trabalhador passa a fazer
serviço que antes era disponibilizado para cinco operários, então quatro tornam-se
desnecessários.
A consolidação dessa lógica produtiva teve como consequência a redução dos empregos
industriais sem precedente na história do capitalismo, pois sob esta reestruturação produtiva é
possível aumentar a produção e, ao mesmo tempo, diminuir o número de empregos. Assim, em
busca de maior competitividade, as empresas reduzem os custos eliminando parte dos postos de
trabalho e, quando necessário, aumentam a jornada de trabalho.
Para Mattoso e Baltar (1996), a partir da década de 1990, à medida que a produtividade
aumentava, o emprego industrial caía. Decorreu dessa dinâmica, a diminuição dos postos de
trabalho industrial e, como consequência, a migração desses trabalhadores para serviços de

21
baixa qualidade, no mundo informal ou não, ou mesmo trabalhos precarizados. Ironicamente, o
trabalhador que se via explorado pelo capitalista, através da intensificação do trabalho fabril e
lutava contra essa situação, passa a lutar contra a falta desse trabalho, pois de acordo com
Forrester (1997, p.16), “para além da exploração dos homens, havia algo pior: a ausência de
qualquer exploração”.
O trabalhador, neste contexto, passa a ser apenas um apêndice do processo produtivo, pois
com o advento da microeletrônica e a robótica, este funcionário se torna um mero operador de
máquinas com funções programadas para vários trabalhos simples, serviço este que qualquer
operário poderá fazer após breve intervalo de tempo para qualificá-lo. Sob essa lógica, se todos
realizassem a qualificação para essa nova demanda produtiva, ainda assim haverá desemprego,
pois se um fabro obtiver habilidades para exercer múltiplas funções, o setor produtivo, para
diminuir os custos e, consequentemente, aumentar os lucros, demitirá uma parcela significativa
desses trabalhadores.
Sob esse cenário, o discurso oficial do neoliberalismo sinaliza de forma tautológica que para
manter-se no emprego será preciso se qualificar e requalificar-se constantemente,
acompanhando a evolução da tecnologia. Para que esse discurso impreciso se tornasse
supremo, foi preciso fazer um recorte da realidade, isto é, omitir que o desemprego é fruto de
uma reestruturação produtiva e tecnológica que aumenta produção diminuindo postos de
trabalho. Dessa forma, é possível inverter a culpabilidade dessa situação, com o discurso
ideológico de que se foi dispensado do emprego é porque não se qualificou adequadamente.
Assim, o trabalhador não perceberá que independente da qualificação, um número x de
funcionários terá que ser dispensado pelo simples fato de que a execução de cada ciclo
produtivo poderá ser realizada por um número menor de empregados.
Para Chauí (2011), um discurso ideológico torna-se coerente e poderoso mostrando apenas
um recorte que interessa da realidade e não todos os aspectos da mesma. Nesse contexto, o
trabalhador começa a se sentir culpado por estar desempregado e, procura a sua reinserção no
mercado por meio de cursos de qualificação. Por outro lado, os que ainda estão empregados
farão tudo para não perder o emprego, passando a enxergar a solução para o desemprego de
forma individual, qualificando-se e requalificando-se ao sabor das exigências do mercado
produtivo, afastando-se cada vez mais das discussões coletivas de sua classe, enfraquecendo os
sindicatos de suas categorias e, consequentemente, a si mesmo.
Sob esse cenário, surgem, em 2007, no Rio de Janeiro, os Centros Vocacionais
Tecnológicos (CVT) vinculados à Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC), que entram
em sintonia com os ditames para o ensino profissionalizante sob a ótica do mercado produtivo.
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Neste trabalho, verificamos em que medida os cursos ofertados pelo (CVT) de Marechal
Hermes, localizado no subúrbio da Cidade do Rio de Janeiro, têm contribuído para a inclusão
social dos seus alunos mediante a inserção dos mesmos ao mercado de trabalho. Essa
verificação teve como base a pesquisa de campo realizada na instituição em tela, observando a
estrutura, materiais didáticos e, principalmente, a análise de questionários aplicados aos alunos
concluintes de cursos do CVT de Marechal Hermes, como também, análise de entrevistas com
seus professores/instrutores e egressos.
Nesta pesquisa, procuramos descrever o processo de implantação de um CVT, suas
motivações e sentido sociopolítico; a dinâmica estabelecida entre o Estado e a sociedade civil
no estabelecimento de políticas públicas relacionadas a essa formação profissionalizante; o
alinhamento dessa modalidade de ensino com concepções políticas e ideológicas de organismos
internacionais tais como o Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio e, como
professores/instrutores e alunos percebem essa formação.
Entendemos que é preciso fazer uma reflexão crítica de um projeto dessa magnitude na
FAETEC, pois em relação às Escolas Técnicas Estaduais (ETE), o número de unidades de CVT
cresce de maneira desproporcional, gerando um contrassenso dentro de uma instituição que é
referência no ensino técnico no estado do Rio de Janeiro através de suas ETE. A pertinência
desta pesquisa também se justifica pela possibilidade de acompanhar os egressos, fato
incomum nas pesquisas, tendo em vista as dificuldades que o processo de acompanhamento
requer, uma vez que o acompanhamento dos mesmos possibilita uma avaliação mais acurada
sobre as potencialidades desses cursos no processo de inclusão social. Vale salientar que esta
expansão do CVT na FAETEC entra em sintonia com a política nacional e também com
recomendações de organismos internacionais que indicam a importância de privilegiar a
educação profissional como política de inclusão social.
Assim, buscamos compreender se, e de que forma, esse projeto dos CVT na FAETEC pode
ser considerado avanço no campo do ensino técnico profissionalizante, levando em conta a
formação aligeirada e essencialmente instrumental que, de certa forma, caminha na contramão
da formação ofertada em cursos técnicos “integrados” das ETE.
Muitos autores, como Kuenzer (2000); Gramsci (2001); Saviani (2005); Frigotto, Ciavatta e
Ramos (2005); Manacorda (2010) e Ciavatta e Ramos (2011), dentre outros, defendem que a
educação para o trabalho deverá, também, ser uma educação voltada para a formação do
indivíduo, isto é, formar um trabalhador pleno, crítico com orientações para múltiplas
formações sem predeterminar escolhas, ou seja, uma formação opositiva aos ditames do
mercado produtivo, o que sem dúvida seria um avanço em termos de educação técnica

23
profissionalizante. Entretanto, será preciso, também, fazer uma reflexão sobre o perfil desses
alunos que procuram os CVT, pois muitos se encontram em condições de absoluta
vulnerabilidade social.
Assim, a obtenção de uma formação profissionalizante e instrumental para suprir
necessidades imediatas de sobrevivência pode representar avanços, ainda que seja em campos
alternativos, pois é possível, a partir de uma formação técnica profissionalizante, conseguir um
emprego ou fonte de trabalho e renda, o que nesse contexto funcionaria, respectivamente, como
alavanca e ponto de apoio para que, futuramente, vários obstáculos sejam removidos de suas
vidas.
A pesquisa realizada teve caráter qualitativo, combinada com a utilização de dados
quantitativos disponíveis em bases de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) e do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE).
Foram realizadas pesquisas bibliográficas, análise documental e pesquisa de campo. Os dados
coletados na pesquisa de campo foram obtidos por meio de aplicação de questionários a 49
alunos concluintes, distribuídos em quatro turmas de cursos profissionalizantes do CVT de
Marechal Hermes e de entrevistas com 4 professores/instrutores e 7 egressos da mesma
instituição.
A análise focalizou, além dos questionários e entrevistas, as condições que a instituição
disponibiliza para a realização de cursos em consonância com as exigências do mercado
produtivo. Para isto, foi observada a estrutura das instalações; formação; experiência dos
professores/instrutores e os materiais didáticos utilizados pelos mesmos em suas aulas, visando
entender como essa formação é realizada. Verificamos, também, se este CVT está de acordo
com o marco-conceitual do Programa de Implantação e Modernização dos Centros Vocacionais
Tecnológicos, ou seja, se estão em consonância com os tipos de CVT categorizados pela
Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social (SECIS) de 2008, ligada ao
Ministério da Ciência e Tecnologia (BRASIL/MCT, 2008).
Para tanto, este trabalho está organizado em três capítulos. O capítulo 1 apresenta as
relações entre trabalho e educação, isto é, como e de que forma o trabalho e a educação se
relacionavam nas comunidades primitivas, estabelecendo o trabalho como princípio educativo
e, para isso, buscou-se como base teórica os trabalhos de Marx (2005) que abordam a ação do
homem sobre a natureza a fim de atender as necessidades primárias de sobrevivência,
enfatizando que o trabalho produzido pelo homem produzirá conhecimento para o próprio
homem e, este conhecimento é repassado para as gerações futuras, estabelecendo, assim, um
processo educativo não formal.

24
Mostrou-se, através dos trabalhos de Saviani (2007), que esta relação entre trabalho e
educação foi, de alguma forma, desfeita com o surgimento da propriedade privada,
consolidando-se um dualismo educacional. Ou seja, para a classe dominante era disponibilizada
uma educação voltada para o comando e o controle, enquanto para as classes populares era
disponibilizada uma educação instrumental, voltada para serviços manuais e de menor prestígio
social. O dualismo educacional se fez presente em várias civilizações ao longo dos séculos. No
Brasil, este dualismo educacional se fez presente desde o período colonial perpassando o Brasil
republicano, estabelecendo uma educação clássica para as elites e uma educação
profissionalizante para as classes populares, sendo materializada legalmente em 1942 com a
reforma Capanema. Verificamos também que a educação profissional vai se metamorfoseando
de acordo com as exigências do mercado produtivo (NEVES; PRONKO, 2008).
No capítulo 2 mostramos que a trajetória da educação e, em particular, a educação
profissional coincide com a trajetória do capitalismo. Para Manacorda (2010) fábrica e escola
começaram juntos. Assim, é possível compreender a implementação de políticas públicas no
campo educacional e, em particular, na educação profissionalizante, observando o movimento
do capital. Então, a mudança de paradigma produtivo implica mudança de modelos
educacionais. Nesse sentido, ao analisarmos as políticas públicas educacionais relativas ao
ensino profissionalizante, verificamos que o mercado produtivo foi o grande norteador dessas
políticas.
Buscaram-se, também, autores que dialogam sobre a necessidade de se estabelecer políticas
públicas voltadas para um ensino técnico de qualidade, isto é, um ensino que não só prepare o
aluno para exercer uma profissão técnica, como também para uma formação humanista. Em
outras palavras, políticas públicas que promovam a consolidação de uma escola técnica
integrada a uma formação humanista.
No capítulo 3, apresentamos a descrição da análise de dados, obtidos por meio da pesquisa
de campo com alunos concluintes, professores/instrutores e egressos de cursos de curta duração
do CVT de Marechal Hermes, visando obter indicadores que possam nos mostrar em que
medida os cursos profissionalizantes ofertados pelo CVT têm contribuído para a inclusão social
mediante a inserção de seus alunos no mercado de trabalho.
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1 O TRABALHO E A EDUCAÇÃO

O trabalho e a educação têm, em sua essência, uma relação biunívoca, pois é através do
trabalho que os seres humanos satisfazem suas necessidades materiais e subjetivas e, o
conhecimento adquirido com o trabalho é transmitido de geração em geração. Para Frigotto
(2005, p. 59), o trabalho “aparece como atividade que responde à produção de elementos
necessários à vida biológica dos seres humanos ou animais evoluídos da natureza [...] responde
às necessidades de sua vida cultural, social, estética, simbólica, lúdica e afetiva”.
Neste sentido, podemos dizer que o trabalho produzido pelo homem influencia a formação
do próprio homem, estabelecendo, assim, um processo educativo. Este processo nasce da
necessidade básica de sobrevivência nas comunidades primitivas, onde o ser humano, ao lidar
com a natureza, busca moldar objetos para que estes lhes sirvam de instrumentos para o
domínio do meio em que vive.
À medida que as dificuldades se ampliam, novos instrumentos são moldados, gerando uma
constante atividade mental na construção de novos objetos para a satisfação de suas
necessidades.

Este processo de construção e reconstrução de novos instrumentos gera

conhecimento que é repassado de geração em geração, estabelecendo, de maneira não formal,
um processo educativo.
Para Marx (1988, p.211), “antes de tudo, o trabalho é um processo de que participam o
homem e a natureza, processo em que o ser humano com sua própria ação, impulsiona, regula e
controla o seu intercâmbio com a natureza”.
Neste contexto, a ação do homem sobre a natureza, mesmo que de maneira rudimentar,
buscando a compreensão e o domínio do processo produtivo ao lidar com a terra, institui-se em
um ato educativo na sua forma mais elementar, onde o trabalho e a educação se relacionam de
maneira biunívoca a fim de atender às necessidades primárias de sobrevivência.

Assim,

Saviani (2007, p. 154) afirma que

a produção do homem é, ao mesmo tempo, a formação do próprio
homem, isto é, um processo educativo. A origem da educação
coincide, então com a origem do próprio homem mesmo. Diríamos,
pois, que no ponto de partida, a relação entre trabalho e educação é
uma relação de identidade.

Esta relação entre educação e trabalho fora, de certa forma, desfeita com o surgimento da
propriedade privada, pois, segundo Saviani (2007, p. 155), o desenvolvimento da produção

26
“conduziu a uma divisão do trabalho e, daí, à apropriação privada da terra, provocando uma
ruptura na unidade vigente nas comunidades primitivas”.
A terra era o principal meio de produção nas comunidades primitivas e a apropriação
privada da terra gerou uma divisão de classes, isto é, a classe dos proprietários e a classe dos
não proprietários de terras. O trabalho é parte vital a todo ser humano, pois a natureza não
permite ao homem viver sem lidar com ela, isto é, transformá-la ou adaptá-la para que esta lhe
sirva de sustento. Então, quando a terra passou a ser propriedade privada, os não proprietários
passaram a trabalhar para os detentores de terras para garantir sua sobrevivência e,
consequentemente, pagando tributos e contribuições aos detentores desse meio de produção.
Neste contexto, tornou-se possível aos proprietários de terras viverem do trabalho de outras
pessoas. Em outras palavras, o proprietário de terras não precisaria, necessariamente, lidar de
forma direta com a terra como faziam todos os membros das comunidades primitivas,
consolidando, assim, uma divisão de classes e, consequentemente, uma divisão no processo de
educação, que, até então, derivava-se do trabalho. Com o surgimento dessa nova classe
detentora dos meios de produção, que daqui por diante chamaremos de „classe dominante‟, fezse necessária uma nova modalidade de educação, centrada nas atividades intelectuais e na
oratória, atividades necessárias para consolidar a hegemonia da classe dominante que surgia.
Segundo Saviani (2007, p. 155), essa “modalidade de educação deu origem à Escola. A
palavra escola deriva do grego σχολή (scholē), que etimologicamente significa lugar de ócio”.
Então, na Grécia antiga, ainda no sistema escravista de produção, os que tinham tempo livre,
isto é, os membros da aristocracia, iam para a escola, enquanto os escravos iam trabalhar em
suas propriedades. Nessas escolas, desenvolveu-se um modelo de educação voltado para as
atividades intelectuais, artes e oratória, contrapondo-se ao modelo educacional voltado para o
trabalho, consolidando assim, a institucionalização da educação clássica e da educação para o
trabalho.
Essa separação entre escola clássica para as classes dominantes e a instrução para o trabalho
é verificada em várias civilizações ao longo da história, dentre elas a grega e a romana, como
pode ser observado nas palavras de Saviani (2007, p. 155),

na antiguidade, tanto grega quanto romana, configura-se esse
fenômeno que contrapõe, de um lado, uma aristocracia que detém a
propriedade privada da terra; e, de um outro lado, os escravos. [...].
Essa divisão dos homens em classes irá provocar uma divisão também
da educação.
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Uma escola voltada para as classes dominantes e a exclusão da mesma para as classes
menos favorecidas é verificada em várias civilizações ao longo da história. Destacamos a
civilização do Egito antigo, pois segundo Manacorda (2010, p. 21) “do Egito é que chegaram
os testemunhos mais antigos e talvez mais ricos sobre todos os aspectos da civilização e, em
particular, sobre a educação”. O autor enfatiza que na antiguidade, não só povos do oriente
próximo, mas também os gregos reconheceram, por unanimidade, essa supremacia e, também,
o Egito como berço comum da cultura e da instrução.
Quase todas as provas de uma transmissão de conhecimentos que se tem notícia neste
período, se referem ao processo de inculturação reservado à classe dominante, ou seja, uma
reprodução de conhecimentos pautados em preceitos morais e comportamentais, estruturados
de acordo com o modo de vida das classes dominantes. Em outras palavras, ensinamentos que
enfatizam a harmonia, seja familiar, com conselhos de pai para filho; seja social, de escriba
para seu “discípulo”. Nesta educação, a principal característica é a imutabilidade e a autoridade
dos adultos. Todos esses ensinamentos baseados em conselhos constituíram, com o passar do
tempo, uma tradição, tornando-se clássicos da literatura egípcia (MANACORDA, 2010).
O foco principal dessa educação era o desenvolvimento de técnicas para falar bem. Não
um falar bem no sentido estético, mas um falar bem no sentido da retórica e do convencimento.
Ou seja, uma educação voltada para o desenvolvimento da oratória como arte política e de
comando, como se pode perceber nos ensinamentos de Ptahhotep, vizir do rei Isbfesi, da 4o
dinastia (2450 a. C). Manacorda (2010, p.27) nos traz exemplos desses ensinamentos nos
seguintes trechos:
Iniciam os preceitos do bem falar, que o nobre Ptahhotep pronunciou,
instruindo o ignorante no saber, para falar bem. [...]. Se a sua boca
procede com palavras indignas, tu deves domá-lo em sua boca,
inteiramente... A palavra é mais difícil do que qualquer trabalho, e seu
conhecedor é aquele que sabe usá-la a propósito. São artistas aqueles
que falam no conselho. [...]. Reparem todos que são eles que aplacam
a multidão, e que sem eles não se consegue nenhuma riqueza.

A educação voltada para as classes dominantes perpassou gerações aperfeiçoando-se e,
gerando tradições, tradições estas que desenhariam todo o processo educativo direcionado para
a assunção de posições hierárquicas privilegiadas na esfera administrativa. Ao longo do tempo,
esse processo educativo estruturou-se e, em contrapartida, desenvolveu-se um senso comum de
menosprezo por profissões caracterizadas pelo serviço manual, como se pode verificar em um
conselho de pai para filho que fazia parte dos ensinamentos da escola voltada para as classes
dominantes do Egito antigo. Manacorda (2010, p. 35-39) nos traz como exemplo algumas
ilustrações desses ensinamentos
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Ó escriba, forma-te um filho, educando-te de cima para
baixo nas letras úteis. Eu também fui educado por meus pais nas letras
úteis, que lhe tinham sido transmitidas... E reparei que, depois que me
tornei sábio, comecei a ser louvado.... Assim também tu deves criar-te
um filho que seja educados nas letras.[...]Nunca vi um cortador de
pedras enviado como mensageiro, nem ourives. Mas vi o ferreiro no
seu trabalho, à boca da fornalha, fedendo mais do que ova de peixe.
[...] Eis que não existe uma profissão sem que alguém dê ordens,
exceto a de escriba, porque é ele que dá ordens. Se souberes escrever,
estarás melhor que nos ofícios que te mostrei.

A citação sugere que as profissões de caráter manual eram instrumentalizadas sem o
aprendizado da escrita, o que mostra que a dualidade educacional advém de tempos bem
remotos. Outro fato que se pode perceber é que havia certa mobilidade social quando o pai
aconselha seu filho a dedicar-se às “letras úteis” para que fosse respeitado e não tivesse que
trabalhar nos ofícios que exigem muitos sacrifícios físicos e que eram desprezados pela
sociedade egípcia antiga. Um modelo de educação para as classes dominantes e a instrução para
o trabalho de maneira não formal para as classes menos favorecidas é verificada em várias
civilizações ao longo da história, porém a consolidação sistêmica de uma escola voltada para a
educação profissional só irá acontecer com a expansão capitalista.

1.1 A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CONTEXTO DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL
Se a dualidade educacional se faz presente desde o mundo Antigo, o capitalismo suscita uma
nova relação entre a educação e o setor econômico propriamente dito. As manufaturas não
satisfaziam as demandas do setor fabril que emergia no século oitocentista. Todo o processo
produtivo precisava se reestruturar, pois o novo sistema de produção exigia uma quantidade cada
vez maior de trabalhadores especializados e com certo grau de escolarização. Porém, para
satisfazer a demanda de trabalhadores para esse setor produtivo, era preciso criar um sistema
para a formação profissional dos mesmos, pois não havia um sistema de ensino
profissionalizante e, a educação geral era ofertada de maneira muito restrita a uma pequena
classe que vivia do excedente econômico do antigo regime.
Segundo Enguita (1993, p. 22),

A instituição escolar, como a educação em geral, esteve sempre ligada
ao modo de produção – e, em particular, às instituições políticas
erguidas por ele [...]. Entretanto, o fato de que à educação formal
tenha sido atribuída a função de formar mão de obra é um produto do
capitalismo.
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Pode-se dizer que não só a educação profissional, como também a universalização da
educação geral são demandas de uma nova ordem econômica e social que surgia e que, apesar de
algumas restrições, constituía-se

um avanço em termos educacionais. Até esse período, a

educação formal se restringia a uma pequena parcela da sociedade que vivia do excedente
econômico e, também, a igreja, que na impossibilidade de reproduzir-se biologicamente, buscava
essa reprodução através de uma educação clássica e atrelada ao ensino religioso, com o intuito de
disseminar seus dogmas, valores e formar sacerdotes para a perpetuação do seu poder e status.
Já o ensino profissionalizante, era realizado fora dos estabelecimentos escolares (ENGUITA,
1993).
Segundo Saviani (2007), a Revolução Industrial desencadeou uma revolução educacional,
colocando a máquina no centro do processo educacional. A escola se consolida como principal
transmissora e indutora de conhecimentos, ou seja, a principal fonte de transmissão de
conhecimentos passa a ser a escola e a universalização da educação passa a ser garantida pelo
estado.
Neste contexto, Manacorda (2010) afirma que fábrica e escola nascem juntos,
desencadeando um movimento que marca a passagem da instrução da igreja para o Estado. Este
movimento alterou não só o modo de produção, mas também o modo de vida do homem, pois é
estabelecida a universalização do ensino com uma escola elementar básica e gratuita para todos.
Durante o governo de Napoleão a Educação teve uma atenção especial, visto que fundou
várias instituições de ensino tais como: Escola Normal (1808); Escola Politécnica (1808) e
Universidade da França (1811). Em 1802, criou um sistema secundário de ensino denominado
Liceus. Todo esse aparato educacional deve-se principalmente à necessidade de mão de obra
especializada para a consolidação do setor econômico fabril (DAY, 1987 apud FALCIONI;
AMORIM, 2009).
Neste contexto, os países mais desenvolvidos, dentre eles a França, estabeleceram a
educação profissional em seus sistemas de ensino.

Destacamos a França, pois segundo

Hobsbawn (1982), apesar de a indústria francesa ser ainda incipiente em relação à inglesa, o
sistema educacional, a estrutura e a Ciência francesa eram muito superiores ao da Inglaterra.
Além do mais, no período de 1500 até 1850, ou seja, durante mais de três séculos, a França
desenvolveu a maioria das modalidades básicas de educação técnica modernas, influenciando
vários países europeus, Estados Unidos e, até mesmo, o Japão (GAMA, 1987).
No início do século XIX, surge na França, a instituição de ensino Escola Central de Paris,
instituição organizada de forma privada e, cujo objetivo era formar engenheiros e técnicos para a
indústria, transformando a elite francesa numa elite tecnológica. Assim, pode-se observar o
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surgimento de uma dualidade educacional dentro do ensino profissionalizante, que é corroborada
nas considerações de Falcioni e Amorim (2009, p.4)

A Escola Central organizada de forma privada em 1829 formou um
novo tipo de homem tecnológico, em meio a uma rápida expansão
industrial, o engenheiro civil. A Escola Central transformou a elite
numa classe tecnológica, já a classe popular no século XIX mal tinha
acesso à educação mínima e, esse mínimo estava surgindo devido às
leis das fábricas relativas à educação.

Neste período, os alunos da Escola Central eram oriundos da alta classe industrial e,
curiosamente, eram contratados como assalariados. Isso nos leva a concluir que se utilizava de
um ensino profissionalizante mais desenvolvido disponibilizado apenas para eles, o que lhes
garantiam a manutenção da classe também por meios tecnológicos, pois lhes eram
disponibilizados a vanguarda do desenvolvimento produtivo (FALCIONI; AMORIM, 2009).
A elitização no ensino profissional da Escola Central começa a ceder espaço em 1857, ano
em que a Escola Central de Paris se torna pública, o que mostra que o governo francês, através
da consolidação do capitalismo, tem interesse na educação como forma de ascensão social. A
partir do século XX, a Escola Central de Paris já contava com alunos oriundos de classes sociais
menos abastadas tais como filhos de funcionários de empresas públicas e privadas, filhos de
artesãos e de comerciantes e, se não mudando, pelo menos diminuindo o caráter classista e
elitista da Escola central de Paris (DAY, 1987 apud FALCIONI; AMORIM, 2009).

