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RESUMO 

 

 PEREIRA, Eliane de A. Ilustre desconhecido: livro didático dos cursos técnicos em 

instituição do Sistema S. 2016. 188 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de 

Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá – UNESA, Rio de Janeiro, 2016. 

 

Esta dissertação analisa o uso e a funcionalidade dos livros didáticos do curso Técnico em 

Administração de nível médio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) 

como locus fundamental no processo de ensino e aprendizagem sob a ótica dos professores. 

Levando-se em conta as transformações nas políticas educacionais e os investimentos para a 

Educação Profissional e Tecnológica no Brasil. Dentre os investimentos destaca-se o 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) que expandiu a 

oferta de cursos de educação profissional técnica de nível médio e de qualificação profissional 

para jovens e adultos, nos últimos anos. O curso Técnico em Administração, que faz parte do 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do PRONATEC, é objeto deste estudo por ser um dos 

mais procurados no SENAC, cursados concomitantemente ou subsequentemente ao ensino 

médio, onde há a proposta de integração entre os conteúdos teóricos e práticos numa 

perspectiva de formação politécnica do estudante. O SENAC está dissociado do ensino médio 

regular o que torna difícil uma formação propedêutica e técnica por causa da desarticulação 

dos currículos. Busca-se assim investigar como o uso e a funcionalidade dos livros didáticos 

contribuem no processo de formação do cidadão-trabalhador crítico e produtivo. O presente 

estudo utiliza a abordagem qualitativa, por meio de investigação-formação, cuja análise dos 

dados segue uma triangulação com o uso dos seguintes instrumentos: questionário, 

observação participativa e entrevista semiestruturada. O método de interpretação dos dados 

utilizado na pesquisa segue a análise de conteúdo proposta por Bardin aliado ao aporte teórico 

da teoria crítica nos estudos de Giroux, Freire e Habermas. Esta dissertação traz análises feitas 

acerca do livro didático por diversos autores como Bittencourt, Chartier, Choppin entre 

outros. Os trabalhos analisados sobre material didático e/ou livro didático para a educação 

profissional técnica, indicaram poucas pesquisas relacionadas à questão do uso e da 

funcionalidade do livro didático impresso na prática do ensino profissional. Nenhum deles 

investigava a adequação à especificidade do “aprender fazendo” no livro didático na educação 

profissional, principalmente, do SENAC, como também a utilização desses materiais pelos 

docentes. Observou-se também que os livros didáticos não atendem integralmente ao que está 

prescrito na lei com relação à qualidade e adequação ao mercado de trabalho, impactando na 

formação do cidadão-trabalhador crítico e produtivo. 

 

Palavras-chave: Livro didático. Educação Profissional Técnica. Sistema S. Pronatec.  
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ABSTRACT 

 

This paper analyzes the use and functionality of textbooks Technical course mid-level 

management in the National Commercial Training Service (SENAC) as a fundamental locus 

in the process of teaching and learning from the perspective of teachers. Taking into account 

changes in educational policies and investments to the professional and technological 

education in the Brazil. Among the investments stands out the National Program for Access to 

Technical Education and Employment (PRONATEC) that expanded the supply of mid-level 

professional technical education courses and vocational training for youth and adults in recent 

years. The Technical Course in Business Administration, part of the National Technical 

Courses of PRONATEC catalog, is the subject of this study as one of the most popular in 

Senac, routed concurrently or subsequently to high school, where there is the proposed 

integration between theoretical content and practical training in a polytechnic student 

perspective. The SENAC is separate from the regular high school which makes it difficult for 

a workup and technical training because of disarticulation of the curriculum. The aim is to 

investigate how well the use and functionality of textbooks contribute in the formation of 

critical and productive citizen-worker. This study uses a qualitative approach, through 

research and training, the analysis of the data follows a triangulation using the following 

instruments: questionnaire, participant observation and semi-structured interview. The method 

of interpretation of the data used in the research follows the content analysis proposed by 

Bardin combined with the theoretical framework of critical theory in studies of Giroux, Freire 

and Habermas. This dissertation brings analyzes about the textbook by several authors as 

Bittencourt, Chartier, Choppin among others. All of the works on educational materials and / 

or textbook for technical vocational education, showed little research related to the issue of 

the use and functionality of the printed textbook in the practice of vocational education. None 

of them investigated the appropriateness of the specific nature of "learning by doing" in the 

textbook in education, especially the SENAC, but also the use of these materials by teachers. 

It was also noted that textbooks do not fully cater to what is prescribed in the law regarding 

the quality and suitability for the labor market, impacting the formation of critical and 

productive citizen-worker. 

 

Key-words: Textbook. Technical Vocational Education. Sistema S. Pronatec. 
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INTRODUÇÃO 

 Essa dissertação investiga o uso e a funcionalidade dos livros didáticos do curso 

Técnico em Administração do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) para 

a formação do cidadão e trabalhador crítico e produtivo na visão dos professores. A opção 

pela temática do livro didático na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) surgiu em 

decorrência das minhas indagações como professora nos cursos técnicos do SENAC. 

Levando-se em conta as transformações políticas na área da Educação e os investimentos para 

a Educação Profissional e Tecnológica, através do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (PRONATEC), criado em 2011, que expandiu a oferta de cursos técnicos 

de nível médio para jovens e adultos. 

 A EPT é definida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 

9.394/96), atualizada pela Lei nº 11.741/2008, no artigo 39º, da seguinte forma: “A educação 

profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos 

diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da 

tecnologia”. Por essa Lei, a EPT é uma modalidade de educação que abrange os seguintes 

cursos: (1) formação inicial e continuada ou qualificação profissional; (2) educação 

profissional técnica de nível médio e (3) educação profissional tecnológica de graduação e 

pós-graduação. Ainda em relação à EPT, foi incluída no capítulo II da LDB, na seção IV, 

relativa ao ensino médio, uma nova seção denominada “Da Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio”, com regulamentações próprias sobre a oferta dessa modalidade, articulada ao 

nível médio de ensino em suas formas integrada ou concomitante, bem como subsequente ao 

mesmo. 

 Diante dessa Lei, a reflexão sobre as práticas pedagógicas na Educação Profissional e 

Tecnológica (EPT) para a formação integral passou a fazer parte de minhas inquietações 

como docente, nos últimos anos. O exercício da profissão provoca a necessidade de 

repensarmos os modos da didática e como nos relacionamos com os conhecimentos e os 

saberes dos alunos, ou seja, buscar “saber ser pedagógico” (FREIRE, 1996, p. 11). Esse 

repensar evidencia-se nas ações pedagógicas desenvolvidas, mas também na nossa 

subjetividade, em nossos valores, saberes e limitações na arte de educar que interferem na 

busca por uma formação integral do aluno.  
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 Durante a minha atuação como docente
1
 em cursos Técnicos em Administração de 

nível médio, da área de Gestão e Negócios do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(SENAC), nas unidades do Rio de Janeiro, entre os anos de 2012 a 2014, deparei-me com 

alguns questionamentos em relação à prática do ensino profissional que preconiza a formação 

humana, para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Esses questionamentos, 

em especial, se referiam ao uso dos livros didáticos dos cursos técnicos oferecidos pelo 

SENAC-RJ aos alunos. O curso Técnico em Administração, dividido em módulos, dessa 

entidade do Sistema S
2
, é um dos mais procurados por proporcionar diferentes qualificações 

técnicas para a inserção no mercado de trabalho. Para cada módulo do curso é oferecido um 

livro didático (apostila) aos alunos, contendo orientações, conteúdos e exercícios para a 

prática em sala de aula. 

 Nessa época de docente em cursos técnicos, tive a oportunidade de perceber que 

muitos dos professores desse curso em questão elaboravam seus próprios materiais didáticos e 

que nem sempre utilizavam as apostilas oferecidas ao curso. Essa autoprodução de materiais 

suscitou algumas indagações como a falta de padronização, a heterogeneidade de conteúdos e 

o tipo de didática aplicada nesses recursos para a formação do cidadão e trabalhador crítico e 

produtivo. Destaca-se ainda que a maioria dos alunos matriculados nos cursos técnicos de 

nível médio do SENAC traz deficiências e lacunas na formação básica, dificultando o 

aprendizado. 

 Outro aspecto que me levou a refletir sobre o assunto é que muitas vezes quando 

utilizava a apostila do curso havia alguns erros de gabarito, os enunciados de alguns 

exercícios não eram muito claros, o que ocasionava dúvidas aos alunos, além dos conteúdos 

desatualizados. Isso despertou meu interesse em investigar mais profundamente sobre o uso e 

a funcionalidade dos livros didáticos (apostilas) dos cursos técnicos de nível médio na visão 

do professor que é a peça fundamental no processo ensino e aprendizagem.  

 Ao ingressar no mestrado, em 2014, os meus questionamentos tornaram-se mais claros 

e, paulatinamente, assumiram um caráter mais acadêmico. Nesse contexto, seguem algumas 

das questões que foram pontuadas: Como os professores utilizam os livros didáticos 

                                                           
1
 Aqui trataremos os instrutores do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), como: docentes ou 

professores, por uma questão de valorização à função. 
2
 Segundo Grabowski (2005), integram o Sistema “S”: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), 

Serviço Social da Indústria (SESI), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Social do 

Comércio (SESC), Serviço Nacional de Aprendizagem dos Transportes (SENAT), Serviço Social dos 

Transportes (SEST), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), Serviço Nacional de Aprendizagem 

do Cooperativismo (SESCOOP) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). 
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(apostilas) que lhes são oferecidos pelo sistema educacional do SENAC? Quais os limites e 

possibilidades desse uso? Que tipo de materiais didáticos produzem e para quê? De que forma 

esses materiais contribuem para a melhoria da aprendizagem em sala de aula? Que tipos de 

especificidades apresentam para o ensino profissional? Os livros didáticos (apostilas) dos 

cursos técnicos abordam o método do “aprender fazendo” adotado pelo SENAC? Como esses 

livros contribuem para formar profissionais críticos e produtivos? Esses materiais estão 

alinhados com as exigências do mercado de trabalho? O conjunto dessas questões nos 

conduziu na formulação da seguinte questão-problema: De que forma o uso e a 

funcionalidade dos livros didáticos (apostilas) do curso técnico do SENAC contribuem para a 

formação do cidadão e trabalhador crítico e produtivo? 

 O programa pedagógico do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) 

indica que os livros didáticos dos cursos técnicos de nível médio estão em consonância com 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

(DCNEPTNM) que preconiza “[...] proporcionar ao estudante conhecimentos, saberes e 

competências profissionais necessários ao exercício profissional e da cidadania, com base nos 

fundamentos científico-tecnológicos, sócio-históricos e culturais” (CNE/CBE/Resolução nº 6, 

2012, Art. 5º), para uma formação integral. Isso pressupõe que as práticas de ensino e 

aprendizagem em sala de aula nos cursos técnicos de nível médio do SENAC estimulam o 

desenvolvimento de competências para a formação crítica e produtiva do cidadão e 

trabalhador. Para esse desenvolvimento, o SENAC utiliza o método do “aprender fazendo”, 

com foco maior em atividades práticas em detrimento de uma aula teórica e conteudista. 

Nesse processo, o livro didático constitui-se como um instrumento importante para estimular 

as atividades do “aprender fazendo”, servindo de mediador entre o conteúdo oficial curricular 

e os conhecimentos dos professores. Destaca-se que o uso que o professor faz do livro 

didático na sala de aula é que define seu sentido na mais variadas realidades. É nesse contexto 

que se faz necessário investigar o uso e a funcionalidade desses livros didáticos para 

compreender como eles contribuem para formar cidadãos e trabalhadores críticos e 

produtivos, na visão dos professores, principal protagonista do processo.  

 Os cursos técnicos do SENAC e seus respectivos livros didáticos estão dissociados do 

ensino regular, nas formas concomitante e subsequente, o que dificulta a formação 

propedêutica e técnica por causa da ausência de um currículo integrado, com articulação entre 

os conteúdos da formação geral e os conteúdos da formação profissional. A partir dessas 

observações coloca-se em discussão à questão sobre o cumprimento das Diretrizes 
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Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio que preconiza 

formar cidadãos e trabalhadores.  

 Diante do exposto, essa pesquisa tem como objetivo central investigar o uso e a 

funcionalidade do livro didático especificamente no curso Técnico em Administração do 

SENAC-RJ, que faz parte do Catálogo de Cursos Técnicos do PRONATEC, sob a ótica dos 

professores, nas Unidades Santa Luzia, Niterói e Marechal Floriano. Os objetivos específicos 

perseguidos nesta pesquisa são: (1) Verificar se os docentes e/ou instrutores utilizam os livros 

didáticos (apostilas) que lhes são oferecidos ou se produzem seus próprios materiais? (2) 

Analisar como os livros didáticos (apostilas) utilizados pelos docentes e/ou instrutores 

contribuem para a melhoria da aprendizagem em sala de aula, considerando a estruturação do 

conteúdo, a linguagem empregada e os aspectos materiais; (3) Investigar se o livro didático 

(apostilas) apresenta especificidades diferenciadas, com foco na abordagem do “aprender 

fazendo” (situações-problema, conduções-projeto, seminários, debates etc.) para a formação 

do cidadão-trabalhador crítico e produtivo; (4) Analisar a concepção dos docentes e/ou 

instrutores sobre o papel do livro didático (apostilas) quanto ao atendimento às exigências do 

mercado de trabalho; e (5) Examinar como o atual uso do livro didático (apostilas) dos cursos 

técnicos do SENAC está de acordo com as metas do PNE 2014-2024 relativas à educação 

profissional.  

 No intuito de buscar respostas aos objetivos traçados, nesta pesquisa, foi necessária 

uma minuciosa revisão de literatura sobre o tema material didático e/ou livro didático para 

cursos técnicos de nível médio da modalidade de Educação Profissional para verificar o que já 

havia sido produzido até então. Após o levantamento, constatou-se que há uma carência de 

estudos sobre o uso e a funcionalidade do livro didático para a educação profissional de nível 

técnico do SENAC-RJ, conforme levantamento realizado no Banco de Teses e Dissertações 

da CAPES, no período de agosto de 2014 até junho de 2016. As poucas referências sobre o 

tema encontram-se nos trabalhos dos autores Bruno (1997, 1998, 2001) e Zuanetti (2009), 

pesquisadas no Boletim do SENAC. 

 Para compreender melhor a dimensão educacional, cultural, política e social do livro 

didático, outras referências de grande relevância, que trataram de algumas dessas dimensões 

como Bittencourt (1993), Chartier (1996), Choppin (2002), Freitag, Costa e Mota (1989), 

Munakata (1997), Nosella (1981), Oliveira (1984), Takeuchi (2005), foram buscadas. Esses 

autores mencionados não excluem outros autores que foram surgindo ao longo da elaboração 

desse trabalho, os quais ajudam a fundamentar e a dar sustentação à pesquisa.  
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 Esta dissertação está organizada em quatro capítulos, uma introdução e as conclusões 

finais. A seguir apresentam-se os quatro capítulos que tratam dos assuntos pertinentes ao 

referido estudo.  

 O primeiro capítulo traz uma visão panorâmica da evolução da educação profissional 

no Brasil. Uma leitura do período colonial brasileiro até a conjuntura atual que introduz a 

discussão do trabalho como princípio educativo nas diferentes formas do capitalismo e os 

desafios que tal perspectiva coloca para a compreensão da educação profissional e do livro 

didático para esta modalidade. Analisou-se a legislação nacional produzida historicamente, 

permitindo entender os aspectos que conduziram a uma permanente dualidade entre a 

educação profissional (trabalho manual) e o ensino propedêutico (trabalho intelectual), com 

um olhar crítico sobre as iniciativas e mudanças ocorridas no âmbito da política educacional 

brasileira.  

 O segundo capítulo aborda à educação profissional que se via desafiada pelo processo 

de substituição de importações no Brasil. Na sequência, abordam-se as políticas públicas que 

deram origem a formação do Sistema S com vistas à discussão da concepção pedagógica que 

o orienta e seus livros didáticos. Na segunda seção, indica-se a estratégia do governo Lula na 

formulação de uma política social para a Educação Profissional e Tecnológica, seus 

subprogramas relacionados com o Sistema S para a expansão da educação profissional e seus 

resultados até o momento. Em seguida, apresenta-se a relação do PRONATEC com as metas 

e estratégias do PNE 2014-2024. Na última seção, destaca-se ainda a importância do SENAC 

para a formação de comerciários em atendimento ao consumo interno, e discutem-se os cursos 

de qualificação e habilitação técnica dessa instituição e seus materiais didáticos. O objetivo é 

mostrar como os funcionamentos e usos do livro didático, nesta instituição, respondem aos 

processos históricos apresentados no capítulo 1. 

 O terceiro capítulo introduz as pesquisas de alguns autores que tornaram o livro 

didático mais valorizado no meio acadêmico, por destacar o seu valor como depositário 

cultural. Uma leitura sobre o papel do livro didático e a sua importância no contexto escolar, 

que culminou no surgimento de centros de pesquisas sobre o livro didático em diferentes 

países, inclusive no Brasil, que trouxeram novas metodologias e teorias. A segunda seção traz 

as análises de alguns autores sobre o livro didático que se tornaram referência sobre o tema 

em diferentes perspectivas. Na sequência, apresentam-se os levantamentos realizados de 

pesquisas sobre o livro didático em diferentes plataformas. O foco da seção foi investigar o 

que já havia sido escrito sobre o objeto de estudo da referida pesquisa. Na última seção do 

capítulo, abordam-se os quatro artigos publicados no Boletim do SENAC que analisam o uso, 
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o conteúdo e os benefícios do design gráfico em livros didáticos de cursos técnicos de nível 

médio do SENAC. Esse capítulo evidencia a escassez de pesquisas sobre o uso e a 

funcionalidade do livro didático da EPTNM do SENAC, indicando ser um ilustre 

desconhecido. 

 O último capítulo, organizado em seis seções, apresenta a análise dos resultados 

coletados na pesquisa de campo, realizada nas Unidades do SENAC no Rio de Janeiro. A 

primeira seção faz uma apresentação das questões iniciais para a construção da pesquisa. Na 

sequência, a metodologia e a delimitação da pesquisa são apresentadas, indicando a 

abordagem qualitativa da pesquisa em educação, por meio de investigação-formação, cuja 

análise dos dados segue uma triangulação dos instrumentos, a saber: questionário, observação 

participativa e entrevista semiestruturada, instrumentos estes que foram aplicados aos 

docentes dos cursos técnicos do SENAC-RJ. Na terceira seção introduzem-se os aportes 

teóricos da pedagogia da autonomia e da pedagogia crítica para análise dos dados. Para 

entender o papel da educação no cenário neoliberal precisa-se da interpelação de autores 

como Giroux (1999, 2011) e Freire (1996) que questionam a função crítica dos educadores em 

relação à sociedade e aos sistemas educacionais. Ainda como elemento crítico para a 

investigação utilizou-se a teoria crítica de Jürgen Habermas (2002, 2012). Na quarta seção, o 

cenário e sujeitos da pesquisa são destacados para uma melhor compreensão da delimitação 

do estudo. Em seguida, na quinta seção, mostram-se os dados que definiram o perfil dos 

sujeitos entrevistados. E, por último, apresenta-se a análise de dados a partir dos resultados 

coletados do questionário, da entrevista semiestruturada e da observação participativa. No 

final da dissertação são apresentadas as conclusões finais. 

 Diante do exposto, espera-se que a investigação do livro didático do curso técnico do 

SENAC contribua para compreender melhor os aspectos determinantes que potencializam o 

processo ensino e aprendizagem para uma formação técnica de qualidade. A escassez de 

pesquisas sobre livro didático para a EPTNM, especificamente do SENAC, que tratem do uso 

e dos métodos pedagógicos como o “aprender fazendo”, abre oportunidades de estudos e 

discussões que podem gerar insumos potenciais para a melhoria das práticas pedagógicas do 

Sistema S, com o propósito de formar cidadãos e trabalhadores críticos e produtivos. É o que 

se espera com essa dissertação. 
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CAPÍTULO 1 - A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E O LIVRO DIDÁTICO: 

ASPECTOS  HISTÓRICOS DA COLÔNIA AO PNE 2014-2024 

 

 O estudo sobre o uso e a funcionalidade do livro didático nos cursos técnicos de nível 

médio da área de Gestão e Negócios do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(SENAC), na qual há uma proposta de formação de profissionais autônomos e produtivos, 

instiga a uma visão panorâmica da evolução da educação profissional no Brasil. Uma leitura 

do período colonial brasileiro até a conjuntura atual introduz a discussão do trabalho como 

princípio educativo nas diferentes formas do capitalismo e os desafios que tal perspectiva 

coloca para a compreensão da educação profissional e do livro didático para esta modalidade. 

Analisou-se a legislação nacional produzida historicamente, permitindo entender os aspectos 

que conduziram a uma permanente dualidade entre a educação profissional (trabalho manual) 

e o ensino propedêutico (trabalho intelectual), com um olhar crítico sobre as iniciativas e 

mudanças ocorridas no âmbito da política educacional brasileira.  

