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RESUMO

O presente trabalho se refere a uma pesquisa sobre as representações sociais de Ensino Técnico e Capacitação Profissional de estudantes de 
ensino técnico de nível médio, realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (IFAP), no âmbito do Programa de Pós-
Graduação em Educação Agrícola (PPGEA) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O estudo teve por objetivo investigar as 
representações sociais dos estudantes e a possível relação entre elas, considerando que na história da educação profissional no Brasil, o ensino 
técnico surge como uma alternativa de ocupação para os jovens das classes desfavorecidas, devido à crescente demanda de mão de obra 
qualificada decorrente do processo de industrialização tardia no país, enquanto a capacitação profissional, não se configura como um conceito 
consolidado na literatura e por vezes se confunde com a noção de qualificação profissional. Para o estudo da relação entre os objetos de 
representação, utilizou-se a noção de Sistemas de Representações Sociais (SRS), conceito que deriva da ancoragem, mecanismo apontado por 
Moscovici, como um dos princípios geradores das representações, que opera por meio da classificação e categorização dos objetos da realidade 
social, em um sistema prévio de conhecimentos e representações. O estudo foi embasado na Abordagem Estrutural das Representações Sociais, 
iniciada a partir dos estudos de Abric e Flament, reconhecida pelo seu caráter empírico, que entende a representação como um sistema 
estruturado de crenças que orienta as práticas de um determinado grupo social, pois entende-se que esta perspectiva possui métodos e técnicas 
capazes de investigar a relação entre as representações e seus elementos. Participaram da pesquisa 75 alunos bolsistas de um programa de 
aprendizagem da instituição, dentre os cursos técnicos de nível médio integrado e subsequente, que responderam a um questionário 
semiestruturado que consistia em perguntas de caracterização socioeconômica e dois termos de evocação livre, um para cada objeto da pesquisa, 
“ensino técnico” e “capacitação profissional”. Os participantes da pesquisa eram, em sua maioria, mulheres de 14 a 18 anos, com renda familiar 
per capita abaixo de um salário mínimo e meio, atendendo ao critério de vulnerabilidade socioeconômica da Política Nacional de Assistência 
Estudantil (PNAES). Para análise das evocações, utilizou-se a metodologia da análise prototípica, que consiste na identificação dos possíveis 
elementos da representação, a partir do cruzamento dos dados segundo os critérios de frequência e ordem média de evocação. Os dados da 
evocação livre foram processados a partir do software Evoc Simi 2016, programa desenvolvido pela Universidade Estácio de Sá em parceria com o 
Instituto Nacional de Tecnologia (INT). Os resultados da evocação livre aliados à justificativa dos participantes da pesquisa, sugerem que, para os 
alunos do ensino técnico de nível médio, o ensino técnico é visto como uma possibilidade de capacitação profissional, para a aquisição de uma 
profissão técnica especializada. Enquanto a capacitação profissional está relacionada ao conhecimento e a experiência necessários para o ingresso 
no mercado de trabalho. A presença marcante do termo “oportunidade”, central para ambos os objetos, sugere que os sujeitos consideram 
importante estar preparado para as oportunidades, embora reconheçam que estas têm se tornado cada vez mais escassas. A relação estabelecida 
entre “ensino técnico” e “capacitação profissional” remete a uma concepção de educação profissional voltada estritamente à profissionalização,  
de acordo com as demandas do mercado de trabalho, resultado da história da formação profissional no país, que se propaga como oportunidade 
de ascensão social, principalmente para os jovens das classes subalternas, ideia que continua a ser promovida pelas políticas públicas e sociais.
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