1.2 A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL

A dualidade educacional, em que a educação clássica é disponibilizada para as classes
dominantes e a educação para o trabalho para as classes menos favorecidas, é verificada no
Brasil colônia até os dias de hoje (FONSECA, 1986). Porém, devemos olhar esse dualismo na
sua essência, isto é, nas raízes sociais que alimentam essa estrutura ao longo dos tempos e, para
isso, devemos refletir no trabalho como princípio educativo e no surgimento do capitalismo
industrial. Em outras palavras, o trabalho como indutor da educação, ainda que de maneira não
formal, e o capitalismo industrial que colocou a máquina como centro do sistema educacional
(SAVIANI, 2007).
A compreensão da sociedade contemporânea e da história da educação está ligada a
compreensão do movimento do capital (SAVIANI, 2005). Para entender as mudanças no setor
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educacional e, em particular, no ensino profissionalizante, basta voltar um pouco na história
recente da Europa, mais precisamente na fase do capitalismo em que surgiram as manufaturas.
Antes do sistema manufatureiro de produção, o trabalhador (artesão) era dono do seu
produto, isto é, ele tem o controle de todas as fases da fabricação, desde o projeto inicial até o
produto final acabado, inclusive a sua venda. Ainda que o preço de venda ou mesmo valor de
troca seja influenciado por um capitalista comercial, este trabalhador continuará tendo o controle
do seu produto, mesmo que tenha que produzir mais para suprir uma eventual redução de preço
devido às pressões desse capitalista, ou mesmo pela concorrência dos seus pares.
Com o advento das manufaturas, essa relação foi alterada, visto que o trabalhador passa a ser
um operário parcial, em que a sua produção é caracterizada como parte do produto e não um
produto inteiro, sendo a totalidade deste, realizada por um conjunto de operários. Essa nova
concepção de produção marca a passagem de um trabalhador (artesão) independente para um
trabalhador (operário) dependente dos meios de produção capitalista (ENGUITA, 1989).
Neste contexto, pode-se afirmar que o produto de venda desse trabalhador passa a ser sua
força de trabalho e, o fruto desse trabalho passa para o controle do capitalista, consolidando uma
relação que Marx classificou como subordinação formal do trabalho ao capital, em que o
trabalhador já não possui o controle do produto e a subordinação real do trabalho ao capital, em
que o trabalhador passa a não controlar o processo de trabalho. No que tange ao ensino
profissionalizante, pode-se afirmar que esse período marca, também, um estreitamento de
conhecimentos e competências necessárias para a execução de um produto, pois a participação
do trabalhador torna-se parcelada e não seria mais necessário o aprendizado de todo o processo
de produção, surgindo a ideia de trabalho alienado ao capital e, de capacitação para um
conhecimento parcelado, visando à produção coletiva de um produto que, a partir de então,
passaria para o controle de um capitalista.
A expansão do capitalismo foi marcada não apenas por conflitos de propriedades e de
regimes políticos, mas também por conflitos relativos ao modo de organização, intensidade e
condições de trabalho. O capitalismo fez com que houvesse o desmantelamento do modo de
produção do antigo regime, pois suprimiu terras comunais e ampliou as grandes propriedades,
inviabilizando a subsistência dos trabalhadores no campo. Com o advento das manufaturas,
praticamente destruiu os ofícios tradicionais monopolizados pelos artesãos (ENGUITA, 1989).
Com a consolidação da revolução industrial (Século XIX), a máquina torna-se o centro do
setor produtivo e educacional (SAVIANI, 2007; ENGUITA, 1993) e as condições são favoráveis
para as indústrias, pois as cidades contam com um grande excedente populacional despojado dos
campos e, também, com alguns trabalhadores urbanos já “adaptados” ao novo modo de
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produção. O ensino profissional torna-se de fundamental importância para essa nova etapa do
capitalismo. Porém, o ensino ofertado para esse contingente de pessoas, alijado de toda sorte de
meios de subsistência, era o ensino instrumental direcionado ao trabalho parcelado das fábricas,
constituindo sob a ótica capitalista, uma inclusão social desses indivíduos via profissionalização
(precária) e trabalho.
O surgimento da industrialização forçou, ainda que de forma lenta e gradual, a popularização
do acesso à educação (MARX; ENGELS, 1983). Porém, pode-se afirmar, também, que a
educação disponibilizada para as classes menos favorecidas era muito básica, instrumental e
alinhada aos interesses do mercado produtivo.
No Brasil, a educação foi marcada não só pelo dualismo educacional, ensino propedêutico
para as classes dominantes e profissional para as populares, como também pelas contradições e
contrassenso verificados nas políticas educacionais e, em particular, na educação profissional.
Desde o período oitocentista, curiosamente, às primeiras instituições públicas fundadas foram às
de ensino superior que eram destinadas à formação de indivíduos para exercer cargos no exército
e na administração pública, ou seja, voltadas para o comando e o controle.

Dentre essas

instituições de ensino, podemos citar: a Academia de Marinha e as cadeiras de Anatomia e
Cirurgia (1808); a Academia Real Militar (1810); o curso de Agricultura (1814); o curso de
Desenho Técnico e a Academia de Artes (1820). O colégio Pedro II só foi inaugurado em 1837 e
o ensino profissionalizante, que foi destinado aos “pobres e desvalidos da sorte”, era ministrado
pelo Exército, pela Marinha, por entidades sem fins lucrativos e nos liceus de artes e ofícios
(PAMPLONA; OTRANTO, 2008).
O fato de as primeiras instituições públicas de ensino fundadas serem de nível superior, nos
revela o caráter elitista do sistema, pois dificilmente um indivíduo oriundo das classes populares
preencheriam os pré-requisitos para ingressar nessas instituições de ensino. Com relação ao
ensino profissional, o governo não considerava que esse ensino poderia servir como mola
propulsora para o desenvolvimento da indústria e, que o desenvolvimento dessa modalidade de
ensino poderia gerar uma elite tecnológica no Brasil, como ocorreu na França com a Escola
Central de Paris, onde segundo Falcioni e Amorim (2009), a Escola Central de Paris foi
disponibilizada e aceita pelas elites e, essa elite, foi transformada em uma classe tecnológica.
Nesse período, a educação profissionalizante era disponibilizada pelo poder público para os
órfãos e os desvalidos da sorte por meio das casas de estudantes artífices, sendo categorizada
como uma ação de caridade aos pobres, isto é, uma inclusão social ou um ato de “higienização”,
já que também tinha o objetivo de tirar os mendigos das ruas sob a desculpa de dar-lhes uma
profissão para que futuramente pudesse prover seu próprio sustento. Outra iniciativa para o

33
ensino profissional foi a criação dos Liceus de Artes e Ofícios em vários centros urbanos. Essa
iniciativa contou com a sociedade civil e com a participação indireta do Estado, ofertando tanto o
ensino profissionalizante, quanto o ensino primário até o surgimento da República (MACIEL,
2012).
No período de 1889 a 1930, o ensino profissional ganha mais importância devido aos
processos de industrialização e urbanização que estabeleceram nova fase econômica e social. A
aceleração da industrialização se dá, impulsionada pela abolição da escravatura e pelo acúmulo
de capital dos cafeicultores que viram na indústria, a possibilidade de aumentar seus ganhos. Em
face desse cenário, os estados organizaram redes de ensino técnico beneficiando não só os
chamados “desvalidos da sorte”, mas, também uma população urbana que surgia com a expansão
da industrialização (PAMPLONA; OTRANTO, 2008).
Em 1909, o presidente Nilo Peçanha criou a Escola de Aprendizes Artífices em 19 estados
da federação, com exceção do Rio Grande do Sul e do Distrito Federal, escolas estas que mais
tarde se transformariam nos Centros Federais de Ensino Tecnológicos (CEFET) (MANFREDI,
2002).
Cabe ressaltar que a criação desses Centros de ensino constituiu um marco em sistemas
educacionais, pois iniciou uma política de educação profissional sistêmica no plano federal sob
um único comando. Entretanto, essa expansão das escolas de ensino profissionalizante não foi
suficiente para que houvesse uma aproximação entre o “aristocrático” ensino propedêutico e o
“popular” ensino Técnico-profissionalizante, pois, as classes sociais mais abastadas nutriam
certo desprezo por profissões de caráter manual por estarem, historicamente, associadas à
pobreza. O que demonstra que era preciso não só o desenvolvimento da indústria, como também
a valorização do ensino técnico, para que esse cenário fosse modificado.
A dualidade estrutural da educação teve a sua materialização legal na década de 1940, por
meio das Leis Orgânicas do Ensino. O então Ministro da Educação e Saúde Pública (MESP),
Gustavo Capanema deu início às reformas educacionais que ficaram conhecidas como Reforma
Capanema. Sob sua gestão, foram instituídas as Leis Orgânicas do Ensino Industrial; Secundário
e Comercial. Após o governo de Getúlio Vargas, houve a continuidade da Reforma Capanema e,
sob a gestão de Raul Leitão da Cunha, Ministro da Educação no Governo provisório de José
Linhares, foram editadas as Leis Orgânicas do Ensino Primário e Normal. O Decreto-lei do
Ensino Agrícola, os Decretos que criaram o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(SENAI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) foram editados na gestão
do Ministro Netto Campelo Júnior, já no governo Dutra (ROMANELLI, 2005).
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Sob esse ordenamento, se estabeleceram as seguintes divisões de ensino: O primário
subdividido em elementar e complementar com duração de 4 anos e 1 ano respectivamente. Já o
ensino secundário de dois ciclos, o ginasial, de quatro anos, e o segundo ciclo, subdividido em
curso científico e curso clássico, ambos com duração de 3 anos. O ensino secundário, de caráter
propedêutico, voltava-se para cursos superiores de maior prestígio social.
De acordo com o Decreto-lei n. 4073 (BRASIL, 1942), de 30 de janeiro de 1942 (Lei
orgânica do ensino industrial), o ensino profissionalizante, de modo geral, era dividido em 2
ciclos: o primeiro ginasial que, na maioria das vezes, tinha duração de 4 anos; e, o segundo,
chamado de técnico, de três ou quatro anos. Este último era voltado para as classes menos
favorecidas e o acesso ao ensino superior só poderia ocorrer em cursos afins à sua formação
técnica, estabelecendo, sob o ponto de vista legal, uma divisão entre o ensino propedêutico e o
ensino técnico. Conforme observa Ghiraldelli (2001, p. 84),
para as elites o caminho era simples: do primário ao ginásio, do
ginásio ao colegial e, posteriormente, a opção de qualquer curso
superior. Havia ainda a chance de profissionalização, mas destinada às
moças, que depois do primário poderiam ingressar no Instituto de
Educação e, posteriormente, cursar uma Faculdade de Filosofia. O
caminho escolar das classes populares, caso escapassem da evasão, é a
do primário aos diversos cursos profissionalizantes. Cada curso só
dava acesso ao curso superior da mesma área.

As leis orgânicas de ensino não se reduzem apenas à dualidade estrutural do ensino, mas a
um conjunto de interesses de ordem política, econômica e social, pois Vargas chega ao poder e
começa o processo de implantação da indústria de base para a modernização do país. A partir do
Estado Novo (1937-1945), o ensino profissionalizante é impulsionado para tal. Com a Segunda
Grande Guerra, os industriais brasileiros nutriam boas expectativas para o setor, porém, com a
falta de mão-de-obra qualificada e com os altos índices de analfabetismo, era imperativo o
investimento na educação, sobretudo no campo profissional para alavancar o desenvolvimento
do setor industrial (FALCIONI; AMORIM, 2009).
Vargas se aproveita desse cenário e, por meio das Leis Orgânicas de Ensino cria o Serviço
de Aprendizagem Industrial (SENAI), que, do ponto de vista estratégico, foi conciliador, pois, ao
impulsionar o ensino profissional, obteve o apoio da classe trabalhadora e dos industriais que
necessitavam de mão-de-obra qualificada (FALCIONE; AMORIM, 2009). Neste caso, Vargas
consegue, ao mesmo tempo, implementar uma política social (geração de emprego e renda) e
uma política patrimonialista, pois agiu como protetor e indutor de interesses do setor industrial
para alavancar sua produção, estabelecendo uma verdadeira parceria público-privada, ainda que
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tenha exigido, de forma compulsória, contribuições financeiras para custear a formação dos
trabalhadores, o que, segundo Cunha (2000), não era visto com bons olhos pelos empresários.
Além disso, ao disponibilizar para os alunos dos cursos técnicos apenas cursos superiores em
áreas afins, agradou a elite aristocrática e, também, os próprios empresários, já que, com
formação superior numa área tecnológica, só poderiam trabalhar para as indústrias e, uma melhor
formação na área ajudaria ainda mais no desenvolvimento da produção.
A criação do SENAI seguiu, em termos pedagógicos e operacionais, um alinhamento direto
com os anseios do setor industrial, isto é, um sistema organizado que priorizava as normas,
disciplina, hierarquia, regras e padrões de comportamento visando à mecanização e, até mesmo,
domesticação do aluno para a melhor adaptá-lo ao mundo produtivo. Mais precisamente,
seguindo um rígido método de ensino, baseado no modelo fordista/taylorista para a produção
(CUNHA, 2000). Este modelo, caracterizava-se por permitir a fabricação em massa de produtos
homogêneos, utilizando, além da linha de montagem, uma forma de organização de trabalho
baseado no parcelamento extensivo do trabalho, do controle e supervisão de tarefas,
desqualificação da força de trabalho e separação das tarefas voltadas para o pensar e o fazer.
Esse trabalhador é desqualificado em função do serviço parcelado numa linha de produção.
Neste processo, segundo Bihr (1998), o trabalhador funciona como um apêndice do sistema
produtivo, isto é, de pouca relevância e facilmente substituído em momento oportuno.
A dualidade estrutural do ensino no Brasil foi amenizada com a Lei de Diretrizes de Bases da
Educação Nacional (LDB), Lei 4024/61 (BRASIL, 1961), visto que esta equiparou o ensino
profissionalizante ao ensino propedêutico para efeito de continuidade de estudos, neutralizando,
pelo menos do ponto de vista legal, a dualidade entre o ensino propedêutico para as elites e o
ensino profissionalizante para as classes populares, materializado legalmente pela reforma
Capanema.
Efetivamente não houve mudança significativa, uma vez que a estrutura que estabelecia uma
educação direcionada para as elites e outra direcionada para as classes populares se intensificou,
visto que a função propedêutica foi reforçada quando se determinou que a terceira série do
ensino colegial tivesse currículo diversificado, com vistas ao ensino superior e, também, poderia
ser ministrada em colégios universitários (art. 46, 2 o parágrafo), e o ensino técnico não sofreu
nenhuma alteração, isto é, continuou a preparação para o trabalho com um parcelamento do
saber.
Com o regime militar, a Lei 5692/71 (BRASIL, 1971), que reformulou a Lei 4024/61 em
relação aos primeiro e segundo graus, atual ensino fundamental e médio, tentou resolver a
dualidade histórica da educação, universalizando o ensino técnico de maneira compulsória para
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todo o segundo grau, isto é, a função propedêutica do 2 o grau foi colocada em 2o plano pela
primeira vez na história da educação brasileira e se procurou aliar a função formativa à
profissionalizante, como se pode observar no art.1 o da Lei 5692/71 (idem): “O ensino de 1o e 2o
graus tem por objetivo geral proporcionar ao educando a formação necessária ao
desenvolvimento de suas potencialidades, como elemento de autoavaliação, qualificação para o
trabalho e preparo para o exercício consciente da cidadania” (BRASIL, 1971).
De acordo com Silva (1998), essa profissionalização compulsória nas escolas de 2 o grau
aliada a falta de recursos financeiros, de pessoal qualificado, de instalações e equipamentos
adequados, resultou em uma formação técnica incipiente que não atendia às exigências do
mercado de trabalho e, tampouco às necessidades do aluno, no que se refere à formação
humanística que o ajudasse a ascender a uma formação superior. Em outras palavras, a Lei
5692/71 (BRASIL, 1971) anunciou uma democratização na educação que não se efetivou, pois
não houve democratização das condições, negando na prática o direito que, em tese,
supostamente pretendia conceder. Gerou um efeito oposto do anunciado, pois acentuou o caráter
dual na educação.
No início década de 1970, a base do sistema produtivo e a organização do trabalho ainda
estavam sob a égide do taylorismo-fordismo, que se caracterizava pelo trabalho repetitivo,
seriado e que se destinava ao consumo em massa, modelo este, que vigorou ao longo do século
XX.
Antunes (2002, p.37) corrobora essa afirmação e acrescenta que

esse processo produtivo caracterizou-se, portanto, pela mescla da
produção fordista com o cronômetro taylorista, além de uma
separação nítida entre elaboração e execução. Para o Capital, tratavase de apropriar-se do savoir-faire do trabalho, „suprimindo‟ a
dimensão do trabalho operário, que era transferida para as esferas da
gerência científica. A atividade do trabalho reduzia-se a uma ação
mecânica e repetitiva.

Neste contexto, o operário, ao repetir mecanicamente a mesma operação sucessivamente,
terá como resultado maior precisão e maior rapidez no processo de produção, ainda que não
compreenda os fundamentos das técnicas que utiliza. Assim, a educação profissional foi
concebida com o objetivo de fornecer mão-de-obra para atender as demandas desse mercado
produtivo, fundamentando-se em dois projetos pedagógicos que visavam “formar trabalhadores
instrumentais e trabalhadores intelectuais” (KUENZER, 1997, p.15).
O modelo taylorista/fordista de produção foi hegemônico durante boa parte do século XX.
Porém, a partir dos anos de 1960 começa a perder força devido à crise do capitalismo que,
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segundo Harvey (1994), resultou na diminuição da demanda e a consequente queda da
lucratividade e produtividade das corporações de modelagem fordista. A recessão foi
intensificada, também, pelo aumento do preço do barril de petróleo promovido pela Organização
dos Países Produtores de Petróleo (OPEP), que encareceu a energia e, consequentemente, houve
aumento nos custos de produção e diminuição das taxas de lucro.
O declínio desse sistema de produção, além dos motivos elencados, também se deve a
concorrência, pois, nesse momento, a recuperação econômica do Japão se completara e segundo
Harvey (1994, p.135) “seu mercado interno estava saturado e o impulso de criar novos mercados
de exportação para seus excedentes tinha que começar”. Além do mais, os países do terceiro
mundo e, em especial, os da América Latina, substituíram suas políticas de importações de
produtos americanos pelos produzidos nas multinacionais que se instalaram em seus países
buscando mão-de-obra mais barata.
Neste período, a hegemonia norte-americana começa a declinar e o fordismo-taylorismo já
não podia conter as contradições do capitalismo em crise. Harvey (1994, p.135) afirma que:
“essas dificuldades poderiam ser melhores apreendidas por uma palavra: rigidez”. Essa rigidez
não só se dava num investimento de uma produção em massa que impedia a flexibilização de
planejamento, mas também na alocação e nos contratos de trabalho. Toda e qualquer tentativa
de romper com essa rigidez resultava em um confronto com movimentos sindicais da classe
trabalhadora e, o resultado desses embates se traduzia em greve, prejudicando ainda mais o
sistema fordista de produção (HARVEY, 1994).
Surge, nesse cenário de crise, o toyotismo, que é um sistema de organização e produção
baseado na flexibilização de produção e de mão-de-obra que, se mostrou muito eficiente na
reconstrução da indústria japonesa no período pós-guerra. Esse sistema tornar-se-á, a partir de
então, a solução para a crise do capitalismo que se instala nos anos de 1970.
O toyotismo, segundo Wood Jr (1992), nasceu na década de 1950, quando o engenheiro
japonês Eiji Toyoda, proprietário da fábrica de automóveis Toyota, foi à cidade de Detroit para
conhecer a indústria automobilística norte americana que, até então, utilizava o sistema fordista
de produção, caracterizada por uma produção em massa e grandes estoques que barateava o
custo dos produtos para obter maior volume de vendas. Wood Jr (1992) afirma que Toyoda ficou
impressionado com o tamanho das fábricas, a quantidade de estoques e o elevado número de
funcionários. Toyoda percebeu que em função da crise que se estabeleceu no Japão depois da
Segunda Grande Guerra, isto é, com a falta de dinheiro, mão-de-obra escassa, pouca matériaprima e pouco espaço para armazenamento de produtos, não seria possível implementar um
sistema de produção seguindo os moldes do sistema fordista-taylorista.
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Ao regressar para o Japão, Toyoda relatou o que viu em Detroit ao seu especialista em
produção, o engenheiro Taichi Ohno, que iniciou uma mudança no processo de produção: a)
automação: que consistia no uso de máquinas que podem parar automaticamente quando surge
algum problema, neste caso, um único trabalhador poderia operar várias máquinas ao mesmo
tempo, reduzindo o custo com a contratação de um número menor de trabalhadores; b) Just-intime (na hora certa), que consistia na produção de mercadorias, a partir de sua venda, isto é, o ato
de produzir após a venda do produto economizaria na estocagem, pois as mercadorias teriam um
giro muito maior e proporcionaria um fluxo contínuo de produção; c) o trabalho em equipe, que
consistia em agrupar trabalhadores em equipe sob a orientação de um rida (líder), cuja função
era coordenar o grupo e de substituir qualquer um que, por algum motivo, venha a faltar; d) a
racionalização da produção, isto é, a fábrica deveria operar com o mínimo de trabalhadores para
a execução de uma determinada demanda, mesmo que isso implicasse um aumento de carga
horária de serviço; e) a terceirização, isto é, a fábrica contrataria terceirizados para fazer
trabalhos que não tinham relação direta com a produção (WOOD JR., 1992).
Para que toda essa estrutura pudesse ser implantada com sucesso, era preciso formar mãode-obra especializada isto é, um trabalhador capaz de entender todo o processo produtivo e
intervir no momento em que fosse detectado algum problema, em outras palavras, um novo
modelo de educação profissional que se adapte às necessidades do modo flexível de produção.
Para entender melhor como essa crise econômica afetou a indústria e com consequência
direta na educação profissionalizante, devemos, primeiramente, entender o que foi o fordismotaylorismo associado ao keynesianismo, isto é, de que forma esse modelo de produção e
organização do trabalho associado a outro de regulação econômica influenciou as relações
trabalhistas, o ensino profissionalizante e o desenvolvimento do capitalismo durante a maior
parte do século XX. Será preciso também compreender como esse modelo perde força no campo
econômico e produtivo, culminando com um novo modelo produtivo baseado na flexibilização
dos processos produtivos e de direitos. Esta nova forma de gestão e organização produtiva
marcará a passagem do estado de bem-estar social, do pleno emprego e do direito trabalhista
promovido pelo fordismo-keynesiano, para outro marcado pela intensificação e precarização do
trabalho, financeirização da economia e pela flexibilização de direitos.
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A trajetória da educação, em particular a educação profissional, coincide com a trajetória do
capitalismo, isto é, fábrica e escola nascem juntas (MANACORDA, 2010).

Portanto, as

mudanças sofridas pela educação estão relacionadas com as mudanças sofridas no processo
produtivo. Assim, segundo Saviani (2005, p.17) “Não é possível, portanto, compreender
radicalmente a história da sociedade contemporânea e, consequentemente, a história da educação
sem se compreender o movimento do capital”. Portanto, para entender a Educação profissional
no contexto do capitalismo contemporâneo, é preciso, pelo menos, entender a passagem do
sistema de produção taylorista-fordista para o sistema toyotista de produção.

2.1 A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CONTEXTO DO FORDISMO

O fordismo nasce com a mudança da produção artesanal de automóveis para a produção em
larga escala nas linhas de montagens, que foi intensificado devido à implantação do sistema
taylorista de produção, que consistia em um parcelamento extensivo de atividades e tarefas,
supervisão e controle absoluto das atividades na linha de produção, desqualificação dos
trabalhadores devido à separação entre atividades ligadas ao pensar e ao fazer, isto é, entre a
elaboração e a execução. Neste caso, o trabalho operário reduzia-se ao trabalho simples e
repetitivo de forma mecânica sem a necessidade de compreensão das técnicas que utiliza. Nesse
sentido, Antunes (2002, p.37) afirma que: “esse processo produtivo caracterizou-se, portanto,
pela mescla da produção fordista com o cronômetro taylorista”.
O modelo taylorista-fordista de produção tem como base operacional: a automação das
fábricas; a criação de linha de montagem; a produção em larga escala; o parcelamento das
atividades e a fabricação de produtos homogêneos (padronizados). Sob esse novo ordenamento
da base operacional, o taylorismo-fordismo, a partir de 1914, conseguiu reduzir em mais de oito
vezes o tempo que levava para construir um automóvel, visto que com o sistema artesanal, o
tempo médio para a construção de um automóvel era de 12: 30 h, e após a implantação do
sistema taylorista, o tempo foi reduzido para 1: 38 h. Esse novo processo produtivo, calcado no
aumento de produtividade e intensificação do trabalho, fez com que a Ford conquistasse tanto o
mercado norte-americano, quanto o mundial e seus lucros tiveram um salto de 2 milhões para
250 milhões de dólares no período entre 1907 e 1919 (GOUNET, 1999).
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Assim, o sistema taylorista-fordista de gestão e produção torna-se referência para o
capitalismo industrial do século XX e foi intensificado durante o período pós-guerra, de 1945 até
meados dos anos de 1970. Neste período, este sistema de produção industrial vive a chamada
„época de ouro‟ do capitalismo industrial, verificando altas taxas de lucro. Para manter esse
crescimento, foi necessário fazer algumas concessões aos trabalhadores, objetivando neutralizar
ou, pelo menos, minimizar as lutas sociais do movimento operário, a exemplo das lutas operárias
no final do século XIX na Europa setentrional e, em especial na França (BIHR, 1998).
De acordo com Gramsci (2001), no final do Século XIX, a classe dominante, representada
pelo Estado, passa a governar não só pela força e a coerção, mas, também, pelo convencimento
das classes trabalhadoras em continuar se submetendo às condições de dominação impostos
pelas classes dominantes. Para isso, passa a incorporar algumas reivindicações do proletariado
concedendo alguns direitos tais como: direito de greve, direito de associações em sindicatos,
direito de voto e etc. Naturalmente, a amplitude dessas concessões não poderia pôr em xeque a
dominação das elites burguesas. Assim, a classe dominante, através de concessões de parte das
demandas materiais e subjetivas das classes trabalhadores, busca obter o consentimento
„voluntário‟ da submissão destas à classe dominante, o que Gramsci denominou luta pela
“hegemonia”.
O fordismo-keynesiano, que se estabelece no pós-guerra, segue a mesma linha de raciocínio,
visto que, com o objetivo de consolidar sua hegemonia de classe, concede algumas
reivindicações trabalhistas e sociais aos operários tais como: direito previdenciário; redução da
jornada de trabalho; estabilidade no emprego; saúde e educação. Tais mudanças, tanto
econômicas quanto sociais, ficaram conhecidas por „compromisso fordista‟, o que, de certa
forma, contribuiu para uma mobilidade social. Entretanto, pode-se afirmar que esse
„compromisso‟ não acabou com a luta de classes, sendo apenas minimizada pelas concessões de
direitos sociais. Assim, a burguesia, representada pelo Estado, conseguiu conter conflitos com os
operários e, ao mesmo tempo, podia controlá-los através de negociações entre sindicatos de
classes, mediadas pelo governo. Harvey (1994, p.128) afirma que,

Nos Estados Unidos, por exemplo, os sindicatos ganharam
considerável poder na esfera da negociação coletiva nas indústrias de
produção em massa do Meio Oeste e do Nordeste, preservaram algum
controle dentro das fábricas sobre as especificações de tarefas, sobre
segurança e promoções, e conquistaram importante poder político
(embora nunca determinante) sobre questões como benefícios da
seguridade social, salário mínimo e outras facetas da política social.
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Neste contexto, os sindicatos se tornaram de suma importância para os trabalhadores, pois
por meio do seu poder representativo e, até mesmo político, conseguiram, via de representação
de classe, melhores condições sociais para os operários.
O Estado, através do keynesianismo-fordismo, promoveu conquistas sociais às classes
trabalhadoras e, ao mesmo tempo, servia como indutor no processo de acumulação de capital
para a burguesia industrial, promovendo altas taxas de lucros.