 Este capítulo está organizado em três momentos. O primeiro faz uma investigação 

sobre como no Brasil colônia, no alvorecer do processo de acumulação primitiva do capital, 

por meio da escravidão, havia insinuações de educação profissional, sobretudo mantendo os 

negros escravos afastados da educação propedêutica. Na sequência, avaliando o processo da 

conformação do Estado brasileiro, durante o Império identifica as novas demandas que 

emergem para a formação profissional. Na análise do Brasil republicano é que se identifica de 

forma mais robusta a presença da educação profissional, sobretudo com as investidas em 

substituição de importações, que implicou em levas de imigrantes e novos modelos de 

educação profissional. Em todos esses momentos buscou-se identificar o papel do material 

didático. 

 

1.1 A questão do trabalho como princípio educativo e as formas do capitalismo na  

      educação profissional 

 Para iniciarmos a questão sobre o trabalho como princípio educativo torna-se essencial 

explicitarmos o ponto principal que é o reconhecimento do trabalho como categoria fundante 

do ser social. Neste sentido, faz-se necessário reconfirmar seu significado, pelos efeitos que 

ocasiona em todo o processo que envolve a produção de conhecimento. 

 Ontologicamente, o trabalho simboliza a mediação que concede ao ser humano 

transcender sua condição natural e formar sua natureza social, na perspectiva marxiana. Pois, 
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é através das relações sociais que o homem produz as condições para a manutenção de sua 

existência, criando novas demandas a serem atendidas pelo trabalho. Assim, segundo Marx 

(1988), os seres humanos se diferenciam dos outros animais por meio do trabalho. “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” (MARX, 

1988, p.211). 

 Essa concepção marxista de trabalho alicerça-se na questão de que é através do 

trabalho que o homem se humaniza. Gramsci também corrobora com esse pensamento de 

Marx ao considerar o “ser humano” a partir de sua constante busca por satisfazer suas 

necessidades imediatas e humanas, encontrando no processo de trabalho a única forma de 

humanizar-se, de sobreviver às intempéries da natureza e dominá-la. 

 Assim, o trabalho se constitui como um elemento mediador da relação metabólica 

entre ser humano e natureza, “[...] condição natural eterna da vida humana, independente de 

qualquer forma dessa vida, sendo antes igualmente comum a todas as suas formas sociais” 

(MARX, 1988, p.153). Dessa maneira, os seres humanos constroem a sua própria existência 

material, coletivamente e historicamente, produzindo, ao mesmo tempo, cultura, ideias, 

crenças, valores, enfim, conhecimento sobre a realidade.  

 Nesse contexto, é possível apreender uma relação de afinidade entre trabalho e 

produção de conhecimento. O trabalho, em seu sentido ontológico, permite a identificação 

dessa relação, já que a humanidade produziu e produz conhecimentos que concede o 

desenvolvimento de suas forças produtivas. 

 Ao longo da história, a forma de produzir a existência humana é transformada, 

abrangendo características distintas das encontradas entre as comunidades primitivas, onde os 

homens produziam sua existência coletivamente e se educavam nesse mesmo processo. Desta 

forma, o trabalho também assume um sentido histórico que, de acordo com Marise Ramos 

(2008), é uma “categoria econômica e práxis diretamente produtiva”. Isto significa que a 

forma de produzir a existência material humana criou diferentes características, constituindo 

diferentes modos de produção que culminou na formação da sociedade de mercado. 

 Os avanços das forças produtivas, nas relações feudais, provocou o fortalecimento do 

desenvolvimento da economia medieval, através do crescimento sistemático de trocas de 

mercadorias. Isso acabou impulsionando o comércio. Esse processo ocasionou o ordenamento 

da produção, que deu origem à sociedade capitalista. Nessa nova sociedade, também chamada 

de sociedade de mercado, “a atividade produtiva se desloca do campo para a cidade e da 

agricultura para a indústria” (SAVIANI, 2007, p. 158). 
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 A partir da consolidação dessa nova ordem social, propiciada pela Revolução 

Industrial, no final do século XVIII e primeira metade do século XIX, houve a necessidade de 

preparar os trabalhadores da sociedade aos novos meios de produção. Nas sociedades 

industriais e urbanas, o princípio educativo passa a ter no ensino tradicional mais um 

componente teórico a “racionalidade técnica”. Com a divisão do trabalho, no processo de 

produção em série, o trabalhador perde o domínio do que produz, e o trabalho torna-se 

alienado, estranho, ou seja, aliena-se o próprio trabalhador. 

 Nesse contexto histórico, o trabalho infantil era uma realidade nas fábricas, 

configurando-se como uma exploração abominável. Para impor limites ao trabalho infantil, 

Marx (1982) defende a proposta de integração do trabalho material e intelectual para a 

superação da alienação por meio da formação das crianças nas fábricas. Nesse sentido, a 

união entre educação e trabalho produtivo numa outra dimensão para educação da classe 

trabalhadora, deveria compreender: educação mental (intelectual), física e tecnológica. Ao 

tratar a educação nessa nova esfera, Marx aponta para a formação integral do ser humano, ou 

seja, a formação onilateral. Essa concepção foi incorporada à tradição marxiana sob a 

denominação de politecnia ou educação politécnica. Trata-se de uma educação que visa a 

onilateralidade, entendida como “um desenvolvimento total, completo, multilateral, em todos 

os sentidos das faculdades e das forças produtivas, das necessidades e da capacidade da sua 

satisfação” (MANACORDA, 1991, p. 79). Logo, Marx associa educação politécnica à ideia 

de indivíduo integralmente desenvolvido, é a partir dela que se daria a formação intelectual, 

física e tecnológica. O trabalho como princípio educativo em Marx pressupõe essa unidade 

totalizadora. 

 Feita essa síntese sobre a concepção marxiana de educação, passamos agora a discutir 

algumas contribuições trazidas por Antonio Gramsci. Vale ressaltar que por terem vivido em 

momentos distintos, Gramsci se apoia no pensamento de Marx, mas nem sempre indica para 

as mesmas soluções propostas por ele.  

 Nas dimensões ontológica e histórica, o trabalho é visto por Gramsci (2001) como 

princípio educativo fundamental. Para ele, a racionalização extrema do trabalho implica no 

sacrifício do corpo e da espiritualidade do trabalhador. Contudo, o trabalhador ainda mantém 

sua atividade intelectual. Como se pode observar, Gramsci mantém a perspectiva de Marx do 

trabalho como elemento revelador da natureza humana, o ser humano é o que ele produz o 

que ele faz.  Tal concepção, também, indica a natureza ética do trabalho humano, no sentido 

que revela a condição do ser humano interagir com os demais seres humanos e com a 
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natureza. Esse processo de humanização permite o ser humano ter a noção de sua 

intersubjetividade (HABERMAS, 2002).  

 Para Gramsci (2001), o homem adquire as condições de humanização por meio da 

organicidade entre trabalho e educação, processo este detalhado pela história e pelos modos 

de produção. Nesse processo, a integração entre trabalho, ciência e cultura formaria o 

princípio educativo da escola unitária, uma alternativa à escola tradicional, uma escola 

“desinteressada”, essencialmente humanista (GRAMSCI, 2001). Ao contrário do ensino 

profissional “interessado” que já vem traçado o destino dos alunos para os meios de produção 

capitalista. 

 Partindo do pressuposto que a formação de jovens deve compreender uma formação 

onilateral, politécnica ou integral, tendo como referência a emancipação humana. Marx e 

Gramsci afirmam que formar jovens para uma determinada profissão potencializa a 

unilateralidade em detrimento da onilateralidade. Esse pensamento dos autores coaduna com 

o que ocorre na formação profissional atualmente, em especial no Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC), que oferece cursos técnicos profissionalizantes, na forma 

subsequente, tornando-se um desafio a formação de profissionais críticos, produtivos e 

emancipados.  

 Diante do exposto, a educação profissional, voltada para a formação do cidadão-

trabalhador crítico e produtivo, é analisada nas diferentes formas do capitalismo na próxima 

seção. Para tal, apresenta-se a educação profissional, sucinta e esquematicamente, desde o 

período colonial até o Plano Nacional de Educação (PNE) de 2014 até 2024 (BRASIL, 2014), 

com a discussão sobre a proposta dualista de escolas profissionais para os trabalhadores e 

escolas de ciências e humanidades para os futuros dirigentes. A questão do livro didático para 

a educação profissional, seus aspectos históricos e legais, também faz parte dessa discussão. 

   

1.2 Brasil Colônia (1500 a 1822): a gênese do preconceito contra o trabalho manual  

 No período Colonial, a economia brasileira, baseada na extração, no comércio de 

madeira e na agroindústria açucareira, era movimentada pela força do trabalho escravo, 

composta por índios e negros africanos, que tinha como objetivo a sustentação da metrópole 

portuguesa. Essas atividades econômicas geraram o enriquecimento dos senhores de engenho 

- donos de fazendas e de terras -, que culminou no distanciamento socioeconômico entre os 

trabalhadores e os senhores (CAIRES; OLIVEIRA, 2016). 
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 Nessa época, a maioria da mão de obra escrava, em especial os negros africanos, era 

usada nos trabalhos manuais mais pesados, aprendidos no dia a dia de forma obrigatória, sem 

qualquer direito e sem acesso à educação. Ao contrário dos filhos dos colonizadores (homens 

livres) que desfrutavam de uma educação de caráter humanístico para atuação em trabalhos 

intelectuais, com direito a remuneração. Esta distinção acabou gerando um preconceito contra 

o trabalho manual, por ser feito pelos escravos (seres inferiores) na cultura brasileira. Por 

causa disso, qualquer trabalho manual passou a ser considerado “desqualificado” pelo homem 

branco e livre (MANFREDI, 2002, p. 71).  

 A educação colonial brasileira ficou a cargo dos jesuítas desde a chegada da 

Companhia de Jesus, em 1549. O ensino jesuítico, de caráter clássico, intelectual e humanista 

- o ratio studiorum
3
-, era direcionado, principalmente, à formação dos filhos de 

colonizadores, que buscavam diplomas fora do Brasil. Enquanto, os índios e negros eram 

catequizados na fé cristã e preparados para o trabalho manual, sem privilegiar o pensamento 

crítico. Nesse caso, o ensino oferecido aos índios e negros não possuía componente reflexivo, 

a memorização, a repetição e o mimetismo conduziam à subordinação (ADORNO, 2010). 

 Em relação à temática do material didático, os jesuítas produziam seus próprios 

manuais/cartilhas de ensino, com textos religiosos escritos em português e em latim, pois não 

havia imprensa que servisse para esse fim. Segundo Marco Silva (2012), a elite recebia uma 

educação influenciada pela cultura europeia, sendo frequente o uso de livros didáticos 

importados da Europa. O autor afirma ainda que os livros importados à colônia brasileira 

muitas vezes tinham qualidade inferior daqueles utilizados na Europa. Esses livros eram 

direcionados à elite colonial por serem caros e pela elevada taxa de analfabetismo da 

população, ou seja, a elite detinha o poder de compra e o domínio da leitura em outros 

idiomas ao contrário das classes menos favorecidas.  

 Scheffer et al. (2007), ao analisarem parte da história do material didático, apontam 

que a maioria dos livros eram importados da Europa por causa da proibição dos livros 

nacionais; uma forma rigorosa de manter a colônia sob o controle da metrópole portuguesa. 

Para as autoras, alguns professores produziam seus próprios materiais por meio de fichas, 

manuscritos, denominados como “Cartas do ABC”, que utilizavam o método de alfabetização 

por meio da soletração alfabética para decifrar as palavras.   

 Os colégios e residências dos jesuítas foram os primeiros centros de formação para o 

trabalho, que incluía atividades de “[...] carpintaria, ferraria, obras de construção, pintura, 

                                                           
3
 Ratio atque Institutioni Studiorum: Método Pedagógico dos Jesuítas para educação de jovens, que deu origem a 

educação secundária (ginasial e colegial), destinada às classes dominantes.   
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olaria, fiação e tecelagem e fabricação de medicamentos” (CAIRES; OLIVEIRA, 2016, p. 

27). Os jesuítas também foram responsáveis por ensinar as atividades necessárias ao 

funcionamento dos colégios aos escravos e homens livres, ou seja, negros, mestiços ou índios, 

e, principalmente, às crianças e aos adolescentes, segundo Cunha (2000). Foi a partir dessas 

iniciativas dos jesuítas que surgiram as primeiras escolas de aprendizes, com escravos e índios 

participando na manufatura de diversos artigos, constituindo as bases da Educação 

Profissional no Brasil (CAIRES; OLIVEIRA, 2016). 

 Com a organização dos trabalhos artesanais, baseada no modelo corporativo e de 

aprendizagem da metrópole portuguesa, foram constituídas as Corporações de Ofícios na 

colônia brasileira. Para Jailson Santos (2010), essas corporações tinham a função de regular e 

ministrar os ofícios, a partir de rigorosas regras de funcionamento, que com o apoio das 

Câmaras Municipais, impediam o ingresso de escravos em certos ofícios para evitar que os 

homens livres os rejeitassem. Com isso, os ofícios manuais mais especializados eram 

destinados aos homens pobres e livres. 

 Manacorda (2002) explica que no ensino de ofícios era exigida uma formação próxima 

da escolar, porém se distinguia da escola propriamente dita por ser realizada no local de 

trabalho, e pela convivência de adultos e jovens (mestres e aprendizes). A finalidade desse 

tipo de aprendizagem era instruir os jovens aprendizes para manter a ordem pública e atender 

as demandas comerciais da época, através de uma formação prática e elementar. Vale destacar 

que as Corporações foram responsáveis pelo aumento da produção e pelo acúmulo de capitais 

nas mãos dos comerciantes, que deu origem a nova classe burguesa. 

 No ensino de ofícios não havia livros ou manuais didáticos específicos para essa 

modalidade de aprendizagem que era realizado por meio da observação e do fazer, sob a 

orientação de um mestre. Segundo Castanho (2006), as iniciativas de instrução dos ofícios 

artesanais e agroexportador eram realizadas no próprio ambiente de trabalho, pela vivência e 

experiências diárias, sem qualquer organização de práticas formais de ensino. 

 Com a expansão da extração de minérios, em Minas Gerais, foram fundadas Casas de 

Fundição e de Moeda, criando a necessidade de uma nova aprendizagem que se diferenciava 

daquela que acontecia nos engenhos, especialmente por ser direcionada somente aos homens 

brancos. O ofício de extração de minérios era focado nas especificidades do serviço, sendo 

descolada das ideias de assistência a menores desvalidos que mais tarde, com a expansão do 

comércio, impediriam o desenvolvimento do ensino de ofícios nas Corporações (FONSECA, 

1986).  
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 Com a expulsão dos jesuítas da colônia brasileira, em 1759, por decisão do primeiro 

ministro de Portugal, o Marquês de Pombal, a educação destinada aos filhos da elite colonial 

foi interrompida. Um dos objetivos da expulsão era promover reformas na educação para 

adaptá-la aos interesses econômicos da metrópole portuguesa, influenciada pela visão de 

mundo iluminista (CAIRES; OLIVEIRA, 2016). Na reforma educacional pombalina, o 

controle da educação foi transferido da Igreja para o Estado, com a missão de instituir a 

educação pública por meio das chamadas escolas régias. Contudo, essas reformas 

significaram um retrocesso para a educação colonial brasileira que ficou desestruturada sem o 

sistema de ensino jesuítico. Dessa forma, a educação não se fundamentou por interesses dos 

cidadãos, como aconteceu na Europa influenciada pelos pensamentos iluministas, e sim em 

prol do Estado absolutista. 

 A vinda da família real ao Brasil, em 1808, trouxe mudanças políticas, sociais, 

econômicas e educacionais à colônia brasileira. A abertura dos portos, com a quebra do Pacto 

Colonial
4
, estimulou as exportações e a criação de estratégias para o desenvolvimento das 

atividades produtivas e mercantis, aumentando a circulação de mercadorias. A proibição de 

fábricas brasileiras por meio do Alvará, de 5 de janeiro de 1785, para manter a economia 

extrativista, foi revogada por D. João IV. Isso permitiu o desenvolvimento industrial 

brasileiro, com a produção de produtos manufaturados, feitos por meio da divisão social e 

especialização do trabalho. 

 Assim, cada trabalhador passou a executar uma etapa específica do processo de 

produção de um único produto com sua ferramenta manual. O trabalhador passa a ser 

explorado, mas ainda detêm o saber artesanal. Para Marx (2002), mesmo na manufatura havia 

a possibilidade de algum trabalho diferenciado por causa da destreza e da habilidade no 

manuseio das ferramentas. Apesar da divisão do trabalho, o trabalhador ainda era importante 

no processo de produção de mercadorias. 

 Caires e Oliveira (2016) explicam que, nesse período, a colônia brasileira apresentava 

escassez de mão de obra para diversas ocupações necessárias ao seu desenvolvimento. Para 

resolver o problema foi adotada a aprendizagem compulsória direcionada às crianças e aos 

jovens órfãos, pobres e desvalidos. A partir daí, segundo Jailson Santos (2010), o Ensino de 

Ofícios passou a ser oferecido nos arsenais militares do Exército e da Marinha e, em seguida, 

no interior das indústrias. 

                                                           
4
 O Pacto Colonial define-se como um conjunto de normativas legais que as metrópoles instituíam às suas 

colônias, com a finalidade principal de fazer com que as colônias só comprassem e vendessem produtos vindos 

de sua metrópole. 
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 Em 1809, foi criado o Colégio das Fábricas, no Rio de Janeiro, para ensinar ofícios 

manufatureiros aos artistas e aprendizes órfãos e desvalidos vindos de Portugal, segundo 

Cunha (2000). Para o autor, no Colégio das Fábricas, que se tornou referência para outras 

instituições, foi incluído o ensino das “primeiras letras”, e depois todo o ensino primário. 

Apesar da sua relevância, esses colégios acabaram sendo extintos por causa da baixa 

produção, da forte concorrência dos produtos ingleses – proveniente da abertura dos portos – 

e pela falta de interesse na produção manufatureira em vistas da economia da colônia 

brasileira ser essencialmente agrícola. 

 Para Romanelli (2010), a Corte Portuguesa trouxe algumas vantagens à Colônia 

Brasileira com a criação das Academias Militares e Escolas de Medicina (1808), da Imprensa 

Régia (1808), da Biblioteca Real (1810) e do Museu Real (1818), gerando uma infraestrutura 

cultural. Segundo a autora, essas iniciativas visavam proporcionar uma educação para a elite 

aristocrática, desconsiderando as demais classes da sociedade.  

 Nesse período, D. João IV revogou a lei que proibia a imprensa no Brasil. Com isso, 

os livros didáticos nacionais puderam ser impressos, especialmente, para uso da elite que 

detinha o domínio das letras. Contudo, a produção de livros e manuais didáticos nacionais, 

para as escolas públicas começou de forma incipiente na colônia brasileira. 

 A estratificação social, no período colonial, foi marcada por uma sociedade 

hierarquizada e desigual que se refletiu também na questão do direito a educação. Para Sales e 

Oliveira (2010), a Academia de Belas-Artes, criada em 1820, era frequentada por artistas 

aristocráticos e pelos artífices, que executavam as artes mecânicas. Com o tempo, a Academia 

passou a ser exclusiva para a formação dos artistas aristocráticos, ficando a cargo de outras 

instituições a formação dos artífices (SALES; OLIVEIRA, 2010). 

 No final do período colonial, as pressões e o descontentamento com o monopólio 

comercial imposto por Portugal ao Brasil contribuíram para a promulgação da independência, 

em 1822, que foi influenciada também pelos movimentos liberais, contrários ao colonialismo, 

vindos dos Estados Unidos (1776) e da Revolução Francesa (1789).    

 Pelo que foi exposto, fica evidente que o período Colonial deixou um expressivo 

legado social e educacional, marcado pela origem do preconceito contra o trabalho manual, 

direcionados apenas aos escravos, aos jovens desvalidos e aos homens livres e pobres.  

 Destaca-se também que a escola era desvinculada da formação para o trabalho, com 

ênfase na preparação de grupos seletos de pessoas para a função de comando e poder. Nesse 

sentido, a formação para o trabalho manual, de caráter assistencialista, serviu como 

instrumento ideológico para a preservação da divisão de classe em prol da elite.  
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 Com relação ao livro didático nacional, apesar de ter sido permitido, a questão do 

letramento ainda se apresentou como um fator impeditivo para o seu uso no Ensino de Ofícios 

para as classes menos favorecidas. O trabalho manual era voltado para atividades artesanais e 

agroexportadoras, sem preocupação de uma formação omnilateral marxista, entendida como 

possibilidade de desenvolvimento integral do homem, fundamentada no domínio teórico-

prático.  