Esse modelo tornou-se

hegemônico e, se expandiu mundialmente, especialmente nos países centrais (HARVEY, 1994).
Quanto à formação profissional, não houve alterações significativas, pois para as classes
subalternas, a formação parcelada para um trabalho simples continuava a mesma e, o que mudou
foi o tempo gasto para produzir um automóvel, que ocasionou um aumento da taxa de lucro via
diminuição do tempo necessário para produzir um veículo, associado à intensificação do
trabalho.
A hegemonia da classe burguesa industrial, via convencimento e associado à concessão de
alguns direitos sociais e trabalhistas, fez com que os movimentos trabalhistas perdessem força e
a discussão de uma formação profissional mais consistente ficasse para o segundo plano, já que a
formação profissional para esse modelo de acumulação de capital era simples e voltada para um
trabalho parcelado. Esse modelo de educação profissional de acordo com Gramsci (2001),
apenas cumpria o papel de eternizar as estratificações de classes, pré-determinando escolhas
profissionais para um trabalho alienante.
Para Gramsci (2001), a escola deveria ter o processo de trabalho como princípio educativo e
não uma formação profissional voltada para o trabalho simples e parcelado, como eram as
escolas profissionalizantes de sua época. No Brasil, ocorreu processo similar nas escolas
profissionalizantes e, até hoje, estas não sofreram maiores modificações, a exemplo do SENAI e
dos modernos centros vocacionais tecnológicos (CVT). Na concepção gramsciana, a escola
deveria proporcionar todas as condições para a formação de um cidadão pleno, que o prepare não
só para o trabalho manual, mas também para assumir posições de comando. Assim, de acordo
com Gramsci (2001, p. 50), a Escola deveria proporcionar as condições básicas para que “cada
„cidadão‟ possa tornar-se „governante‟ e que a sociedade o ponha, ainda que „abstratamente‟, nas
condições gerais de poder fazê-lo”.
Nesse contexto, Gramsci (2001) afirma que a escola deveria ser única, comum e
desinteressada. Porém, a escola deveria ser: única, no sentido que não deveria haver uma
hierarquia de classes; comum, no sentido que deveria ser comum a todos e não no sentido
pejorativo da palavra e, desinteressada, no sentido de que não se deveria pré-determinar
escolhas, mas promover uma formação geral e profissional que ajudasse o indivíduo a fazer uma
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leitura do mundo que o cerca, além de uma educação profissional voltada para o trabalho
complexo.
Pode-se afirmar que o modelo de educação profissional, na era fordista, não se encaixava no
modelo de educação idealizado por Gramsci, visto que o chamado „compromisso‟ fordista, na
prática, só beneficiou, de um lado, a burguesia industrial que objetivava apenas o aumento da
taxa de lucro, via exploração do trabalho alienado de uma parcela cada vez maior de operários,
cuja função produtiva estava restrita a um trabalho simples e parcelado nas linhas de montagens
e, de outro lado, uma „aristocracia‟ operária a quem era destinada todos os benefícios acordados
entre empresários e sindicatos de classe e mediados pelo governo, como relata Bihr (1988, p. 52)

O período fordista é, assim, marcado por um desdobramento da antiga
classe operária: de um lado, a camada dos operários qualificados,
herdeiros dos operários de ofício, constituindo uma „aristocracia
operária‟ por ser a principal beneficiária do compromisso fordista,
bem representada e bem defendida pelas organizações sindicais das
quais forma a base; de outro, o contingente crescente dos operários
desqualificados, que suportam toda carga do fordismo na fábrica,
beneficiam-se muito pouco de suas vantagens fora da fábrica, e são
mal integrados nas organizações sindicais e mal defendidos por ela.

A crise do capitalismo que se estabeleceu a partir dos anos de 1970 desencadeou: diminuição
dos investimentos; retração dos mercados; diminuição do poder de compra e aumento do
desemprego que por sua vez sobrecarregou o sistema previdenciário estatal (GOUNET, 1999).
Num período de crise do capital, que segundo Marx é inevitável por ser intrínseca do próprio
capitalismo, uma nova reestruturação produtiva se estabelecerá e, para isso, o capitalismo, para
manter a valorização do capital, utilizará as chamadas contra tendências apontadas por Marx
(1983), que são: o aumento do grau da exploração do trabalho, isto é, o aumento de mais-valia
dos trabalhadores, via extensão da jornada de trabalho ou intensificação do trabalho; a redução
dos salários; o barateamento dos elementos do capital constante, devido ao desenvolvimento das
forças produtivas.

2.2 O TOYOTISMO E A REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA A PARTIR DA DÉCADA DE
1970
O toyotismo, segundo Wood Jr (1992), surge na década de 1950 e foi determinante para a
recuperação industrial e econômica do Japão no período do pós-guerra. Ao contrário do sistema
fordista de produção, que foi concebido com uma economia em franco crescimento e
caracterizado por um mercado consumidor em expansão, o toyotismo nasce a partir de uma crise

43
que se estabelece no período pós-guerra, em que as características econômicas e sociais, no
Japão, não favoreciam um modelo produtivo baseado no fordismo, pois havia um mercado
contraído e diversificado, mão-de-obra escassa, falta de matéria-prima, crescimento lento da
demanda e pouco espaço para o armazenamento de produtos.
Com a mudança da base eletromecânica para a microeletrônica de produção, é rompido o
conceito de um homem/uma máquina do fordismo-keynesiano, pois no toyotismo é possível um
único homem operar, simultaneamente, várias máquinas, já que estas poderiam parar
automaticamente toda vez que fosse detectado algum problema em qualquer fase do processo
produtivo. Neste caso, o custo de produção é reduzido com a contratação de um número menor
de operários e, percebe-se também, a mudança do sistema de produção fordista caracterizado
pela „esteira‟ para o sistema toyotista que pode ser representado como uma „célula‟ de produção,
onde um único operário comanda, segundo Antunes (2002), em média, cinco máquinas.
Ao estabelecer o crescimento em função da demanda, o toyotismo baseia sua produção após
a venda do produto, otimizando o tempo disponível na produção (just-in-time ou na hora certa),
o que gera uma economia com a estocagem dos produtos, já que as mercadorias produzidas
teriam maior giro e, consequentemente, um maior fluxo de produção. Neste modelo, é o
consumo que vai determinar o que será produzido, isto é, toda a organização da produção será
condicionada ao consumo. Assim, é estabelecido um aparato flexível de produção, onde os
trabalhadores têm que se adaptar às exigências da produção pela demanda, rompendo de vez com
o sistema produtivo fordista, caracterizado por uma única função. Neste caso, surge a ideia de
“trabalhador polivalente”, isto é, havendo nova demanda, será necessária a adaptação desse
operário para executar novas tarefas e suprir essa demanda, consolidando um aparato produtivo
flexível.
O trabalho em equipe também faz parte desse aparato produtivo. Os trabalhadores se
agrupavam em torno de um rida (líder), cuja função, além de coordenar as equipes, era substituir
qualquer trabalhador que, por algum motivo, faltasse ao trabalho. A racionalização da produção
era caracterizada pelo emprego do menor número possível de trabalhadores, ainda que tivesse
que aumentar o número de horas trabalhadas para realizar uma dada tarefa. A terceirização
também é uma característica desse modelo flexível de produção e, consistia em terceirizar todo o
trabalho que não tivesse relação direta com a produção. Podemos citar, por exemplo, a produção
de autopeças e acessórios, que foi concedida a outras empresas, com o controle de qualidade
exercido pela Toyota. De acordo com Gounet (1999), esse modo de produção rompia com a
forma de produzir em escala, estabelecendo uma relação de integração econômica e produtiva
horizontal, caracterizada por subcontratações e terceirizações.
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O fordismo e o toyotismo conviviam no cenário produtivo mundial desde a década de 1950.
A hegemonia fordista no período anterior à década de 1970 se explica pelo fato do mercado
consumidor, em especial o norte-americano estar em franca expansão. O fordismo-keynesiano
foi marcado por conquistas sociais promovidas pelo estado que, ao mesmo tempo, servia como
indutor da economia, ou seja, o estado era o centro dinâmico da economia.
A hegemonia do toyotismo se consolida a partir da década de 1970, período de crise
estrutural do capitalismo, que segundo Antunes (2002) permanece até os dias de hoje. Esse
período, segundo Harvey (1994), foi marcado pela desconcentração industrial, precarização e
intensificação do trabalho, supressão dos direitos trabalhistas e financeirização da economia que,
segundo Pochmann (2002), teve como consequências: a desregulamentação da economia e
diminuição do papel do Estado, afetando as estratégias estatais de geração de emprego e renda, já
que o Estado não era mais o centro dinâmico da economia.
Assim, se no fordismo-keynesiano, o Estado, associado ao setor produtivo, se coloca como
indutor da economia e provedor de direitos sociais, no toyotismo, o Estado, através da
financeirização da economia, se apresenta como um simples regulador da economia, assumindo
o papel de Estado Ampliado, no que diz respeito a lógica de valorização do capital e de Estado
ajustador, isto é, restritivo e seleto no que diz respeito ao social, consolidando a ideia de Estado
mínimo, suprimindo políticas voltadas para o bem-estar social, como afirma Soares ( 2003,
p.27) o“ as políticas sociais passam a ser substituídas por „programas de combate à pobreza‟”,
minimizando as consequências do ajuste sobre os mais „pobres‟. O desemprego estrutural desse
modelo de acumulação flexível decorre da racionalização constitutiva implementada pela Toyota
que segundo Kamata (1982 apud ANTUNES, 2002, p.33)
Não é tanto para economizar trabalho, mas, mais diretamente, para
eliminar trabalhadores. Por exemplo, se 33% de „movimentos
desperdiçados‟ são eliminados em três trabalhadores, um deles tornase desnecessário. A história da racionalização da Toyota é a história
da redução de trabalhadores e esse é o segredo de como a Toyota
mostra que, sem aumentar o número de trabalhadores, alcança
surpreendente aumento na sua produção. Todo tempo livre durante as
horas de trabalho tem sido retirado dos trabalhadores da linha de
montagem, sendo considerado como desperdício. Todo seu tempo, até
o último segundo, é dedicado à produção.

A mudança do paradigma de produção da base eletromecânica para a base microeletrônica
requereu, por sua vez, uma mudança na formação profissional dos trabalhadores. Necessitou-se
romper com a formação profissional pautada no parcelamento do saber e voltada para um
trabalho simples e repetitivo, que caracterizava a formação para o sistema fordista-taylorista de

45
produção e, estabelecer uma nova formação, em que o trabalhador possa operar várias máquinas
simultaneamente. Neste caso, é preciso uma formação mais diversificada do que a formação dos
trabalhadores do fordismo, ou seja, uma formação flexível que habilite o operário a exercer
várias funções, utilizando várias técnicas num processo produtivo, ainda que não domine os
fundamentos das técnicas que utiliza.
Com relação às mudanças decorrentes na reestruturação produtiva, Antunes (2002) afirma
que há mais dissenso que consenso, pois, de um lado, alguns autores defendem que essa
reestruturação industrial com base no toyotismo foi mais favorável para os trabalhadores, por
proporcionar um operário mais qualificado e polivalente, isto é, uma formação melhor se
comparada à formação profissional do modelo fordista-keynesiano de produção. Por outro lado,
há autores que afirmam que essa nova reestruturação produtiva favoreceu mais os empregadores
que os operários, pois houve apenas intensificação e não uma reconfiguração do trabalho, ou
seja, se no fordismo-keynesiano cada operário era responsável por uma única e repetitiva função
simples, no toyotismo, um único operário era responsável por várias funções simples e
repetitivas, o que diminuiu o número de operários necessários para realizar determinadas
operações de um ciclo produtivo, causando mais desemprego.
Assim, a reestruturação produtiva ocidental que se consolida a partir da década de 1970,
apesar de se utilizar de muitos elementos do toyotismo, não caminha para uma „toyotização‟ da
indústria, mas para uma intensificação de tendências já existentes, isto é, o aumento da
exploração do trabalhador via intensificação do trabalho pela diminuição do tempo necessário
para a produção de certo produto. Se no toyotismo japonês havia o estabelecimento de um pleno
emprego para uma parcela expressiva de trabalhadores, na reestruturação produtiva ocidental
essa parcela beneficiada pelo pleno emprego diminui drasticamente (ANTUNES, 2002).
O neoliberalismo, segundo Antunes (2002, p.36), “propiciou condições em grande medida
favoráveis à adaptação diferenciada de elementos do toyotismo no ocidente”. Seu processo de
reestruturação produtiva promoveu uma intensificação de tendência já existentes na exploração
do trabalhador, tanto a mais-valia absoluta, quanto à relativa, culminando numa forma singular
de reestruturação.
A assimilação do toyotismo no ocidente não foi imediata, pois sua implantação foi mais
complexa que parecia. Essa dificuldade de adaptação pode ser exemplificada na reestruturação
produtiva da General Motors (GM), que iniciou seu processo de reestruturação introduzindo os
chamados Círculos de Qualidade e desconsiderando elementos básicos do toyotismo, ou seja,
utilizando apenas um de seus aspectos de modo isolado, que levou a um fracasso (ANTUNES,
2002).
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O fracasso, num primeiro momento, da GM se deve ao investimento em robotização na sua
fábrica (projeto Saturno) em Spring Hill, Tennesse. Este projeto objetivava a construção de
pequenos automóveis a fim de competir com a indústria japonesa e, para isso, a GM se utiliza
comodamente de alguns elementos do toyotismo, desconsiderando outros elementos básicos do
mesmo, indispensável ao sucesso do projeto. Este, segundo Antunes (2002, p. 37), “utilizou-se
do Just-in-time, do teamwork, da automação e informação avançadas, a produção modular, da
terceirização, da subcontratação, operando com empresas que foram chamadas para a
proximidade da GM, reproduzindo o mesmo sistema de produção da Toyota”.

Porém,

paralelamente, associou-se a empresas como a Isuzu e a Suzuki e, em 1983, associou-se a Toyota
num projeto para produzir carros de pequeno porte na fábrica da GM na Califórnia, cuja
tecnologia produtiva estava atrasada, mas a gestão do projeto ficou a cargo da Toyota. Segundo
Antunes (2002), o projeto da GM/Saturno em Spring Hill foi desalentador, contabilizando
enormes prejuízos e o projeto da GM/ Califórnia, sem a introdução de robôs foi altamente
lucrativa.
A conclusão desse experimento da GM consiste na necessidade de adequar a força de
trabalho à tecnologia e, então passou a investir mais recursos na qualificação da sua força de
trabalho e do trabalho em equipe. Segundo Antunes (2002, p.38), com base no resultado desse
experimento, a GM “Reconheceu, desse modo, que não adiantou introduzir robôs e tecnologias
avançadas, sem a equivalente qualificação e preparação de sua força de trabalho. As
transformações humanas e organizacionais devem caminhar passo a passo com as mutações
tecnológicas”.

2.3 A EDUCAÇÃO E A REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA DO CAPITALISMO DA
DÉCADA DE 1970

No Brasil, a partir da década de 1990, a política de educação profissional, sob a influência do
novo paradigma tecnológico, sofreu uma reconfiguração, ou seja, foi estabelecido um novo
modelo de educação profissional de acordo com as exigências do mercado produtivo, pois a
mudança da base eletromecânica para a base microeletrônica de produção demanda um
profissional com capacidade de adaptar-se às mudanças no processo de produção, isto é, um
profissional polivalente (ainda que não compreenda os fundamentos das várias técnicas que
utiliza), um profissional capaz de dar respostas rápidas hya todo e qualquer imprevisto ocorrido
num processo produtivo. Este novo modelo exigirá uma formação técnica mais apurada, com
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objetivo de desenvolver competências profissionais que ofereçam condições de intervir no
processo do fazer.
Nesse contexto, a educação passou a ocupar uma posição de destaque na política neoliberal
que se estabelece a partir dos anos de 1970. Com base na Teoria do Capital Humano, a educação
no neoliberalismo passa a priorizar os interesses do mercado, se afastando do primeiro objetivo
da educação que seria desenvolver um cidadão crítico que possa fazer uma leitura mais apurada
do mundo que o rodeia. Assim, segundo Soares (2007, p. 2)
Inspirada na Teoria do Capital Humano, a educação no
neoliberalismo passou a ser vista como um investimento: atribuiu-se
ao sistema educacional a tarefa de preparar recursos humanos para
atender às demandas dos projetos no campo econômico. A educação
passou a ser pensada como forma de apropriação de capital, enquanto
melhoria da qualificação da mão-de-obra, intensamente vinculada ao
desenvolvimento que se faz com base na tecnologia, na criação e
implementação dessa tecnologia e na sua relação com a produtividade.
[...] A ideologia economicista e tecnocrata coloca prioridade na
concepção de educação vinculada ao desenvolvimento econômico,
onde o investimento no homem deve ser visto como fator de
produtividade econômica.

Assim, a educação assume uma posição de destaque e de muito interesse para o capital por
conter em seu cerne elementos que possuem condições materiais para gerar lucro, lucro este, que
decorre de aplicações de conhecimentos para o setor produtivo. Com a consolidação do
neoliberalismo como sistema político e econômico hegemônico a partir dos anos de 1970, a
educação, principalmente nos países periféricos, se submete, em troca de investimentos, aos
ditames dos organismos internacionais, alinhando-se aos interesses do mercado produtivo. Estes
ditames, sob a lógica de mercado, muitas vezes reduzem valores humanos contidos na educação,
à esfera do lucro.
Segundo Shiroma, Moraes e Evangelista (2011, p. 47), “atribui-se à educação o condão de
sustentação da competitividade nos anos de 1990”. Neste contexto, importantes organismos
internacionais, dentre eles a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (UNESCO), disseminaram o ideário de que para competir no mercado de trabalho, para
manter-se no emprego e ser cidadão, era preciso dominar os códigos da modernidade, isto é,
desenvolver requisitos de educação geral e qualificação profissional demandados pelo novo
paradigma produtivo.
No Brasil, a implementação desse ideário começou no governo Itamar Franco com o Plano
Decenal de Educação e, no governo Fernando Henrique Cardoso, esse ideário foi consolidado.
Organismos internacionais tais como: UNESCO, Fundo das Nações Unidas para a Infância
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(UNICEF), pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e pelo Banco
Mundial (BM) financiaram, em 1990, a Conferência Mundial de Educação para Todos realizada
em Jomtien (Tailândia). Nesse encontro, nove países com as maiores taxas de analfabetismo do
mundo e, dentre eles, o Brasil, comprometeram-se em realizar ações para a consolidação de
princípios educativos acordados em Jomtien.
No governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), verifica-se a consolidação do ideário
educacional sugerido pelos organismos internacionais, embora tenham ocorrido muitos embates
em torno do Plano Nacional de Educação (PNE) 2001-2010. Dentre os debates ocorridos nesse
período, destaca-se o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, formado por entidades
científicas, acadêmicas, sindicais, estudantis e movimentos nacionais que reivindicaram a
universalização da educação pública, gratuita, laica e com qualidade social em todos os níveis.
Este Fórum antecipou-se ao governo federal apresentando à Câmara dos Deputados o PL
4155/98 que se contrapõe aos princípios do PNE aprovado no governo FHC sob a Lei n.
10172/2001 (BRASIL, 2001). Segundo Saviani (2007, p. 1241), “o PNE 2001-2010 foi aprovado
com nove vetos presidenciais que incidiram sobre os pontos mais nevrálgicos, isto é, os relativos
ao financiamento”.
No campo de política de Educação Profissional, o governo FHC, por meio do decreto
2208/97, desvincula o ensino profissionalizante das bases técnico-científicas, sociais e culturais,
ou seja, novamente é estabelecida uma separação formal entre o ensino profissional e o ensino
propedêutico. Esse decreto que separa a formação profissional técnica da educação básica
propiciará uma fragmentação das finalidades educacionais, pois de acordo com o Artigo 5o _ A
educação profissional de nível médio terá organização curricular própria e independente do
ensino médio, podendo ser oferecida de forma concomitante ou sequencial a este.
Neste contexto, a separação entre o ensino propedêutico e o técnico propiciará uma
formação precária e aligeirada caracterizando uma reprodução para o trabalho simples,
materializada pelo decreto no 2208/97 (BRASIL, 1997). Dentre os objetivos da educação
profissional no art.5o podemos citar:

Promover a transição entre escola e o mundo do trabalho, capacitando
jovens e adultos com conhecimentos e habilidades gerais e específicas
para o exercício de atividades produtivas; e, qualificar,
reprofissionalizar jovens e adultos trabalhadores, com qualquer nível
de escolaridade, visando sua inserção no mercado de trabalho.
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Tais objetivos reforçam a ideia de competências e empregabilidade de acordo com as
exigências do mercado, traduzindo, assim, a ótica privatizante no nível organizativo e
pedagógico (CARVALHO, 2007).
Ao longo dos anos de 1980, a luta dos educadores por uma política educacional
comprometida com a superação das desigualdades de classes tinha como objetivo uma educação
voltada para a emancipação e igualdade de oportunidades de classes por meio de uma educação
única, omnilateral e politécnica (CIAVATTA; RAMOS, 2011). Porém, na correlação de forças
no Congresso Nacional entre representantes dos setores progressistas e conservadores, a vitória
foi dos conservadores. No governo de Fernando Henrique Cardoso, as forças políticas vitoriosas
no Congresso Nacional aprovaram a Lei no 9394/96 cuja tônica, segundo Ciavatta e Ramos
(2011, p.30), “não foi mais a de preparação para o trabalho e sim para a vida, ressaltando uma
falsa dicotomia só explicável pelo estigma escravocrata de nossa sociedade”.
Assim, o Decreto no 2208/97 (BRASIL, 1997) que desvinculou o ensino propedêutico do
ensino profissionalizante, teve como consequência o restabelecimento de itinerários distintos
para diferentes classes sociais. De acordo com Ciavatta e Ramos (2011), a educação, dessa
forma, a um só tempo, reitera, para as classes menos favorecidas, um ensino instrumental e
limita o ingresso ao curso superior. Com efeito, Kuenzer (2000, p. 21) afirma que
A dualidade estrutural que determinou duas redes diferenciadas ao
longo da história da educação brasileira tem suas raízes na forma de
organização da sociedade, que expressa às relações entre capital e
trabalho; pretender resolvê-la na escola, por meio de uma nova
concepção, é ingenuidade ou má-fé.

Com a eleição de Lula em outubro de 2002, setores progressistas da sociedade nutriam
expectativas de mudanças estruturais da sociedade, em especial, na educação. Com relação à
educação profissional, o Decreto no 2208/97 foi revogado pelo Decreto no 5154/04 (BRASIL,
2004), que instituiu a forma “integrada” entre o ensino médio e a educação profissional. Este
Decreto tem sido controverso desde a sua concepção, visto que permite, ao invés de determinar,
que se tenha uma educação profissional integrada a educação básica.
Segundo Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), no início do governo Lula, o Ministério de
Educação anunciou que a educação profissional receberia um tratamento de reconstrução como
política pública, isto é, corrigir as distorções decorrentes do Decreto no 2208/97 (BRASIL,1997)
que dissociaram a educação profissional da educação básica e promoveram o aligeiramento da
formação técnica por meio de módulos dissociados e estanques, ocasionando uma formação
superficial da educação profissional. Entretanto, apesar de declarações a favor de um ensino
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técnico integrado em prol de uma educação única, omnilateral e politécnica, contraditoriamente,
o governo promoveu alguns programas que privilegiaram a dimensão profissionalizante, tais
como: Escola de Fábricas; Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a
educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) e da Inclusão de
Jovens (PROJOVEM), o que ratifica o caráter contraditório desse governo em relação à
concepção integrada de ensino técnico.
Para Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), o Decreto no 5154/04 (BRASIL, 2004) seria um
dispositivo transitório, com um objetivo de reconstrução de princípios e fundamentos da
formação de trabalhadores, numa concepção emancipatória de classes, que se consolidaria com
uma educação profissional unitária e politécnica, pois se acreditava que ocorreria uma
mobilização da sociedade civil pela defesa desse ensino médio unitário e politécnico,
propiciando a integração das ciências, trabalho e a cultura, o que fortaleceria as forças
progressistas na disputa por mudanças estruturais na educação brasileira. Isso levaria uma
mudança estrutural na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) e não uma Lei
específica para educação profissional.
A mobilização esperada não ocorreu e, o que se viu após um ano de vigência do Decreto
5154/04 (BRASIL, 2004), foi o inverso, isto é, de uma política consistente para a integração da
educação básica com a profissional e articulação entre os sistemas federal e estaduais de ensino,
passou-se para uma política fragmentada e desarticulada entre a educação básica e a profissional,
promovida pelo próprio Ministério da Educação (MEC).
As contradições entre o anunciado e o efetivado no campo da educação profissional se
explicam pelo fato de a sociedade não ter se mobilizado na defesa de um ensino médio unitário e
forças conservadoras terem ocupado espaços para fazer valer seus interesses, tanto no Conselho
Nacional de Educação, quanto no Congresso Nacional. Nesse contexto, a alternativa possível
era tentar avançar no campo das contradições, pois, conforme Frigotto, Ciavata e Ramos (2005,
p. 1090) “a luta por mudanças mais profundas, como consequência, efetiva-se numa travessia
marcada por intensos conflitos e no terreno da contradição”. Assim, o Decreto no 5154/04
(BRASIL, 2004), embora não tenha mudado a essência do dualismo estrutural do ensino, marcou
o governo Lula como um avanço na educação profissional, pois de acordo com Moura (2010,
p.11), este Decreto,
além de manter as ofertas dos cursos técnicos concomitantes e
subsequentes trazidas pelo decreto no 2208/97, possibilita a integração
do ensino médio aos cursos técnicos numa perspectiva que não se
confunde totalmente com a educação tecnológica, mas aponta em sua
direção por conter princípios de sua construção.
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Não há como negar que, apesar das contradições em relação à política de educação
profissional do governo Lula, houve um avanço notável dessa modalidade de ensino, em
especial, a partir de 2007, com a adoção de várias medidas que privilegiaram esse campo, tais
como: a criação dos Institutos Federais de Educação Tecnológicas (IFET) que aumentou
significativamente o número de escolas técnicas federais e, consequentemente, o n o de vagas na
educação profissional; a regulamentação da lei do estágio; a regulamentação dos cursos
superiores de tecnologia e a consolidação jurídica na LDB do Decreto n o 5154/2004
(BRASIL,2004), que estabelece o ensino técnico integrado ao ensino médio. Entretanto,
contrapondo-se ao projeto de ensino técnico integrado ao ensino médio, o governo federal, via
Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social (SECIS) ligada ao Ministério de
Ciência e Tecnologia (MCT), implementou o Programa de Implantação e Modernização dos
Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT) em 2003, programa este que visa a consolidação e a
expansão de Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT) do país, promovendo a popularização e
difusão da ciência e tecnologia por meio da ampliação de pontos de acesso ao conhecimento
científico e tecnológico (BRASIL/MCT, 2008).

2.4 OS CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS

Os CVT são unidades de ensino e de profissionalização, voltados para a difusão do acesso ao
conhecimento científico e tecnológico, de conhecimentos práticos na área de serviços técnicos e
transferência de conhecimentos tecnológicos no seu meio de atuação. A implantação de um
CVT em uma localidade qualquer deverá estar em sintonia com os Arranjos Produtivos Locais
(APL) (SECIS/MCT, 2008). Os APL são aglomerações de empresas localizadas em um mesmo
território, que apresentam especialização produtiva e mantêm vínculos de articulação, interação,
cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais, tais como governo, associações
empresariais, instituição de crédito, ensino e pesquisa.
Segundo Castioni, Bouskela e Radaelli (2013, p.3), “a iniciativa para a criação dos CVT teve
origem entre 1995 e 2002, no estado do Ceará, tendo sido liderada pelo Deputado Federal Ariosto
Holanda, enquanto ocupava o cargo de Secretário de Ciência e Tecnologia”. A perspectiva era
que cada unidade de CVT, além de oferecer cursos de capacitação profissional e tecnológicos
para a população com baixa escolaridade, pudesse, também, auxiliar no ensino de ciências das
escolas, além de apoiar, se possível, pequenas e microempresas. Para isso, a estrutura de cada
unidade de CVT deveria contar com laboratórios equipados nas áreas de Biologia, Química,
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Física, Informática, Análise de Águas, Solo e Alimentos, Oficinas de Eletromecânica, Sala de
videoconferência, Bibliotecas Multimídia e Salas Polivalentes.
Após a criação da SECIS, em 2003, foi oficializado o sumário executivo de implementação
do Programa de Implantação e Modernização dos Centros Vocacionais Tecnológicos. Com base
naquele documento, foi elaborado um marco lógico conceitual para uma compreensão do
programa CVT a respeito da orientação e relação entre objetivos gerais e específicos. De acordo
com a SECIS/MCT (2008, p.2), além de unidades de ensino de profissionalização, os Centros
Vocacionais Tecnológicos são “centros voltados para a difusão do acesso ao conhecimento
científico e tecnológico, de conhecimentos práticos na área de serviços técnicos e de transferência
de conhecimentos tecnológicos no seu meio de atuação”.
Dentre os objetivos gerais, podemos destacar o de proporcionar cursos de formação
profissional na área científico-tecnológica, visando à redução das desigualdades sociais, culturais e
econômicas e o devido encaminhamento ao mercado de trabalho. Dentre os objetivos específicos,
podemos destacar o de difundir o conhecimento científico-tecnológico com vistas ao
aproveitamento das vocações regionais, objetivando a geração de renda e o combate à exclusão
social, tendo como foco a transferência de tecnologias apropriadas como meio de contribuir para o
desenvolvimento regional. O documento descreve, também, a aplicabilidade do programa que,
dentre elas, podemos destacar a difusão e popularização do conhecimento científico-tecnológico,
promoção da difusão e popularização, elevação da base científica da população e o apoio ao
ensino formal.
A caracterização de um Centro Vocacional Tecnológico se dá, a partir de variáveis e
indicadores que norteiam e reconhecem o projeto como um CVT. As variáveis seguem três
vertentes: (1) a Científica, voltada para o ensino de novas tecnologias; (2) a Educacional,
caracterizada pelo apoio ao ensino de Ciências, articulando-se com instituições de ensino e (3) de
Capacitação Profissional, direcionada para a demanda produtiva local. Todas estas variáveis
deverão estar inseridas no âmbito da Ciência e Tecnologia para a inclusão social (SECIS/MCT,
2008).
Na elaboração de um projeto de CVT, é preciso observar às variáveis locais, pois a partir de
um diagnóstico dessas variáveis é que se pode fazer o enquadramento correto do projeto que irá
ser implantado na localidade, pois há três tipos de projeto de CVT: 1; 2 e 3 (SECIS/MCT, 2008).
O CVT do Tipo 1 caracteriza-se pela oferta de cursos de capacitação profissional, como
também o apoio do ensino de ciências às instituições de ensino formal. A característica que
difere esse modelo do de tipo 2 é a articulação com o sistema local de ensino, apoiando
professores e alunos no ensino de ciências nas escolas públicas locais com aulas práticas e,
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também apoio a trabalhos de extensão universitária e, para isso, este CVT deverá contar com
Laboratórios de Física, Biologia, Análise de Águas, Solos e Alimentos (BRASIL/MCT, 2008).
O CVT do Tipo 2 caracteriza-se pela oferta de cursos de capacitação profissional, em apoio a
demanda produtiva local ou regional, ou seja, deve articular-se com o tecido produtivo local. A
proposição deste CVT é estar articulado com as estratégias socioeconômicas locais elaboradas
com a colaboração de governos estadual e municipal e, na contribuição para um bom
funcionamento e continuidade e desenvolvimento dos seus conteúdos pedagógicos específicos,
deverá contar com parcerias e apoio das instituições formais de ensino, tais como Universidades,
Escolas técnicas etc.
O CVT do tipo 3 caracteriza-se, basicamente, pela mescla do Tipo 1 e Tipo 2, isto é, tanto
pela oferta de cursos de capacitação e apoio ao sistema de ensino em Ciências e, em apoio à
demanda produtiva local. Neste caso, este CVT deve estar articulado com sistema formal de
ensino, apoiando professores e alunos no ensino de Ciências, auxiliando trabalhos de extensão
universitária e com o tecido produtivo local, desenvolvendo com a ajuda de instituições formais
de ensino, conteúdos pedagógicos para uma boa formação técnica, a partir das demandas em
setores produtivos já instalados ou emergentes (BRASIL/MCT, 2008).
No trabalho Análise e Trajetória do Programa Centros Vocacionais Tecnológicos no Brasil,
elaborado por Castioni, Bouskela e Radaelli (2013), foram visitadas 51 unidades de CVT em
várias cidades do território nacional. Após a análise dos dados, os autores tipificaram as
unidades pesquisadas em três grandes grupos diferentes dos tipificados pela SECIS (2008).
Embora os autores tenham utilizado a mesma numeração, as classificações são diferentes
daquelas tipificadas pela SECIS (2008). Os CVT do 1o Grupo (tipo 1), mais alinhados com o
desenho da política de CVT do MCT, articula-se com o tecido produtivo local, ficando mais
parecido com o do tipo 2, elaborado pela SECIS (2008); já os do Grupo 2 (tipo 2) são voltados
para pessoas que estão fora do mercado de trabalho, qualificando-as para que possam atuar de
forma autônoma. Segundo os autores (2013, p. 16), nesse tipo de CVT “não há interação com as
empresas, e os cursos oferecidos são, muitas vezes, voltados para atividades econômicas
informais”. Neste caso, o CVT está ligado a um processo de inclusão produtiva, promovendo as
condições básicas para a obtenção de trabalho e renda. Os CVT do Grupo 3 (tipo 3) é o que mais
se distancia do conceito de CVT elaborado pela SECIS/MCT. Este último, segundo os autores,
(2013, p.16) “é considerado um espaço digital. Os cursos são genéricos, de curta duração e
voltados para o uso de ferramentas básicas e que notadamente se restringem à operação do
microcomputador”.
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Dentre os trabalhos sobre os Centros Vocacionais, destaca-se o trabalho de Rocha Neto
(2010), que avalia o Programa de Apoio a Implantação e Modernização dos Centros Vocacionais
Tecnológicos, a pedido do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), que é uma
organização social sob a supervisão do MCT.
Rocha Neto (2010) faz uma avaliação das unidades de CVT implantadas no Brasil até 2010 e
cita experiências internacionais de centros vocacionais, destacando a implementada na Alemanha,
chamado de modelo Dual, pois integra formalmente a educação profissional e tecnológica com os
ambientes das empresas. Tal modelo (dual) tem sido adotado na França, Reino Unido, China e
Países Nórdicos. Na experiência Alemã, a aprendizagem é feita na maior parte do tempo na
própria empresa, em torno de 3 ou 4 dias e, um tempo menor na escola, em torno de 1 ou 2 dias.
Esse modelo possibilita uma interação entre empresa e escola, isto é, entre teoria e prática.
Segundo Rocha Neto (2010) na Alemanha, os Centros Vocacionais não só oferecem um
ensino teórico, mas também estabelecem uma reflexão sobre as práticas do trabalho. Por outro
lado, as empresas associadas a esse sistema proporcionam aos seus empregados (alunos) muito
mais que uma aplicação empírica desses conhecimentos, pois há uma combinação da teoria nos
Centros Vocacionais com as práticas nas empresas, constituindo a pedra fundamental do modelo
Dual de Educação Vocacional Tecnológica. Na França, inicialmente, o modelo de Educação
Vocacional era baseado nos Museus de Artes e Ofícios, os quais, segundo Rocha Neto (2010),
inspiraram a experiência brasileira dos Liceus de Artes e Ofícios para os pobres e os desvalidos
da sorte no século XIX e, também, os modernos Centros Vocacionais Tecnológicos implantados
em todo o Brasil no início do século XXI.
Ao contrário da Alemanha e Finlândia, que adotaram o sistema dual (empresa/escola), a
formação vocacional no Brasil teve a mesma origem dos centros vocacionais dos EUA, Portugal,
França e Reino Unido, isto é, teve como motivação a inserção no mercado de trabalho de pessoas
com vulnerabilidade física ou social (ROCHA NETO, 2010). Vale lembrar que a França e Reino
Unido, atualmente, adotam o sistema Dual de acordo com o modelo alemão em seus centros
vocacionais.
No Brasil, segundo Rocha Neto (2010), o processo de descentralização da gestão dos Centros
Vocacionais ocorreu da mesma forma que os da Itália, isto é, articulando as esferas federal,
estaduais e municipais.

Já em outros países, principalmente na Alemanha, o processo é

coordenado e realizado por Comissões Nacionais, com a articulação de vários ministérios,
representantes de trabalhadores e de empresários. O autor afirma, ainda, que seria muito
importante para o Brasil a adoção dessa prática para obter maior sinergia entre CVT, ministérios
correlatos, representante de trabalhadores e de empresários. Porém, no Brasil, essa formação
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profissional e tecnológica para as empresas tem sido realizada basicamente pelo Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial (SENAI) e pelas Universidades Corporativas.
Em sua análise da estrutura, organização e execução dos programas de CVT implantados no
Brasil até 2010, Rocha Neto (2010) conclui que: “há evidências para afirmar que esse programa
tem sido realizado de forma eficiente, apresentando resultados positivos do programa para a
inclusão social e preparação para o mercado de trabalho”, embora reconheça que “apenas 10%
dos CVT desenvolvem processo de encaminhamento de egressos ao mercado de trabalho”.
Outros trabalhos sobre CVT e a inclusão social foram elaborados e dentre eles podemos citar
Cerqueira e Moura ( 2014); Massessini (2010) e Marciel (2013). Cerqueira e Moura (2014), em
artigo apresentado no XVI Encuentro Iberoamericano de Educação à Distância (EAD), trata da
introdução de disciplinas na modalidade EAD nos cursos de qualificação profissional realizado
em um CVT de Construção Civil filiado à rede FAETEC. Por meio de um estudo de caso com
uma abordagem qualitativa, as autoras (2014, p.135) concluem que: a educação profissional
“pode proporcionar maior acesso ao cidadão no sentido de uma transformação social, mas se pode
afirmar que não é suficiente” e, após uma análise de como o percurso de formação e as trajetórias
de vida se interagem, concluíram, também, que é preciso reavaliar o tempo de formação desses
cursos, pois um tempo tão pequeno dificulta a interação entre a formação e a trajetória desses
alunos.
Massessini (2010), em artigo apresentado no XI Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência
da Informação, trata da inclusão digital no Centro Vocacional Tecnológico (CVT) Henfil, em
Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Concluiu que o CVT Henfil contribui, enquanto espaço
público, ao criar oportunidade de acesso ao computador e a internet. Porém, após análise das
entrevistas, constatou que há um processo de inclusão digital limitado ao acesso a equipamentos,
à infraestrutura e ao treinamento básico e carece, “ainda, ser adequado a proposta da literatura
para os níveis de capacitação e uso crítico da informação, para uma plena inclusão digital”
(MASSESSINI, 2010, P. 16).
Maciel (2013), além das considerações feitas a respeito do projeto CVT, isto é, estrutura e
projeto pedagógico, entrevista alguns egressos de cursos do CVT, vinculado ao Centro de Ensino
Tecnológico (CENTEC) na comunidade de Umarizeiras na cidade de Maranguape no estado do
Ceará. As entrevistas foram muito relevantes para analisar a formação ofertada pelo CVT
naquela comunidade, pois, a partir das percepções e opiniões dos entrevistados sobre os cursos
ofertados, pode-se refletir a respeito dos conhecimentos produzidos pelo CVT de Umarizeiras e,
se é possível vislumbrar uma remota esperança de conseguir um emprego na área que escolheu
com aquela formação. Segundo Maciel (2013), todos vieram fazer os cursos oferecidos pelo CVT
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na esperança de conseguir um emprego. O autor constata também que o alcance do CVT, para
reverter a situação de desemprego, era mínimo ou nenhum, pois o CVT ofertava cursos com grau
de planejamento muito limitado, sem considerar as condições objetivas dos umarizeiros. Dentre
os cursos ofertados está o de beneficiamento de polpa de frutas, que numa turma de 20 alunos, a
fábrica instalada na cidade só poderia absorver no máximo 2 indivíduos. Um planejamento
prévio provavelmente detectaria essa situação.
De acordo com Maciel (2013, p.107-110), uma entrevistada questiona a qualidade dos cursos,
dizendo que: “[...] o prefeito mandava o pessoal sem qualificação [...] o prefeito mandava uma
pessoa que aprendeu agora e, afirma ainda que “os cursos de informática são para os jovens e que
ela de 37 anos, não tem mais oportunidade de trabalho”. O autor afirma que a entrevistada se
conforma com essa situação, e não questiona o porquê de não ter mais oportunidade de trabalho,
pois essa realidade já se tornou natural e, embora queira muito, não consegue imaginar que possa
mudar. O autor põe em xeque, a qualidade do material pedagógico (apostilas) de um dos cursos,
pois o material utilizado como ilustração é infantilizado, como se fosse destinado a uma criança
de 3 ou 4 anos de idade, não sendo respeitado o grau de desenvolvimento e faixa etária do público
alvo. Já outra entrevistada, quando perguntada por que iria fazer o curso, respondeu que “era pela
possibilidade de conseguir um emprego na fábrica, porque estava desempregada”. Assim, Maciel
(2013) conclui que os cursos ofertados pelos CVT de Umarizeiros não conseguiram o seu objetivo
principal que é a inclusão social desses indivíduos através da inserção no mercado de trabalho.
Existem unidades de CVT instaladas nas cinco regiões do Brasil, abrangendo 385 municípios,
distribuídas por 26 estados e o Distrito Federal. As unidades dos CVT passaram a se conveniar
com instituições públicas estaduais e/ou municipais e o custeio dos CVT, após implantados com
recursos do governo federal, passa a ser incluído em seus orçamentos. No Rio de Janeiro, a
implantação dos Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT) ocorreu em 2007, vinculado à
Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC), durante o governo de Sergio Cabral.
A FAETEC foi criada pela Lei n o 2735/971 e alterada pela Lei no 3808/022. É uma Fundação
sem fins lucrativos e com personalidade jurídica de direito público, vinculada à Secretaria de
Ciência e Tecnologia.

Desde sua fundação, a FAETEC passou a ser responsável pela

implementação da política de Educação Profissional e Tecnológica pública e gratuita no Estado
do Rio de Janeiro. Seu ensino é desenvolvido com base nos seguintes eixos tecnológicos:
Ambiente e Saúde; Controle e Processos Industriais; Desenvolvimento Educacional e Social;
Gestão e Negócios; Informação e Comunicação; Infraestrutura; Produção Alimentícia; Produção
1
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Publicada no diário oficial do Estado do Rio de Janeiro (DOERJ) em 10 de junho de 1997
Publicada no diário oficial do Estado do Rio de Janeiro (DOERJ) em 05 de abril de 2002
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Cultural e Design; Produção Industrial; Recursos Naturais; Segurança; Turismo; Hospitalidade e
Lazer, e, para isso, conta com Escolas Técnicas Estaduais (ETE), Centros de Educação
Tecnológica e Profissionalizante (CETEP), Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT),
Faculdades de Educação Tecnológicas (FAETERJ) e Centros de Referência em Formação de
Profissionais em Educação (ISERJ e ISEPAM) (FAETEC, 2013).
Neste trabalho, teremos como foco apenas os setores de ensino que se relacionam de alguma
forma com o CVT, o que descarta as FAETERJ por serem setores de ensino superior e, também, o
ISERJ e ISEPAM por formarem profissionais em educação. Já os CETEP são centros
administrativos cujos diretores são representantes da alta direção da FAETEC. Em alguns desses
centros foram vinculados às mais tradicionais Escolas técnicas Estaduais do Rio de Janeiro. O
CETEP de Marechal Hermes comporta as Escolas Técnicas Estaduais Visconde de Mauá
(ETEVM) e Oscar Tenório (ETEOT) e, também, a Escola Estadual de Ensino Fundamental
Visconde de Mauá (EEEFVM).
Além das Escolas Técnicas, o CETEP contempla, em sua estrutura organizacional, os cursos
profissionalizantes de duração variável por meio da Escola de Ensino Industrial (ESEI); os Cursos
do Centro de Idiomas; centro de Informática; as atividades artísticas (banda de música) e
desportivas (centro de Educação Física). São de responsabilidade do CETEP a administração do
refeitório, a limpeza e conservação do todo o complexo educacional. O CETEP de Marechal
Hermes não possui responsabilidade administrativa nas Escolas técnicas e na Escola de Ensino
Fundamental dentro do complexo educacional. Em 19 de julho de 2011 foi criado o CVT de
Marechal Hermes por meio do Decreto no43089 e inaugurado em 26 de agosto de 2011. Este CVT
passa a oferecer cursos de capacitação profissional de duração variável e, para isso, passa a utilizar
os instrutores/professores do antigo ESEI, assumindo a partir de então as funções deste.
O presidente da FAETEC, por meio da portaria n o437 de 3 de julho de 2015 e publicado no
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (DOERJ) de 8 de julho de 2015, resolve unificar à
gestão do CETEP o CVT que compartilhavam o mesmo espaço considerado como complexo
educacional e, essa unificação compreenderá a gestão, manutenção e administração das unidades
de ensino a serem unificadas sob a gestão do CVT de Marechal Hermes, que passa a denominar
Unidade FAETEC Marechal Hermes. Com essa fusão o que era “braço” se transformou em
“cabeça”.
O ensino técnico oferecido pelas ETE tornou-se uma referência no estado do Rio de Janeiro,
proporcionando não só um ensino técnico de qualidade, mas também um ensino comprometido
com a formação do ser humano como um todo, ou seja, buscando formar um trabalhador
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competente e um cidadão crítico, pois a educação é “uma atividade humana necessária ao
funcionamento de todas as sociedades” (LIBÂNEO, 1994, p. 16).
Quatro modalidades de ensino são oferecidas pelas ETE: (1) o Ensino Médio Integrado, onde
o aluno faz o Ensino Médio Integrado ao Técnico numa mesma matriz curricular; (2) a
Concomitância Externa, em que o aluno deve estar matriculado no Ensino Médio em outra
instituição, sendo que a habilitação profissional será obtida através da FAETEC; (3) o
subsequente, em que é necessário que o aluno tenha concluído o Ensino Médio para ingressar
nessa modalidade de ensino; (4) o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional
com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), que oferece
oportunidade de estudos a jovens e adultos que não tiveram oportunidade de acesso ao Ensino
Médio, sendo necessário que este aluno tenha a idade mínima de 18 anos e o Ensino Fundamental
completo. O acesso ao PROEJA é feito por sorteio, enquanto às outras três modalidades são por
meio de provas de conhecimentos gerais, e em alguns casos, de conhecimentos específicos.
A escolha vocacional de um CVT é baseada em estudos sobre o Arranjo Produtivo Local
(APL), que é o conjunto de economias de uma determinada região. Depois de apuradas as
necessidades socioeconômicas locais, são definidos os perfis profissionais a serem qualificados
para que possam ser inseridos no tecido produtivo local.
As ETE são escolas comprometidas com a formação técnica e humanista dos seus alunos, isto
é, um ensino integrado de acordo com a Lei no 5154/04 (BRASIL, 2004). Seus professores são
formados em instituições de ensino superior e, foram submetidos a um concurso público e
selecionados obedecendo a uma ordem de classificação. Já os CVT são centros de formação que
tem um caráter certificador. Seus cursos, de um modo geral, são de curta duração e seu corpo
docente, geralmente, é de professores contratados e, dependendo do curso oferecido, não
precisam ter formação superior.
Na FAETEC, o aumento do número de unidades de CVT em relação às unidades de ETE é
notável, pois havia 13 unidades de ETE em 1997, ano de sua fundação, em 2014 esse número
chegou a 24 unidades, um aumento de aproximadamente 86 % em 17 anos. Já as unidades de
CVT, que foram implantadas em 2007 com três unidades, alcançou o número de 51 unidades em
2014, tendo um aumento de 1700% em 7 anos (FAETEC/IMPLANTAÇÕES, 2014)3.

3

http://www.faetec.rj.gov.br/dilog/index.php/nucleo-de-implantacao
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O atual governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão4, declarou que, se eleito,
implantaria 180 unidades de CVT até o final de seu governo.

Essa declaração sugere que a

intenção do governo é de continuar investindo maciçamente nesse tipo de formação de curto
prazo e, se essa promessa se consumar, teremos um aumento do número de unidades de CVT
numa ordem de 6000% em 11 anos.
Ao comparar a estrutura de uma ETE com um CVT, queremos saber a razão pela qual se dá
tanta ênfase ao CVT, isto é, o motivo pelo qual o número de unidades de CVT tem crescido numa
razão tão desproporcional em relação às unidades de ETE já que a proposta de uma educação
profissional integrada ao ensino médio das ETE é mais consistente para uma formação mais
acurada e, consequentemente, uma maior possibilidade de inserção e permanência no mercado de
trabalho. Em outras palavras, por que o “braço” ficou muito maior que o “corpo”? A implantação
e a manutenção de um CVT são muito mais baratas que a implantação e manutenção de uma
ETE. Além disso, o aumento da quantidade de CVT daria maior visibilidade política e menor
custo em relação às ETE. Tais dados podem explicar a evolução numérica tão discrepante entre
CVT e ETE.
Ao se comparar uma turma de um curso qualquer do CVT com uma turma da ETE, há
diferenças significativas. Segundo a grade curricular da ETE Visconde de Mauá, uma turma de
primeiro ano conta com 22 matérias, entre disciplinas técnicas e de formação geral. Neste caso,
contará, também, com 22 professores. Já um curso de CVT conta apenas com um instrutor para
ministrar suas aulas. Vale lembrar, também, que o salário dos professores das ETE é muito maior
que o salário dos instrutores de um CVT e, principalmente, se esses instrutores forem contratados.
A comparação feita em tela nos mostra que a formação ofertada pela ETE e as condições de
trabalho disponibilizadas para os seus professores é muito superior que em um CVT. Podemos
afirmar, também, que o ensino técnico integrado ao médio se aproxima, ou pelo menos aponta na
direção da educação tecnológica, o que possivelmente daria mais condições de inserção e
permanência no emprego que a qualificação ofertada pelo CVT. Nesse sentido, a formação
técnica disponibilizada pela ETE se aproxima da defendida por autores tais como: Gramsci
(2001), Manacorda (1990), Saviani (2005), Kuenzer (20000), Ciavatta e Ramos (2011), Frigotto,
Ciavatta e Ramos (2005), que defendem uma educação para o trabalho associada à educação
humanística, com o intuito de formar um cidadão pleno. Entretanto, o trabalho empírico realizado
no CVT de Marechal Hermes nos revela que outros dados devem ser considerados em relação à

4

numa entrevista ao jornal digital Brasil 247, na época das eleições e disponibilizada em
http://www.brasil247.com/pt/247/favela247/155556
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formação ofertada pela instituição, pois devemos atentar para o perfil dos alunos que procuram
esses cursos, isto é, sua faixa etária, suas aspirações e, principalmente a vulnerabilidade social em
que se encontram. Assim, antes de fazer qualquer juízo de valor, será preciso fazer uma reflexão
do projeto CVT, que apesar de ser uma contradição e/ou um retrocesso em termos de política de
educação profissional, é possível que haja avanços em meio às contradições, pois de acordo com
Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) e Moura (2014), às vezes avançamos contra forças
hegemônicas no campo da contradição, o que justificaria uma investigação mais aprofundada
sobre o assunto.
É neste contexto que faremos uma reflexão sobre o trabalho realizado pelos CVT na
FAETEC, isto é, em que medida a certificação oferecida pelos CVT tem contribuído para a
inclusão social, se essa modalidade de ensino tem alcançado os objetivos de acordo com o marco
lógico-conceitual elaborado pela SECIS, que norteia o projeto CVT em todo o país, tendo como
marco principal a inclusão social e o encaminhamento ao mercado de trabalho.
Para esse trabalho, escolhemos como campo de pesquisa o CVT de Marechal Hermes por se
tratar de um dos CVT mais bem estruturados da rede FAETEC. As instalações do CVT de
Marechal Hermes são novas e modernas, porém boa parte dos cursos ofertados pelo CVT já era
ofertado na época do CETEP. O CVT possui em seus quadros, instrutores concursados que antes
ministravam os mesmos cursos na antiga Escola de Ensino Industrial (ESEI), que tecnicamente
tinham as mesmas funções dos Modernos CVT, isto é, o de ofertar à população cursos
profissionalizantes de formação inicial e continuada com o objetivo da inserção desses indivíduos
no mercado de trabalho e a sua consequente inclusão social.
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3 O ENSINO PROFISSIONALIZANTE NO CVT DO COMPLEXO EDUCACIONAL DA
FAETEC DE MARECHAL HERMES: MATIZES, AVANÇOS E CONTRADIÇÕES

Neste trabalho, tem-se por universo de pesquisa o CVT no complexo educacional da
FAETEC localizado no bairro de Marechal Hermes, Rio de Janeiro. A escolha dessa unidade de
CVT se explica por entender que nele os processos da qualidade nos referidos cursos se
diferenciam, não somente pelos cursos ofertados, mas também por sua experiência na
implementação e ação gestora, pois este CVT é um dos mais bem estruturados e modernos da
rede FAETEC. Além disso, conta com instrutores concursados e contratados, fato incomum na
maioria dos CVT da rede, pois a maior parte deles possui apenas instrutores contratados em seus
quadros. Vale ressaltar que há situações trabalhistas bem diferenciadas entre instrutores
contratados e concursados, podendo contribuir para visões diferentes de um mesmo problema.
A pesquisa é de cunho qualitativo. Segundo Alves-Mazzotti e Gerwandsnadjer (2001, p. 147)

[...] por sua diversidade e flexibilidade, não admitem regras precisas,
aplicáveis a uma ampla gama de casos. Além disso, as pesquisas
qualitativas diferem bastante quanto ao grau de estruturação prévia,
isto é, quanto aos aspectos que podem ser definidos já no projeto [...].