 

1.3. Brasil Império (1822-1889): a formação profissional e a produção de livros didáticos 

 Com a Independência do Brasil, iniciou-se o processo de liberalização do comércio, 

fruto da emergência do capitalismo
5
 proveniente da Revolução Industrial na Europa, no 

século XVIII. A partir daí, as Corporações de Ofícios tornaram-se um empecilho para os 

grandes comerciantes da Colônia por limitar a competição, ou seja, o livre comércio.  

 Para Cunha (2000), a decadência das Corporações de Ofícios foi determinada por um 

mercado interno limitado pelas restrições da economia colonial, pela falta de incentivos 

resultantes do trabalho escravo e por repressões da ideologia econômica liberal. Apesar da 

extinção das Corporações (BRASIL, 1824, Art. 179º, item XXV), enquanto unidades 

profissionais, as relações entre mestrança e aprendizado permaneceram no interior das 

oficinas e fábricas. “Os mestres, os aprendizes e os oficiais continuaram sendo largamente 

requisitados nas manufaturas e fábricas do Rio de Janeiro, até a década de 1840” (MARTINS, 

Mônica, 2008, p. 149).  

 No início do Império havia um imenso déficit educacional para ser superado, em 

decorrência da reforma pombalina. Uma das medidas para suprir essa deficiência foi o 

ordenamento jurídico da educação brasileira, efetivado através da primeira Constituição 

Brasileira, outorgada em 25 de março de 1824, que postulava que a instrução primária fosse 

gratuita para todos os cidadãos (BRASIL, 1824, Art. 179º, item XXXII). Contudo, o governo 

central não deu conta de assumir tal missão pela falta de recursos e pela segregação social, 

mantida pela continuidade do regime escravocrata (CUNHA, 2000).  

 Os projetos educacionais, a partir de 1827, introduziram oficialmente o método 

Lancaster
6
 nas escolas públicas, que refletiam as ideias liberais da Europa, buscando adaptá-

las à realidade da elite brasileira. Para Bittencourt (1993, p.17) “o estabelecimento da 

                                                           
5
 Segundo Karl Marx (1988), capitalismo seria um produto da Revolução Industrial iniciada na Grã-Bretanha no 

século XVIII que integrou o conjunto das chamadas Revolução Burguesas. 

6
 O método lancasteriano ou Monitorial teve como objetivo ensinar um maior número de alunos, usando o 

sistema de monitoria que primava pelo controle disciplinar, pela economia de recursos materiais e humanos. 
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educação escolar foi planejado e acompanhado pelo poder governamental”, que elaborou 

instrumentos para controlar o que deveria ser ensinado. Nesse contexto, os livros didáticos 

serviram como instrumentos de controle do Estado, que priorizavam conteúdos voltados para 

a construção da identidade nacional para o ensino primário e secundário.  

 Inicialmente, os livros didáticos tinham o propósito de sanar as defasagens dos 

professores em relação à sua formação (BITTENCOURT, 1993, p. 22). No geral, os 

professores usavam livros de autores renomados, especialmente obras religiosas para 

ministrar as aulas. Durante o século XIX, as obras didáticas passaram a ser expandidas aos 

alunos. Com isso, os responsáveis pelos projetos educacionais começaram a se preocupar com 

a elaboração desses livros didáticos, que vinham impregnados da ideologia de construção da 

nação brasileira. Buscava-se, também, controlar o “perigo do livro”, capaz de difundir as 

“luzes” para as classes inferiores, gerando perda da mão de obra braçal (BITTENCOURT, 

1993, p. 27-28).  

 Após sete anos da Constituição, foi aprovado o Ato Adicional de 1834, Lei n.º 16, de 

12 de agosto de 1834, que confere às Assembleias Provinciais o direito de legislar sobre a 

instrução pública, permitindo ao poder local a criação de estabelecimentos, além de 

regulamentar e promover a educação primária e secundária (BRASIL, 1834, Art. 10º). Em 

razão das forças políticas em disputa, da insuficiência de recursos destinados ao ensino 

popular nos orçamentos provinciais, das diversidades regionais e da descontinuidade 

administrativa, as províncias pouco puderam fazer em prol da instrução pública, dando 

margem para a expansão do ensino privado. 

 O ensino secundário, de caráter meramente propedêutico, servia apenas para dar 

acesso ao ensino superior à classe dominante, e concentrou-se predominantemente nas escolas 

particulares. Porém, na tentativa de melhorar o ensino público, o governo central criou o 

Colégio Pedro II, em 1837, com base no ensino europeu, que se tornou referência em todo o 

Brasil para o ensino secundário (CAIRES; OLIVEIRA, 2016). Segundo Lorenz e Vechia 

(2009), os livros didáticos adotados nos Liceus Provinciais eram os mesmos utilizados no 

Pedro II na sua maioria, assim como o programa e os livros para os chamados “exames 

preparatórios” ao ingresso no ensino superior. Para os autores, a criação do Colégio Pedro II 

serviu como um mecanismo centralizador do governo para controlar o ensino nas províncias, 

buscando uma unidade na formação de jovens do Império. 

 Os materiais didáticos nacionais (mapas, manuais, textos clássicos, apostilas, resumos 

manuscritos de professores, livros e cartilhas) do ensino primário e secundário passaram a ser 
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usados de forma mais sistemática, apesar da importação de livros e cartilhas vindos da 

Europa, especialmente da França e da Alemanha. 

 Scheffer et al. (2007) explicam que as primeiras cartilhas nacionais priorizaram as 

questões dos métodos de alfabetização, que inicialmente eram sintéticos ou tradicionais 

(alfabético, fônico e silábico) e depois passaram ao método analítico (palavração, 

sentenciação e global). No processo de alfabetização era utilizada uma determinada cartilha 

que detinha “[...] o método a ser seguido e a matéria a ser ensinada, conforme o programa 

oficial estabelecido previamente” (SCHEFFER et al., 2007, p. 3).  

 A respeito do ensino profissional, várias iniciativas foram realizadas, por associações 

civis ou pelo Estado, para promover a formação da força de trabalho diretamente ligada à 

produção. A formação obrigatória de jovens pobres e desvalidos foi ampliada com a criação 

das Casas de Educandos Artífices, instaladas em dez províncias, entre 1840 e 1856 (CUNHA, 

2000). Nessas instituições, as crianças recebiam a instrução primária, nas escolas públicas, e 

capacitação para um ofício por meio de um aprendizado totalmente prático e rígido, nos 

moldes dos militares, segundo Cunha (2000). Destaca-se que o ensino primário restringia-se 

ao ensino da leitura, escrita e cálculo elementar, utilizando-se as cartilhas das primeiras letras. 

 A expansão da produção manufatureira e da economia cafeeira, em meados do século 

XIX, incentivou o desenvolvimento de entidades civis, destinadas ao amparo de órfãos e ao 

ensino das artes e ofícios. Dentre elas, destaca-se a Sociedade Propagadora das Belas Artes 

(SPBA) que fundou o Liceu de Artes e Ofícios no Rio de Janeiro, em 1858, uma escola 

pioneira por integrar à educação elementar a formação técnico-profissional e artística. Para 

Bielinski (2009), a proposta da SPBA era instituir um ensino intermediário que permitisse a 

formação profissional nos diversos ramos das chamadas artes industriais, além de estimular o 

talento dos alunos-operários através do ensino artístico aplicado ao desenho industrial. Nesse 

sentido, as “artes e ofícios” passaram a constituir uma combinação perfeita para a formação 

de pessoal destinado à indústria (FONSECA, 1986, p. 263). Além disso, o ensino de desenho 

se tornou indispensável no currículo de todas as escolas voltadas para a formação de 

profissões manuais, segundo Bielinksi (2009). Quanto ao material didático utilizado nos 

Liceus eram escassos por falta de recursos. 

 Destaca-se que o Liceu do Rio de Janeiro configurou-se como uma escola gratuita, 

noturna, de ensino elementar, técnico-profissional e artístico que serviu de referência para a 

criação de outros Liceus em várias regiões do Império. Essas entidades privadas, formadas 

por cotas e mantidas com subsídios do governo, eram direcionadas tanto para as classes 

baixas como para as classes dominantes. Contudo, a discriminação permaneceu contra a mão 
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de obra escrava que era proibida de frequentar os Liceus do Império. Segundo Fonseca 

(1986), esses Liceus tinham caráter assistencialista, por oferecer abrigo, sustento e ensino 

profissional aos pobres, órfãos e abandonados. 

 Em 1888, com a abolição da escravatura, o Império sofreu profundas transformações 

socioeconômicas, reforçada com a decadência da produção açucareira e dos engenhos do 

Nordeste. Para dar novo impulso à economia agroexportadora, o cultivo de café ganhou força 

para ser produzido em larga escala comercial. Com a escassez de mão de obra, provocada pela 

expansão da produção de café, foi adotada uma política de incentivo à imigração europeia 

(mão de obra importada, principalmente, da Alemanha e Itália). Desta forma, o trabalho 

escravo é substituído pelo trabalho livre e assalariado, através do chamado sistema de 

parcerias, em que os lucros da produção eram divididos entre os colonos e os proprietários 

(CANCIAN, 2006). Porém, essa prática de divisão dos lucros provenientes da produção não 

se efetivou de forma justa e igualitária devido à escravatura estar enraizada no pensamento 

dos proprietários de terras.  

 Durante o Brasil Império, houve um avanço expressivo da capacitação profissional 

obrigatória, porém o ensino de ofícios manteve o seu caráter assistencialista e moralizador, 

preservando a separação entre as ocupações para os pobres e desfavorecidos e a instrução 

intelectual para a elite (CUNHA, 2000).  

 Ressalta-se ainda que a elaboração dos livros didáticos caracterizou-se pela existência 

de duas fases: a primeira fase consistiu em projetos em defesa de livros nos moldes 

estrangeiros, principalmente franceses e alemães; e a segunda fase, a partir de 1870 e 1880, 

ampliou-se a produção de obras nacionais, em decorrência do crescimento da rede escolar, 

urbanização, imigração, esfacelamento do trabalho escravo e modernização tecnológica da 

imprensa (BITTENCOURT, 1993, p. 20). Contudo, os livros didáticos ainda eram incipientes 

para atender as diferentes modalidades de ensino, em especial, o ensino de ofícios. A 

importação de livros vindos da Europa persistiu em virtude da baixa produção de livros 

nacionais. Aponta-se ainda a inexistência de um órgão público para legislar sobre as políticas 

do livro didático nas diferentes modalidades de ensino.  

 

1.4 Brasil Republicano (1889-2014) 

 Os marcos sociopolíticos e econômicos foram tomados como referências, para a 

compreensão dos eventos ocorridos no período Republicano. Desse modo, a instituição e o 

desenvolvimento do ensino profissional no Brasil, sua estruturação, sua relação de dualidade 
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com o ensino médio e a questão do material didático serão destacados, através de cinco 

demarcações, relativas à história republicana: Primeira República (1889-1930); Era Vargas 

(1930-1945); Segunda República (1945-1964); Ditadura Militar (1964-1985); e 

Redemocratização (1985-2014). 

 

1.4.1 Primeira República (1889-1930) 

 O início da Primeira República ou República Velha (1889-1930) foi marcado pelo fim 

do trabalho escravo, pela instituição dos governos militares e civis e das oligarquias cafeeiras 

e pelo avanço do capitalismo por causa da expansão da industrialização e, por conseguinte, do 

processo de urbanização (OLIVEIRA, 1993).  

 Nesse contexto, o cenário socioeconômico brasileiro foi alterado, com a crescente 

demanda da indústria, que passa a exigir do proletariado uma maior capacitação para 

operacionalizar as máquinas. Isso cria a necessidade de investir na estruturação da educação 

profissional, que ainda mantinha caráter assistencialista, sem uma formação plena para a 

indústria. Para tal, foram instituídos alguns decretos para reduzir os problemas de 

escolaridade de crianças e jovens desvalidos e da escassez de mão de obra qualificada.  

 O Decreto-Lei n.º 439, de 31 de maio de 1890, que estabeleceu as bases da 

organização da assistência às crianças, aos jovens abandonados e aos órfãos desvalidos, por 

meio da Casa de São José e do Asilo de Meninos Desvalidos, com o intuito de organizar o 

trabalho e as condições desses menores empregados nas fábricas do Rio de Janeiro (BRASIL, 

1890). Já o Decreto-Lei n.º 1.313, de 17 de janeiro de 1891, estabeleceu a carga horária de 

trabalho dos menores empregados, proibindo o contato e a exposição com atividades de risco 

de vida e substâncias nocivas à saúde (BRASIL, 1891). Com o propósito de retardar o 

ingresso de menores na força de trabalho em prol da socialização familiar, foi promulgado o 

Decreto-Lei n.º 722, de 30 de janeiro de 1892, que alterou o Asilo de Meninos Desvalidos 

transferindo pessoal administrativo e docente necessário e parte das suas oficinas para o 

Instituto de Educação Profissional, proibindo a entrada de menores de quatorze anos (Art. 3º). 

Esse Instituto oferecia uma educação física, intelectual, moral e prática aos alunos para um 

melhor desempenho das profissões (CUNHA, 2005). Esses dispositivos legais coadunam com 

as ideias defendidas por Marx
7
 de impor limites ao trabalho infantil e de adotar uma educação 

politécnica, que priorize o ensino intelectual (mental), a educação física e a instrução 

                                                           
7
 Marx (1982), nas Instruções para os delegados do Conselho Geral Provisório da Associação Internacional dos 

Trabalhadores, de agosto de 1866, ao discutir a forma abominável como o trabalho infantil e juvenil era 

desenvolvido na fábrica capitalista. 
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tecnológica (prática), para a formação integral do trabalhador, ou seja, uma formação 

onilateral. 

 Outra importante iniciativa para o ensino profissional, promovida por Nilo Peçanha 

em 1909, foi a criação das Escolas de Aprendizes Artífices em dezenove estados, por meio do 

Decreto-Lei n.º 7.556, de 23 de setembro de 1909. Com esse Decreto buscava-se habilitar os 

filhos das classes proletárias e desfavorecidas para o trabalho, através de uma formação 

técnica-intelectual, afastando-os da ociosidade, da escola do vício e do crime (BRASIL, 

1909). 

 As Escolas de Aprendizes Artífices deveriam oferecer cursos primários gratuitos para 

os jovens que não soubessem ler, escrever e contar, e cursos de desenho obrigatórios para o 

exercício do ofício (BRASIL, 1909, Art. 8º). Nota-se que o propósito era oferecer 

conhecimentos elementares, sem priorizar o desenvolvimento intelectual, contradizendo o 

discurso estabelecido pelo Decreto “[...] habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna com 

o indispensável preparo técnico e intelectual [...]” (BRASIL, 1909). Nessas escolas, 

inicialmente, o ensino era focado na qualificação de artesãos (manufatura) e não para a 

qualificação de profissionais para a indústria, isso porque o desenvolvimento industrial ainda 

era incipiente e desigual nos estados brasileiros. 

 Ao longo do tempo, esse modelo de ensino profissional foi se consolidando, apesar 

dos problemas de infraestrutura, escassez de mestres de ofícios especializados e de 

professores capacitados, que contribuíram diretamente pela baixa eficiência apresentada pelas 

Escolas de Aprendizes e Artífices (SALES; OLIVEIRA, 2010). Para muitos autores, essas 

escolas deram as bases para constituição da Rede Federal de Educação Profissional e, por 

conseguinte, dos Institutos Federais que existem hoje. 

 Com a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) houve a necessidade de instalar mais 

indústrias no Brasil para suprir o mercado interno com produtos manufaturados por causa da 

dificuldade de importação. Esse incremento da industrialização fez aumentar a demanda por 

profissionais capacitados e, por conseguinte, a necessidade de maior oferta do ensino 

profissional. Em contrapartida, a partir de 1917, várias greves ocorreram nas fábricas das 

principais cidades do Brasil, por causa do alto custo de vida, sob a liderança dos trabalhadores 

imigrantes, conhecidos como anarquistas. Os “anarcossindicalistas” buscavam mudar a 

sociedade, limitando o poder do capitalismo e do Estado em defesa de uma sociedade 

democraticamente gerenciada pelos trabalhadores. Para combater essas greves, além da 

repressão e da expulsão dos líderes, o governo investiu na educação escolar, sobretudo no 
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ensino primário e profissional, para moralizar e ajustar o trabalhador às novas demandas da 

produção. 

 Vários projetos foram propostos para impulsionar a educação profissional, destacando-

se o Decreto-Lei n.º 5.241, de 22 de agosto de 1927, que foi aprovado com emendas. Na 

versão final do Decreto já não previa a oferta obrigatória do ensino profissional em todo o 

país. Determinava apenas o ensino profissional obrigatório em todas as escolas primárias 

mantidas pela União, assim como no Colégio Pedro II e nos demais estabelecimentos 

similares de instrução secundária. Nessas escolas deveriam fazer parte do currículo do ensino 

profissional: “desenho, trabalhos manuais ou rudimentos de artes e ofícios ou industriais 

agrárias, conforme as conveniências e as necessidades da população escolar” (BRASIL, 1927, 

Art. 2º). A referência prescrita na Lei “conforme as conveniências e as necessidades da 

população escolar”, permitiu uma flexibilização no currículo do ensino profissional, dando 

margem a ensinar qualquer conteúdo sem garantia de qualidade. 

 Outro fator relevante que contribuiu para um novo cenário no ensino profissional, no 

Brasil, foi a introdução da Escola Profissional Mecânica no Liceu de Artes e Ofícios de São 

Paulo, em 1924, por iniciativa do seu diretor Roberto Mange. Essa oficina-escola oferecia um 

ensino metódico de ofícios para as ferrovias, com base nos princípios do taylorismo
8
 que se 

expandiu em meados da década de 1940 (CUNHA, 2005). A formação profissional, como 

parte de impulso da industrialização, desenvolveu-se em São Paulo primordialmente, entre 

outras razões, por causa do capital acumulado na cafeicultura de exportação que foi 

transferido para a indústria. 

 Com relação ao material didático, as cartilhas de alfabetização continuaram a ser 

utilizadas até meados da década de 1920, com adoção do método analítico, adaptado às 

instruções oficiais. Além das cartilhas, o livro de leitura passou a ser o material didático 

fundamental no ensino das primeiras letras para despertar o interesse do aluno na leitura 

(ZACHEU; CASTRO, 2015). As fábulas também ganharam espaço nas obras didáticas, 

substituindo os conteúdos morais e religiosos por conteúdos morais e cívicos 

(BITTENCOURT, 1993). Já os livros didáticos do ensino secundário, direcionado à elite, 

eram escolhidos pelos professores, e passavam por uma censura rigorosa do Estado. “[...] 

Havia uma série de regulamentos de acordo com os estados, permanecendo a obrigatoriedade 

da leitura de obras clássicas. Neste contexto, a prática de leitura de obras brasileiras foi 

diminuta” (ZACHEU; CASTRO, 2015, p. 6-7).  

                                                           
8
 Sistema de organização do trabalho concebido pelo engenheiro norte-americano Frederick Winslow Taylor, 

com o qual se pretende alcançar o máximo de produção e rendimento com o mínimo de tempo e de esforço. 
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 Na Primeira Republica, segundo Cunha (2005), o ensino profissional obteve avanços 

significativos, que resultou em instituições de ensino duradouras, com mudanças nos métodos 

de ensino, nos perfis de alunos e nos produtos de ensino profissional brasileiro. Para o autor, 

essas transformações permitiram o surgimento de redes de escolas, promovidas pelos órgãos 

estadual e federal, e pelas entidades particulares. Cunha afirma ainda que os alunos passaram 

a ser selecionados por meio de testes psicotécnicos, deixando de serem apenas os miseráveis. 

Os métodos de ensino tornaram-se mais racionais, na concepção do taylorismo. A República 

Velha iniciou uma nova fase no ensino profissional, em atendimento às demandas do 

capitalismo, traduzidas na divisão técnica do trabalho, em conformidade ao novo padrão 

produtivo da sociedade. 

  

1.4.2 Era Vargas (1930-1945) 

 A Era Vargas teve início com a Revolução de 1930, com a efetivação do golpe político 

que acabou de vez com a República Oligárquica Cafeeira
9
. A Revolução 1930, segundo 

Fernandes (1987), configurou-se como uma revolução burguesa periférica, sem o 

envolvimento das massas populares, sendo realizada pelo domínio do Estado do tipo oriental
10

 

e marcada pela disputa de forças entre a oligarquia paulista e a oligarquia mineira; esta última 

contou com o apoio das oligarquias da Paraíba e do Rio Grande do Sul, da classe média 

liberal urbana e dos militares do tenentismo. 

 Após a Revolução, ocorre a consolidação do capitalismo no Brasil e o fortalecimento 

da burguesia, em razão dos avanços no setor industrial e do aumento populacional nos centros 

urbanos, que alterou o perfil da sociedade brasileira. O processo de industrialização provocou 

mudanças na organização do Estado, bem como a necessidade de políticas públicas 

direcionadas para a área da Educação, em especial, para a educação profissional, em 

atendimento ao novo modelo socioeconômico.   

 Nesse contexto, foi criado o Ministério da Educação e da Saúde, em 1930, dando 

início à reestruturação no sistema educacional brasileiro. Para Jailson Santos (2010), nesse 

cenário funda-se a Inspetoria do Ensino Profissional Técnico, em 1931, cujo objetivo era 

ampliar os espaços para garantir a estrutura do ensino profissional. Porém, as primeiras 

reformas educacionais, implantadas pelo Ministério da Educação e da Saúde, não contemplou 

                                                           
9
 Na República Oligárquica, o poder político presidencial ficava restrito às oligarquias agrárias paulista e 

mineira, de 1894 a 1930, que efetivou a denominada política do café-com-leite. 
10

 Para Gramsci (2001) existem dois tipos de formação social: as sociedades do tipo oriental, onde o Estado é 

tudo e a sociedade civil é primitiva e gelatinosa; e outra do tipo ocidental, onde há correlação de forças entre 

Estado forte e sociedade civil também forte. 
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o ensino profissional. A única medida próxima à formação profissional foi a organização do 

ensino comercial para todo território nacional, através do Decreto-Lei n.º 20.158, de 30 de 

junho de 1931, que instituiu um ensino paralelo, constituído de cursos médios (Propedêutico, 

Auxiliar e Técnico), conforme Romanelli (2010). 

 Com o progresso industrial e as mudanças no quadro econômico, vários embates foram 

travados por diferentes grupos sociais em relação à educação brasileira. Os católicos que 

lutavam pelo controle da educação escolar. A classe média que reivindicava o ensino 

secundário, enquanto os grupos populares cobravam o ensino primário. Um conjunto 

significativo de intelectuais, chamados de pioneiros, que defendiam “uma educação moderna, 

capaz de incorporar novos métodos e técnicas e que fosse eficaz na formação do perfil de 

cidadania adequado a esse processo” (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, p.18, 2011).  

 Em 1932, os pioneiros elaboraram o documento conhecido como “Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova”, inspirado nas ideias de John Dewey, que se tornou o marco 

inaugural do projeto de renovação educacional do Brasil, defendendo uma escola laica, 

pública, democrática e gratuita. Dentre as questões discutidas no movimento, destaca-se a 

crítica de Anísio Teixeira sobre a dualidade presente no sistema educacional brasileiro, que 

promovia a separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. Teixeira (1976) relata 

que a dualidade no ensino era composta, de um lado, pelas escolas primárias, escolas normais 

e escolas profissionais e agrícolas direcionadas para ocupações manuais; de outro lado, pelas 

escolas secundárias, escolas superiores e universidades voltadas para o trabalho intelectual. 

Assim, os pioneiros defendiam uma formação omnilateral ou escola unitária para todos, na 

perspectiva marxista e gramsciana, visando à superação da dicotomia entre o trabalho manual 

e o trabalho intelectual. “Afirmava-se a necessária vinculação da educação à prática social e o 

trabalho como princípio educativo” (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p.35). 

 Contudo, em 1937, o Estado Novo é instaurado, marcando o período da ditadura 

varguista, introduzido para desarticular o movimento comunista brasileiro (Plano Cohen
11

). O 

governo impõe ao Brasil uma nova Constituição, inviabilizando a Constituição de 1934 que 

contemplava os princípios renovadores, consubstanciado na Escola Nova dos pioneiros. 

 A Constituição de 1937 incluiu, de forma explícita, o ensino profissional como dever 

do Estado (BRASIL 1937, Art. 129º). Nessa Carta Magna, o ensino técnico, profissional e 

industrial é tratado individualmente, pela primeira vez, estabelecendo a obrigatoriedade da 

                                                           
11

 Documento divulgado pelo governo brasileiro em setembro de 1937, atribuído à Internacional Comunista, 

contendo um suposto plano para a tomada do poder pelos comunistas. Anos mais tarde, ficaria comprovado que 

o documento foi forjado com a intenção de justificar a instauração da ditadura do Estado Novo, em novembro de 

1937, segundo o Portal da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC/FGV). 



 

    39 

 

 

organização de escolas de aprendizes, por meio de empresas e sindicatos. Contudo, a 

Constituição manteve o dualismo escolar e a destinação do ensino profissional aos menos 

favorecidos, filhos dos operários, evidenciando a estratificação de classes sociais (BRASIL, 

1937, Art. 129º). Isso ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial que intensificou a 

fabricação no modelo taylorista-fordista
12

 e a exportação de produtos brasileiros, provocando 

o incremento da produção interna brasileira, a abertura de indústrias (Companhia Siderúrgica 

Nacional, Companhia Vale do Rio Doce, Fábrica Nacional de Motores etc.) e a necessidade 

de mão de obra especializada.  

 Nesse cenário, os preços dos livros importados tiveram um aumento significativo e 

ficaram mais escassos, forçando a produção de livros didáticos nacionais, que passaram a ser 

produzidos em larga escala, com autores brasileiros (ZACHEU; CASTRO, 2015). 

 Com as mudanças e os avanços na educação, o Estado criou um órgão para legislar 

sobre as políticas do livro didático, o Instituto Nacional do Livro (INL), em 1929. Esse órgão 

contribuiu para dar maior legitimidade ao livro didático nacional e, consequentemente, auxiliou 

no aumento de sua produção (PORTAL FNDE, 2016). Porém, o INL só funcionou efetivamente 

em 1934, com a edição de algumas obras literárias e a abertura de bibliotecas públicas. 

 Com o objetivo de organizar a produção de livros nacionais foi promulgado o Decreto-

Lei n.º 1.006, de 30 de dezembro de 1938, em consonância ao dispositivo do artigo 208, 

inciso VII, da Constituição Federal, “o livro didático é um Direito Constitucional do estudante 

brasileiro”. Esse Decreto, que consagrou o termo “livro didático” como é conhecido hoje, 

estabeleceu a criação da Comissão Nacional do Livro Didático – CNLD, primeira política de 

legislação e controle de produção e circulação do livro didático no País (BRASIL, 1938, Cap. 

II, Art. 9º). As atribuições dessa Comissão envolviam o estabelecimento de regras para a 

produção, compra e utilização do livro didático para o pré-primário, o primário, o normal, o 

profissional e o secundário. Com base na CNLD, os professores escolhiam os livros a partir 

de uma lista pré-determinada. Nesse contexto, o livro didático passa a ser utilizado como 

instrumento de reprodução da ideologia do Estado Novo, ou seja, passa a ser “um agente em 

sintonia com interesses econômicos e políticos, fator a condicionar a história ensinada em sala 

de aula” (ZACHEU; CASTRO, 2015, p.7).  

 Segundo Bittencourt (1993), na era Vargas havia um preconceito entre a classe 

intelectual em escrever conteúdos para livros didáticos, por considerar uma atividade de 
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 Taylorista-Fordista são dois sistemas de racionalização da produção, o primeiro criado por Frederick Winslow 

Taylor (1856 – 1915), engenheiro mecânico que aperfeiçoou o processo de divisão técnica do trabalho e Henry 

Ford (1863 – 1947), por sua vez, desenvolveu a produção em série para a fabricação de automóveis. 
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pouco prestígio na hierarquia da produção de conhecimento. Nas explanações da autora 

verifica-se que muitos autores de livros didáticos não obtiveram reconhecimento por causa 

desse preconceito referente à literatura destinada ao ensino escolar. 

 Em 1942, no contexto da ditatura varguista, foi promulgado o Decreto-Lei n.º 4.127, 

de 25 de fevereiro de 1942, que estabeleceu a organização da rede federal de estabelecimentos 

de ensino industrial, transformando as Escolas de Aprendizes e Artífices em Escolas 

Industriais e Técnicas, passando a oferecer a formação profissional em nível equivalente ao 

do secundário. (BRASIL, 1942a). 

 No mesmo ano, foi instituída a Reforma Capanema, sob o nome de Leis Orgânicas do 

Ensino, que estrutura vários ramos do ensino médio. Em relação ao ensino profissional foram 

instituídas as Leis Orgânicas do Ensino Industrial (Decreto-Lei n.º 4.073/1942) e do Ensino 

Comercial (Decreto-Lei n.º 6.141/1943). A Reforma, também, promulgou a Lei Orgânica do 

Ensino Secundário (Decreto-Lei n.º 4.244/1942), de caráter humanístico e intelectual, que 

compreendeu dois ciclos: o ginasial, com quatro anos, e o colegial, com três anos (BRASIL, 

1942b). Em 1946, as Leis Orgânicas do Ensino Primário (Decreto-Lei n.º 8.529/1946); 

Normal (Decreto-Lei n.º 8.530/46) e Agrícola (Decreto-Lei n.º 9.613/1946) foram postas em 

vigor. Os cursos técnicos industrial, comercial ou agrícola, com caráter de terminalidade, 

eram destinados à classe trabalhadora, o que dificultava o acesso ao ensino superior, já que a 

classe menos favorecida priorizava a inserção no mercado de trabalho (SHIROMA; 

MORAES; EVANGELISTA, 2011). As Leis Orgânicas do Ensino reforçaram a dicotomia 

entre intelectuais e trabalhadores, estabelecendo-se a denominada dualidade estrutural. Assim, 

a educação profissional se firma por meio de um sistema paralelo ao ensino secundário. 

 Com o crescimento da demanda de profissionais especializados pelos setores da 

indústria e do comércio, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (1942) e o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial (1946) foram criados, para suprir essa solicitação em 

colaboração com o Estado. Para as autoras Shiroma, Moraes e Evangelista (2011), esse 

sistema paralelo ao ensino oficial reflete a incapacidade do governo em prover a formação 

profissional em larga escala. Essa relação entre público e privado fragiliza a qualidade do 

ensino pela isenção do Estado sobre o que é ensinado nessas instituições privadas. 

 As Leis Orgânicas e a criação do SENAI e SENAC
13

 reforçaram a não equivalência 

entre os cursos propedêuticos e os técnicos, como a que havia em 1937. Destaca-se ainda que 

as escolas para a formação profissional no Brasil dividiram-se em sistema oficial (Escolas 

Industriais) e sistema paralelo (SENAI e SENAC), numa perspectiva dualista. Nas Escolas 
                                                           
13

 O SENAI e o SENAC deram origem ao que hoje é conhecido como Sistema S.  
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Industriais, os alunos recebiam uma formação mais completa e, no SENAI e SENAC, os 

alunos-trabalhadores recebiam uma formação mais pontual, específica para o ofício a ser 

executado (OLIVEIRA, 2003, p. 33). Essa formação específica era direcionada para o modo 

de produção fordista que propôs um novo perfil de trabalhador, com atitudes automatizadas, 

dissolvendo o antigo nexo psicofísico do trabalhador profissional qualificado, que demandava 

certo pensamento ativo, criatividade e iniciativa (Gramsci, 2001). 

 Essas reformas educacionais legitimaram a separação entre ensino secundário e 

normal, para formar as elites sob a competência do Ministério da Justiça e dos Negócios 

Interiores, e o ensino profissional, para formar os filhos dos operários e dos desvalidos sob a 

responsabilidade do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. O ensino profissional se 

fortaleceu no Brasil, porém continuou a ser considerado como uma educação inferior, 

destinada para o mundo do trabalho.  

 Retomando a questão do Livro Didático, o Decreto-Lei n.º 8.460, de 26 de dezembro 

de 1945, consolida a legislação sobre as condições de produção, importação e utilização do 

livro didático, restringindo ao professor a escolha do livro a ser utilizado pelos alunos, 

conforme definido no artigo 5º, “[...] sendo livre aos professores de ensino primário, 

secundário, normal e profissional a escolha de livros para uso dos alunos, uma vez que 

constem da relação oficial das obras de uso autorizado” (BRASIL, 1945). O artigo evidencia 

que o professor tinha apenas a opção de escolher os livros contemplados na relação oficial. 

Nota-se que os livros escolares utilizados para o ensino profissional também estavam sob o 

controle do Ministério da Educação e Saúde.  

 Diante do exposto, verifica-se que a Era Vargas, em especial no período do Estado 

Novo (1937-1945), foi adotada uma postura mediadora entre os grupos da pedagogia 

tradicional e os grupos da pedagogia renovadora, na busca de garantir uma educação 

intelectual e humanista para a classe dominante, destinando o Ensino Profissional às classes 

menos favorecidas (CAIRES; OLIVEIRA, 2016). Dessa forma, o sistema educacional 

dualista foi fortalecido, em consonância com a divisão técnica do trabalho. Essa dualidade 

também se refletiu na produção dos livros didáticos, que tinham conteúdos diferenciados 

conforme o tipo de ensino: intelectual ou técnico.  

 

1.4.3 Segunda República (1945-1964) 

 A retomada ao Regime Democrático consolidou-se com a promulgação da 

Constituição de 1946, que constituiu uma nova organização política de cunho populista. 
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Nessa Constituição foi reforçada a importância da aprendizagem e da capacitação para 

trabalhadores menores, sob a responsabilidade das empresas industriais e comerciais (CAIRE; 

CASTRO, 2016). Essa Constituição estabeleceu, também, a junção obrigatória de parte dos 

impostos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para o desenvolvimento 

da Educação, ficando a cargo da União legislar sobre as diretrizes e bases da educação 

nacional. Para atender a esses propósitos, foi proposta uma reforma geral da educação 

brasileira, que significou “[...] um dos períodos mais fecundos da luta ideológica em torno dos 

problemas da educação [...]”, segundo Romanelli (2010), que acabou culminando no 

Manifesto dos Educadores de 1959. 

 No período de Guerra Fria, crise econômica e ebulição cultural e política ocorre 

intensas discussões entre os conservadores e privatistas (representados pela Igreja Católica) e 

os liberais e publicistas (intelectuais da velha geração dos anos 30) sobre os rumos da 

educação brasileira, durante o período de 1948 a 1961. Os conservadores e privatistas lutavam 

por uma prática de ensino enciclopédico e de caráter elitista. Os liberais e publicistas, em 

defesa da escola pública e democrática, divulgaram um novo manifesto, em 1959, para 

discutir também aspectos sociais da educação. Porém, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), Lei n.º 4.024, de 20 de dezembro de 1961, foi promulgada nos 

moldes dos interesses da iniciativa privada, conforme menciona Shiroma, Moraes e 

Evangelista (2011). A LDBEN 1961, então, determina que o setor público e o setor privado 

ministrem o ensino no Brasil em todos os níveis (Art. 3º). 

 Em relação à educação profissional, nesse contexto, buscava-se uma maior expansão 

na estrutura existente, além de eliminar as dualidades de ensino e limitações discordantes com 

a redemocratização do Brasil (CAIRE; CASTRO, 2016). Nesse panorama de equidade, 

traduzida na igualdade de oportunidades educacionais, foram promulgadas as Leis de 

Equivalência. A Lei de n.º 1.076, de 31 de março de 1950, que garantiu, aos egressos dos 

cursos Industrial, Comercial e Agrícola, do 1º Ciclo do Ensino Médio, a matrícula no curso 

Secundário do 2º Ciclo, mediante submissão aos exames complementares (BRASIL, 1950). 

Anos depois, entrou em vigor a Lei n.º 1.821, de 12 de março de 1953, que permitiu o acesso 

ao 2º Ciclo do Ensino Secundário, aos egressos do 1º Ciclo do curso Normal e do curso de 

Formação de Oficiais das polícias militares. Essa Lei permitiu, também, a matrícula no 

Ensino Superior, a todos que haviam concluído o Ensino Médio, aos egressos não habilitados 

no Ciclo Ginasial ou no Colegial, mediante submissão aos exames complementares do Ensino 

Secundário (BRASIL, 1953). 
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 Em 1959, as Escolas Industriais e Técnicas (antigos Liceus) foram transformadas em 

Escolas Técnicas, com autonomia didática e de gestão, fortalecendo a formação de técnicos 

para atender às demandas do mercado industrial em expansão. Essa medida valorizou o 

trabalho técnico-profissional de nível secundário, sem mudar, contudo, a questão com sua 

função propedêutica.  

 Na LDBEN/1961, todas as modalidades de ensino passaram a ser equivalentes, para 

fins de continuidade de estudos em níveis subsequentes (CIAVATTA, 2009). Porém, na 

prática, a dualidade persistiu uma vez que o ensino médio voltado para a continuidade dos 

estudos privilegiava os conteúdos exigidos nos processos seletivos de acesso ao ensino 

superior ao contrário do ensino profissional (MEC/SETEC, 2007). 

 Isso se refletiu nos materiais didáticos, especificamente nos livros didáticos, utilizados 

para o ensino profissional, cujos conteúdos priorizavam uma formação unilateral, parcial, por 

considerar o adestramento em técnicas produtivas e, não uma formação integrada, unindo 

teoria e prática.    

 Além disso, os livros didáticos privilegiavam, entre outros elementos, os conteúdos de 

história para propagar a ideologia dominante, direcionada aos interesses econômicos e 

políticos das classes mais favorecidas. Essa postura se manteve com mais força nos períodos 

ditatoriais, mas não foi exclusividade apenas desses períodos. O controle ideológico sobre os 

textos nos livros escolares teve maior desenvoltura política e econômica voltada à produção 

do livro e à indústria editorial na ditatura militar. 

 O modelo de crescimento econômico, executado no governo JK (1956-1961), com 

ousados empreendimentos em prol do desenvolvimentismo, acabou acarretando diversos 

problemas políticos, sociais e econômicos para o Brasil. Poucos anos depois, no início de 

1964, a elite política e econômica brasileira insatisfeita com as posições ideológicas do 

governo de João Goulart, deflagrou o “Golpe Militar”, com apoio do governo dos Estados 

Unidos estimulado por uma suposta “ameaça comunista”. 

 

1.4.4 A Ditadura Militar (1964-1985) 

 Com o Golpe de 1964 foi instituída a Ditadura Militar, instalando um regime 

centralizado, autoritário e repressivo, com uma política de desenvolvimentismo associado, 

embasada numa economia centrada na indústria e refém do capital internacional (HILSDORF, 

2003).  Nesse cenário repressivo, a Educação passa a ser considerada a mola propulsora para o 

desenvolvimento nacional, e deveria estar voltada para o mercado de trabalho, em 
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concordância com os preceitos da concepção tecnicista
14

, inspirada na Teoria do Capital 

Humano
15

 e na educação compensatória, com o intuito de resolver o atraso cultural do Brasil.  

 Nessa perspectiva, a Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional 

(USAID) contribuiu na elaboração de políticas públicas para a formação profissional, 

especialmente, por meio dos programas formulados pela Equipe de Planejamento do Ensino 

Médio (EPEM), criado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), em 1965. Desse modo, 

no período de 1964 a 1968, foram firmados vários acordos MEC-USAID, com o propósito de 

oferecer assistência técnica, dar auxílio pedagógico e, principalmente, disseminar a ideologia 

embasada “na ideia de que a educação seria capaz de integrar o país, no campo do capitalismo 

central” (OLIVEIRA, 2003, p. 36). 

 Além desses acordos, foi firmado convênio entre o Ministério da Educação e Cultura, 

o Sindicato Nacional de Editores de Livros e a Agência Norte-Americana para o 

Desenvolvimento Internacional (MEC/SNEL/USAID), em 1967, com o objetivo de coordenar 

as ações referentes à produção, edição e distribuição do livro didático. O acordo assegurou ao 

MEC recursos suficientes para a distribuição gratuita de 51 milhões de livros, através da 

Comissão do Livro Técnico e o Livro Didático (COLTED), no período de três anos, em todo 

o território nacional (PORTAL FNDE, 2016). Cabia à COLTED, instituída pelo Decreto-Lei 

n.º 59.355, em 4 de outubro de 1966, “a distribuição de livros às bibliotecas escolares nos três 

níveis de ensino: o primário, o secundário e o superior. No nível secundário, o Programa, 

atendia às escolas normal, comercial, agrícola, industrial [...]” (KRAFZIK, 2006, p. 57). A 

participação da COLTED no desenvolvimento dos projetos, vinculados ao convênio 

MEC/SNEL/USAID, fortaleceu a indústria editorial brasileira de livros escolares, além de 

baratear os livros didáticos produzidos pelas empresas privadas. 

 Nesse período, foi criada a Fundação Nacional do Material Escolar (FENAME), por 

meio da Lei n.º 5.327, de 2 de outubro de 1967, vinculada ao MEC, que produzia e distribuía 

material didático a todo o país por preço de custo, em atendimento ao público escolar carente 

(KRAFZIK, 2006). Os recursos provinham do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) e das contribuições estabelecidas para participação das Unidades da 

Federação. A FENAME, nos anos de 1970, expandiu sua função, tornando-se grande editora 
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 A Teoria Tecnicista foi criada nos Estados Unidos, na década de 1960, e teve a finalidade de fazer com que a 

escola assumisse o modelo empresarial, conforme os padrões da racionalização e da produtividade capitalistas 

(OLIVEIRA, 2003). 
15

 Na Teoria do Capital Humano atribuiu-se ao sistema educacional a tarefa de preparar crianças e jovens 

(recursos humanos) para atender às demandas do capitalismo neoliberal, ou seja, da produtividade econômica. 
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do governo militar, além de responsável pela relação com as editoras privadas por meio do 

programa de coedição, segunda a autora.  