Para isto, foi feita uma pesquisa bibliográfica, análise documental e pesquisa de campo com
aplicação de questionários e realização de entrevistas. Essa pesquisa teve como sujeitos alunos,
professores e egressos de quatro cursos distintos de curta duração oferecidos pelo CVT do
campus da FAETEC de Marechal Hermes. O critério de escolha desses cursos foi meramente
estatístico, pois este CVT, segundo o Projeto Político Pedagógico (PPP), possui 14 cursos de
Formação Inicial e Continuada (FIC) e, os 4 cursos escolhidos correspondem a cerca de 28% do
total, o que nos possibilitaria obter boa percepção das opiniões dos alunos a respeito do CVT. A
sistematização dessas informações define um conjunto de diretrizes que incluem indicadores para
se verificar: a) o perfil dos alunos nessa modalidade de ensino; b) a perspectiva que esses alunos
tinham no início do curso e ao término do mesmo; c) se os egressos estão inseridos no mercado
de trabalho na área em que se formou; d) em que medida o curso oferecido pelo CVT contribuiu
para sua inclusão social mediante o encaminhamento e inserção no mercado de trabalho.
Como toda pesquisa é dinâmica, essa não fugiu à regra, pois houve alguns obstáculos que
influenciaram a pesquisa. Dentre eles, podemos citar: a crise financeira do estado do RJ, que
ocasionou a greve dos professores e a ocupação de todo o Campus pelos alunos das Escolas
Técnicas que fazem parte do complexo educacional de Marechal Hermes, durante o período de 26
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de abril a 8 de julho de 2016 e as Olimpíadas no Rio de Janeiro, que ocorreram entre os dias 5 e
25 de agosto de 2016, que fizeram com que o retorno das aulas no CVT só se efetivasse em
setembro. Assim, em função do período mais curto, foi preciso fazer alguns ajustes da pesquisa
de campo para se adequar ao novo calendário estabelecido.
Vale dizer que o número de alunos nos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) foi
reduzido a menos de 50% em relação ao período anterior à greve/ocupação, fato verificado
empiricamente nas turmas pesquisadas confrontando o número declarado de matrículas no
período anterior às paralisações com o observado nas turmas após o retorno. Essa redução foi
confirmada, em entrevista, pelos professores (docentes de nível superior) e instrutores (docentes
de nível médio) que apontaram às condições financeiras dos alunos, como o principal motivo da
evasão, pois não puderam arcar com despesas de deslocamentos e alimentação, já que tanto seus
passes de ônibus (Riocard) quanto à alimentação no refeitório foram cancelados devido à crise
financeira do estado do Rio de janeiro. Neste caso, confirma-se a máxima de que fome e
educação não combinam.
A pesquisa teve como objetivo, também, verificar se, e em que proporção, o anunciado para
os cursos do CVT foi realmente efetivado. Da mesma forma, pretendeu-se checar se tais cursos
estão de acordo com o marco-conceitual de criação dos CVT, isto é, se estão em consonância
com os tipos de CVT categorizados pela SECIS (2008), que no caso são: tipos 1, 2 ou 3. Para
tanto, fizemos observação direta das atividades da instituição em tela e entrevistas com os
sujeitos desta pesquisa, que são os alunos, professores/instrutores e egressos oriundos dos cursos
do CVT. Considerando os objetivos elencados, fez-se necessário contatar esses sujeitos por
meio

de

questionário

para

os

alunos

concluintes

e

entrevista

para

egressos

e

instrutores/professores.
As turmas, de modo geral, são pequenas, uma média aproximada de 16 alunos por turma,
tendo 64 alunos no total. Foram escolhidas 4 turmas que pudessem ser acompanhadas
considerando o novo calendário. Esse fato descartou a escolha de turmas de cursos com duração
maior que 12 semanas. A princípio, 2 turmas de NR10 (normas regulamentares no10)5 e 2 de
informática básica seriam pesquisadas, pois a duração desses cursos era de 10 semanas. Porém,
depois do período de greves e ocupação, as duas turmas de NR10 foram unificadas devido à
desistência de muitos alunos. Então resolvemos arriscar em mais duas turmas de serralheria, que
teria duração de 20 semanas e, para a nossa surpresa, estas turmas tiveram o seu tempo de

5

É uma norma que tem como caráter regulamentar todos os serviços que envolvam eletricidade e seus riscos,
além de garantir a saúde e segurança dos que estejam envolvidos direta ou indiretamente nestas atividades.
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conclusão reduzido para 13 semanas, o que viabilizou a pesquisa nessas turmas, pois tiveram
início em setembro e término na primeira semana de dezembro.

Quadro 1 - Total de alunos e o número de alunos que participaram da pesquisa
NUMEROS DE ALUNOS
TURMAS

TOTAL DE ALUNOS

PESQUISADOS

NR10

19

19

SERRALHERIA 1

14

14

INFORMÁTICA

19

10

SERRALHERIA 2

12

06

TOTAL

64

49

A coleta de dados se realizou com uma amostra de 60 sujeitos, sendo 49 alunos
concluintes por meio de questionário; 4 professores/instrutores e 7 egressos que concederam
entrevista. Ressaltamos que o total de alunos nas quatro turmas era de 64 e, no dia da
aplicação do questionário, 49 responderam o mesmo e 15 alunos não estavam presentes. Neste
caso, conseguimos uma coleta de 76.5% do total de alunos das quatro turmas. Optamos por
aplicar os questionários presencialmente, pois a resposta seria imediata e não correríamos o
risco da não devolução dos mesmos, como acontece quando mandamos por e-mail ou outros
meios indiretos.
O questionário aplicado contém 20 perguntas distribuídas em 2 eixos temáticos, com
perguntas abertas e fechadas. O primeiro eixo consiste no perfil do aluno, isto é, na
caracterização dos alunos de acordo com o sexo; faixa etária; formação escolar; faixa de renda
familiar; número de filhos e de pessoas que moram em sua residência; quantidade de cursos
profissionalizantes já concluídos e se estão ou não trabalhando. O segundo eixo consiste na
relação do aluno com os cursos do CVT, ou seja, sua percepção e questionamentos a respeito
do curso que está concluindo, isto é, as razões que motivaram sua escolha; quantidade de
cursos já concluídos; críticas; sugestões e avaliação da relação entre o curso e inserção no
mercado de trabalho como também da finalidade expressa no curso como um todo.
As entrevistas foram de forma semiestruturada, que segundo Castro, Ferreira e Gonzalez
(2013, p. 37), “é aplicada a partir de um pequeno número de perguntas para facilitar a
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sistematização e codificação”. Essas entrevistas são constituídas de alguns tópicos e perguntas
pré-determinadas e, muitas questões podem ser elaboradas durante as entrevistas.
As perguntas foram elaboradas de maneira que se possa investigar o perfil dos alunos,
isto é, o aspecto socioeconômico, seus sonhos, suas aspirações e, também, suas percepções
sobre o curso profissionalizante escolhido por cada um deles.
Para analisar os dados coletados, foi escolhida a técnica de análise de conteúdo para a
categorização das respostas baseadas nos preceitos de Bardin.

A análise de conteúdo,

segundo Bardin (1979, p.26) consiste em ”[...] um conjunto de técnicas de análise das
comunicações, visando obter, [...] indicadores (quantitativos ou não) que permitam a
inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas)
dessas mensagens”. Segundo Bardin (1979), análise de conteúdo é composta de três etapas:
a) a pré-análise (fase da organização, podendo utilizar vários procedimentos, tais como:
elaboração de indicadores que fundamentarão a interpretação); b) a exploração do material
(dados codificados a partir das unidades de registro); e c) o tratamento dos resultados e
interpretação (categorização, isto é, classificação dos elementos de acordo com suas
semelhanças e diferenciações, para então, reagrupá-los com base nas características comuns).
Assim, a presente pesquisa pretende gerar conhecimentos para a sociedade acerca das
políticas públicas educacionais voltadas para a qualidade dos cursos técnicos oferecidos pelo
CVT e, centralmente, produzir conhecimento sobre o mesmo. Como procedimentos
metodológicos, a pesquisa bibliográfica, a aplicação de questionários ao corpo discente,
entrevista com o corpo docente e os egressos dos cursos de CVT compõem o quadro inicial de
instrumentos deste trabalho.
Do ponto de vista de seus objetivos, esta pesquisa se classifica como descritiva, pois
procura descrever um fenômeno social existente que, nesta pesquisa, seria a utilização do
curso oferecido pelo CVT como instrumento de inclusão social.

Ainda, a perspectiva

descritiva abrange o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados questionários e
observação sistemática.
Para o alcance qualitativo desta pesquisa, além dos procedimentos técnicos já elencados,
foi feita uma revisão de literatura a partir de produções científicas bibliográficas e fontes
provenientes de artigos científicos, cujos temas estejam relacionados com a educação
profissionalizante, dos cursos oferecidos pelo CVT e políticas públicas de educação
profissional, pois se considerou importante construir uma ampla visão teórica sobre o assunto
em pesquisa.
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A utilização de questionário com perguntas abertas também compõe o conjunto de
procedimentos técnicos, pois segundo Castro, Ferreira e Gonzalez (2013, p.58), “quando se
está investigando um pequeno número de pessoas, pode-se optar por um questionário aberto,
para alcançar maior profundidade acerca do tema investigado”. Tais questionários visam
permitir uma coleta de dados, em que a relação entre o problema, a hipótese ou os
pressupostos da pesquisa seja garantida e, ainda, a obtenção de elementos para que os
objetivos propostos na pesquisa possam ser alcançados.

3.1 LOCUS DA PESQUISA - A EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO CVT NO
CAMPUS DE MARECHAL HERMES

Será analisado nesta pesquisa, o CVT de Marechal Hermes, criado pelo Decreto
no43089/116 e inaugurado em 26 de agosto de 2011. Integra a estrutura organizacional da
FAETEC, vinculada à Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado do Rio de Janeiro.

Figura 1: CVT de Marechal Hermes
1 11

De acordo com o Projeto Político Pedagógico (PPP) de 2011, através do seu histórico
de criação, esta unidade tem área total de 1950 m2, sendo 650 m2 de laboratórios, os mais bem
equipados da rede estadual e, um dos principais equipamentos é a máquina de prototipagem
em três dimensões (impressora 3D), utilizada na produção de protótipos de peças ou
ferramentas em material plástico. Os laboratórios desta unidade também contam com
6

Publicado no Diário Oficial do estado do Rio de Janeiro (DOERJ) de 19 de julho de 2011.
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máquinas modernas como torno e a fresa de Comando Numérico Computadorizado (CNC)
que produzem as peças em definitivo após a impressão em 3D.
O CVT de Marechal Hermes conta com infraestrutura de cinco salas de aulas, todas
contendo lousa branca, ponto de internet, mesa e carteiras e treze laboratórios específicos. Das
cinco salas, duas são disponibilizadas para os cursos FIC (formação inicial e continuada) e
três para cursos subsequentes. A capacidade instalada das salas de aulas é descrita da
seguinte forma: as salas 02 e 03 possuem área de 20,04 m 2 e capacidade 20 alunos em cada
sala; a sala 04 possui área de 22,78 m2 e capacidade para 25 alunos; a sala 05 possui área de
24, 40 m2 e capacidade para 30 alunos; a sala 06 possui área de 27,53 m 2 e capacidade para 35
alunos (PPP, 2011).
A capacidade instalada dos laboratórios é descrita, da seguinte forma: Laboratórios de
Bombeiro Hidráulico dispõe de um estande que reproduz a realidade do dia a dia de um
bombeiro hidráulico e, para as aulas práticas, conta com uma bancada ampla e bem equipada.
Sua área total é de 28, 87 m2 e capacidade para 20 alunos; Laboratório de Eletricista
Predial conta com área de 28,87 m2 e capacidade para 20 alunos. Além de modernas
instalações para aulas práticas, também funciona como sala de aulas teóricas; Laboratório de
Torno e Fresadora CNC possui área de 52,35 m2 e capacidade para 20 alunos. Este
laboratório se destaca pela sua modernidade, pois conta com torno CNC, uma fresadora CNC
e um equipamento para prototipagem (impressora 3D). Tanto o equipamento de prototipagem
na reprodução em 3D, quanto a fresa e o torno CNC na usinagem das peças são acionados por
software; Laboratório e Instrumentação de Sinais ocupa uma área de 45, 68 m2 e
capacidade para 20 alunos, este laboratório conta com modernas instalações, composto por
uma bancada com controlador de fluxo, onde os alunos aprendem automação e
instrumentação analógica e a digital que, através de software, gera um gráfico que controla
todo o processo automático/analógico

de uma linha de produção; 2 Laboratórios de

Informática: um possui área de 43,50 m2 , e outro, 40 m2, ambos com 17 computadores e
capacidade para 32 alunos cada; Laboratório de Máquinas Térmicas e Eletrônica conta
com área de 47, 74 m2 e capacidade para 20 alunos. Este laboratório possui equipamento de
análise e teste de equipamentos elétricos industriais e de variadores de velocidade de motores,
além de um conjunto de motores industriais para treinamento e ferramentas de utilização nas
práticas de laboratórios e instrumentos de medição e testes; Laboratório de Hidráulica e
Pneumática, com área de 59,58 m2e capacidade para 20 alunos, atende aos cursos FIC e pósmédio. Para isso, conta com simuladores de defeitos para hidráulica e pneumática, painéis
para montagem de circuitos pneumáticos, hidráulicos e eletropneumáticos, além de cinco
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computadores com programas simuladores de circuitos pneumáticos e hidráulicos;
Laboratório de Robótica e Controle de Redes Industriais possui área de 36, 30 m2 e
capacidade para 20 alunos. Na sua lista de equipamentos contém, além de equipamentos para
instrução na área de automação industrial e software simulador da pinça robótica, maletas
Controladoras Lógica Programável (CLP) e software controlador para sistemas de automação;
Laboratório Serralheria de Alumínio com área de 83,58 m2 e capacidade para 20 alunos,
conta com equipamentos: furadeira de bancada; 16 esmeris; Máquina de solda especial para
alumínio (solda TIG); tesoura de bancada e viradeira manual; Laboratório de Serralheria de
Ferro possui área de 84,28 m2 e capacidade para 20 alunos, conta com os seguintes
equipamentos: viradeira elétrica para chapa; viradeira para tubos; serra policorte; dois jogos
de aparelho para solda oxiacetilênica; calandras; furadeira de bancada; esmeril; máquina de
solda MIG; duas máquinas de solda elétrica; tesoura de bancada para corte de chapa; viradeira
hidráulica e cabines individuais para solda elétrica.
Além das salas de aulas e laboratórios, o CVT conta, também, com biblioteca/sala de
estudos, com um acervo de 370 livros e DVDs de cursos para uso de alunos e professores;
auditório multimídia para reuniões e palestras, equipados com DVD player, Datashow, tv de
50 polegadas e equipamento de videoconferência, tudo isso distribuído numa área de 39, 72
m2 e com capacidade para 45 pessoas.
A maioria dos laboratórios do CVT é climatizada e, também, estão entre os mais
modernos da rede de Escolas Técnicas Estaduais. Entretanto, o que se vê, na prática, é a
modernização do arcaico, pois alguns cursos já eram ofertados desde 1916, pela Escola
Profissionalizante Visconde de Mauá, atual Escola Técnica Estadual Visconde de Mauá.
A comemoração do centenário da ETEVM ocorreu em 2014, pois de acordo com os
registros do Centro de Memórias da ETEVM, a escola foi criada através do decreto 974 de 01/
07/1914 com o nome de Segunda Escola Profissional Masculina. Porém, há divergências
sobre a real data em que a escola começou a funcionar, pois segundo Gaze (2013), não foi
encontrado registro oficial sobre o seu funcionamento como escola antes de 1916.
Contudo, é possível que a escola realmente não estivesse pronta, pois, no dia 1o de
setembro de 1915, foi lida na sessão do Conselho Municipal, a mensagem do então prefeito
do Distrito Federal Rivadávia Corrêa, que o Governo Federal acabara de entregar à prefeitura
o prédio da escola profissional da Vila Proletária Marechal Hermes. Pode-se observar que não
havia qualquer menção à Escola profissionalizante Visconde de Mauá. Embora já houvesse
atividades há alguns anos antes (GAZE, 2013), oficialmente, a Escola Profissionalizante
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Visconde de Mauá foi inaugurada em 24 de outubro de 1916, conforme o noticiário do
Correio da Manhã (INAUGURAÇÃO, 1916, apud GAZE, 2013, p.117).
Será inaugurada hoje a Escola Profissional Visconde de Mauá,
instalada na Vila Proletária de Marechal Hermes, em edifício
apropriado para o fim a que se destina e que foi doado à Prefeitura
pelo Governo Federal. A escola já conta com 250 alunos tendo seção
de laticínios, agricultura, etc. Todas as suas oficinas já estão
instaladas, devendo funcionar no começo do ano vindouro, as oficinas
de carpinteiro, marceneiro, entalhador, modelador, torneiro em
madeira,
torneiro
mecânico,
ferreiro,
pedreiro,
etc
(INAUGURAÇÃO..., 1916 d, p. 2).

Segundo Gaze (2013), no primeiro livro de matrículas havia 262 registros, contendo
informações relativas às caracterizações básicas desses alunos tais como: idade; naturalidade;
filiação e, além dos endereços do aluno, dos pais e dos responsáveis. Após cômputo geral, o
ano letivo de 1917 se inicia com 177 alunos, com idades variando de 12 até 19 anos.
Pelo regulamento de admissão no 1066/1916, era necessário ter a idade entre 13 e 21 anos
e a classe média do Primário das Letras, o que sugere que no subúrbio do Rio de Janeiro
daquela época já existia alguma oferta de escolarização básica para as crianças. Quanto à
naturalidade, foi constatado que 127 eram do Distrito Federal, 21 de outras cidades do Rio de
Janeiro, 1 de Portugal e o restante de outros estados da federação, principalmente de Minas
Gerais.
Os primeiros grupos de alunos e professores da então Escola Profissionalizante Visconde
de Mauá, também, foram registrados através de fotografias em diversos momentos, como
podemos observar a seguir:

Figura 2: Grupo de professores da Escola Profissional Visconde de Mauá

Fonte: Acervo Centro de Memória da ETEVM
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A figura 2 mostra um grupo de professores no pátio do triângulo (atual prédio da
mecânica). Como nessa época só havia professores e alunos do sexo masculino, é possível
que a menina e a senhora da foto sejam, respectivamente filha e esposa do diretor ou de algum
professor.

Figura 3: Alunos formados no pátio interno do prédio da antiga Escola Profissionalizante,
atual prédio da Mecânica

Fonte: Acervo Centro de Memória ETEVM.

A figura 3 mostra os primeiros alunos formados para foto no pátio do triângulo, atual
prédio da Mecânica. O prédio é também conhecido como triângulo por ter a forma triangular
pouco ortodoxa para um prédio escolar. Hoje, esse prédio contempla os cursos de Mecânica e
Eletromecânica.
Os alunos saíam ao final do curso com sólida formação profissional, pois durante os quatro
anos de formação faziam diariamente, além das aulas práticas, 1 hora de desenho técnico e 3
horas de adaptação que constava aulas de Língua Portuguesa, Aritmética, Álgebra, Geometria,
Física, Química, História Natural, História Geral e do Brasil e Geografia Geral (GAZE,
2013).
Com base nas figuras 4, 5 e 6, é possível notar que os professores permaneciam nas salas
disponibilizadas para suas matérias e, os alunos é que se deslocavam de sala em sala.
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Figura 4: Aula de Desenho

Fonte: Acervo Centro de Memória ETEVM

Figura 5: Sala de Geografia - Curso de adaptação

Fonte: Acervo Centro de Memória ETEVM
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Figura 6: Sala de Matemática - Curso de Adaptação

Fonte: Acervo Centro de memória ETEVM

Figura 7: Atividade dos alunos na oficina mecânica sob a supervisão dos professores

Fonte: Acervo Centro de Memória ETEVM.

Fotografia tirada por volta de 1928/30 no atual prédio da mecânica. Chama a atenção às
boas instalações para a época e a atenção que os mestres, de colete escuro nos fundos da sala e
de camisa clara no centro da sala, davam aos seus alunos.
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Em 1920, o Prefeito Carlos Sampaio sancionou, por meio do Decreto 2296, a resolução
do Conselho Municipal que autorizava a criação de um internato para 150 alunos de 11 a 15
anos e, em 9 de junho de 1921, criou o internato por meio do Decreto no 1562 para,
inicialmente, 100 alunos (GAZE, 2013). Podemos observar na ilustração 7 o prédio
construído para servir de alojamentos para esses alunos.

Figura 8: Prédio construído para os alunos do internato

Fonte: Acervo Centro de Memória ETEVM

Ressaltamos que nesse período, a escola profissionalizante Visconde de Mauá, também
era uma Escola Agrícola como podemos observar nas ilustrações 9 e 10.

Figura 9: Seção Agrícola

Fonte: Acervo Centro de memória ETEVM
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Figura 10: Atividade agrícola

Fonte: Acervo Centro de Memória ETEVM

Desde a sua inauguração em 1916, a Escola Profissional Visconde de Mauá, por meio de
Decretos, recebeu algumas mudanças, seja pelo tipo de ensino ofertado, seja apenas por novas
renomeações. Entretanto, o ano e o nome que constam no decreto de criação não são os
mesmos do ano de inauguração, pois esta escola foi criada por meio do decreto n. 974, de
01/07/1914, com o nome de Segunda Escola Profissional Masculina (dados registrados no
centro de memórias da ETEVM), mas sua inauguração oficial só aconteceu em 24 de outubro
de 1916 com o nome de Escola Profissionalizante Visconde de Mauá (GAZE, 2013). O
quadro 1 mostra as mudanças que a instituição sofreu, ao longo dos anos, a partir da sua
inauguração em 1916.
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Quadro 2 - As mudanças de nomes que a Escola Técnica Estadual Visconde de Mauá a partir
de sua inauguração

ANO

DECRETO (S)
E/OU LEI (S)

1916

OFERTA DE CURSOS
Ensino profissionalizante

1928

3281 e 2940

Ensino profissionalizante e
Ensino agrícola

1934

4779

Ensino profissionalizante e
Ensino agrícola

1937

5922

1943

11388

Criação dos Cursos técnicos
secundários e extinção do
Ensino agrícola
Cursos técnicos secundários
e Curso ginasial
Cursos técnicos secundários
e extinção dos Cursos
ginasial
Cursos técnicos

1957

1973

6071

1983
1997

Cursos técnicos
2735

Cursos técnicos

DENOMINAÇÃO
Escola Profissional
Visconde de Mauá
Escola Profissional
Agrícola Visconde de
Mauá
Escola Técnica
Secundária Visconde de
Mauá
Escola Técnica
Secundária Visconde de
Mauá
Escola Técnica Visconde
de Mauá
Escola Técnica Visconde
de Mauá
Centro Interescolar
Visconde de Mauá
Colégio Estadual
Visconde de Mauá
Escola Técnica Estadual
Visconde de Mauá

Percebe-se, no Quadro 2, que esta escola recebeu algumas mudanças na sua denominação
ao longo do século XX. Porém, nunca perdeu sua característica de Escola Técnica, ou seja, é
uma instituição que, há mais de um século, cumpre o papel de ofertar cursos técnicos
profissionalizantes à população que procura e necessita dessa modalidade de ensino. A partir
de 10 de junho de 1997, por meio da Lei n. 2735, a Escola Técnica Estadual Visconde de
Mauá passa a fazer parte da Rede FAETEC, no Centro de Educação Tecnológica e
profissionalizante (CETEP) de Marechal Hermes.
Os CETEP são centros administrativos, cujos diretores são representantes da alta direção
da FAETEC.

Em alguns desses centros foram vinculados às mais tradicionais Escolas

Técnicas Estaduais do Rio de Janeiro. O CETEP de Marechal Hermes comporta as Escolas
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técnicas Visconde de Mauá (ETEVM) e Oscar Tenório (ETEOT) e, também, a Escola
Estadual de Ensino Fundamental Visconde de Mauá (EEEFVM).
Além das Escolas Técnicas, o CETEP contempla, em sua estrutura organizacional, os
cursos profissionalizantes de duração variável através da Escola de Ensino Industrial (ESEI),
os Cursos do Centro de Idiomas, Centro de Informática, as atividades artísticas (banda de
música) e desportivas (centro de Educação Física). É de responsabilidade do CETEP a
administração do refeitório, a limpeza e conservação do complexo educacional como um
todo. Contudo, o CETEP de Marechal Hermes não possui ingerência administrativa sobre as
Escolas técnicas e na Escola de Ensino Fundamental dentro do complexo educacional. Até
2011, a estrutura organizacional do CETEP de Marechal Hermes, podia ser representada da
seguinte forma:

Esquema 1: Estrutura organizacional do campus Marechal Hermes antes de 2011

ETEVM

ESEI

CI

CEFE

EEEFVM

CINF

CETEP ETEOT

EM

REFEITÓRIO

SEGURANÇA E
MANUTENÇÃO
DO CAMPUS

Fonte: elaborado pelo próprio autor com base na Lei 2735/1997(DOERJ de 10/06/97).

Com a inauguração, em 2011, do Centro Vocacional Tecnológico (CVT) neste complexo
educacional, a estrutura organizacional ficou representada da seguinte forma:
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Esquema 2: Estrutura organizacional do campus Marechal Hermes entre os anos de 2011 e
2015

ETEVM

CI

CEFE

EEEFVM

CETEP

C.INF.

EM

ETEOT

REFEITÓRIO

SEGURANÇA E
MANUTENÇÃO
DO CAMPUS

CVT
Fonte: elaborado pelo próprio autor com base na Lei 235/1997 (DOERJ 10/06/97) e no Decreto 43089/2011 (DOERJ 19/07/11).

Observa-se que no esquema 2 o CVT aparece como um apêndice do complexo
educacional. Porém, com a sua chegada, a ESEI foi incorporada à sua estrutura. Como ambas
possuem cursos de mesma natureza, ou seja, de duração variável, então, a unificação destes
seria um ato de bom senso. Além de seus cursos, os instrutores da antiga ESEI também
ficaram à disposição do CVT e este, a partir de então, passa a contar, também, com instrutores
concursados em seus quadros de funcionários, fato incomum na maioria dos CVT da rede
FAETEC.
O presidente da FAETEC, por meio da portaria no437 de 3 de julho de 2015, unificou a
gestão do CETEP com o CVT. Ambos compartilhavam o mesmo espaço no complexo
educacional de Marechal Hermes. Essa unificação compreende a gestão, manutenção e
administração das unidades de ensino que antes estavam sob a responsabilidade do CETEP,
passando, a partir de então, para o CVT. Neste contexto, o apêndice do complexo escolar se
transformou em cabeça e a estrutura educacional ficou representada da seguinte forma:
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Esquema 3: Estrutura organizacional do campus Marechal Hermes a partir de 2015

ETEVM

CI

CEFE

EEEFVM

C.INF.