 Vale mencionar que o controle ideológico sobre os conteúdos nos livros didáticos teve 

maior amplitude no período ditatorial, além disso, constata-se o desempenho político e 

econômico direcionado à produção do livro e à indústria editorial. Ratificado pela Portaria n.º 

35, de 11 de março de 1970, do Ministério da Educação e Cultura, que implanta o sistema de 

coedição de livros com as editoras nacionais, com recursos do Instituto Nacional do Livro 

(PORTAL FNDE, 2016). 

 No período da Ditadura foi instituído um conjunto de legislação repressiva que 

culminou com a veiculação da Carta Constitucional de 1967. Entre outras disposições, essa 

Constituição manteve a competência da União para elaborar e divulgar o Plano Nacional de 

Educação e legislar sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1967). 

Contudo, os recursos para a educação foram reduzidos com a desvinculação orçamentária.  

 Para Shiroma, Moraes e Evangelista (2011), as políticas públicas seguiram os 

interesses do regime militar, com foco numa educação para a formação de “Capital 

Humano
16

” em atendimento às exigências da produção internacional e do mercado de 

trabalho. Nesse sentido, o ensino profissionalizante passa a ser obrigatório no currículo do 2º 

grau, com a Lei n.º 5.692/1971, visando conter a demanda crescente do ensino superior e 

aumentar o número de profissionais habilitados para o mercado de trabalho. “Pela primeira 

vez na história da educação brasileira foi menosprezada a função propedêutica do 2º grau e se 

procurou explicitamente aliar a função formativa à profissionalizante” (CURY et al., 1982, p. 

23). Conforme dispõe o 1º artigo da Lei, o ensino de 1º grau - unificação do antigo primário 

com o antigo ginásio - e 2º grau têm o objetivo geral de proporcionar ao educando 

“qualificação para o trabalho e preparação para o exercício consciente da cidadania” (BRASL, 

1971, Art. 1º). Essa obrigatoriedade da profissionalização para o 2º grau instituiu, mesmo que 

precariamente, uma escola unitária, porém diferente da idealizada por Gramsci: 

[...] escola única inicial de cultura geral, humanista, formativa, que equilibre 

equanimemente o desenvolvimento da capacidade de trabalhar manualmente 

(tecnicamente, industrialmente) e o desenvolvimento das capacidades de trabalho 

intelectual. Deste tipo de escola única, através de repetidas experiências de 

orientação profissional, passar-se-á a uma das escolas especializadas ou ao trabalho 

produtivo (GRAMSCI, 1991, p. 118). 
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 “Capital humano” adequado aos moldes de produção internacional que o governo militar procurava importar. 

O lema do capital humano era: estude, trabalhe e ganhe dinheiro. A expressão “Capital Humano” foi criada por 

Theodore W. Schultz na década de 1950, para explicar os ganhos de produtividade gerados pelo “fator humano” 

na produção internacional.  
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 Para Gramsci (1991), o processo de trabalho como princípio educativo seria 

primordial à formação de jovens trabalhadores. Apesar da defesa de uma escola única, a 

integração da educação propedêutica e profissional não se efetivou neste período por não 

apresentar condições objetivas para tal (MANFREDI, 2002), como também pelo preconceito 

da classe média em relação ao ensino profissional e pela incapacidade do Estado em resolver 

as desigualdades educacionais nos estados brasileiros. 

 No momento de euforia do “milagre econômico brasileiro”, com a Lei n.º 5.692/71 

previa-se garantir o aumento da oferta do ensino de 1º grau, com o propósito de iniciar a 

preparação dos estudantes para o trabalho, e somente no 2º grau era oferecida habilitação 

profissional. Essa formação profissional era baseada no processo produtivo taylorista-fordista 

para habilitar mão de obra para cargos operacionais, bem como para funções mais 

qualificadas da administração pública e da indústria.  

 Retomando a questão do livro didático, o INL criou o Programa do Livro Didático 

para o Ensino Fundamental (PLIFED), em 1971, assumindo os recursos e trabalhos antes 

organizados pela COLTED, que havia sido extinta. No mesmo ano, o convênio MEC/USAID 

não foi renovado. A contrapartida das Unidades da Federação torna-se necessária com o 

término do convênio MEC/USAID, efetivando-se com a implantação do sistema de 

contribuição financeira das unidades federadas para o Fundo do Livro Didático (PORTAL 

FNDE, 2016). Contudo, o Programa se limitou a atender apenas o Ensino Fundamental 

excluindo as outras modalidades de ensino, um retrocesso em relação ao Decreto-Lei n.º 

1.006, de 30 de dezembro de 1938, que atendia todos os níveis de ensino. 

 Com o Decreto-Lei n.º 77.107, de 4 de fevereiro de 1976, a política do livro didático 

sofreu nova redefinição, transferindo a responsabilidade pelo Programa do Livro Didático 

(PLD) para a Fundação Nacional do Material Escolar (FENAME), que passou a vender os 

livros escolares a preço de custo nos postos de distribuição e pelo correio (KRAFZIK, 2006). 

A Fundação assumiu a função de produtora de livros didáticos e financiadora do mercado 

editorial privado até 1983, quando foi incorporada pela Fundação de Assistência aos 

Estudantes (FAE) – que assumiu o PLIFED sob sua administração (PORTAL FNDE, 2016). 

 O início dos anos 1980 foi caracterizado pelo endividamento externo, altos índices de 

inflação, redução do poder de compra, queda do progresso econômico, entre outros problemas 

que prejudicaram o desenvolvimento do Brasil. A euforia do “milagre econômico brasileiro” 

foi desaparecendo. Na busca de uma solução, o governo militar pede ajuda ao Fundo 

Monetário Internacional (FMI), ficando sujeito ao capitalismo financeiro internacional.  
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 Nesse cenário, a Lei n.º 7.044, de 18 de outubro de 1982, alterou o artigo 1º da Lei n.º 

5.692/1971, substituindo o termo “qualificação para o trabalho” pelo termo “preparação para 

o trabalho”, extinguindo a profissionalização compulsória. Com isso, a oferta da habilitação 

profissional, ficou a critério do estabelecimento escolar, que, na prática, acabou 

restabelecendo uma educação de cunho não profissionalizante (BRASIL, 1982; KUENZER, 

2007). A mudança do termo “qualificação” para “preparação” deu margem para associar 

qualquer conteúdo lecionado à profissionalização. A expectativa de um ensino intelectual e 

técnico, não se concretizou, reforçando a velha dualidade estrutural. 

 Em 1985, a partir de uma tímida democracia em ascensão, o PLIFED deu lugar ao 

Programa Nacional do Livro Didático – PNLD, pelo Decreto-Lei n.º 91.542, de 19 de agosto 

de 1985, que traz algumas mudanças: indicação do livro didático pelos professores; a 

reutilização do livro; a melhoria das especificações técnicas para a produção; e a extensão da 

oferta aos alunos de 1º grau das escolas públicas e comunitárias (BRASIL, 1985). Além disso, 

o controle do processo decisório sobre os livros didáticos passou à FAE, em 1983, garantindo 

o processo de escolha do livro pelos professores.  

 Com a crise socioeconômica e o desgaste de um governo opressor e autoritário, 

surgiram alguns movimentos de lutas de setores organizados da sociedade civil que passaram 

a exigir mudanças radicais e urgentes nas políticas públicas. Por meio de greves e 

mobilizações, lutava-se pela redemocratização do Brasil, na direção ao Estado Democrático 

de Direito. Nesse contexto, a luta dos estudiosos da Educação e Trabalho para a superação das 

desigualdades de classe, levanta a defesa pela educação unitária, omnilateral e politécnica.  

 

1.4.5 Redemocratização (1985-2016) 

 Após o período ditatorial, o Brasil tentava reconstruir o Estado Democrático de 

Direito, em meio a conflitos em torno de projetos de interesse da sociedade. No âmbito 

educacional, a questão principal ainda era o embate entre os que defendiam uma educação 

pública, gratuita, laica e de qualidade para todos, e os que advogavam em prol de uma 

submissão dos direitos sociais, em especial, da educação voltada à prestação de serviços sob a 

ótica do Estado mínimo. Shiroma, Moraes e Evangelista (2011) afirmam que o 

neoliberalismo
17

 defende que o Estado é que emperra o crescimento da economia, 

transferindo para a sociedade civil essa responsabilidade. 

                                                           
17

 O termo neoliberalismo pode ser atribuído, originalmente, às ideias e aos estudos do economista e pensador 

austríaco Friedrich Hayek (1899-1992), tendo como princípios básicos: o Estado mínimo; as privatizações das 

empresas estatais; e a abertura da economia, entre outros (PAULANI, 2006).  
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 Após o embate, ocorreu a passagem das políticas de bem-estar para a adoção do 

ideário neoliberal no governo, ou seja, prevaleceu a lógica do mercado. Com a ascensão do 

neoliberalismo, as reformas educacionais são realizadas sob a influência do capital de 

organismos internacionais (Banco Mundial, UNESCO, etc.) provocando a expansão de 

escolas privadas para o ensino profissional. 

 Nesse contexto, a Constituição Federal de 1988 é promulgada, na perspectiva de 

assegurar o Estado Democrático Brasileiro, determinando, entre outras questões: a educação é 

um direito de todos e dever do Estado e da família; a oferta do Ensino Fundamental 

obrigatório e gratuito e a progressiva universalização e gratuidade do Ensino Médio; a 

continuidade da descentralização do ensino, refletida no regime de colaboração entre a União, 

os estados, o Distrito Federal e os municípios, inclusive, com vinculação financeira; e a 

competência da União de legislar sobre as diretrizes e bases para a educação nacional e 

formular o Plano Nacional de Educação (BRASIL, 1988).  

 Nessa Carta Magna, a educação profissional não é abordada de forma explícita, 

porém, no seu artigo 205º, dispõe “[...] ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 

o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. No inciso IV do artigo 214º, ao 

determinar sobre o Plano Nacional de Educação, são compreendidas as “[...] ações integradas 

dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a [...] formação para o 

trabalho”. O inciso XXXII do artigo 7º faz uma crítica referente à antiga dualidade estrutural 

da sociedade brasileira ao tratar sobre a “proibição de distinção entre trabalho manual, técnico 

e intelectual ou entre os profissionais respectivos” (BRASIL, 1988). 

 No final dos anos de 1980 e início de 1990, ocorre a revolução tecnológica 

globalizada, no Brasil, que trouxe consequências significativas no mundo do trabalho, e que 

levou ao enfraquecimento do Estado. Essas mudanças provocaram o surgimento de um novo 

modelo de formação profissional, em decorrência da transferência da base eletromecânica 

para a base microeletrônica de produção, que demandou um perfil de profissional mais 

flexível, multifuncional e polivalente, capaz de se adaptar aos imprevistos no processo 

produtivo. 

 Este novo modelo de produção, denominado de acumulação flexível
18

 ou toyotismo, 

opõe-se ao modelo de acumulação fordista-taylorista, marcado pela produção em série. A 

acumulação flexível gerou índices elevados de desemprego estrutural, por causa da 
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 Sistema flexível de mecanização, voltado para a produção somente do necessário, evitando ao máximo o 

excedente. A produção deve ser ajustada a demanda do mercado. 
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substituição dos trabalhadores pelos artefatos tecnológicos. Assim, o profissional, frente aos 

novos desafios tecnológicos, precisa estar preparado para garantir a sua empregabilidade.  

 Nesse sentido, mais uma vez, atribui-se a educação a responsabilidade de sustentar a 

economia num mercado globalizado. As bases da construção de novo projeto educacional 

foram determinadas na Conferência Mundial sobre Educação para Todos realizada em 

Jomtien, Tailândia, em 1990, cuja meta é a satisfação das necessidades básicas de 

aprendizagem, "a educação pode contribuir para conquistar um mundo mais seguro, mais 

sadio, mais próspero e ambientalmente mais puro, que, ao mesmo tempo, favoreça o 

progresso social, econômico e cultural, a tolerância e a cooperação internacional" (UNESCO, 

1990). Em 2000, foi produzido um documento “Marco de Ação de Dakar”, no Fórum 

Mundial de Educação, realizado em Senegal (Dakar) que resume o compromisso coletivo da 

Cúpula Mundial de Educação, em alcançar os objetivos e metas de Educação para Todos, 

reforçando a visão de Jomtien (1990).  

 Nesse cenário de mudança, foi iniciada a elaboração da segunda Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN/1996), reaparecendo o conflito da dualidade entre o 

Ensino Médio e a Educação Profissional (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005). De um 

lado a defesa da formação profissional lato sensu integrada ao Ensino Médio (antigamente 

chamado de 2º grau). Para Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), essa formação integrada deveria 

fornecer aos alunos o domínio dos fundamentos de diversas técnicas usadas na produção, para 

formar politécnicos, e não técnicos especializados.  No entanto, essa proposta de formação 

politécnica perdeu força e o texto aprovado pelo Congresso Nacional em 1996, foi o 

substitutivo Darcy Ribeiro que consolida a dualidade entre ensino médio e a educação 

profissional. Assim, na LDBEN n.º 9.394/1996, a educação profissional fica separada da 

Educação Básica (formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio), ou 

seja, não faz parte da estrutura regular brasileira, sendo considerada como uma formação 

paralela.  

 Esse Documento Legal, em seu artigo 4º, inciso VIII faz menção aos programas de 

apoio ao material pedagógico: “O dever do Estado com a educação escolar pública será 

efetivado mediante garantia de atendimento do educando no Ensino Fundamental, por meio 

de programas suplementares de material didático [...]” (BRASIL, 1996). O referido artigo não 

contemplou os demais níveis de ensino, em especial, a educação profissional. 

 Na sequência, o Decreto n.º 2.208/1997 e o Programa de Expansão da Educação 

Profissional (PROEP) foram aprovados e suas ações ficaram conhecidas como a Reforma da 

Educação Profissional, financiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 
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Essa reforma era parte integrante do projeto de privatização do estado brasileiro em 

atendimento à política neoliberal.  

 Com o Decreto-Lei n.º 2.208/1997, é estabelecida uma educação profissional 

organizada de forma independente do ensino regular, configurando uma formação de natureza 

superficial, precária e aligeirada, em sistemas paralelos públicos e privados (KUENZER, 

2008). A educação profissional não integrada à estrutura regular da educação brasileira, por 

força desse Decreto, foi considerada autoritária e destituída de integralidade formativa, pois 

“[...] não privilegia a construção de consciências ativas e submete a educação nacional às 

imposições das instituições que comandam o mercado internacionalmente” (MARTINS, 

Marcos, 2000, p. 104-105). O referido Decreto vai de encontro às próprias exigências 

capitalistas, que demandam por profissionais com formação técnica e propedêutica. 

 No que se refere ao PROEP cabia-lhe a função de reestruturar a Rede Federal, com 

vistas a aumentar as ofertas educacionais, melhorar a gestão e as relações empresariais e 

comunitárias no intuito de torná-la competitiva no mercado educacional. Para tal, essas 

instituições receberam recursos financeiros, via PROEP, a fim de se tornarem 

autossustentáveis e, assim, o Estado gradativamente se isentaria do custo para sua 

manutenção, ratificando a teoria do Estado mínimo.  

 A Reforma do Ensino Profissional foi criticada pela classe de educadores e pelos 

representantes dos Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET) por várias razões, 

dentre elas destaca-se: a organização curricular baseada em módulos e focada no ensino por 

competências genéricas e flexíveis adaptáveis à instabilidade do mercado, e não mais o acesso 

aos conhecimentos sistematizados. “No caso da formação profissional, não seria a 

fundamentação científica das atividades profissionais o mais importante, e sim o 

desenvolvimento de competências adequadas à operação de processos automatizados [...]” 

(RAMOS, Marise, 2005, p. 112). O ensino técnico distanciou-se ainda mais de uma formação 

do homem completo, cidadão dirigente, com instrução intelectual, tecnológica e do corpo, 

conforme proposto na teoria marxista. 

 No que tange ao livro didático, nos anos de 1992 a 2000, foram realizadas diversas 

ações voltadas somente para Ensino Fundamental, destacando-se a Resolução CD FNDE n.º 

6, em julho de 1993, que estabeleceu um fluxo regular de verbas para a aquisição e 

distribuição do livro didático, com a definição de critérios para avaliação dos livros didáticos.  

 Com a extinção da Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), a responsabilidade 

pela política de execução do PNLD é transferida integralmente para o Fundo Nacional de 
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Desenvolvimento da Educação (FNDE). O programa é ampliado, porém continua a atender 

exclusivamente os alunos de 1ª a 8ª série do Ensino Fundamental público. 

  No início do século XXI, após várias discussões e embates, o Plano Nacional de 

Educação, PNE 2001-2010, norteado pela lógica da racionalidade financeira, foi aprovado no 

Congresso Nacional, por meio da Lei n.º 10.172, de 9 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001), 

estabelecendo políticas e metas para dez anos. Na ocasião, o presidente Fernando Henrique 

Cardoso (FHC) vetou nove artigos do PNE, todos relativos à ampliação de recursos destinados 

ao financiamento da educação, especialmente no ensino superior. A partir de 2003, o 

cumprimento das metas do PNE ficou a cargo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. 

 No início de 2003, ocorreu a discussão acerca do Decreto-Lei n.º 2.208/1997, em 

especial no tocante a não integração entre o ensino médio e a educação profissional. Esse 

processo resultou em uma significativa mobilização dos setores educacionais vinculados ao 

campo da educação profissional. Dessa forma, foi retomada a discussão sobre a educação 

politécnica, sob a ótica de uma educação unitária e universal destinada à superação da 

dualidade entre cultura geral e cultura técnica.  

 As políticas públicas dos anos de 1990 deslocaram a centralidade do trabalho, 

excluindo dos debates o processo histórico de produção do ser humano em seus três 

componentes essenciais: natureza, indivíduo e relação social. Na perspectiva marxista, o 

homem interfere na natureza e relaciona-se com outros homens, para produzir seus meios de 

existência, modificando a si próprio e o meio em que vive. Neste sentido, o homem se 

humaniza através do trabalho e não apenas pelo emprego em si. As novas tecnologias 

impactaram a base técnica de produção, a estrutura do trabalho e a formação humana, que 

culminou na sociedade da informação, deslocando o trabalho do centro das discussões.  

 Neste sentido, se o trabalho não é mais central, retoma-se a discussão sobre a educação 

tecnológica como expressão do princípio educativo em Gramsci, numa perspectiva da escola 

unitária que articule trabalho, cultura, ciência e tecnologia. 

 Foi a partir dessas discussões que o Decreto-Lei n.º 5.154/2004 foi promulgado. Esse 

Decreto aprova a integração entre o ensino médio e a educação profissional técnica, com as 

três formas de aprendizado: integrada, o aluno do ensino fundamental é conduzido à 

habilitação profissional técnica, na mesma instituição com matrícula única; concomitante, o 

aluno cursa ao mesmo tempo o ensino médio e um curso técnico, mas com matrículas 

distintas na mesma instituição ou em instituições de ensino diferentes; e subsequente, após a 

conclusão do ensino médio (BRASIL, 2004; Artigo 4º, § 1°, I). Esse instrumento legal teve o 
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mérito de revogar o Decreto-Lei n.º 2.208/1997 e de estabelecer a possibilidade de uma 

formação propedêutica e técnica. 

 Quanto à questão do livro didático, a distribuição de livros escolares pelo PNLD, no 

período de 2002 a 2016, teve alguns avanços progressivos com a publicação da Resolução CD 

FNDE n.º 38, de 15 de outubro de 2003, que institui o Programa Nacional do Livro Didático 

para o Ensino Médio (PNLEM). O atendimento do ensino médio foi instituído 

progressivamente a partir de 2004. Contudo, nos anos que se seguiram houve apenas 

distribuição de livros para o ensino regular, excluindo o ensino profissional. Isso se repetiu na 

Resolução CD FNDE n.º 51, de 16 de setembro de 2009, que regulamenta o Programa 

Nacional do Livro Didático para a Educação de Jovens e Adultos (PNLD EJA), que engloba 

os livros do ensino fundamental e do ensino médio, sem considerar especificamente os livros 

didáticos para o ensino profissional. 

 Caldas (2010), ex-diretor de formulação de políticas da educação profissional da 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), considera que a deficiência de 

livros didáticos adequados para a educação profissional ocorre por razões históricas, pela falta 

de autores nacionais de maior relevância e por não tratarem as obras da educação profissional 

pedagogicamente devido a sua especificidade, na qual boa parte dos livros didáticos funciona 

como manuais. Segundo o diretor, a SETEC observou que a maioria das escolas utiliza 

apostilas produzidas pelo corpo docente para preencher a lacuna didática relacionada aos 

conteúdos teóricos. “Isso não deixa de ser positivo, mas muitas vezes fica no limite de uma 

escola, no limite do trabalho do professor, além de não democratizar o que é produzido em 

escala nacional” (CALDAS, 2010, p. 16).  