CVT

ETEOT

EM

REFEITÓRIO
DO CAMPUS

SEGURANÇA E
MANUTENÇÃO
DO CAMPUS

Fonte: elaborado pelo próprio autor com base na portaria 437/2015 (DOERJ 08/07/15).

Legendas:
1- ETEVM – Escola Técnica Estadual Visconde de Mauá
2- EEEFVM – Escola Estadual de Ensino Fundamental Visconde de Mauá
3- CETEP- Centro de Educação Tecnológica e Profissionalizante
4- ETEOT- Escola Técnica Estadual Oscar Tenório
5- CVT- Centro Vocacional Tecnológico
6- CI – Centro de Idiomas
7- CEFE – Centro de Educação Física e Esportes
8- EM – Escola de Música
9- CINF – Centro de Informática
10- ESEI – Escola de Ensino Industrial
Vale ressaltar que, no complexo educacional de Marechal Hermes, os cursos
profissionalizantes de duração variável, ofertados pelo CETEP, por meio do ESEI, passaram a
ser ofertados pelo CVT desde a sua inauguração, em 2011, ou seja, a unificação do ESEI com
o CVT já havia ocorrido e, professores e cursos do ESEI foram incorporados ao CVT,
constituindo um dos mais bem equipados CVT da rede FAETEC. Assim, além de instalações
modernas, o CVT Marechal Hermes passa a contar com experientes instrutores concursados
em seus quadros de funcionários, fato incomum em muitos CVT espalhados pelo Estado. É
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neste contexto que fizemos a pesquisa de campo, com o intuito de verificar em que medida os
cursos oferecidos por este CVT têm contribuído para a inclusão social de seus alunos
mediante inserção dos mesmos ao mercado de trabalho.

3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS ALUNOS CONCLUINTES

Os alunos são caracterizados de acordo com o sexo, faixa etária, formação escolar,
quantidade de cursos profissionalizantes concluídos, renda familiar, ocupação, quantidade de
pessoas que moram em cada residência e número de filhos.
O número de respondentes foi de 49 de um total de 58 alunos em 4 turmas pesquisadas,
pois no dia da pesquisa, 9 alunos da turma de informática faltaram. Desse total, verificou-se
que apenas 8 alunos eram do sexo feminino e 41 do sexo masculino, totalizando 16.3% de
mulheres e 83.6% de homens. Verificamos também que nos cursos profissionalizantes nas
chamadas áreas industriais que, no caso, foram 2 turmas de serralheria de materiais ferrosos,
100% dos alunos eram do sexo masculino. Já na turma de informática, que tivemos 10
respondentes, 50% eram do sexo masculino, isto é, havia 5 alunos e 5 alunas. Na turma de
NR10, dos 19 respondentes, havia 3 mulheres e 16 homens, totalizando 15.7% de mulheres e
84.3% de homens.
Os dados coletados sugerem que, embora tenha havido uma ascensão das mulheres no
trabalho fabril, principalmente a partir do último quartil do século XX, a divisão sexual do
trabalho ainda persiste. No CVT de Marechal Hermes, é possível notar uma masculinização
de alguns cursos, principalmente o de serralheria, no qual 100% dos alunos são do sexo
masculino. Vale ressaltar que o curso de serralheria na Escola Técnica Estadual Visconde de
Mauá existe desde a sua inauguração em 1916, quando ainda tinha o nome de Escola
Profissional Visconde de Mauá. Nesse período, eram disponibilizado só para meninos.
Atualmente não há essa restrição, porém a tradição desse curso para meninos ainda persiste.
A divisão sexual do trabalho, isto é, a masculinização ou a feminização de algumas
profissões são construções sociais e históricas (SOUSA-LOBO, 1991). A aprendizagem
industrial no começo do século XX era disponibilizada para ambos os sexos, porém com
itinerários diferentes. Para os homens, os cursos que exigiam mais esforço físico, tais como:
carpinteiro, marceneiro, serralheiro, torneiro, dentre outros. Já para as mulheres, eram os
cursos que exigiam mais delicadeza associada à destreza e habilidades manuais, tais como:
tipografia, litografia e gravura, fabrico de vidros, preparo de tecidos, dentre outros (CUNHA,
2005). Assim, a falta de mulheres ou de homens em alguns cursos se explica pela divisão de
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tarefas imposta, via tradições sociais, para homens e mulheres, o que pode mudar com o
passar do tempo. Como a divisão sexual do trabalho não é foco desse estudo, então, em
consequência disto, não desenvolveremos esse tema.
Quanto ao número de alunos que já possui algum curso profissionalizante, 33
responderam afirmativamente, o que corresponde a 67% do total, enquanto 16 marcaram que
não, o que corresponde a 33% do total, conforme o gráfico 1.
Gráfico 1 – Caracterização básica dos respondentes quanto aos cursos
profissionalizantes concluídos

16
já possui curso
profissionalizante
não possui curso
profissionalizante
33

Fonte: Elaborado pelo autor

Em relação à ocupação, verificamos que 30 respondentes não estão trabalhando e 19
estão, o que corresponde, respectivamente, a 63% e 37% do total, representado pelo gráfico 2.

Gráfico 2 - Caracterização básica dos alunos respondentes quanto à ocupação

19
Estão trabalhando
não estão trabalhando
30

Fonte: Elaborado pelo autor
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Em relação à faixa etária dos 49 alunos respondentes, 10 estão entre 18 e 24 anos; 9,
entre 25 e 32 anos; 5, entre 33 e 40 anos; 9, entre 41 e 48 anos; 13, na faixa superior aos 48
anos; e, 3 alunos afirmaram ter entre 15 e 17 anos, o que foi uma surpresa, pois não estava
prevista essa faixa etária e, por isso, não havia essa opção no questionário. Por essa razão,
acrescentamos uma nova faixa etária de 15 a 17 anos no gráfico 3.
Gráfico 3 – Caracterização básica dos respondentes quanto à faixa etária
3
13
10

15 a 17 anos
18 a 24 anos
25 a 32 anos

33 a 40 anos
41 a 48 anos
9

9

acima de 48 anos

5
Fonte: Elaborado pelo autor

Ao analisar os gráficos 1, 2 e 3, verifica-se que 67% dos respondentes já possuem algum
curso profissionalizante; aproximadamente 63% afirmam que não estão trabalhando e cerca
de 55% alegam possuir mais de 32 anos.
Ao fazer uma triangulação dos dados nesses três gráficos, observa-se que, mesmo com
uma idade um pouco mais avançada, o desemprego ainda persiste, revelando, assim, que o
desemprego atinge não só os jovens, como também os mais experientes, ainda que a maioria
desses indivíduos já possua, pelo menos, um curso profissionalizante. Nesse sentido, observase que possuir um curso profissionalizante não significa garantia de emprego, principalmente,
a partir da década de 1990, período em que a reestruturação produtiva no Brasil exigiu dos
trabalhadores uma formação mais flexível, alinhada às exigências do mercado produtivo
(NEVES; PRONKO, 2008).
O capitalismo contemporâneo trouxe profundas transformações no universo do trabalho
tais como: a diminuição da classe operária industrial tradicional, heterogeneização do trabalho
e uma subproletarização materializada pelo trabalho temporário, precarizado e terceirizado.
Porém, de acordo com Antunes (2006, p.49), “o mais brutal resultado dessas transformações é
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a expansão, sem precedentes na era moderna, do desemprego estrutural, que atinge o mundo
em escala global”.
No Brasil, a partir da década de 1990, a terceirização do trabalho coincide com a
desregulamentação dos contratos de trabalho e a abertura comercial. A terceirização das
atividades-meio contribuiu para interromper processo de expansão do mercado interno de
trabalho, que havia crescido 3.5 vezes no período de 1960 até 1985. Houve um esvaziamento
do chamado pleno emprego, isto é, empregos mais estáveis e com maiores remunerações e
benefícios sociais (POCHMANN, 2014). Os dados observados nos gráficos 1; 2 e 3 estão em
consonância com mudanças das relações de trabalho, observados por Pochmann (2014);
Antunes (2006) e Saviani (2008). No gráfico 1, 67% dos entrevistados possuem pelo menos
um curso de qualificação e, ainda assim, o índice de desemprego desse grupo é grande, na
ordem de 63% como evidencia o gráfico 2. Além disso, o desemprego não atinge somente os
jovens, mas também os mais experientes, já que dos 49 respondentes, 27 estão na faixa etária
acima dos 32 anos. Nesta faixa etária, 14 indivíduos, que corresponde a 51.8%, afirmaram
estar desempregados. Assim, estes dados entram em consonância com a diminuição dos
postos de trabalho que se verificou no Brasil após a reestruturação produtiva. Pois segundo
Pochmann (2014, p.219),

a trajetória de ampliação do mercado interno de trabalho sofreu
importante inflexão. No período de 1985 a 2012, por exemplo, o
emprego no segmento interno do mercado de trabalho caiu 24,5%.

Os efeitos desta reestruturação sob o chamado pleno emprego se faz sentir até os dias de
hoje, independente da faixa etária ou obtenção de algum curso profissionalizante.
Em relação à formação escolar, 1 respondente afirma não ter concluído o fundamental do
1o ao 5o ano; 10 não terminaram o médio e 5 não completaram o ensino superior. Por outro
lado, 1 dos respondentes afirma ter concluído o ensino fundamental, isto é, do 1 o ao 9o ano;
29 o ensino médio e 3 o curso superior. Estes dados mostram que 37 respondentes, cerca de
75% do total, têm o ensino médio completo. Esse porcentual entra em consonância com a
tendência de aumento do número de pessoas que concluem o ensino médio, pois segundo o
IBGE (2015), a taxa de conclusão desse nível de ensino teve um aumento de 45,5% para
60,8% entre os anos de 2004 e 2014. Ao fazer uma breve análise desses dados, é possível
concluir que, embora tenha havido uma elevação da formação escolar, esta não foi suficiente
para a redução do índice de desemprego. Vale dizer que 67% desses indivíduos têm pelo
menos um curso profissionalizante.
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Quanto à renda familiar, 20 respondentes, cerca de 41%, afirmaram estar entre 1 e 2
salários mínimos; 19, cerca de 39%, entre 2 e 4 salários mínimos; 4, cerca de 8%, entre 4 e 6
salários mínimos; 3 , cerca de 6%, afirmaram ser mais de 6 salários mínimos e 3, cerca de 6%,
não quiseram ou não souberam responder este item, conforme o gráfico 4.
Gráfico 4 – Caracterização básica dos respondentes quanto à faixa de renda
3
3

entre 1 e 2 salários
mínimos

4
20

entre 2 e 4 salários
mínimos
entre 4 e 6 salários
mínimos
mais de 6 salários
mínimos
não responderam

19
Fonte: Elaborado pelo autor

Em relação ao número de pessoas que moram em sua residência, 1 respondeu que mora só;
20 afirmaram que na sua residência moram 2

pessoas; 19 declararam 3 moradores; 7

afirmaram que moram 4 indivíduos; 1, 5 pessoas e 1 respondeu que em sua residência moram
6 pessoas. Ao relacionar o número de indivíduos por residência com a renda familiar
declarada, nota-se que a renda per capita desse grupo de pesquisados está um pouco abaixo
da renda per capita do Estado do Rio de Janeiro de 2015.
Os dados relativos à renda domiciliar per capita para o Brasil e unidades da federação
(estados e Distrito Federal) são obtidos por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílio Contínua (PNAD Contínua). Em 2015, no Rio de Janeiro, esta renda era de
R$1284,00, a quinta maior do país, sendo superado, apenas, pelos estados de Santa Catarina
(R$1368,00), Rio Grande do Sul (R$1434,00), São Paulo (R$1482,00) e Distrito Federal
(2554,00) (IBGE, PNAD Contínua, 2015).
Esta renda é calculada pela razão entre o total de rendimentos domiciliares (em termos
nominais) e o total de moradores. Para obter a renda domiciliar per capita dos respondentes
da pesquisa, tivemos que utilizar alguns artifícios matemáticos, pois nas alternativas do
questionário, não havia um valor concreto, e sim um intervalo que variava de 1 até 2 salários
mínimos, de 2 até 4 , de 4 até 6 e mais de 6 salários.
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Levando em conta que o salário mínimo de referência do Estado do Rio de Janeiro, em
2015 era de R$953.47, fizemos dois experimentos para determinar a renda per capita
domiciliar dos respondentes. No primeiro, estabelecemos uma média entre cada intervalo
salarial, por exemplo: entre 1 e 2

salários

mínimos de referência do Estado do Rio de

Janeiro, consideramos 1,5 salários, que na época correspondia a R$1430,20; entre 2 e 4
salários, utilizamos 3 salários, que na época correspondia a R$2860,41 e, assim
sucessivamente. No segundo cálculo, fixamos como referência, o extremo superior da faixa
salarial, isto é, entre 1 e 2 salários mínimos do Estado do Rio de Janeiro, utilizamos 2 salários,
que em 2015 correspondia a R$1906.94; entre 2 e 4 salários, foram considerados 4 salários,
que em 2015 correspondia a R$3813,88 e, assim, sucessivamente.
No primeiro cálculo, utilizando a média dos intervalos salariais, obtivemos uma renda per
capita domiciliar de R$938,80, que era bem menor que o salário mínimo referência do estado
do Rio de Janeiro. No segundo, utilizando o extremo superior do intervalo numérico,
obtivemos o valor de R$1180,83. Os valores não são precisos, visto que não foi fornecido o
salário real, mas apenas o intervalo salarial, entretanto, é possível afirmar que a renda desse
grupo oscila entre R$ 938,80 e R$1180,83, o que está relativamente próxima a do estado do
Rio de Janeiro, em 2015.
Quanto ao número de filhos, 14 responderam ter apenas um filho; 13, dois filhos; 2, três
filhos; 1 respondeu ter mais de três filhos e 19 afirmaram não ter filhos.

Gráfico 5 – Caracterização básica dos respondentes quanto ao número de filhos
2

1
não têm filhos

13

19

têm um filho
têm dois filhos
têm três filhos
tem mais de três
filhos

14
Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme o gráfico 5, verifica-se que a taxa de fecundidade do grupo pesquisado é de
1.02, o que ratifica a tendência de queda do número de filhos na população brasileira, pois de
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acordo com o censo demográfico do IBGE de 2010, a taxa de fecundidade no Brasil era de 1.9
e no estado do Rio de Janeiro era de 1.6, o que fatalmente contribuiu para o envelhecimento
da população. Tanto na ótica demográfica, quanto na lógica matemática, a taxa de
fecundidade na ordem de 2 filhos terá, apenas, a função de fazer a reposição do pai e da mãe
para gerações futuras. Nessas condições, a taxa de mortalidade mais baixa contribuirá, e
muito, para o envelhecimento da população.
Mesmo nos países hegemônicos, a taxa de fecundidade menor que 2 filhos se constitui em
um problema, pois, embora esses países não possuam altas taxas de desemprego e possam
oferecer à sua população um estado de bem-estar social, a população economicamente ativa
(PEA) diminuirá substancialmente ao longo dos anos, sobrecarregando o sistema
previdenciário.
No Brasil, a situação é mais dramática, pois a adesão subordinada ao Consenso de
Washington, iniciado no governo de Fernando Collor de Melo e consolidado na gestão de
Fernando Henrique Cardoso, intensificou a desigualdade devido ao avanço das terceirizações,
que promoveu a precarização das condições de trabalho, ampliando o desemprego. Para
Frigotto (2007, p.1134), houve um aprofundamento do “fosso de uma sociedade que se
ergueu pela desigualdade e se alimenta dela”. Assim, a diminuição da taxa de fecundidade e o
consequente envelhecimento da população combinado com altas taxas de desemprego,
intensificado a partir da década de 1990, sobrecarregarão o sistema previdenciário trazendo
maior impacto sobre os mais pobres, visto que, ao contrário dos países hegemônicos, ainda
não foi estabelecida uma política, eficaz, voltada para a promoção do estado de bem-estar
social. Assim, verifica-se que, de modo geral, os dados obtidos estão em sintonia com as
características socioeconômicas da população do Brasil, ou seja, suas características não
diferem muito dos dados divulgados pelos institutos de pesquisa.

3.3 O ALUNO E O CURSO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO CVT

Este eixo consiste na relação do aluno com os cursos do CVT, ou seja, sua percepção e
questionamentos a respeito do curso que está concluindo, isto é, as razões que motivaram sua
escolha; quantidade de cursos já concluídos; críticas; sugestões e avaliação da relação entre o
curso e inserção no mercado de trabalho como também da finalidade expressa no curso como
um todo.
Ao perguntar o número de cursos de qualificação profissional concluídos, verificamos
que dos 49 respondentes, 16 já haviam concluído 1 curso profissionalizante; 10, 2 cursos; 3,
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3 cursos; 1, 4 cursos e 3 afirmaram ter concluído mais de 4 cursos. Esses dados nos mostram
que 67% têm pelo menos um curso profissionalizante. Levando em consideração que 63%
estão desempregados (gráfico 2), é possível ponderar que concluir mais de um curso não
garante o emprego, visto que se trata de uma formação aligeirada voltada para o trabalho
simples, materializada pelo Decreto no 2208/97 (BRASIL, 1997) que, em seu art.5o tem como
um dos objetivos “qualificar, reprofissionalizar jovens e adultos trabalhadores, com qualquer
nível de escolaridade, visando sua inserção no mercado de trabalho”. Este objetivo reforça a
ideia de competência e estado de empregabilidade de acordo com as exigências do mercado,
ou seja, o trabalhador procura qualificar-se e requalificar-se constantemente para que possa
ser utilizado sempre que houver demanda produtiva.
Ao perguntar o porquê do curso escolhido, 13 afirmaram que era para ter mais chances de
emprego; 21, porque já trabalham na área; 2, para abrir um negócio próprio e 13 afirmaram
outros motivos ou não responderam. Esses dados nos revelam que as razões, na quase
totalidade dos respondentes, se referem à necessidade de qualificar-se e requalificar-se,
constantemente para buscar a inserção, reinserção ou permanência no emprego.
Perguntado a respeito da sua percepção sobre a qualidade do curso escolhido, 13
afirmaram que o curso é ótimo; 13, que o curso é muito bom; 14, que o curso é bom; 9
responderam que o curso é regular e nenhum respondeu que o curso era ruim. Esses dados
mostram que dos 49 respondentes, 40 elogiam os cursos e 9 respondem que o curso é regular,
ou seja, os cursos têm alto índice de aprovação na visão do aluno.
Mesmo com alto índice de aprovação, foi perguntado se mudariam alguma coisa no curso
que fizeram. Vinte e quatro responderam que modificariam alguma coisa; 24 afirmaram que
não e uma pessoa não respondeu. No caso dos que fariam alguma alteração, 16 afirmaram que
era referente à qualidade; 7, às condições materiais (falta de materiais devido à crise
econômica em que o estado do Rio de Janeiro se encontra) e 1 não respondeu.
Quando indagados sobre as percepções que tinham antes e ao final do curso, 19 afirmaram
que no início a visão era boa e, ao término, melhorou ou se manteve a mesma visão; 6 que a
visão era boa e, posteriormente piorou; 5 que a visão era ruim e, depois, melhorou e 19 não
responderam.
Queríamos saber em que medida o curso contribuiu para a sua colocação ou recolocação
no mercado de trabalho. Dentre os 49 pesquisados, 38 responderam que contribuiu muito; 2,
que contribuiu pouco; 6, que não contribuiu e 3 não responderam. Esses dados são
divergentes, pois de acordo com o gráfico 2 o índice de desemprego dos respondentes é de
63%. Porém, é possível que eles já estejam recebendo alguma remuneração por serviços
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prestados que não tenham qualquer vínculo empregatício formal. Neste caso, os elogios e a
satisfação com os cursos encontrariam justificativa, pois serviram para que obtivessem, ainda
que precariamente, alguma renda.
Essa suspeita se confirmou na entrevista com egressos7, quando perguntamos em que
medida o curso que fez contribuiu para a sua colocação ou recolocação no mercado de
trabalho. Todos, com exceção da egressa E, afirmaram que contribuiu muito. Porém, apenas
o egresso A ocupava cargo na indústria decorrente de curso(s) realizado (s) no CVT. Os
demais externaram o desejo de trabalhar na indústria, embora o objetivo maior fosse abrir o
próprio negócio, pois a maioria já conseguia alguma remuneração na prestação de serviços.
Neste caso, a colocação em um emprego formal estava em segundo plano. O instrutor8 A, do
curso de serralheria, afirmou que a maior parte dos seus alunos pretendia montar suas próprias
oficinas.
Indagamos aos concluintes sobre o material didático, os laboratórios e as instalações do
CVT de Marechal Hermes, isto é, se estão de acordo com as exigências do mercado de
trabalho. Dezesseis afirmaram que são bons e estão de acordo com as exigências do mercado
de trabalho; 14 responderam são bons, mas não estão de acordo com as exigências o mercado
de trabalho; 14, que não são bons e 5 não responderam. A maior parte dos respondentes
afirmou que o material didático, os laboratórios e as instalações são bons e estão de acordo
com as exigências do mercado de trabalho. Estes dados conferem com os obtidos em
entrevistas com egressos e professores/instrutores que, de modo geral, afirmam que tanto as
instalações, quanto os materiais didáticos estão de acordo com as exigências do mercado de
trabalho.
Alguns entrevistados afirmaram que o material didático vai além do exigido. Dentre eles,
podemos citar o egresso D, que responde o questionamento da seguinte forma: “exatamente
sim, porque aqui você tem tudo na mão. A parte teórica é show de bola e a parte prática é
show de bola ao quadrado”. Os professores/instrutores confirmam que além do material de
referência disponibilizado pela coordenação do CVT, procuram estar sempre atualizados com
novidades e as repassam aos alunos. Assim, com base nestes relatos, pode-se ponderar que
neste CVT os cursos ofertados, os materiais didáticos e os professores são bons e de acordo
com as exigências do mercado de trabalho.
A orientação para o mercado de trabalho deveria ser estratégia do programa CVT.
Entretanto, segundo dados da pesquisa, as orientações em relação ao mercado de trabalho
7
8

Os sete egressos entrevistados foram, respectivamente, identificados com as letras A;B;C;D;E;F e G.
Os quatro instrutores entrevistados foram, respectivamente, identificados com as letras A;B;C e D.
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referente à área que escolheram vieram dos professores durante as aulas e de pesquisas
realizadas pelos próprios alunos, pois quando indagados se haviam recebido alguma
orientação a esse respeito, 20 afirmaram que receberam orientações dos professores e/ou
pesquisa; 26, não receberam nenhuma orientação e três não responderam. Esses dados
mostram que a maior parte dos respondentes não recebeu orientações sobre o mercado de
trabalho. Essa situação se repetiu nas entrevistas com egressos que, de modo geral,
responderam que não haviam recebido orientação referente ao mercado de trabalho por parte
do CVT.
Dentre as entrevistas, destacamos a do egresso D que também afirma não ter recebido
nenhuma orientação e acrescenta:
já gostava de serralheria antes. “Tava” procurando na internet, quer
dizer, o meu sobrinho, por que eu não sei mexer... Aí tio, aquilo que
você gosta aqui „serralheria‟... primeiro me escrevi para música, mas
fui sorteado para serralheria, olha que interessante, foi o destino.

Quanto ao encaminhamento por parte do CVT ao mercado de trabalho, 14 responderam
que tiveram; 34, não e 1 não respondeu.
A inclusão social através do encaminhamento ao emprego é um dos principais objetivos
do projeto dos CVT elaborado pela SECIS (2008). Entretanto, não foi constatada a articulação
do CVT de Marechal Hermes com o setor produtivo local, o que descarta a possibilidade
deste ser do tipo 2. Da mesma forma não foi constatada a articulação com o sistema de ensino
local, o que elimina a possibilidade de ser do tipo 1. Se este CVT não é do tipo 1 nem do tipo
2, então, também não será do tipo 3, pois este último é a mescla dos outros dois. Assim,
pode-se dizer que, apesar das boas instalações, este CVT não está de acordo com o marcoconceitual de criação dos CVT elaborado pela SECIS (2008).
A implantação de vários CVT que não estão alinhados com o projeto inicial de criação foi
constatada no trabalho: Análise e Trajetória do Programa Centros Vocacionais Tecnológicos
no Brasil, elaborado por Castioni, Boukela e Radaelli (2013). Os autores visitaram 51
unidades em várias cidades do território nacional e constataram que, apesar de estarem
inseridos no projeto, muitos não estavam alinhados com o marco-conceitual de criação dos
CVT. Após análise de dados esses CVT foram tipificados em três

grandes grupos e

classificados como dos tipos1; 2 e 3 porém, bem diferentes dos tipos 1; 2 e 3 classificados
pela SECIS/MCT (2008). Os do 1o Grupo (tipo 1),

mais alinhados com o desenho da

política de CVT do MCT, articula-se com o tecido produtivo local; Grupo 2 (tipo 2),
direcionados para pessoas que estão fora do mercado de trabalho, qualificando-os para que

88
possa atuar na forma autônoma. Segundo os autores (2013, p. 16), nesse tipo de CVT “não há
interação com as empresas, e os cursos oferecidos são, muitas vezes, voltados para atividades
econômicas informais”. Neste caso, o CVT está ligado a um processo de inclusão produtiva,
promovendo as condições básicas para a obtenção de trabalho e renda. Os do Grupo 3 (tipo 3)
se distancia do conceito de CVT elaborado pela SECIS/MCT. Este último, segundo os
autores, (2013, p.16) “é considerado um espaço digital. Os cursos são genéricos, de curta
duração e voltados para o uso de ferramentas básicas e que notadamente se restringem à
operação do microcomputador”.
Assim, podemos afirmar que o CVT de Marechal Hermes pode ser classificado como do
tipo 2 (tipificação elaborada por Castioni, Bouskela e Radaelli (2013)), pois está ligado a um
processo de inclusão produtiva, promovendo as condições básicas para a obtenção de trabalho
e renda porém, sem a articulação com setores produtivos locais. Portanto, o encaminhamento
ao emprego por parte do CVT não é prioridade. Entretanto, realizar esse tipo de prática seria
de grande valia, visto que foi feita essa pergunta aos egressos e, nenhum deles afirmou ter
recebido qualquer tipo de encaminhamento ao emprego.
Em relação aos conteúdos lecionados, 27 responderam que os professores parecem
dominar muito bem; 20, dominar bem; 1, não dominar bem e 1 não respondeu.
Além de boas instalações, o CVT pesquisado conta com professores concursados e com
contratados devidamente habilitados para exercer o cargo. Todos os professores/instrutores
entrevistados demonstraram muito conhecimento em suas áreas de atuação. Tanto os dados
obtidos com os respondentes e entrevistados apontaram essa conclusão. O egresso C, de 65
anos, afirma que “todos os dois que já tive aqui, dominavam bem e tinham paciência”. Já o
egresso D vai um pouco além ao relatar “eles têm um total domínio... show de bola. Eles
fazem janelas e portas de olho fechado”
Quanto à intenção de continuar com os estudos na área que escolheu, dos 49
respondentes, 39 pretendem continuar; 9, não e 1 não respondeu. A mesma pergunta foi feita
aos egressos e, dos 7 entrevistados, 7 relataram que pretendem continuar. Entretanto, os
egressos E; F e G, de Informática, pretendem se aperfeiçoar na área e usar o conhecimento
adquirido como suporte em outras áreas de conhecimento. A egressa E afirma que gostaria de
ser professora de Matemática ou Biologia e que vai precisar de Informática. O Egresso F
pretende abrir um negócio próprio e afirma que “para abrir meu negócio, tem que „tá‟ com a
Informática para poder alavancar”. Já o egresso D, de serralheria, pretende continuar os
estudos na área e acrescenta “mas meu sonho era ser advogado, estava adormecido, mas não
está morto. Se der uma „clareada‟... com certeza vou ai numa.... e fazer”. Neste caso,
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verificamos que a partir de uma profissionalização que possa gerar para o cidadão condições
de trabalho e renda, sonhos que estavam adormecidos poderão ser restaurados, estabelecendo
não só uma inclusão social no plano profissionalizante, como também na educação geral, pois
às vezes precisamos apenas de algum ponto de apoio e uma pequena alavanca para que
possamos remover grandes obstáculos colocados, compulsoriamente, no caminho de nossas
vidas.
Infelizmente não foi possível fazer uma análise mais profunda dos 39 respondentes que
afirmaram que continuariam seus estudos na mesma área, pois no questionário, a intenção era
apenas verificar o quantitativo. Além do que, para obter respostas mais aprofundadas seria
preciso entrevistá-los, o que seria inviável devido à quantidade elevada de indivíduos e o
pouco tempo disponível para a realização das análises.