 Segundo Mathias e Algebaile (2010), para solucionar esse problema, a SETEC vem 

incentivando autores a apresentarem propostas de publicação ao MEC que, após uma 

avaliação do conteúdo do livro, libera os recursos necessários à produção. As autoras também 

afirmam que as editoras foram convidadas para avaliar os títulos disponíveis para a formação 

técnica no mercado editorial. Com essas medidas, o MEC busca identificar os livros que 

consideram as políticas da educação profissional por meio de um selo de qualidade. Apesar 

dessas ações observa-se que não há uma política nacional do livro didático para educação 

profissional ao contrário do que ocorre na educação básica. 

 Para movimentar a economia brasileira, o governo federal intensificou os 

investimentos na educação profissional. Das várias iniciativas realizadas, destacam-se o Plano 

de Desenvolvimento da Educação (PDE), instituído em 2007, que tem o objetivo de melhorar 

a qualidade da educação brasileira, em todas as suas etapas, com maior prioridade para a 
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educação básica. O Programa Brasil Profissionalizado (Decreto-Lei n.º 6.302/2007), uma das 

metas do PDE, tem a finalidade de “fortalecer a modernização e a expansão das redes 

estaduais de ensino médio integrado à educação profissional, através de ações de 

infraestrutura física e pedagógica” (BRASIL, 2007). 

 O PNE 2001-2010 perdeu força com o PDE pela ausência de articulação entre os dois 

planos, além de outros fatores que culminou no seu insucesso, tais como: a falta de 

organicidade interna do plano; o excesso e a superposição de metas (295) que prejudicaram o 

foco em questões essenciais; a dificuldade no monitoramento das metas; a inexistência de 

mecanismos de acompanhamento e avaliação sistemática; a ausência de planejamento dos 

estados e municípios; etc. (DOURADO, 2010). Porém, a causa mais impactante está 

relacionada com a redução de recursos para o atingimento das metas, mantida durante os oito 

anos do Governo Lula (2003-2010). Sem recursos significativos, o plano se tornou pouco 

prático e inviável. 

 Na sequência da evolução da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), o governo 

federal lança o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), 

em 2011, para expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação 

profissional de nível médio e de cursos de qualificação técnica ou de formação inicial e 

continuada para jovens e adultos (BRASIL, 2011). O Programa visa ainda retomar a expansão 

das Redes Estaduais de EPT do País, uma ação que foi abarcada pelo Programa Brasil 

Profissionalizado. Assim, o PRONATEC nasce com a proposta de suprir o mercado de mão 

de obra qualificada para o desenvolvimento do Brasil. 

 No que se refere aos livros didáticos do PRONATEC, cada instituição vinculada ao 

Programa tem liberdade de produzir seus próprios materiais, conforme seus interesses locais e 

necessidades pedagógicas. Essa medida reforça a ideia da falta de um controle de qualidade 

sobre a elaboração, produção e distribuição dos livros didáticos para a Educação Profissional. 

Isto é, cada instituição pública ou privada adota os livros que bem desejarem.  

 Em 2009, começou o processo de elaboração de um novo PNE para vigorar de 2011 a 

2020, que atingiu seu ponto máximo na Conferência Nacional de Educação (CONAE), cujo tema 

central foi “Construindo um Sistema Nacional Articulado de Educação: Plano Nacional de 

Educação, suas Diretrizes e Estratégias de Ação”, realizada em 2010, em Brasília. No final da 

Conferência foi apresentado um documento com as proposições para a construção do novo PNE. 

A partir das determinações da CONAE, das diversas avaliações do PNE anterior e do documento 

básico, elaborado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), foi produzida uma proposta 
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preliminar do novo plano, encaminhada ao MEC em maio de 2010. Apesar da articulação 

antecipada, houve um atraso de cerca de quatro anos até que o segundo PNE fosse aprovado.  

 Apesar das várias emendas por causa dos confrontos e debates políticos, a proposta do 

PNE 2014-2024 foi sancionada como Lei n.º 13.005, pela Presidente Dilma Rousseff, com 

vigência de 25 de junho de 2014 a 24 de junho de 2024. O novo PNE caracteriza-se como um 

processo democrático fruto das articulações entre o Estado e a sociedade civil. 

 O PNE 2014-2024, composto por 14 artigos, 20 metas e 254 estratégias, representa um 

avanço para toda a educação brasileira, com a determinação de ampliar o acesso à educação e 

melhorar a qualidade de ensino até 2024. O Plano, nas suas metas 3, 10 e 11 alude à educação 

profissional, sendo que as metas 10 e 11 estão diretamente vinculadas a essa modalidade de 

ensino. A meta 10 trata da oferta de educação profissional para jovens e adultos, que 

contempla a produção de material didático na Educação de Jovens e Adultos (EJA) articulada 

ao ensino profissional (Estratégia 10.7). Apesar de prescrita, essa estratégia não foi ainda 

colocada em prática. Na meta 11 é estabelecido o compromisso de triplicar o número de 

matrículas na educação profissional de nível médio, assegurando a qualidade da oferta. Na 

mesma direção, a estratégia 11.6 (Meta 11), visa ampliar a oferta de matrículas gratuitas por 

entidades privadas de formação profissional. Essa estratégia impacta diretamente na expansão 

de matrículas do SENAC/PRONATEC que é realizada por meio da Bolsa-Formação.  

 Após traçarmos a trajetória da educação profissional no Brasil, desde o período 

colonial até o PNE 2014-2024, nota-se que houve uma preocupação referente ao livro didático 

para o ensino profissional nos primeiros dispositivos legais. Porém, ao longo dos anos, a 

educação profissional, apesar de algumas iniciativas governamentais continuou sendo 

considerada como uma formação menor e direcionada para as classes menos favorecidas. Por 

conseguinte, isso explica de certa forma a falta de um programa nacional de livro didático 

para o ensino profissional, pois passados dois anos da promulgação do PNE 2014-2024 ainda 

não foi colocada em prática.  

 Diante desse cenário, as instituições vinculadas ao PRONATEC como o Sistema 

Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) tem liberdade para produzir seus próprios 

livros didáticos para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM). 

 Assim, no próximo capítulo para situarmos melhor essa parceria entre SENAC e o 

PRONATEC, abordaremos o papel do Sistema S frente ao desafio de formação de mão de 

obra em atendimento à industrialização em contraposição ao modelo de autoformação do 

operariado. Indicaremos a tensão diante da concessão do Estado aos interesses do Capital na 

construção da formação cidadã e profissional. Mostraremos também as políticas públicas para 
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a educação profissional e as propostas pedagógicas adotadas pelo Sistema S e seus livros 

didáticos. No que se refere ao SENAC, falaremos da formação dos profissionais para o 

Comércio e do seu livro didático. Além de abordarmos a situação atual do SENAC e do 

PRONATEC.  

 

CAPÍTULO 2 - SISTEMA S, SENAC E PRONATEC 

 

 Na primeira seção do capítulo nota-se o processo de urbanização e industrialização do 

Brasil que demarcam a tensão Capital-Trabalho. O foco do capítulo dirige-se à educação 

profissional que se via desafiada por esse processo no Brasil, no qual a economia passava por 

um processo de substituição de importações. Na sequência, abordam-se as políticas públicas 

que deram origem a formação do Sistema S com vistas à discussão da concepção pedagógica 

que o orienta e seus livros didáticos. Na segunda seção, indica-se a estratégia do governo Lula 

na formulação de uma política social para a Educação Profissional e Tecnológica, seus 

subprogramas relacionados com o Sistema S para a expansão da educação profissional e seus 

resultados até o momento. Em seguida, apresenta-se a relação do PRONATEC com as metas 

e estratégias do PNE 2014-2024. Na última seção, destaca-se a importância do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) para a formação de comerciários em 

atendimento ao consumo interno, e discutem-se os cursos de qualificação e habilitação técnica 

do SENAC e seus livros didáticos. O objetivo é mostrar como o SENAC e os funcionamentos 

e usos do livro didático nesta instituição respondem aos processos históricos que apreciamos 

antecedentemente. 

 

2.1 A formação do Sistema S e a política nacional de educação profissional  

 Para entender o uso e a funcionalidade do livro didático de uma das entidades do 

Sistema S, nos cursos técnicos de nível médio, promovidos pelo PRONATEC, elegeu-se a 

estratégia argumentativa de apresentar elementos da história do surgimento do Sistema S e o 

papel do SENAC como parte da política pública de educação profissional, que pode ser 

entendida considerando-se as correlações de forças políticas e sociais que estão em jogo no 

momento da criação do Sistema S. Destaca-se a questão trabalhista, na qual o movimento 

sindical, as demandas do empresariado e as concessões do Estado aos interesses do Capital, se 

confrontam em tensões na construção da formação de cidadãos e trabalhadores no início da 

industrialização no Brasil. 
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 Na Era Vargas, após a Revolução de 1930, o governo provisório tentava se firmar 

diante de inúmeras incertezas. A crise mundial de 1929 reduziu significativamente as 

exportações do café, principal fonte econômica do Brasil República, provocando aumento do 

desemprego. Houve queda da balança comercial e diminuição de divisas, assim como 

aumento da dívida externa do Brasil. Abreu (2010) destaca que os empresários da indústria 

brasileira também foram prejudicados por causa da desvalorização da moeda, que 

impossibilitou a importação de bens intermediários à indústria. Indiretamente, essa foi uma 

condição para o modelo da substituição de importações. Essa crise foi agravada com a eclosão 

da Segunda Guerra Mundial em 1939, que provocou a perda de vários mercados e a 

diminuição das exportações brasileiras.  

 Diante desse panorama, uma das metas do governo provisório foi aumentar a 

capacidade produtiva do Brasil, para atenuar e superar a crise econômica e fortalecer o capital 

nacional. Para isso, segundo Fausto (1995), a economia foi direcionada para o mercado 

interno, intensificando a substituição de importações por produtos de fabricação nacional, - 

bens de consumo não duráveis -, possibilitando incentivos no setor industrial brasileiro. Esse 

mercado interno foi responsável pelo desenvolvimento do novo modelo de industrialização no 

Brasil, apesar de ainda ser incipiente pela dependência da importação de tecnologia e de 

conhecimentos dos países industrializados, além da baixa demanda de consumo interno.  

 Com o incremento da industrialização e a consequente expansão urbana, a necessidade 

de políticas públicas para a formação profissional se tornou maior, em resposta ao novo 

modelo socioeconômico. O aumento da produção industrial dependia de mão de obra com 

alguma capacidade para operar as máquinas, pois a formação assistencialista não era mais 

suficiente. O Estado, como impulsionador do processo de modernização nacional, determinou 

a adoção de algumas políticas de cunho educacional e social, baseadas em regulamentações 

trabalhistas e sindicais, para o controle da ordem social e a construção de um ensino 

profissionalizante em atendimento às demandas das áreas industrial, comercial e de serviços.  

  Nessa época, o Estado brasileiro se via constantemente desafiado, por um lado, pelo 

movimento sindical que, organizados por sindicalistas comunistas, exigiam o respeito aos 

direitos dos trabalhadores (melhor assalariamento e condições de trabalho, direito à 

organização, etc.). Por outro lado, as demandas do empresariado exigiam formação profissional 

de seus trabalhadores conforme os interesses do mercado. Ao contrário do empresariado, os 

comunistas defendiam uma formação profissional na perspectiva da pedagogia marxista que 

deveria integrar o conhecimento científico com a formação de operários capazes ao trabalho 

militante com vistas à revolução social, segundo Rodrigues (2011). Para eles, a escola “pela 
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vida e para a vida”, defendida pela Escola Nova, só poderia significar, na concepção do 

proletariado, escola “para a luta e pela luta” (RODRIGUES, 2011, p. 1). 

 Vargas criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (MTIC), por meio do 

Decreto n.º 19.433, de 26 de novembro de 1930, com o objetivo de aproximar a classe 

operária para o almejado desenvolvimento nacional. Alguns autores argumentam que era 

necessário o Estado aparentar que estava preocupado com as classes trabalhistas, para engajá-

los no salto qualitativo desejado à economia brasileira (PARANHOS, 1999; FERNANDES, 

1987). Para reduzir os movimentos sindicais e as lutas de classes, o governo adotou algumas 

medidas como a instituição de “leis de proteção ao trabalhador, o enquadramento dos 

sindicatos pelo Estado e a criação de órgãos para arbitrar conflitos entre trabalhadores e 

patrões – as juntas de Conciliação e Julgamento”, segundo Fausto (1995). Das leis de 

proteção ao trabalhador destacam-se as que regulavam o trabalho das mulheres e dos 

menores, o direito as férias remuneradas e a jornada de trabalho de oito horas (FAUSTO, 

1995). Essas políticas de controle do Estado contribuíram para manter a classe operária neutra 

diante dos contratempos de realização do capital industrial nos centros urbanos. 

 Para Canal (2011), as leis trabalhistas em favor da classe operária, que aumentaram os 

encargos sociais do empresariado, não foram bem aceitas na época. O autor afirma ainda que 

as pressões dos empresários eram constantes na busca de algum acordo com o Estado, para a 

redução de seus custos. Apesar disso, as políticas do governo de Getúlio trouxeram benefícios 

à classe operária, mesmo com a oposição do empresariado. 

 Diante das pressões antagônicas de assegurar direitos dos trabalhadores e apoiar os 

empresários por meio de políticas liberais, o governo, sobretudo depois de 1937, com a 

Constituição outorgada, em virtude do desmantelamento do Congresso Nacional por Getúlio, 

ofereceu como resposta às crises a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e, por outro, 

dentre outros ganhos para o empresariado, após a instituição da Reforma Capanema a 

formação do Sistema S.  

 Nesse contexto, foram instauradas algumas reformas no sistema educacional brasileiro 

para incremento da indústria. A reforma de Francisco Campos, ratificada na Constituição de 

1934, contemplou várias modalidades de ensino (secundário, comercial e superior) para todo 

território nacional, porém deixou de lado o ensino industrial equivocadamente já que a 

industrialização do Brasil estava em processo de crescimento. Essa reforma, contudo, 

organizou o ensino comercial, instituindo um sistema paralelo, composto de cursos médios 

(Propedêutico, Auxiliar e Técnico) e do curso superior de Finanças (ROMANELLI, 2010). 

Apesar de incluir os princípios da Escola Nova, a reforma privilegiou o ensino das classes 
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dominantes, criando dois sistemas de ensino distintos, segundo Marise Ramos (2014, p. 25): 

“um segmento enciclopédico e preparatório para o ensino superior e outro profissional, 

independente e restrito em termos de configuração produtiva e ocupacional”. A autora afirma 

que apesar da evolução da ideologia do desenvolvimento econômico e político do Brasil, não 

houve uma preocupação consistente com o ensino técnico, científico e profissional. Talvez, 

por isso, o ensino profissional mantinha suas características passadas de formação para os 

“desvalidos da sorte”, ou seja, uma formação precária e específica para um determinado 

trabalho.  

 Nota-se que a reforma educacional funcionou de forma oposta ao estabelecido, pois, 

ao invés de estruturar o ensino profissional para uma formação cidadã e emancipatória dos 

trabalhadores, direcionou o ensino propedêutico às classes dominantes e o ensino técnico as 

classes menos favorecidas. Isso demonstra a total falta de interesse das elites em formar 

trabalhadores emancipados, reforçando a ideia de distinção de classe social e a dualidade 

entre formação propedêutica e formação para o trabalho. 

 No ideário da reforma educacional Francisco Campos, a educação profissional deveria 

atender a nova organização do trabalho, baseada na teoria da racionalidade nos processos de 

trabalho de Frederick Taylor. Cunha (2000, p. 9) explica que a institucionalização da doutrina 

taylorista, a partir do Instituto de Organização Racional do Trabalho (IDORT), criado por 

empresários e estudiosos da psicofísica em 1931, contribuiu para “[...] o combate à 

desorganização administrativa das empresas, à utilização inadequada de matérias-primas, de 

força de trabalho e de energia motriz, assim como defendendo a implantação de um controle 

eficiente dos custos”. 

 Nesse contexto de racionalidade instrumental, o tema da educação profissional é 

retomado na Constituição de 1937, que trata a formação profissional de forma menos 

assistencialista, ao contrário da Constituição de 1934 que apesar de considerar as propostas do 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, manteve a dualidade entre o ensino propedêutico 

e o ensino profissional. A Constituição de 1937 dispõe em seu artigo 129º: 

[...] O ensino pré-vocacional profissional destinado às classes menos favorecidas 

é em matéria de educação o primeiro dever de Estado. Cumpre-lhe dar execução a 

esse dever, fundando institutos de ensino profissional e subsidiando os de iniciativa 

dos Estados, dos Municípios e dos indivíduos ou associações particulares e 

profissionais. É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera da 

sua especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus operários 

ou de seus associados. A lei regulará o cumprimento desse dever e os poderes que 

caberão ao Estado, sobre essas escolas, bem como os auxílios, facilidades e 

subsídios a lhes serem concedidos pelo Poder Público. (BRASIL, 1937, artigo 129º, 

grifo nosso). 
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 A partir desse dispositivo legal, o ensino profissional inicia seu alinhamento ao caráter 

produtivo do capitalismo. O perfil dos trabalhadores começa a ser alterado, exigindo uma 

postura mais produtiva e eficiente. Contudo, o ensino profissional continuou a ser direcionado 

“às classes menos favorecidas” (BRASIL, 1937, artigo 129º), cujo conteúdo ministrado nas 

Escolas de Aprendizes ainda era reduzido, desprovido de reflexão, com ênfase em 

conhecimentos empíricos e sem o respaldo teórico fundamental (RAMOS, Marise, 2014). 

 Destaca-se ainda, que a Carta de 1937 estabeleceu uma política de domesticação na 

estrutura da educação dispondo a obrigatoriedade da educação física, do ensino cívico e do 

ensino de trabalhos normais; a fundação de instituições destinadas a organizar a juventude; e 

institui como dever das indústrias e sindicatos criar escolas de aprendizes. Buscando 

“promover a disciplina moral e o adestramento físico (da juventude) de maneira a prepará-la 

ao cumprimento dos seus deveres para com a economia e a defesa da nação”, pressupõe a 

educação como veículo ao controle da sociedade e desenvolvimento nacional (BRASIL 1937, 

artigo 132º). 

 A Reforma Capanema, conhecida como Leis Orgânicas do Ensino, instituiu oito 

decretos para fins de organização do sistema educacional brasileiro em prol da nova ordem 

social e econômica. Esses decretos reforçaram a tendência em relação à dualidade do ensino 

brasileiro, que fora ratificada na Constituição de 1937. Para Ciavatta e Ramos (2011), a 

formação propedêutica do ensino secundário público seria dirigida para as elites condutoras 

do país e o ensino profissionalizante seria destinado à formação da classe trabalhadora. 

 Nessa reforma, o trabalho como princípio educativo é desconsiderado pela 

dissociabilidade entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura na formação profissional. 

Tomando as reflexões de Frigotto et al. (2005) sobre o projeto de educação integral dos 

trabalhadores, que cabem aqui, o ensino profissional focado apenas para o exercício 

mecanizado e específico (comércio, indústria, etc.) do trabalho, configura-se como um 

princípio educativo negativo. Os autores afirmam ainda que a submissão do esforço humano a 

serviço da acumulação do capital, entre outros, caracterizam num princípio educativo 

negativo, deformador e alienador (Id., 2005, p. 9). Por outro lado, a formação profissional que 

compreenda a integração entre trabalho, ciência e cultura para transformar a natureza com o 

propósito de manter e reproduzir a vida constitui-se como um princípio educativo essencial e 

positivo (FRIGOTTO ET AL., 2005). Essa perspectiva positiva proporciona o entendimento 

das dinâmicas sociais e produtivas da sociedade moderna, para capacitação de profissionais 

autônomos e críticos. Assim, a educação profissional, tendo o trabalho como princípio 

educativo, fortalece o homem em todos os seus sentidos, através da compreensão do 
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conhecimento do processo histórico em que está inserido, aliado aos conhecimentos 

específicos capazes de articular às atividades educativas com as questões da sociedade. 

 Na perspectiva de Gramsci (2001), o trabalho como princípio educativo tem o 

propósito de incorporar o trabalho intelectual na vida dos trabalhadores, por meio de uma 

formação que os habilite a serem dirigentes e cidadãos críticos e autônomos. Porém, a 

dualidade prescrita nas Leis Orgânicas de Ensino, reforçada pela divisão de classes promovida 

pelo taylorismo e pelo fordismo, dificultou a formação profissional por meio do trabalho 

como princípio educativo. Para que isso ocorra é necessário quebrar a dicotomia entre 

trabalho intelectual e trabalho manual. 