3.4 ANÁLISE DE DADOS DAS ENTREVISTAS COM EGRESSOS

Ao analisar os dados coletados dos questionários respondidos pelos 49 concluintes de 4
cursos do CVT, procuramos traçar não só o perfil desses alunos, como também as suas
percepções a respeito dos cursos e suas aspirações para o futuro. O assunto desemprego foi o
que mais nos chamou atenção, pois este grupo, de modo geral, considera os cursos do CVT de
boa qualidade, elogiando suas instalações e os professores/instrutores. Muitos já haviam
concluído outros cursos profissionalizantes e cerca de 75% possuem o ensino médio
completo. Entretanto, o índice de desemprego nesse grupo é expressivo, na ordem de 63%.
Então, vem à curiosidade de saber como eles percebem a causa do desemprego, isto é, o
porquê do desemprego, já que pelo discurso oficial o índice de desemprego para indivíduos
com esse perfil deveria ser menor.
Para obter maiores esclarecimento, insistimos no assunto desemprego em entrevista com
egressos de cursos profissionalizantes do CVT, pois dos 7 entrevistados, 5 ainda continuavam
fazendo outros cursos na instituição. É muito importante para esse trabalho saber em que
medida a realização de cursos contribuiu para a obtenção e/ou permanência no emprego. O
fato de a maior parte dos entrevistados serem, simultaneamente, egressos e alunos pode
proporcionar pistas para uma investigação mais acurada, já que essa dupla condição os
permite enxergar o problema do desemprego sob dois prismas.
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Assim, indagamos dos entrevistados a maior causa do desemprego e, obtivemos como
resposta, a má qualificação ou a falta dela. A resposta, num primeiro momento, parece
absurda para indivíduos com esse perfil, já que a maioria possui um ou mais cursos de
qualificação e, ainda assim, apenas um está trabalhando na área técnica em que se qualificou.
Porém, ao analisar as respostas, verificamos que não é tão absurda assim, pois embora todos
afirmassem que era falta de qualificação ou má qualificação, podemos perceber que a palavra
qualificação não tem o mesmo significado para a maioria deles.
Podemos perceber isso nas palavras do egresso A, de 32 anos, que já está concluindo o
quarto curso de qualificação e é o único entrevistado que está trabalhando na indústria
exercendo funções de acordo com o(s) curso(s) de qualificação profissional que concluiu.
Quando indagado sobre a principal causa do desemprego, o egresso A respondeu que:

é a má qualificação. Hoje o mercado até pede, mais não encontra
pessoa qualificada para tal área. Hoje agente nota que não „tá‟ fácil,
realmente não „tá‟ fácil, mas se a pessoa não tem qualificação, pior
fica.

A egressa E, do curso de informática básica, em resposta a mesma pergunta afirma:

Olha! Eu não sei, mas, ultimamente, eu acho que é por causa da crise
[...] Antes da crise mesmo [...] eu acho que é por falta de formação,
porque as pessoas não se atualizam. Só a crise não justifica, pois já
havia gente desempregada antes, eu acho que as pessoas não se
atualizam mais, ficam por aqui [...].

A entrevistada começa sua fala conjecturando ser a crise econômica a maior causadora
do desemprego. Porém, depois de ponderar um pouco, muda de opinião e conclui que a culpa
é das pessoas que não se atualizam. Para os egressos A e E, ser qualificado é estar sempre
atualizado de acordo com as exigências do mercado produtivo.
O egresso B, do curso de serralheria e licenciado pelo INSS por motivos de saúde,
respondeu:
lá perto de casa, em mesquita, tem muitas pessoas que são muito
„parados‟, não „corre‟ atrás, são muito parados. Já conversei com
algumas pessoas lá perto de casa. [...] Poxa rapaz, faz um curso. Faz
um curso para você se profissionalizar e trabalhar e não „fica‟ parado.
Procuro ajudar as pessoas dessa forma[...] uma palavra assim né. [...]
Vejo que o mercado de trabalho tá difícil pra todo mundo [...] as
pessoas tão indo embora [...] tem firmas fechando né.

Nas palavras de C, de 65 anos, torneiro mecânico aposentado e egresso dos cursos de
serralheria e informática, a maior causa do desemprego é
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a falta de interesse dos jovens hoje de fazer um curso, falta
formação e vontade. Eu fiz no SENAI, em 1976, o curso
torneiro mecânico [...] meu pai saiu para comprar um carro,
tinha 12 anos, e voltou com um torninho pequeno pra dentro
casa. Foi onde eu comecei.

de
de
eu
de

Conforme os egressos B e C, ser qualificado é fazer um curso profissionalizante para
poder trabalhar e a razão de algumas pessoas estarem desempregadas é porque não se
esforçam para obter um ofício. Essas palavras não só reproduzem o discurso hegemônico de
que basta fazer um curso de qualificação para conseguir trabalho, como também transfere
para o cidadão a culpa pelo desemprego, pois se não consegue é porque não quer estudar ou
não busca uma colocação no mercado de trabalho. Vale ressaltar que o egresso C, de 65 anos,
não está a procura de emprego, pois quando perguntado se os cursos que concluiu no CVT o
ajudaram a conseguir um emprego, o mesmo respondeu que se quisesse trabalhar na área
conseguiria com facilidade, mas que já está aposentado e os cursos que fez seria só para fazer
algum trabalho para ajudar na igreja ou a vizinhança.
O egresso D, do curso de serralheria, afirma que a maior causa do desemprego é

a corrupção. Porque a corrupção tira o direito do cidadão. Ao invés do
cara aplicar numa rodovia que se vai fazer uma estrada, aquele cara
que vai entrar na rodovia não tem o segundo grau, ele mal tem o
primeiro grau, então desconecta o trabalho, vamos dizer assim, a
oportunidade que aquele investimento fez ao estudo.

O egresso D respondeu, num primeiro momento, que a causa do desemprego é a
corrupção. Entretanto, ao justificar sua resposta, chega à conclusão de que é por falta de
formação ou qualificação inadequada. Ele alega que é preciso ter formação compatível para
exercer o trabalho, principalmente em equipe, pois ao dar trabalho para pessoa que não possua
a formação necessária o trabalho não flui. Neste caso, é possível identificar sua concepção de
qualificação, ainda que intuitiva, como uma construção social, pois afirma que todos deveriam
possuir uma formação minimamente adequada à execução daquele trabalho, caso contrário,
ele não prospera. A qualificação, nesse caso, deve ter uma relação coletiva.
Na visão de F, de 45 anos e egresso do curso de informática, a maior causa do
desemprego é “a qualificação do trabalhador e o estudo, tudo isso „tá‟ envolvido. A gente
percebe que o desemprego tá grande, mas se você não buscar conhecimento [...] se fizer uma
qualificação adequada, o emprego vai chegar”.
O egresso F faz a separação entre qualificação e o estudo, afirmando que é preciso os dois
para ter mais chance de emprego. Porém, não faz qualquer menção a necessidade deles se
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articularem para a consolidação de uma formação mais consistente, isto é, uma inter-relação
entre o ensino técnico e o humanístico.
O egresso de informática G, de 19 anos, afirma que a maior causa do desemprego é

a falta de qualificação do profissional hoje em dia. Porque, ao
meu ver, às pessoas antigamente só bastava ter o ensino médio.
Hoje em dia o mercado... ele exige que você tenha, ao menos, um
diferencial. Uma coisa que faça com que ele preste atenção em
você e queira te contratar.

De acordo com a narrativa do egresso G, a qualificação possui um lugar no tempo e no
espaço, pois sugere que, no passado, para ser qualificado só bastava o ensino médio e, hoje
em dia, o mercado exige que você tenha um detalhe a mais que os outros não têm e que o
empregador valoriza. Neste caso, a qualificação está sob a ótica do patrão e não do
trabalhador, isto é, ela poderá ser válida apenas para aquele momento.
Ao fazer uma análise da narrativa dos entrevistados, observamos que todos apontam,
direta ou indiretamente, a falta de qualificação como sendo a maior causa do desemprego.
Atualmente, o termo qualificação é utilizado como se houvesse consenso do seu significado.
A desqualificação do trabalhador é caracterizada pelo parcelamento do saber por meio da
divisão de tarefas, então, a qualificação deveria seguir a trajetória inversa, ou seja, possibilitar
ao trabalhador o domínio de todas as fases do processo produtivo.
Para Braverman (1987), o significado da qualificação é vago e impreciso e dá como
exemplo, um cocheiro, que, para ser considerado qualificado, precisava dominar
conhecimentos relativos a cavalos e carroças. Naturalmente, o domínio total desses
conhecimentos leva bastante tempo, por outro lado, um motorista de automóvel leva um
tempo bem menor para obter o domínio da direção. Ao comparar um motorista de automóvel
e um cocheiro, o motorista será considerado mais qualificado. Analogamente, o mesmo
acontece com um torneiro mecânico e um operador de torno CNC (comando numérico
computadorizado), pois o torneiro mecânico para usinar uma peça necessitará dominar várias
técnicas, ao passo que o operador de um torno de CNC, terá, praticamente, toda a usinagem
da peça executada através de comando de computador instalado no torno. Neste contexto, um
operador de torno CNC é considerado mais qualificado, embora o tempo de formação e
habilidades utilizadas pelo torneiro mecânico seja bem maior.
Não iremos nos aprofundar no significado de qualificação, pois o seu significado, sob o
olhar acadêmico, além de muito complexo, não é central nessa dissertação. Porém, não
podemos deixar de mencionar as duas concepções que norteiam as noções de qualificação.
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Segundo Ferretti (2004), são as de matriz técnica, concepção essencialista, abordada por
Georges Friedman na década de 1940 e a matriz sociopolítica, concepção relativista, abordada
por Pierre Naville na década de 1950.
A essencialista está associada com a evolução técnica/tecnológica, mudanças
organizacionais do sistema produtivo e com as necessidades de qualificação dos trabalhadores
para suprir as demandas profissionais que surgem conforme a evolução desse sistema. Já a
concepção relativista se relaciona não só com a evolução técnica, mas também, com o
processo de construção social que decorre de negociações entre capital e trabalho, ou seja,
uma construção social a partir de qualificações exigidas pelo mercado produtivo e assimiladas
estrategicamente pelos trabalhadores com o objetivo de uma possível inserção, reinserção
e/ou permanência no mercado de trabalho.
Ferretti (2004) examina como os estudos referentes ao tema trabalho e educação têm se
utilizado da noção de qualificação profissional nas abordagens da formação geral e
específicas dos brasileiros com base nas matrizes de orientações técnica e sociopolítica.
Segundo o autor, tanto os que se pautam pela matriz técnica, quanto os de matriz sociopolítica
tendem, com raras exceções, a embasar-se na concepção essencialista de qualificação
profissional, ou seja, estará sempre de acordo com as exigências do mercado produtivo,
independente se são de concepção técnica ou sociopolítica.
Como a qualificação, sob a ótica do mercado, se refere ao domínio simultâneo de tarefas
simples e acessível a qualquer indivíduo que tenha um mínimo de formação, a relação entre
emprego e qualificação estará mais atrelada ao custo-benefício do que a formação, pois
segundo o DIEESE (1995), muitas empresas do ramo automobilístico transferiram parte de
suas produções do sudeste, principalmente de São Paulo, para o nordeste, ou seja, de uma
região que possui maior contingente de pessoas „qualificadas‟ e de maior escolarização, para
outra que possui logística educacional e de formação profissional menor, pelo menos em
termos quantitativos. Esse fato só se explica pela busca de mão-de-obra mais barata, pois a
chamada qualificação com base em múltiplas tarefas pode ser adquirida com pouco tempo de
treinamento por qualquer operário. Assim, esse tipo de qualificação não garante a inserção e
permanência no mercado de trabalho, ainda que o trabalhador possua muitos cursos
profissionalizantes e boa escolaridade, o que explica o alto índice de desemprego formal tanto
dos concluintes dos cursos pesquisados do CVT, quanto dos egressos.
Nesta mesma linha, indagamos dos egressos se o(s) curso(s) que fizeram foi suficiente
para inserção e permanência o mercado de trabalho. Praticamente todos responderam que não
e iriam precisar fazer outros cursos ao longo de suas vidas ativas. O egresso A afirma que
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“não, não é suficiente, precisa sim fazer, vai acontecer [...] até porque hoje em dia, as
empresas tão exigindo cada vez mais e, se parar vai ficar para traz”. G responde que “não é
suficiente, ele é só um princípio de tudo”. Já o entrevistado D, de serralheria, demonstra outra
visão ao relatar que “essa dinâmica de ferro e alumínio, ela não tem uma progressão muito
rápido não, é muito específico. [...] Hoje você compra um celular, daqui a uma semana ele „tá‟
ultrapassado”.
Concordamos com o egresso D, pois para alguns cursos de caráter manual como, por
exemplo, o de serralheria, a dinâmica tecnológica não é tão rápida, ou seja, a evolução da
tecnologia não influencia, pelo menos de forma tão incisiva, esses cursos. Neste caso, estes
cursos constituem boa oportunidade na geração de trabalho e renda para cidadãos alijados ao
longo de quase toda a sua existência dos meios mínimos para a sobrevivência digna, o que
explica a maioria dos egressos terem respondido que o CVT contribuiu muito para a sua vida
profissional, pois apesar de grande parte não possuir emprego formal na área que cursou,
disseram que já realizam alguns trabalhos remunerados na prestação de serviços e pretendem
abrir suas próprias oficinas num futuro próximo, como podemos perceber nas palavras do
egresso D, que afirmou:
não estou trabalhando, mas tenho perspectiva de ser inserido no
mercado de trabalho e montar a minha oficina ... as duas coisas.”[...]
eu trabalhava em construção civil, ultimamente, na verdade, „tava‟
trabalhando como camelô na praia. Devido à idade, comecei a
desenvolver alguma dificuldade e então...fiz o curso e já estou
começando a desenvolver a parte de serralheria e já „tô‟ pegando
alguns serviços. „tô‟ montando minha própria serralheria.

Já o egresso B, quando perguntado se houve por parte do CVT um encaminhamento para o
mercado de trabalho, afirmou: “Eu quero trabalhar por conta própria.”[...] se houver uma
oportunidade, eu aceito, mas pretendo trabalhar por conta própria”. A princípio me pareceu
que o entrevistado não havia entendido a pergunta e, então, perguntei em que medida o CVT
contribuiu para a sua inserção no mercado de trabalho e, o mesmo responde “ há! Eu... quero
trabalhar por conta própria.” A resposta sugere que o emprego formal não é prioridade e
reforça o negócio próprio como alternativa viável e provável para a sua vida.
Para os egressos B de 53 anos e D de 50 anos, o emprego formal é secundário, pois o
objetivo maior é ter uma fonte de renda através de um negócio próprio. É possível que a idade
tenha influenciado nessa visão, pois embora se declarem desempregados, ambos começaram a
trabalhar muito cedo e, de maneira consciente ou não, são testemunhas vivas da reestruturação
produtiva pós-1970 que modificou profundamente as relações de trabalho, sobretudo as
profissões de caráter tecnológico que exigem constantes requalificações e não garantem a
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inclusão e permanência no emprego. Neste caso, o curso de serralheria que fizeram, servirão
não só como fonte, ainda que precária, de sobrevivência, mas como ponto de apoio na
realização de sonhos que ficaram no passado devido às circunstâncias da vida.
Segundo o egresso A, o único que trabalha na indústria fazendo manutenção industrial, os
cursos que realizou no CVT ajudaram na sua evolução na empresa, pois saiu do setor de
produção e foi para manutenção. Para ele, foi uma grande evolução, já que obteve não só um
avanço no tipo de serviço, mas também, na própria remuneração, remuneração esta, que
proporciona ao seu filho uma vida muito melhor que a dele e, segundo suas próprias palavras:
a ideia é fazer com que ele estude bastante e se forme cedo né, ao
contrário de mim que não tive essa oportunidade, pois morava na zona
rural do interior de Minas e comecei a trabalhar muito cedo, mas no
mercado mesmo entrei com 17.” [...] a gente veio igual aos „Filhos de
Francisco‟, sem conhecer nada sem formação e consegui um
„espacinho‟ ao sol e [...]„tá‟ abrindo cada vez mais.

Ao perguntar ao egresso A se teria que continuar fazendo outros cursos para se manter no
emprego ou melhorar sua renda, o mesmo respondeu
tem que continuar, a ideia é continuar, até porque hoje em dia as
empresas estão exigindo cada vez mais e se parar vai ficar „pra‟ trás.
[...] em todas as empresas acontece e exigem cada vez mais. Se não
tiver preparado, vai saindo e entrando outro. [...] eu pretendo fazer
todos os cursos na área industrial, que é o que eu quero seguir e, quem
sabe, futuramente fazer uma faculdade, uma Engenharia Mecânica.

Para este entrevistado, houve uma real inclusão social dentro da perspectiva de inclusão
elaborada pela SECIS (2008), isto é, mediante a inserção no mercado de trabalho, o que foi
um grande avanço devido à situação de vulnerabilidade social em que se encontrava. Os
cursos não só o conduziram a um patamar superior ao que estava, mas também
proporcionaram uma vida melhor para o seu filho que poderá, segundo ele, se formar cedo e
não precisará trabalhar precocemente para a sua sobrevivência. Foi manifestada a intenção de
realizar o curso de engenharia mecânica, o que na sua atual situação não é impossível. Neste
caso, os cursos do CVT serviram como um meio de inclusão social e aspiração de um futuro
melhor, ou seja, como um início e não com um fim.
Os egressos A; E e G de, respectivamente, 32, 17 e 19 anos, compartilham a ideia de
que para entrar e permanecer no mercado de trabalho é preciso se qualificar e requalificar
constantemente. Já os egressos B e D de, 53 e 50 anos, respectivamente, têm como objetivo
principal trabalhar por conta própria, prestando serviços. Essas concepções, apesar de
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distintas, estão de acordo com o perfil dos trabalhadores pós-reestruturação produtiva, a partir
da década de 1990. Nesse período, houve significativa diminuição dos postos de trabalho
fazendo com que muitos trabalhadores migrassem para a informalidade ou para trabalhos
precarizados, conforme observaram Matoso e Baltar (1996) ou se requalificando
constantemente conforme as exigências do mercado produtivo, visando à inserção e
permanência no mercado de trabalho (ANTUNES, 2006).

3.5 ANÁLISE DOS DADOS DAS ENTREVISTAS COM PROFESSORES/INSTRUTORES

Neste trabalho, já vimos que o professor do CVT precisa ter como pré-requisito, um curso
superior na área correspondente ao que lecionará, enquanto o instrutor precisa ter, além do
ensino médio, um curso técnico ou profissionalizante em área correspondente ao curso que irá
ministrar.

Entretanto, para facilitar, chamaremos, quando não houver a necessidade de

distinguir professor de instrutor, todos de professor/instrutor, pois consideraremos apenas o
ato de lecionar.
Dos 4 professores/instrutores entrevistados, 2 possuem curso superior e 2, nível médio.
Embora haja a exigência de graduação para ser contratado (a) apenas para os professores, um
dos instrutores (de Serralheria) tem graduação em Matemática e Física, lecionando essas
disciplinas fora da rede FAETEC.
Nesse grupo pesquisado, temos uma professora contratada e três instrutores, sendo dois
concursados ainda da época do ESEI (Escola de Ensino Industrial) e um contratado. A escolha
dos professores/instrutores foi aleatória no que se refere ao regime de trabalho. Entretanto, o
fato de serem dois contratados e dois concursados foi uma feliz coincidência, pois nos
proporcionou investigar, de maneira proporcional, se há ou não um tratamento diferenciado
por parte da instituição a esses profissionais e, em que medida, essa situação influencia em
suas práticas docentes. Assim, perguntamos ao instrutor A se os professores/instrutores
tinham as mesmas condições de trabalho e ele nos afirma: “condições de trabalho sim, em
matéria de salário não, pois o salário é bem menor porque é só o básico, não tem progressão,
não tem nada, não tem plano de carreira e...”. Foi feita a mesma pergunta para a professora D,
que respondeu: “nós fazemos as mesmas coisas que os concursados, só o salário que
diferencia porque a gente ganha menos”. Perguntado se isso influencia no processo ensinoaprendizagem, obtivemos como resposta “só no meu psicológico, porque eu fico um pouco...
até me dá... [...] eu tenho motivação, o que me motiva, na verdade são os meus alunos”.
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Em relação à qualidade dos cursos ministrados, de modo geral, o curso é tido como
excelente. Tal resposta entra em sintonia com os dados obtidos com os concluintes, como
também com os egressos de cursos do CVT. Segundo os professores, as condições de
trabalho, os equipamentos, estrutura física e pedagógica são excelentes. Porém, foram
unânimes em afirmar que, depois da crise econômica que atingiu o governo do estado do Rio
de Janeiro, toda rede FAETEC e, consequentemente, o CVT de Marechal Hermes teve seu
andamento normal afetado, seja pela falta de material de trabalho prático nas oficinas, seja
pelos constantes atrasos no pagamento dos salários.
No que tange às condições disponibilizadas pelo CVT, existem, segundo depoimento dos
professores/instrutores, equipamentos suficientes para uma boa formação dos discentes,
embora o material de consumo não esteja sendo reposto, em função da crise vigente.
Resolvemos nos aprofundar um pouco mais sobre o assunto por entender que a falta de
material pode afetar a formação dos alunos e insistimos em perguntar se as condições
disponibilizadas pelo CVT são suficientes para oferecer uma boa formação aos alunos. O
instrutor A, de serralheria, afirma que não, pois “a gente está no momento de crise, falta de
material [...] o equipamento até que „tá‟ bom, mas o material de consumo, com essa crise, „tá‟
complicado [...] a FAETEC está sem recursos, então no momento...”. O instrutor B, de
instalações hidráulicas, também responde não e afirma que
a estrutura é boa, não é ruim, mas a gente precisa de materiais que não
compram, não tem. É um pouco complicado, acho que é um problema
de gestão... a gestão que eu falo é de cima para baixo...é a crise? Mas
o material já faltava antes da crise.

Para o instrutor C de torno CNC (Controle Numérico Computadorizado) e de fresa CNC,
“a estrutura é até boa [...] nós temos as máquinas um pouco aquém do que vai „tá‟ lá no
mercado. Isso as máquinas, porque os softwares, os programas que estão lá são de primeiro
mundo.” A professora D, de Informática, responde:
bom, pelo menos aqui no CVT, eu não tenho o que reclamar...a gente
„tá‟ com esse problema né, do ar condicionado, que não funciona, já
tem um ano, mas de resto [...] eles têm um bom material, eles
disponibilizam um bom projetor [...] têm bastante computadores...

Podemos observar pelas narrativas dos professores/instrutores que, apesar da boa
estrutura, a crise financeira em que o estado do Rio de Janeiro se encontra afetou, em suas
visões, a qualidade dos cursos, em especial os de caráter mais práticos, tais como: os de
serralheria e instalações hidráulicas, por utilizarem muitos materiais que precisam ser repostos
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constantemente. Segundo os entrevistados, a reposição destes materiais não tem ocorrido com
a frequência necessária. Já os cursos que envolvem a tecnologia da informação, tais como
Informática e Torno CNC, o problema da falta de material de consumo é menor. Porém, todos
afirmaram que houve uma grande evasão de alunos em consequência da crise, pois devido a
contenções de despesas foram cancelados os passes de ônibus (Riocard) e o fornecimento de
alimentação. Segundo os entrevistados, a falta desses dois fatores combinados com a de
material de trabalho prático teve como consequência, a saída de mais de metade dos alunos do
CVT.
Perguntamos aos professores/instrutores se eles acham importante que os alunos tenham,
além de aulas práticas, aulas que os ajudem a fazer uma leitura do mundo que os cerca e
pedimos para justificar suas respostas. O instrutor A responde:
sim, e é até uma crítica que eu “tô” fazendo ai [...] de dois anos para
cá, que tirou todas essas matérias, só ficou Segurança do Trabalho.
Tirou Português, Matemática etc. Tinha Português, Matemática,
Segurança do Trabalho e, agora só tem Prática e Segurança do
Trabalho. Antes da crise já tinha cortado essas matérias.

O instrutor B responde afirmativamente dizendo que:
é importante porque muitos alunos que a gente tem não têm
conhecimento de como funciona uma empresa, como funciona um
processo seletivo dentro de uma empresa, como ele vai se comportar,
como ele vai se vestir, como vai falar [...] como ele vai se comportar
no mundo real, não no chão da escola. Quando ele sair para o mundo,
ele tem que estar preparado para encarar [...] porque „lá‟ é totalmente
diferente de uma escola... „lá‟ é cruel [...] só com o diploma „lá‟ você
se arrebenta. Então você tem que aprender as matérias e se preparar
para quando encarar, lá fora, uma entrevista com um engenheiro, uma
entrevista técnica, ele sabe se comportar e, ele não vai „tá‟ falando
coisa que se comprometa.