 Nessa época, outra questão importante foram os embates de forças entre os partidários 

da burocracia estatal, que defendiam a organização da divisão social do trabalho em função da 

industrialização, e a burguesia industrial, contrários às determinações impostas pelo Estado 

em relação a assumirem a responsabilização de parte da formação dos trabalhadores 

(RAMOS, Leandro, 2014). Na ocasião, “os líderes industriais não perceberam o quanto esse 

anteprojeto atenderia aos seus próprios interesses, a médio e longo prazo, ou priorizaram o 

lucro imediato [...]” (CUNHA, 2000). Apesar da resistência dos industriais em contribuir 

financeiramente para a formação profissional da sua força de trabalho, foi outorgado o 

Decreto-Lei n.º 1.238/39 que, em seu artigo 4º, estabelece a responsabilidade das empresas 

pelos cursos de aperfeiçoamento para jovens e menores (BRASIL, 1939). Esse Decreto deu o 

passo inicial para a criação das primeiras entidades do Sistema S, que se constituíram em um 

sistema de ensino paralelo, associado à educação primária e direcionado à formação 

profissional das classes menos favorecidas, a saber: o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI) criado em 1942 e, em 1946, foram instituídos o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC), o Serviço Social da Indústria (SESI) e o Serviço Social 

do Comércio (SESC). Além das entidades do Sistema S, também havia outras escolas 

profissionais sugeridas aos sindicatos que não tiveram a mesma atenção e cuidado.  

 O SENAI e o SENAC ficaram responsáveis pela criação de escolas de aprendizagem 

oficiais mantidas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo dever dos 

empregadores matricularem seus empregados nas modalidades de ensino, industrial e 

comercial respectivamente, conforme a necessidade das suas funções. Já o SESI e o SESC, 

por sua vez, couberam realizar ações de bem estar social e de melhoria da qualidade de vida 

dos industriários e comerciários e de seus familiares para o aprimoramento moral e cívico da 

coletividade. Desde o início, as entidades do Sistema S foram subvencionadas pelo Estado, 

com a forma de custeio definida, por meio de dispositivo legal. 
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 As entidades do Sistema S passaram a oferecer cursos profissionalizantes baseados na 

racionalidade técnica do modelo taylorista-fordista, influenciado pelas ideias do engenheiro 

Roberto Mange
19

, em conformidade com as legislações relativas ao sistema público de ensino, 

segundo Jailson Santos (2010). Mange defendia a didática em Séries Metódicas Ocupacionais 

(SMO) atreladas aos princípios da racionalização e organização científica do trabalho. 

Segundo Müller (2005) as indústrias ainda não estavam preparadas para a introdução de 

métodos racionais e científicos no processo industrial. A autora relata ainda que um dos 

entraves era a própria participação dos operários no processo racional nas fábricas, por causa 

da baixa formação cultural, da falta de conhecimento sobre o cenário da economia, além da 

postura reivindicatória por melhores condições de trabalho. 

 Para reverter esse quadro, o Sistema S buscou influenciar os aprendizes e operários, 

com a finalidade de transformá-los em cidadãos produtivos e conscientes de suas 

responsabilidades sob o desenvolvimento industrial e comercial do Brasil. Müller (2005) 

constata a necessidade de se criar um órgão, para que os operários se tornassem cidadãos 

conscientes de suas obrigações, declarando que aqueles que não fossem inseridos nos cursos 

do Sistema S continuariam despreparados para a cidadania e irresponsáveis socialmente.  

 Vale destacar que a cidadania na “Era Vargas” tornou-se um instrumento necessário 

para a estabilidade política e o crescimento econômico e industrial do país (GOMES, 1979, p. 

204). O Estado ao instituir as legislações trabalhistas passou a controlar e disciplinar as 

classes trabalhadoras subversivas. Para ter direitos sociais, o trabalhador tinha que estar 

empregado e ser sindicalizado. Para Paranhos (1999, p. 204), “a cidadania ficou alicerçada na 

ideologia do Estado autoritário e corporativo e na ideologia do trabalhismo, sendo vivenciada 

somente pelos trabalhadores com carteira assinada e sindicalizados”. Nesse contexto, o papel 

das entidades do Sistema S foi primordial para formar cidadãos responsáveis e 

comprometidos com o desenvolvimento nacional. Porém, essa formação cidadã-profissional 

ficou restrita apenas aos trabalhadores aprovados nos testes psicotécnicos aplicados nos 

processos seletivos. Assim, a maior parte da massa trabalhadora ficou “despreparada” para a 

cidadania e desprovida da responsabilidade de contribuir para o desenvolvimento econômico 

brasileiro. 
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 Foi superintendente da Escola Profissional de Mecânica do Liceu de Artes e Ofícios e professor da Escola 

Politécnica, ambas em São Paulo. Em 1931 fundou o Instituto de Organização Racional do Trabalho (IDORT). 

De 1940 a 1942 organizou, junto com líderes industriais como Roberto Simonsen e Euvaldo Lodi, a fundação do 

Serviço Nacional de Aprendizado Industrial (SENAI) e foi seu primeiro diretor, tendo exercido o cargo até 

falecer, segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME).  
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 Nota-se que o livro didático do Sistema S, nesse período, era uma produção das 

próprias entidades. Elas produziam seus próprios instrumentos por causa da escassez de livros 

específicos para a educação profissional que estava ainda se estruturando aos novos moldes 

do processo de industrialização (SENAC-SP, 2006). O Portal do SENAC afirma ainda que 

para resolver essa “ausência de livros voltados às áreas de conhecimento dos cursos, as 

entidades mimeografavam lições, textos, páginas educativas, folhas de exercícios, mapas, 

provas e apostilas” (SENAC-SP, 2006). Destaca-se também que as entidades do Sistema S, 

para orientações pedagógicas aos professores, utilizavam o Quadro Didático, um mural com 

informações sobre a metodologia de ensino, avaliações, calendário acadêmico, entre outras, 

disponibilizado na sala dos professores (SENAC-SP, 2006). 

 Com a LDBEN/1961, que estabeleceu a equivalência dos cursos técnicos com o 

ensino secundário, as entidades SENAI e SENAC passaram a oferecer curso ginasial e cursos 

técnicos, permitindo o ingresso em cursos superiores aos alunos (aprendizes e operários) 

concluintes (CAIRES; OLIVEIRA, 2016). Contudo, Cury et al. (1982) explicam que o ensino 

técnico-profissional dos cursos industrial e comercial foi marcado mais pela 

profissionalização, com doses diluídas de educação geral, com fixação em disciplinas e 

programas mais focados com problemas técnicos. Os autores afirmam ainda que apesar da 

equivalência prescrita na LDBEN/1961, ela não se efetivou na prática, pois o ensino médio 

ficou centrado na formação propedêutica e formativa, enquanto o ensino técnico, apesar de 

certa elevação no nível educacional – deslocamento para o ensino médio –, continuou voltado 

para qualificação de mão de obra para o mercado de trabalho. Desta forma, o sistema de 

ensino oficial passou a se preocupar mais com os cursos de formação geral para continuidade 

dos estudos, enquanto o SENAI e o SENAC tratavam mais dos cursos rápidos de 

aprendizagem para o mercado de trabalho.  

 O método de ensino em Séries Metódicas Ocupacionais (SMO) teve papel 

hegemônico nos serviços de aprendizagem industrial e comercial, até 1955, segundo Müller 

(2005). Nessa época, as entidades do Sistema S ministravam a atividade conhecida como o 

“Método de Instrução Individual”, que faz parte da SMO, usando como material didático um 

conjunto de folhas individuais de instrução. Segundo Müller (2005), esse método permitia a 

seleção da técnica a ser usada, conforme a capacidade e nível de maturidade dos alunos para a 

qualificação dos trabalhadores. O aluno executava cada tarefa relacionada à sua profissão, 

com a missão de concluir todas as principais tarefas, para atingir o objetivo final do exercício. 

Na Instrução Individual, o aluno tinha que estudar detalhadamente a tarefa a ser executada, 

antes de participar das oficinas, relacionando teoria e prática no processo de aprendizagem. 
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 A metodologia, “conhecida como Trainning Within Industry (TWI), criada por 

especialistas norte-americanos para formação acelerada de trabalhadores para as indústrias”, 

juntou-se às Séries Metódicas Operacionais (SMO) e passou a ser usada no ensino industrial e 

comercial (MÜLLER, 2005, p. 16). A autora afirma ainda que ambos os métodos, SMO e 

TWI, se diferenciavam entre si pela prática de ensino: os TWI priorizavam, exclusivamente, o 

aprendizado prático nas oficinas, dispensando a formação geral. O SMO propunha um ensino 

da parte teórica e prática de disciplinas técnicas integrada com a formação geral. Todavia, os 

dois métodos atendiam ao capitalismo por reproduzirem a divisão de trabalho do sistema 

produtivo, segundo Müller (2005).  

  O TWI era ensinado, preferencialmente, no chão da fábrica, cujo instrutor tinha que 

passar cada tarefa por meio de quatro passos ou operações de treinamento, a saber: 

preparação, apresentação, aplicação e teste. Esses passos eram lecionados sempre nessa 

sequência. Para Huntzinger (2005), o primeiro passo preparava o aluno para aprender; o 

segundo passo servia para instruir o aluno; o terceiro passo verificava se havia erros; e no 

quarto passo era feita a avaliação final da Instrução do Trabalho. Os materiais didáticos 

utilizados eram os manuais de treinamento e os cartões de Instrução de Trabalho que serviam 

para orientar os Instrutores. Os programas do TWI introduziram o método do “aprender 

fazendo”, que significa resolver os problemas no trabalho com o apoio de um instrutor 

treinado (HUNTZINGER, 2005). Esse método do “aprender fazendo” se tornou parte 

integrante da filosofia pedagógica do Sistema S.  

 Desde sua criação, os alunos formados pelo Sistema S eram capacitados pelo método 

de qualificação com características do modelo Taylorista/Fordista de organização e gestão 

produtiva quando entrou em crise nos anos 1980, por não mais garantir a reprodução do 

capital. Com a globalização, a competição entre os mercados ficou mais acirrada, culminando 

na adoção do modelo flexível de produção, denominado de toyotismo. Esse modelo exigiu um 

novo perfil do trabalhador, como também produtos de melhor qualidade e maior flexibilização 

nos processos de produção e de trabalho (HARVEY, 2006). Tal mudança provocou a 

transferência da concepção de qualificação profissional para a formação de competências, 

identificando a educação profissional como meio de aprimoramento do capital humano. 

Deluiz (2001) explica a diferença entre esses dois conceitos:  

O conceito de qualificação relacionava-se no plano educacional, à escolarização 

formal e aos seus diplomas correspondentes, e no mundo do trabalho, a grade de 

salários, aos cargos e à hierarquia das profissões [...]. No modelo de competências 

importa não só a posse dos saberes disciplinares escolares ou técnico profissionais, 

mas a capacidade de mobilizá-los para resolver problemas e enfrentar os imprevistos 

na situação de seu trabalho. Os componentes não organizados da formação, como as 



 

    64 

 

 

qualificações tácitas ou sociais e a subjetividade do trabalhador, assumem extrema 

relevância (DELUIZ, 2001, p. 2). 

 

 Desta forma, o trabalho formal, prescrito e fragmentado, conforme o conceito de 

qualificação, pautado em convenções coletivas que classificam os postos de trabalho, cede 

lugar a um trabalho de diagnóstico, prevenção, decisão e interferência em relação a um dado 

problema a ser solucionado (DELUIZ, 1996). Para tal, necessita-se de conhecimentos 

científicos, técnicos e táticos próprios à gestão individualizada nas relações de trabalho. 

  As entidades do Sistema S foram impactadas com esse novo modelo de produção 

flexível, que exigia preparar o trabalhador para a flexibilidade, o imprevisto, a polivalência, 

cobradas pelo setor produtivo, na medida em que ministravam uma formação única e sólida 

focada para empregos estáveis. Apesar de dispor dos aparatos técnicos, laboratórios, oficinas 

e deter conhecimento de tecnologias de produção de currículos e materiais didáticos, estavam 

desalinhados com a nova lógica do setor produtivo. 

 A educação profissional de nível médio, no Sistema S, passou a adotar o 

desenvolvimento de competências à formação dos trabalhadores. Nesse contexto, "a formação 

profissional passa a capacitar indivíduos para que tenham condições de desempenhar os 

atributos adquiridos na vida social, escolar, pessoal e laboral, preparando-os para lidar com 

incertezas, flexibilizações e rapidez na resolução de problemas" (KUENZER, 1998). 

 Marise Ramos (2011) destaca que o conceito de competência, como regulador das 

práticas e projetos educativos, é um instrumento ideológico que contribui para o avanço de 

uma cultura neoliberal. A adequação da formação pela pedagogia das competências, 

direcionada ao atendimento exclusivo às demandas de mercado, restringem o processo de 

aprendizagem do sujeito social e político.  

 Deluiz (1996) coaduna com esse pensamento ao destacar os riscos no uso da pedagogia 

das competências. Para a autora, a construção de competências, com base às exigências de 

mercado, desconsidera que a formação profissional também é fruto das relações sociais e que as 

mesmas impõem limites e avanços no processo produtivo. Ela sinaliza ainda que a avaliação das 

competências e a sua certificação concentradas apenas nos resultados meramente individuais, 

parece paradoxal, já que algumas competências dependem da articulação de situações grupais 

para serem desenvolvidas. E por último, Deluiz (1996) afirma que o foco está mais em 

resultados do que com o processo de construção de competências propriamente. 

 Assim, o modelo de competências prioriza o trabalhador instrumentalizado para 

atender às demandas do processo do sistema produtivo flexível. Destaca-se que na sociedade 

do conhecimento e na pedagogia das competências para a empregabilidade, a Teoria do 
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Capital Humano é retomada para explicar o aumento das desigualdades no capitalismo dos 

anos 1980, transferindo a responsabilidade do desemprego aos trabalhadores. O “capital 

humano” precisa estar sempre atualizado para garantir sua empregabilidade e a vantagem 

competitiva das empresas frente à concorrência internacional.  

 Na metodologia do Sistema S observa-se, então, uma desconexão com a formação 

integral, que a academia defende, e o ensino profissional polivalente
20

, unilateral
21

 (trabalho 

mecanizado) e reflexivo, já que enfatiza na prática de aprendizagem a capacitação para 

responder as demandas imediatas do mercado. Para isso, o Sistema S se apropriou de um 

conceito da Escola Nova que é o “aprender fazendo”, porém o conceito foi ressignificado. No 

Sistema S, o “aprender fazendo” se refere à capacidade de realizar tarefas que são exigidas 

pelos patrões. Esse “aprender fazendo” instrumentaliza o trabalhador a uma série de respostas 

mecânicas para as necessidades da empresa em atendimento ao mercado.  

  Desta forma, a proposta pedagógica do Sistema S privilegia o desenvolvimento de 

competências profissionais, por meio do “aprender fazendo” para a expansão da percepção 

analítica, do raciocínio hipotético e da solução sistemática de problemas, por meio de 

atividades de perguntas, problemas e casos relacionados com a realidade, experiência e 

conhecimentos do aluno e do mercado. Mas, nesse contexto, como é constituído o material 

didático, subvencionado pelo Estado? O material didático do Sistema S só existe como 

apostilas e livros? O que esse material didático revela?  

  Esses questionamentos são relevantes no momento em que as entidades privadas do 

Sistema S firmaram-se ao longo dos anos com a subvenção do Estado, cumprindo importante 

função na oferta de cursos profissionalizantes em todo o Brasil. Essas entidades são mantidas 

por contribuições, que incidem sobre a folha de salários das empresas pertencentes às 

categorias correspondentes, sendo descontadas mensalmente para financiar atividades de 

formação profissional, saúde e lazer dos trabalhadores. O fato de receberem dinheiro público 

para ofertar cursos profissionalizantes torna-se relevante analisar o livro didático (apostilas) 

dos cursos técnicos de nível médio.  

 Na seção seguinte, o PRONATEC será analisado na busca de compreender de forma 

crítica a sua constituição enquanto política social, seus impactos em relação à educação 

profissional e ao Sistema S.  
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 O termo polivalente refere-se ao trabalhador capaz de executar diferentes funções sem o domínio pleno da 

formação técnica em oposição ao trabalhador politécnico que busca uma formação plena dos fundamentos 

técnicos e políticos, da prática e teoria.  
21

 A formação unilateral provocada pelo trabalho alienado e mecanizado, pela divisão social do trabalho é o 

oposto da formação omnilateral que se refere à formação humana em sua totalidade. 
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2.2 O Sistema S e o Pronatec: uma questão atual 

 Em 2004, o governo Lula estabeleceu estratégias para uma política nacional 

direcionada à educação profissional, por meio da Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica do Ministério da Educação, que tinham por base a revisão das políticas 

anteriores, com vistas a dar sequência aos estudos apresentados no Seminário Nacional de 

Educação Profissional – “Concepções”, realizado em 2003 (BRASIL, 2004). O documento 

“Proposta em Discussão - Políticas Públicas para a EPT”, com base nas discussões do 

Seminário, faz uma análise da legislação existente para a educação profissional, destacando o 

caráter ambíguo da expressão, que guarda a dimensão ampliada da formação humana, no 

termo “educação”, e a dimensão restrita da preparação do trabalhador, no termo 

“profissional”. O Decreto n.º 2.208/1997, destacado nesse documento, apontava a função da 

educação profissional como “qualificação e requalificação de trabalhadores”; o que foi 

regulamentada nos artigos 34º e 42º da LDBEN/1996. A partir destes dispositivos legais, o 

Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP) foi estabelecido pela Portaria 

MEC n.º 1.005/1997. Essas mudanças legais fizeram surgir o Plano Nacional de Educação 

Profissional (PLANFOR), com uma rede própria de entidades, que enfatizava a diminuição do 

desemprego, através da oferta de formação profissional, de forma permanente, qualificando 

ou requalificando a população, principalmente da classe mais pobre, diante de transformações 

produtivas (BRASIL, 1996, Art. 3º). O governo apostava que o PLANFOR resolveria os 

problemas do desemprego e subemprego, da baixa renda e da redução da produtividade da 

economia nacional. Porém, o PLANFOR recebeu fortes críticas por causa da falta de controle 

na distribuição de recursos e da baixa efetividade de garantir a colocação no mercado de 

trabalho. Os motivos disto foram a curta duração dos cursos e as próprias condições restritivas 

do mercado de trabalho à época (GONZALES, 2009). 

 Em 2008, o Plano Nacional de Qualificação (PNQ) foi criado pela Resolução 

CODEFAT n.º 575/2008, com a missão de suprir as lacunas, limitações e inadequações do 

PLANFOR. Para tal, o Plano incluía os Planos Territoriais de Qualificação (PLANTEQS), os 

Projetos Especiais de Qualificação (PROESQS) e os Planos Setoriais de Qualificação 

(PLANSEQS), viabilizados mediante convênios ou outros instrumentos legais pertinentes. O 

PNQ alcançou melhores resultados que o PLANFOR porque introduziu algumas mudanças 

pedagógicas como o aumento da carga horária que propiciou maior efetivação aos cursos, 

prioridade na articulação com o ensino básico, entre outras.  
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 O que vale ressaltar é que os debates de 2004 visavam, dentre outros pontos, a 

conexão entre formação profissional e ensino médio. Isto remete ao posicionamento de 

Frigotto (2010), como recorda o documento, que afirma haver tal conexão, porque é nesta 

etapa do ciclo da vida que os jovens devem ingressar no mundo do trabalho, devem participar 

dos processos produtivos como produtores, transformadores e trabalhadores. 

 Outro elemento interessante deste estudo basilar da política pública da educação 

profissional que se desenhava, além de abordar sob qual concepção deveria se dar a inspiração 

para a mesma, indicava a carência da base de infraestrutura para atender à perspectiva que 

pretendia. Ou seja, reconhecia três elementos fundamentais: (1) o dever do Estado em formar 

o cidadão e trabalhador, como preconizado pela Constituição Federal de 1988 e pela 

LDBEN/1996; (2) reforçar a noção de formação profissional vinculada à inserção do 

trabalhador no mercado de trabalho – em construção conceitual intencionalmente confusa 

com a de mundo do trabalho; (3) lançar um olhar para a necessidade de atender à deficiência 

de infraestrutura para a formação profissional. Um quarto tema, forte e tangente, é a 

correlação entre a formação profissional e o ensino médio, como mencionado anteriormente – 

e aqui precisaria mencionar a relação entre formação profissional, tecnológica e o ensino 

médio – porém, foge ao escopo momentâneo.  