Já o instrutor C responde
é, eu acho que sim, acho que no processo de inclusão, a tendência do
jovem hoje é estar muito alienado às suas necessidades. Eles não
conseguem ver a coisa como um todo, como uma coisa global. Então,
eu acho que toda informação que venha para incluir esses jovens na
sociedade de uma maneira mais aprofundada, crítica e analítica, vão
estar melhor inseridos no contexto.

A professora D responde afirmativamente e justifica com a frase: “bom, aqui a gente dá
uma base muito boa para o aluno em relação à informática. Eu acho que sim, né.”
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Ao analisar as palavras dos instrutores A e B e da professora D, verificamos que a cultura
instrumental do mercado está muito presente em suas concepções de educação
profissionalizante. É possível notar que os parâmetros desses profissionais são os do mercado,
isto é, são citadas matérias que anteriormente auxiliavam na instrumentação de suas práticas e
padronagens de comportamentos que o aluno deve ou não incorporar visando à inserção e
permanência no mercado de trabalho.
Assim, pode-se ponderar que são construídas estratégias de formação e comportamento
de acordo com as exigências do mercado de trabalho. Nesse sentido, esse tipo de ensino
apenas reproduz o projeto pedagógico presente nas fábricas, pois de acordo com Kuenzer
(2011, p.76), “A forma de organizar o trabalho na fábrica contém um projeto pedagógico,
muitas vezes pouco explícito, mas sempre presente.” Entretanto, o instrutor C faz ponderações
que sugerem a necessidade de uma formação técnica e, ao mesmo tempo, crítica para que os
alunos tenham uma visão do todo e não de parte do processo, pois assim seriam ainda melhor
inseridos no contexto.
Naturalmente o instrutor C não fala explicitamente em politecnia e talvez nem saiba seu
significado. No entanto, suas ponderações apontam esse caminho, pois é possível notar que
ele não fala apenas de numa formação técnica que possibilite a inter-relação de conteúdos
fragmentados cuja soma das partes não constitui um inteiro, mas de toda e qualquer
informação que possa inserir esses jovens na sociedade de maneira mais aprofundada. Assim,
verifica-se que o instrutor C nos relata a necessidade de buscar o conhecimento por meio da
reconstrução da totalidade de forma crítica e analítica, ou seja, buscando a compreensão das
partes fragmentadas e as relações entre elas, que, ao serem reconstruídas, resultam mais que
um inteiro.
Para Kuenzer (2000, p.87), a politecnia

cria a possibilidade de construção do novo, permitindo aproximações
sucessivas da verdade, que nunca se dá a conhecer plenamente; por
isto, o conhecimento resulta do processo de construção da totalidade;
que nunca se encerra, pois há sempre algo novo para conhecer.

Sob essa lógica, conhecer a totalidade não é dominar todas as partes do processo
fragmentado, mas as relações entre essas partes, que no processo de reconstrução geram
conhecimentos superiores aos que estavam postos no ponto de partida (KUENZER, 2000).
Nesse sentido, ao analisar as palavras dos entrevistados, percebemos que, de modo geral, a
ideologia do mercado produtivo para a formação profissional é predominante tanto nos
alunos, quanto nos professores/instrutores, pois todos os egressos enfatizaram que é preciso se
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requalificar constantemente de acordo com as exigências do mercado produtivo, ainda que
não dominem os fundamentos das técnicas que utilizam.
Contudo, é possível notar que, entre os egressos entrevistados e os respondentes que
estão numa faixa etária mais elevada (mais de 32 anos), o objetivo maior é obter uma
formação que gere trabalho e renda. A obtenção de um emprego formal é importante, mas é
notável a vontade de trabalhar por conta própria, fato confirmado pelo instrutor A quando nos
relata: “A maioria dos alunos aqui „querem‟ montar a oficina deles, eu explico como é montar
uma oficina, como é ser um bom profissional etc.” Percebemos, também, que a inclusão
social é muito mais ampla do que a obtenção de um emprego ou renda, pois ela se apresenta
de várias formas. A principal foi o despertar na maioria dos egressos a possibilidade de
materializar o sonho de prosseguir nos estudos e poder ter uma vida um pouco mais
confortável ou, quem sabe, menos dura.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A dualidade estrutural entre o ensino propedêutico e a educação profissional no Brasil é
histórica. Algumas reformas educacionais tentaram romper com essa divisão, porém, essas
ações apenas reforçaram a dualidade. É possível afirmar que houve pequenos avanços e,
dentre eles, podemos citar a LDB de 1961, que equipara o ensino técnico ao propedêutico
para efeito de continuidade de estudos, como também o Decreto n. 5154/04 (BRASIL, 2004),
que estabelece a forma integrada entre o ensino médio e a educação profissional. O
rompimento com essa dualidade não é tão simples, principalmente por ir de encontro a
interesses de ordem política e econômica. As correlações de forças no âmbito das políticas
educacionais têm se mostrado desproporcionais. De um lado, os educadores e estudiosos
sobre o assunto levantam discursos, questionamentos e apontam caminhos para uma educação
unitária. Do outro, estão o mercado produtivo e os organismos internacionais que financiam
políticas de educação e exigem, ainda que de maneira sutil, uma contrapartida para que seus
interesses e concepções ideológicas sejam estabelecidos, sobretudo, no campo da educação
profissional.
O capitalismo dependente brasileiro se mostra néscio e isto se traduz na falta de
investimentos nacionais em uma educação integrada à Ciência e a Tecnologia. Embora os
discursos presentes dos documentos referentes à Educação Profissional apontem uma
formação direcionada ao trabalho complexo, esta acontece apenas em Escolas Técnicas
Federais e em poucas Escolas Técnicas Estaduais. Assim, alguns programas do governo
federal são apresentados como „avanço‟ no ensino profissionalizante, entretanto, se traduzem
numa continuidade da política de educação profissional dos anos de 1990. O programa de
Implantação e Modernização dos Centros Vocacionais Tecnológicos apresenta um processo
de gestão descentralizada na sua implementação, mas promove descontinuidade de uma
concepção de Educação Profissional integrada ao Ensino Médio. Concepção esta que teve a
sua consolidação legal por meio do Decreto n. 5154/04 (BRASIL, 2004).
A implantação do CVT na FAETEC é mais um exemplo de descontinuidade dessa
concepção, pois é um projeto que pôs em prática cursos profissionalizantes de pequena
duração e essencialmente instrumentais numa instituição que é referência no estado do Rio de
Janeiro na oferta de cursos técnicos integrados ao ensino humanístico. O objetivo principal
dessa pesquisa foi verificar em que medida os cursos do CVT investigados nesta pesquisa
contribuíram para uma inclusão social de seus alunos no mercado de trabalho, ainda que de
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forma precária. Vale lembrar que o principal indicador de inclusão social anunciada pela
proposta pedagógica do projeto CVT é a obtenção de emprego e renda.
A concepção de inclusão social é de difícil compreensão por possuir muitos significados,
porém, um dos caminhos para entender o conceito de inclusão é a busca da compreensão do
seu oposto, a exclusão. A exclusão, assim como a inclusão, se apresenta de diversas formas,
contudo para Faleiros (2006), inclusão e exclusão estão profundamente ligadas. A exclusão
social se faz presente em várias situações, tornando-se difícil elencar todas as causas
geradoras da mesma. Como várias modalidades de exclusão social decorrem do estado de
pobreza, podemos estabelecer que uma forma geradora de exclusão social é a pobreza,
sobretudo a extrema pobreza. Assim, criar ações com o intuito de diminuir a pobreza é uma
forma de combater a exclusão social.
Não se pode afirmar que exclusão social e pobreza sejam sinônimos, mas é possível inferir
que, numa sociedade desigual, a falta de recursos financeiros restringe e, em alguns casos,
impede o acesso a benefícios, tais como: educação de qualidade, saúde e lazer. Nesse sentido,
uma formação profissional que possibilite, mesmo que de forma precária, a obtenção de
emprego e de renda significa, num cenário de pobreza extrema, a oportunidade de poder
sonhar com dias melhores e, se sentir, ainda que abstratamente, incluídos na sociedade.
Vimos, neste trabalho, que os cursos ofertados pelo CVT, em sua maioria, possibilitam aos
seus concluintes a oportunidade de obter trabalho e renda. Entretanto, não estão de acordo
com o marco-conceitual de criação dos CVT elaborado pela SECIS/MCT (2008), pois não foi
possível identificar qualquer articulação entre este CVT e o tecido produtivo local, o que
descarta a possibilidade de ser classificado como CVT do tipo 2, tampouco como CVT do
tipo 1, por não haver articulação com instituições educacionais locais em apoio ao ensino de
ciências. Assim, como não é do tipo 1 nem do 2, também não poderá ser do 3, pois este é a
combinação dos dois anteriores. Embora, boa parte de seus cursos seja uma modernização do
arcaico, todos os que pesquisamos estavam alinhados com as exigências do mercado de
trabalho.

Alinhamento este constatado tanto pelas declarações dos alunos concluintes e

egressos e dos professores/instrutores, como também pela estrutura, instalações e materiais
didáticos.
Os cursos ofertados pelo CVT estão em consonância com a lógica de formação e
capacitação profissional estabelecida a partir da reestruturação produtiva na década de 1990,
período em que a noção de competência baseada nos princípios de flexibilização e
polivalência se consolidaram tanto nas fábricas quanto em sistemas de ensino
profissionalizante. O princípio de flexibilização das relações de trabalho teve como
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consequência a precarização e intensificação do mesmo e o desemprego estrutural, que
permanece até os dias atuais.
Dos 49 alunos concluintes pesquisados no CVT, cerca de 63% afirmaram que não estão
trabalhando e, curiosamente, 67% deles possuem um ou mais cursos profissionalizantes. Os
dados em tela nos revelam o efeito devastador da reestruturação produtiva sob o ideário
neoliberal estabelecido no Brasil, a partir de 1990. O que chama a atenção nesses atores não é
só o fato de estarem desempregados, mas a naturalidade com que lidam com essa situação,
pois há um consenso de que é preciso se qualificar constantemente para conseguir entrar e
permanecer no mercado de trabalho formal. A disseminação dessa lógica, pelo discurso
oficial, faz com que o indivíduo se sinta culpado por estar desempregado, acreditando que não
se qualificou adequadamente. Sob essa visão, a solução para este problema torna-se individual
e não resta espaço para abstrair que a causa do desemprego possa ser estrutural.
Nesse contexto, faz todo sentido o processo incessante de qualificação e requalificação que
esses alunos se submetem, sem qualquer questionamento, para conseguir uma vaga no
mercado de trabalho, já que o discurso oficial enfatiza essa necessidade, muito embora não
haja qualquer garantia de obtenção de emprego. Assim, ressaltamos a importância de um
ensino voltado para o trabalho, mas que possa, também, ajudar o aluno a fazer uma leitura
crítica do mundo que o cerca, pois por mais simples que seja a atividade laborativa a realizar,
haverá sempre um processo educativo derivado dessa atividade. Nesse sentido, o ensino não
precisa ser necessariamente instrumental, é fundamental discutir dentro de qualquer espaço de
ensino, mecanismos de transformação social. Para isso, será imprescindível reconhecer os
mecanismos de comando e controle disseminados pelo discurso oficial e absorvidos pelas
classes trabalhadoras. Sob essa perspectiva, Willians (2011, p.51) afirma que:
se não formos capazes de ver um elemento superestrutural,
não seremos capazes de reconhecer a realidade. Essas leis,
constituições, teorias e ideologias que são frequentemente
defendidas como naturais ou como tendo validade ou
significância universal devem ser vistas como simplesmente
expressando e ratificando a dominação de uma classe
particular.

Para os egressos mais experientes (mais velhos), a busca pelo emprego formal ficou em
segundo plano e o que eles realmente buscam é uma formação alternativa com o intuito de
abrir negócio próprio e obter trabalho e renda. É possível que, pela experiência de vida, eles
tenham, ainda que de forma inconsciente, chegado à conclusão de que o emprego formal é
efêmero e que não há nenhuma garantia de inserção e permanência no emprego, ainda que
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tenham sido concluídos um ou mais cursos de qualificação, pois segundo Pochmann (2002);
Antunes (2002) e Harvey (1994), a reestruturação produtiva que, no Brasil, se estabeleceu a
partir dos anos de 1990 teve como consequências a precarização e intensificação do trabalho e
o desemprego estrutural como dinâmica da economia. Entretanto, ao realizar cursos de
capacitação e obter, ainda que precariamente, algum meio de renda com a prestação de
serviços, outros desejos que estavam adormecidos num passado distante foram despertados,
como a possibilidade de se tornar engenheiro; advogado ou, simplesmente, reformar a casa e
comprar seu carro. Outro afirma que agora poderá oferecer ao seu filho às condições
necessárias para que ele se forme cedo e não precise trabalhar precocemente para sobreviver.
Ao indagar sobre a existência de algum processo de encaminhamento ao emprego por
parte do CVT, a maioria dos alunos afirmou que nunca recebeu qualquer encaminhamento.
Entretanto, uma parcela significativa declarou ter recebido dos professores/instrutores
orientações sobre mercado de trabalho. O instrutor A, de Serralheria, afirmou que a maioria
dos seus alunos pretende abrir a própria oficina. Ao entrevistar esses egressos, verificamos
que é possível ser incluído socialmente por meio de uma formação alternativa, menos
tecnológica, mas que possa proporcionar, com pouco investimento, a obtenção de uma
microempresa para a prestação de serviços, já que nos cursos de caráter mais tecnológico,
levando em consideração suas condições sociais, a possibilidade de abrir um negócio próprio
é remota.
A reestruturação produtiva fez com que os empregos formais fossem reduzidos ao mínimo
operacional não importando o nível de qualificação que os operários possam ter, pois o
desenvolvimento tecnológico proporcionou habilidades às máquinas que antes eram de
domínio apenas dos homens, ou seja, habilidades produtivas exclusivas dos seres humanos
foram abstraídas e introduzidas nas máquinas, que passam a realizar seus trabalhos. Nesse
sentido, a indústria continua a se desenvolver mesmo com altos índices de desemprego, já que
uma máquina, a partir de então, começa a realizar o trabalho de muitos operários. O pleno
emprego tornou-se um privilégio de poucos e a grande massa, para sobreviver, passa a
realizar trabalhos precarizados e/ou alternativos.
O modelo de educação profissional sob a ótica do mercado proporciona apenas o estado
de empregabilidade, ou seja, estado em que o operário esteja preparado e disponível para ser
utilizado no momento de aumento de produção ou substituição de algum trabalhador que, por
motivos quaisquer, precisar se ausentar. Na medida em que a demanda produtiva diminui, o
trabalhador volta ao seu estado de espera vislumbrando, ansiosamente, outra oportunidade e
sonhando um dia ter um emprego permanente.
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Não há como negar que a formação profissionalizante com esse perfil não garante o
emprego. Assim sendo, muitos autores, tais como: Gramsci (2001), Manacorda (2010),
Saviani (2005), Kuenzer (2000), Ciavata e Ramos (2011), Frigoto Ciavatta e Ramos (2005),
dentre outros, defendem, com muita propriedade, que uma educação para o trabalho deverá,
também, ser uma educação voltada para a formação humanista do indivíduo. Entretanto, será
preciso fazer uma reflexão sobre o perfil desses alunos que procuram os CVT, isto é, suas
histórias de vida, necessidades imediatas e suas perspectivas, pois para quem está
desempregado ou subempregado e com idade avançada, a maior inclusão social, num
primeiro momento, seria um emprego, ou, pelo menos, uma fonte de trabalho e renda para que
possa sobreviver de maneira mais digna. De posse desse meio de sobrevivência, é possível
que estes alunos possam continuar seus estudos para consolidar uma formação mais completa
ou proporcionar aos seus filhos uma educação de qualidade sem que estes tenham a
necessidade trabalhar precocemente para sobreviver.
Não estamos defendendo, neste trabalho, que a formação aligeirada é solução para os
males causados por uma sociedade que se ergueu sobre desigualdade e se alimenta dela, muito
pelo contrário. Defendemos um ensino técnico integrado ao humanístico por acreditar ser
esta, a melhor formação. Entretanto, é preciso olhar pelo lado dessas pessoas, pois o grau de
vulnerabilidade social é tão elevado que, para pensar em qualquer projeto político pedagógico
mais consistente de educação profissional, seria necessário, antes, interromper ou, pelo
menos, minimizar a situação de extrema carência e das condições mais basilares de
sobrevivência que alguns desses indivíduos estão submetidos.
Nesse sentido, o CVT de Marechal Hermes pode assumir um papel importante por
oferecer cursos gratuitos e de acordo com as exigências do mercado produtivo para que
possam proporcionar aos concluintes meio de sobrevivência. Embora a maioria não esteja
trabalhando, em empregos formais, na área em que se habilitaram, os cursos de caráter menos
tecnológicos como, por exemplo, os de serralheria ou manutenção predial, são de muito
interesse de boa parte dos alunos pela possibilidade de poder trabalhar por conta própria
prestando serviços à comunidade.
Ressaltamos que esse tipo de formação não garante o emprego e é uma reedição das
ofertadas pelos antigos Liceus de Artes e Ofícios para os pobres e os desvalidos da sorte,
como já exposto neste trabalho. Nesse contexto, a formação em questão não garante,
necessariamente, inclusão social. Entretanto, a inclusão social para pessoas com extrema
vulnerabilidade social pode ter significado diferente das que não estão inseridas nessa
situação. A pobreza extrema e a necessidade diária de sobrevivência fazem com que qualquer
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curso de capacitação profissional que os ajude a conseguir trabalho e renda seja um avanço,
podendo, inclusive, despertar o desejo de prosseguir com os estudos e tentar materializar
sonhos e desejos de uma vida melhor que, devido às poucas condições financeiras, não
puderam ser realizados no passado.
Este trabalho promoveu a reflexão sobre a implantação dos CVT na FAETEC, pois se
torna necessário saber em que medida a formação ofertada pelo CVT tem contribuído para a
inclusão social de seus alunos mediante a inserção dos mesmos no mercado de trabalho. A
análise focalizou as condições da instituição para oferecer a formação satisfatória para que o
aluno possa ser inserido no mercado de trabalho e, se os cursos estão de acordo com o marcoconceitual do Programa de Implantação e Modernização dos Centros Vocacionais
Tecnológicos.
Foram observados a estrutura das instalações, a formação, a experiência dos
professores/instrutores e o material didático utilizado pelos professores em suas aulas, visando
entender como essa formação era realizada. Concluímos que os cursos ofertados pelo CVT de
Marechal Hermes possuem todas as condições técnicas para uma boa formação dos alunos.
Porém, a falta de uma articulação da instituição com o tecido produtivo local, para alocação
desses alunos no mercado de trabalho, fragiliza esse projeto. Outro ponto de fragilidade é a
falta de professores do núcleo comum para alguns cursos que exigem noções de medidas,
cálculos básicos e Desenho Técnico. Os professores/instrutores A e C afirmaram que havia
profissionais dessas áreas para dar suporte aos cursos do CVT, mas as disciplinas voltadas
para o núcleo comum foram retiradas da grade curricular. A retirada das disciplinas, segundo
o instrutor C,
foi uma grande perda de qualidade do nosso curso. Antes nós tínhamos
professores de EAD que davam aula de Fundamentos de Matemática,
tínhamos professor de Desenho presencial e Metrologia Presencial.
Eles retiraram da grade o professor de Desenho Técnico, professor de
Metrologia e concluíram que deveriam ter noções básicas. Não é
verdade, o aluno deveria ter curso de formação de Metrologia e
Desenho Técnico [...] antes de fazer teste numa empresa, ele tem que
provar para o entrevistador que sabe medir os instrumentos que a gente
utiliza. Paquímetro, micrômetro, transferidor [...] e saber interpretar os
desenhos, por que as peças são feitas através de Desenho Técnico. E
eles trocaram isso por um curso para „noções‟, que acaba me
sacrificando.

A falta desse complemento na formação técnica aumenta as dificuldades para obtenção do
emprego, pois compromete o domínio dos fundamentos de alguns cursos, fazendo com que o
profissional possua no futuro uma área de ação limitada. Além disso, o contato com
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professores de outras áreas possibilitaria aos alunos aumentar seu campo de visão, ou seja,
haveria a probabilidade de desenvolver um olhar diferente do instrumental que se vê no
„chão‟ das oficinas.
Por fim, buscamos responder aos questionamentos que motivaram esta investigação. No
entanto, a pesquisa sobre inclusão social mediante a inserção no mercado de trabalho não se
esgota nessa pesquisa, ainda há muito trabalho a ser feito com base nos resultados
encontrados, pois entendemos que é apenas mais uma fonte de conhecimento para futuras
pesquisas sobre esse tema.
Para os desdobramentos dessa pesquisa, recomendamos a análise da implantação do
projeto dos CVT na FAETEC tanto no aspecto político e social quanto no educacional, pois
seria muito importante investigar as motivações e as possíveis consequências do crescimento
vertiginoso de um projeto que nasce como um „braço‟ e, a cada dia, vem crescendo mais que
o „corpo‟.
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APÊNDICE I

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS CONCLUINTES DE CURSOS DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO CVT MARECHAL HERMES
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UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
CURSO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO
QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS CONCLUINTES DE CURSOS DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO CVT MARECHAL HERMES

I - Caracterização básica do entrevistado

1) Sexo
( ) masculino

( ) feminino

2) Qual a sua formação escolar?
( ) ensino fundamental de 1 até o 5 ano incompleto.
( ) ensino fundamental de 1o até o 5o ano completo.
( ) ensino fundamental do 6o até o 9o ano incompleto.
( ) ensino fundamental do 6o até o 9o ano completo.
( ) ensino médio incompleto.
( ) ensino médio completo.
( ) ensino superior incompleto.
( ) ensino superior completo.
Outros _______________________________________________________________

3) A sua idade está entre:
( ) 18 a 24 anos.
( ) 25 a 32 anos.
( ) 33 a 40 anos.
( ) 41 a 48 anos.
( ) mais de 48 anos.

4) Você já possui algum curso profissionalizante? Qual e onde fez?

5) Em caso afirmativo na questão anterior, por que está fazendo novo curso?
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6) Quanto à renda familiar, qual das opções abaixo mais se aproxima da sua realidade?
( ) de 1 até 2 salários mínimos.
( ) de 2 até 4 salários mínimos.
( ) de 4 até 6 salários mínimos.
( ) mais de 6 salários mínimos.

7) Está trabalhando no momento?
( ) sim

( ) não

8) Caso esteja trabalhando no momento, marque em qual setor trabalha.
( ) no comércio.
( ) na indústria.
( ) na prestação de serviços.
Outros __________________________________________________

9) Quantas pessoas, além de você, moram em sua casa?

10) Você tem filhos? Quantos?
II – O aluno e o curso de educação profissional do CVT marechal Hermes.

11) Que curso você escolheu fazer? Por quê?

12) Qual era a sua visão antes de fazer este curso e qual a sua visão agora?

13) Como você avalia a qualidade do curso escolhido?
( ) ótimo

( ) muito bom

( ) bom

( ) regular

14) Você mudaria alguma coisa no curso que está fazendo?
( ) sim

( ) não

15) Em caso afirmativo, o que você mudaria?

( )ruim
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16) O curso que você está fazendo contribuiu para a sua colocação ou a sua recolocação no
mercado de trabalho? Em que medida?

17) Na sua opinião, o material didático, os laboratórios e oficinas estão de acordo com as
exigências do mercado de trabalho, isto é, são adequadas para uma boa formação? Por quê?

18) Você recebeu alguma orientação sobre o mercado de trabalho na área que escolheu? De
que forma?

19) Existe por parte da coordenação do CVT algum encaminhamento para o mercado de
trabalho?
( ) sim

( ) não

20) Em relação aos conteúdos lecionados, é possível afirmar que os professores parecem:
( ) dominar muito bem.
( ) dominar bem.
( ) não dominar bem.

21) Você pretende continuar seus estudos na mesma área que escolheu fazer o curso no CVT?
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APÊNDICE II

ROTEIRO DE ENTREVISTA REALIZADO COM OS EGRESSOS DE CURSOS
PROFISSIONALIZANTES DO CVT MARECHAL HERMES
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UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
CURSO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO

I - Caracterização básica do entrevistado

1) Sexo?
2) Qual a sua formação escolar?
3) Idade?
4) Você já possui algum curso profissionalizante? Qual e onde fez?
5) Qual a sua renda familiar?
6) Está trabalhando no momento? Onde e em que setor?
8) Quantas pessoas, além de você, moram em sua casa?
9) Você tem filhos? Quantos?
10) Que curso você escolheu fazer? Por quê?
11) Qual era a sua visão antes de fazer este curso e qual a sua visão agora?
12) Como você avalia a qualidade do curso escolhido?
13) Você mudaria alguma coisa no curso que fez? O quê?
15) O curso que você fez contribuiu para a sua colocação ou a sua recolocação no mercado de
trabalho? Em que medida?
16) Na sua opinião, o material didático, os laboratórios e oficinas estão de acordo com as
exigências do mercado de trabalho, isto é, são adequadas para uma boa formação? Por quê?
17) Você recebeu alguma orientação sobre o mercado de trabalho na área que escolheu? De
que forma?
18) Houve por parte da coordenação do CVT algum encaminhamento para o mercado de
trabalho?
19) Na sua opinião, os professores/instrutores parecem dominar bem os conteúdos
lecionados?
20) Você pretende continuar seus estudos na mesma área que escolheu fazer o curso no CVT?
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APÊNDICE III

ROTEIRO DE ENTREVISTAS REALIZADO COM PROFESSORES/INSTRUTORES DE
CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO CVT MARECHAL HERMES
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UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
CURSO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO
ROTEIRO DE ENTREVISTAS REALIZADO COM PROFESSORES/INSTRUTORES DE
CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO CVT MARECHAL HERMES

I - Caracterização básica do entrevistado

1) Sexo?
2) Formação escolar?
3) Idade?
4) Você já possui algum curso profissionalizante? Qual e onde fez?
5) Qual o seu último nível de formação?
6) Você acha que uma formação prática e, ao mesmo tempo, crítica, ajuda de alguma forma
na obtenção e permanência no emprego?
7) Você, na sua prática docente, orienta seus alunos sobre o mercado de trabalho? De que
forma?
8) Na sua opinião, as condições(estrutura, material didático e condições de trabalho)
disponibilizadas para você são suficientes para uma boa formação? Por quê?
9) Você é concursado(a)?
10) Você acha que os professores/instrutores concursados e os contratados possuem as
mesmas condições de trabalho? Explique.
11) Qual a sua opinião sobre a qualidade dos cursos do CVT? Estão de acordo com as
exigências do mercado de trabalho?
12) Os materiais didáticos estão de acordo com as exigências do mercado de trabalho?
13) Você já identificou alguma lacuna ou desatualização no material didático disponibilizado
para o aluno?
14) Você gostaria de acrescentar alguma coisa?