 O documento apresenta alguns objetivos gerais e específicos que foram contemplados 

na política pública que se desenhava, a saber: Gerais são “reduzir as desigualdades sociais”; 

“assumir o desenvolvimento econômico como fundamental”; “incorporar como direito 

garantido a educação básica” e “comprometer-se com uma educação pública de qualidade” 

(BRASIL, 2004, p. 18-20). Específicos são “articular educação profissional e tecnológica com 

educação básica”; “integrar a educação profissional e tecnológica ao mundo do trabalho”; 

“promover a interação profissional e tecnológica com outras políticas públicas”; “recuperar o 

poder normativo da LDB”; “promover a reestruturação do sistema público de ensino médio 

técnico e de educação profissional e tecnológica”; “comprometer-se com a formação e 

valorização dos profissionais da educação profissional e tecnológica” (BRASIL, 2004, p. 21-

24). Esses objetivos, gerais e específicos, reaparecem na formulação da política social, 

intitulada Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). 

 Esse Programa, instituído pela Lei n.º 12.513/2011, foi uma iniciativa que reuniu 

políticas públicas de 15 Ministérios. Essa política social caracteriza-se como um conjunto de 

políticas articuladas para a área da Educação Profissional e Tecnológica, que inclui vários 

programas voltados para a juventude, que precisa de certificação e qualificação profissional, em 

concomitância ou subsequente ao ensino médio, tais como: Programa Nacional de Inclusão de 
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Jovens (PROJOVEM), Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação 

no Campo (PROCAMPO) e Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA). 

 O PRONATEC é uma política de governo por responder a determinadas demandas 

referentes à educação profissional, sem garantia de permanência, definida pela iniciativa do 

chefe de Estado. Seus principais objetivos são expandir democraticamente a oferta de cursos 

técnicos e de formação inicial e continuada, presencial e a distância; ampliar a rede física de 

atendimento da EPT; melhorar a qualidade de ensino médio público através da articulação 

com a educação profissional; aumentar as chances educacionais dos trabalhadores por meio 

de qualificação profissional; difundir os recursos pedagógicos para apoiar a oferta de cursos 

da educação profissional; e incentivar a articulação entre a política de EPT e as políticas de 

geração de trabalho, emprego e renda (BRASIL, 2011, Artigo 1º, parágrafo único). 

 O Programa compreende também uma série de subprogramas e ações de assistência 

técnica e financeira, para a expansão da educação profissional e qualificação dos trabalhadores, 

com ampla participação do Sistema S. Desses subprogramas e ações destacam-se: o Programa 

Brasil Profissionalizado; a expansão da Rede Federal; a Rede e-Tec Brasil; o Acordo de 

Gratuidade com os Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAI, SENAC, SESI e SESC); o 

Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) Técnico e Empresa; e a Bolsa Formação. 

 O Programa Brasil Profissionalizado, um subprograma do PRONATEC, criado por 

meio do Decreto n.º 6.302/2007 objetiva a ampliação da oferta e o fortalecimento da 

Educação Profissional e Tecnológica (EPT) integrada ao ensino médio nas redes estaduais, 

em parceria com o Governo Federal (PORTAL MEC, 2016). Segundo dados do Relatório de 

Gestão da SETEC, exercício 2013, houve um aumento das metas anuais de oferta de cursos 

técnicos no âmbito do Programa Brasil Profissionalizado, em 2011, foram 33.295 vagas; em 

2012, 90.563; e em 2013, um total de 172.321. Contudo, a partir de 2013, as matrículas 

ficaram abaixo das metas previstas, e este ano contabilizou apenas 43 mil matrículas, segundo 

o Painel de Controle do MEC.  

 Para Leandro Ramos (2014), esse resultado evidencia certa preferência dos estudantes por 

cursos de formação inicial e continuada, nas formas concomitante ou subsequente, em rede 

privada, na expectativa de inserção mais rápida no mercado de trabalho. O que nem sempre 

acontece. O autor destaca ainda que a falta de recursos dos estados para manter suas redes 

públicas, aumentou a parceria com a iniciativa privada na oferta de cursos, na forma 

concomitante, dificultando a execução do Programa Brasil Profissionalizado e a educação 

profissional integrada ao ensino médio. O Governo Federal ao negar o repasse de recursos 
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permanentes, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), transferiu 

às entidades privadas o controle sobre a formação dos estudantes (RAMOS, Leandro, 2014). 

 O PRONATEC, desde sua criação, vem expandindo a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica em todos os estados brasileiros, com atendimento em 

568 municípios. Atualmente, 644 unidades da Rede estão em funcionamento, oferecendo 

cursos de formação inicial e continuada, técnicos, superiores de tecnologia, de licenciaturas e 

de pós-graduação. De 2003 a 2010, foram construídas 214 novas escolas e incorporadas mais 

três, que somadas as 139 já existentes, totalizou 356 unidades, representando um aumento de 

154%, conforme o gráfico a seguir (PORTAL REDE FEDERAL/MEC, 2016).  

 

Gráfico 1 – Expansão de Unidades da Rede Federal de Educação Profissional 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora com dados extraídos do Portal Rede Federal/MEC, 2016. 

   

 De 2011 a 2014, foram construídas mais 208 escolas e incorporadas mais 14, 

totalizando 222 novas unidades, que adicionadas as 356 já existentes, chegaram a 578 escolas, 

significando um aumento de 62%. No período de 2015 a 2016, o aumento de 11,4% foi menos 

expressivo em relação aos períodos anteriores, com a adição de apenas 66 novas escolas. 

Levando-se em conta o período de 2002 a 2016, houve uma expansão significativa da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica de 460%. 
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 Com relação à Rede e-Tec Brasil, criada em 2007 como Escola Técnica Aberta do 

Brasil, sendo revista e alterada pelo Decreto n.º 7.589/2011, tem como objetivo oferecer 

cursos de formação inicial e continuada e cursos técnicos de nível médio, gratuitamente, nas 

redes públicas de ensino, na modalidade à distância (BRASIL, 2011, Art. 1º). Vale destacar 

que, em 2013, por meio da Portaria MEC n.º 562/2013 e da Resolução FNDE/CD n.º 55/2013, 

as entidades do Sistema S foram incluídas na Rede e-Tec Brasil para a oferta de vagas de 

educação profissional na modalidade à distância, por intermédio da Bolsa-Formação. Isso 

significou o aumento no repasse de financiamento público ao Sistema S, bem como a procura 

por cursos técnicos na forma concomitante e subsequente, desarticulada com o ensino médio. 

 Os subprogramas, que tratam do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), da Bolsa 

Formação e do Acordo de Gratuidade, relacionam-se diretamente com a ação de ampliação de 

vagas e expansão física do Sistema S. A efetivação dessa ação depende do repasse de recursos 

do fundo público disponibilizados por estes subprogramas para o oferecimento de vagas 

gratuitas no Sistema S.  

 O Fundo de Financiamento Estudantil, na modalidade de EPT, define duas formas de 

concessão de financiamento: o FIES Técnico, que financia cursos de formação técnica-

profissional de nível médio, para estudantes e trabalhadores, em rede privada como o Sistema S; 

e o FIES Empresa que oferece cursos FIC para os trabalhadores em escolas públicas e privadas 

(PORTARIA n.º 161/2013). Segundo Matoso (2016), o número de vagas no FIES vem sofrendo 

queda desde 2015 com apenas 278 mil vagas abertas, em comparação com as 732 mil vagas em 

2014. Em 2016, foram oferecidas 147 mil vagas, no primeiro semestre (Id., 2016). 

 No que se refere à Bolsa Formação, já mencionada no capítulo anterior, foi instituída 

com a Portaria nº 1.569/2011 com o propósito de ampliar a oferta de cursos técnicos de nível 

médio e a qualificação de trabalhadores. Possui duas modalidades: a Bolsa Formação 

Estudante e a Bolsa Formação Trabalhador. A primeira Bolsa Formação oferece cursos de 

educação profissional técnica em nível médio, nas formas concomitante, integrada ou 

subsequente, de 800 horas-aula ou mais, para estudantes de nível médio das redes públicas, 

trabalhadores, beneficiários dos programas federais e estudante com ensino médio completo 

da rede pública ou privada, na condição de bolsista integral. A segunda Bolsa Formação 

oferece cursos FIC, com 160 horas-aula, preferencialmente para trabalhadores e beneficiários 

do seguro-desemprego e dos programas de inclusão produtiva do Governo Federal. Foram 

oferecidas mais de 4,5 milhões de Bolsas Formação desde a criação do PRONATEC. O 

Sistema S (SENAC, SENAI, SENAR e SENAT) ofereceu mais de 3 milhões de Bolsas 
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Formação entre março/2011 a julho/2016, sendo que mais de 1 milhão foram do SENAC, 

representando 36%, segundo dados do Painel de Controle do MEC.  

 Vale mencionar que a participação dos Departamentos Regionais do SENAC no 

processo seletivo para a oferta de vagas gratuitas em cursos técnicos na forma subsequente, 

por meio de suas respectivas Unidades de Ensino, é formalizada a partir da apresentação de 

proposta de oferta de vagas gratuitas, no Sistema Nacional de Informações da Educação 

Profissional e Tecnológica (SISTEC). 

 Em 2008, o Governo Federal firmou um Acordo de Gratuidade, com quatro entidades 

que compõem o Sistema S – SENAI, SENAC, SESC e SESI. Entre as medidas do acordo está 

aplicação de dois terços das receitas líquidas do SENAI e SENAC na oferta de vagas gratuitas 

de cursos FIC e de EPTNM, para estudantes de baixa renda (renda familiar mensal até dois 

salários mínimos), matriculados ou egressos da Educação Básica ou trabalhadores – 

empregados ou desempregados (SISTEC/MEC, 2016). De 2011 a 2015, foram oferecidas 3,1 

milhões de vagas gratuitas pelas entidades do Acordo de Gratuidade, somente 406.804 mil 

(13%) vagas foram destinadas aos cursos técnicos, os 2,7 milhões (87%) foram oferecidas aos 

cursos FIC (SIMEC, 2016). Esses dados ratificam a maior adesão pelos cursos FIC, indicando 

uma falta de opção melhor aos alunos de baixa renda ou uma preferência dos estudantes e 

trabalhadores por esses cursos de curta duração, na expectativa de ingresso no mercado de 

trabalho. Isso evidencia uma formação fragmentada desvinculada de uma formação integral, 

reforçando a velha dualidade entre o ensino propedêutico e o ensino técnico.  

 Esse acordo configurou-se como uma política educacional de inclusão escolar 

referente à educação profissional por priorizar a valorização e a expansão da sua oferta de 

vagas gratuitas em atendimento as classes desfavorecidas.  

 Com relação à atuação das entidades ligadas ao Sistema S, a Lei do PRONATEC 

dispõe em seu Artigo 20º, alterado pela Lei n.º 12.816/2013, que os Serviços Nacionais de 

Aprendizagem integram o Sistema Federal de Ensino na condição de “mantenedores”, com 

liberdade para criar instituições de EPTMN, de formação inicial e continuada e de ensino 

superior, sob a supervisão e avaliação da União. Essas instituições têm autonomia para a 

criação de cursos e programas de Educação Profissional e Tecnológica (BRASIL, 2011, 

Artigo 20º, § 1º). Por outro lado, os Serviços Nacionais Sociais (SESI e SESC) podem criar 

unidades de ensino para a oferta de EPTNM e EJA integrada à educação profissional, somente 

com articulação direta com os Serviços Nacionais de Aprendizagem sob a supervisão e 

avaliação dos estados (BRASIL, 2011, Artigo 20-A).  
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 Essa alteração no Artigo 20º da Lei n.º 12.513/2011 colocando as entidades do Sistema 

S como “mantenedoras” vem atender às necessidades de ampliação de vagas e de expansão de 

escolas dessa rede de ensino, porém reforça ainda mais a transferência da gestão das redes 

públicas de educação profissional para esse segmento privado sob a hegemonia do capitalismo.

 O repasse de dinheiro público para a ampliação de oferta de vagas gratuitas ao Sistema 

S, através dos subprogramas mencionados anteriormente, desperta ainda mais o interesse pela 

análise do livro didático utilizado nos cursos técnicos desse sistema de ensino paralelo.   

 

2.2.1 Material didático do Sistema S  

 A elaboração dos materiais didáticos deve estar alinhada com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio (DCNEPTNM) 

e com os currículos dos cursos da educação profissional que são norteados por documentos 

elaborados pelo MEC.  

 As Diretrizes Curriculares dispõem que “os cursos de EPTNM têm por finalidade 

proporcionar ao estudante conhecimentos, saberes e competências profissionais necessários 

ao exercício profissional e da cidadania, com base nos fundamentos científicos, tecnológicos, 

sócio-históricos e culturais”, conforme Artigo 5º da Resolução nº. 6/2012.  Nesse sentido, os 

materiais didáticos devem contribuir para essa formação profissional, bem como atender os 

princípios norteadores da DCNEPTNM.   

 As entidades do Sistema S, em especial o SENAC, oferecem cursos técnicos de nível 

médio que constam no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do PRONATEC, organizados 

pelo MEC. O fato de cada Departamento Regional (DR) do SENAC estar situado em 

diferentes cidades com mercados de trabalho diferenciado, que demanda profissionais com 

perfis variados de acordo com as características locais, considerou inviável a produção de 

material didático específico para os cursos que constam no Catálogo do PRONATEC. Diante 

disso, o Departamento Nacional (DN) do SENAC elabora apostilas próprias e listagem de 

livros produzidos com o selo SENAC Editoras que são oferecidos nos seus cursos técnicos.  

 Destaca-se ainda que as instituições parceiras, do Programa, têm permissão para 

elaborar seus próprios materiais didáticos para os cursos FIC e técnicos de nível médio. Desta 

forma, essas instituições têm autonomia para criar seus próprios materiais sem, contudo, haver 

qualquer dispositivo legal para o controle da qualidade desses materiais. É importante lembrar 

também que o material didático na Lei n.º 12.513/2011 é mencionado apenas no item Bolsa 
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Formação e na Portaria n.º 817, de 13 de agosto de 2015, que dispõe sobre a oferta da Bolsa-

Formação, com direito de receber material didático gratuito no âmbito PRONATEC. 

 Na próxima seção, discutem-se as metas e estratégias do PNE 2014-2024 relacionadas 

com o PRONATEC, cujo material didático é citado. 

 

2.2.2 O Pronatec no PNE 2014-2024 

 Muitas das ações que tratam do PRONATEC estão previstas no atual Plano Nacional de 

Educação – PNE (2014-2024). Estas ações estão dispostas, especialmente nas metas 3, 8, 10 e 

11, cabendo uma análise sobre elas. Contudo, não cabe aqui fazer uma análise completa dessas 

metas, apenas destacaremos alguns resultados e estratégias relacionadas com o PRONATEC 

especificamente. Então, no que se refere a meta 3, que trata da universalização do atendimento 

escolar para jovens de 15 a 17 anos e o aumento de matrículas no ensino médio, ainda está 

longe de ser alcançada (BRASIL, 2014). Segundo o Observatório do PNE, na primeira submeta 

apenas 82,5% dos jovens permanecem no ensino médio, faltando 17,5% para se atingir a meta 

de 100% até 2016. Na segunda submeta, a situação é mais grave, somente 61,4 dos jovens de 15 

a 17 anos estão matriculados na idade certa no ensino médio, cuja meta a ser atingida é 85% até 

2024. Esses resultados impactam diretamente o PRONATEC, em vistas dos cursos técnicos 

serem direcionados aos estudantes do ensino médio. 

 Na meta 8 objetiva-se elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, em 

no mínimo 12 anos até 2024, para as populações excluídas e mais carentes, declaradas pela 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (BRASIL, 2014). O aumento da 

escolaridade dessas populações ainda está longe de ser atingido. Segundo os dados do 

Observatório do PNE, a escolaridade média das populações do campo, dos negros, dos 25% 

mais pobres e da região Nordeste de menor escolaridade, variam entre 8,2 a 9,5 anos, ou seja, 

distantes dos 12 anos prescritos. Uma questão que deve ser considerada é que a redução da 

desigualdade não pode ser pautada apenas nos anos de escolaridade, mas também no padrão 

de qualidade do ensino oferecido. A estratégia 8.4 dessa meta versa sobre a expansão da 

oferta gratuita por parte das instituições vinculadas ao Sistema S, conforme acordo 

estabelecido em 2008, cujas ações ligadas ao PRONATEC estão associadas a esse pacto. O 

Programa expandiu o número de vagas gratuitas nos cursos técnicos, na forma concomitante 

ao ensino médio, entre 2010 a 2014, de 112 mil para 213,4 mil matrículas, representando uma 

expansão de 91% na rede privada. Desses 91%, a maior parte foi atendida pelas entidades do 

sistema sindical (OBSERVATÓRIO DO PNE, 2015).   
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 Com relação à meta 10, que visa oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) 

das matrículas de EJA, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação 

profissional (BRASIL, 2014), os dados são alarmantes. Tanto no ensino fundamental como no 

ensino médio os resultados são incipientes, tendo oferecido 0,4% e 3,3% de matrículas em 

2014 respetivamente (OBSERVATÓRIO DO PNE, 2015). Muito longe da meta de 25% a ser 

atingida até 2024. Esses resultados mostram que o ensino médio integrado à educação 

profissional ainda é uma utopia, o que reforça a procura por cursos técnicos na forma 

subsequente, na rede privada, como nas entidades do Sistema S. Destaca-se ainda a estratégia 

10.7 que trata, entre outras coisas, sobre fomentar a produção de material didático para a EJA. 

Apesar da criação do Programa Nacional do Livro Didático para EJA, não há ainda foco 

específico na articulação com a educação profissional, segundo Ricardo Martins (2015). 

 Já a meta 11, que trata especificamente da educação profissional, tem como meta 

triplicar as matrículas nessa modalidade de ensino, em pelo menos 50% (cinquenta por cento) 

da expansão na rede pública (BRASIL, 2014). Houve um aumento significativo de matrículas 

na educação profissional de nível médio, nas modalidades integrada, concomitante e 

subsequente, de 1,2 para 1,7 milhão de matrículas, entre 2011 a 2014, ou seja, a partir do 

PRONATEC, conforme dados do Observatório do PNE. Quanto à estratégia 11.6 que trata da 

oferta de matrículas gratuitas por entidades privadas de formação profissional, como o 

Sistema S, o acompanhamento dessa estratégia ainda é parcial, pois os dados das matrículas 

gratuitas ainda não são contemplados no Censo Escolar que considera apenas o convênio com 

o setor público (OBSERVATÓRIO DO PNE, 2015). Esse monitoramento, então, é feito a 

partir dos próprios dados fornecidos por cada entidade privada, deixando dúvidas com relação 

à transparência no processo de gratuidade. O ensino técnico-profissional, promovido nas 

entidades do Sistema S, parece estar focado, principalmente, na funcionalidade do mercado de 

trabalho, em oposição à formação integrada. Nesse sentido, a fragmentação da educação 

profissional é estimulada no PNE ao colocar como meta a expansão de vagas gratuitas em 

entidades privadas que direcionam a formação profissional para o mercado de trabalho, 

desvinculada do ensino médio.  

 A estratégia 11.14 alude sobre o Sistema Nacional de Informações da Educação 

Profissional e Tecnológica (SISTEC), mantido pelo MEC. O SISTEC disponibiliza, 

mensalmente, informações sobre escolas que ofertam cursos técnicos de nível médio, seus 

cursos e alunos desse nível de ensino, como também apresenta cursos de formação inicial e 

continuada (FIC). As unidades de ensino da EPTNM como, por exemplo, as entidades do 

Sistema S, podem ser credenciadas no sistema, independentemente da sua categoria 
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administrativa (pública e privada), sistema de ensino (federal, estadual e municipal) e nível de 

autonomia. Além de servir de referência aos alunos na escolha da instituição, os órgãos 

competentes de cada sistema de ensino dispõem de um importante instrumento para atestar a 

validade nacional dos diplomas. Porém, ainda faltam informações sobre as demandas do 

mercado de trabalho para articular a oferta de formação das instituições especializadas em 

educação profissional aos dados do mercado. 

 O PRONATEC, de 2011 a 2014, ampliou a oferta de vagas da educação profissional, 

nas redes públicas e privadas, com a realização de mais de 8,1 milhões de matrículas, entre 

cursos técnicos e de qualificação profissional, em mais de 4.300 municípios (PORTAL MEC, 

2016). Em 2013, o Programa já havia atendido 70% da meta prevista de 8 milhões de vagas 

até 2014. Segundo o Portal, em 2015, foram mais de 1,2 milhão de matrículas. Nesse 

contexto, de 2011 a 2015, foram realizadas mais de 9,3 milhões de matrículas, sendo que as 

vagas nos cursos FIC representaram 62% (6,6 milhões), enquanto os cursos técnicos 38% (2,7 

milhões) desse total (PORTAL MEC, 2016). Esse resultado demonstra a supremacia dos 

cursos FIC sobre a formação técnica. Além do mais, os cursos técnicos de nível médio, na sua 

maioria, são oferecidos na forma concomitante e subsequente, o que inviabiliza a implantação 

da educação profissional integrada ao ensino médio. Para 2016 foi estabelecida a meta de 2 

milhões de matrículas, tendo realizado 270 mil matrículas até junho desde ano, segundo o 

Portal do PRONATEC. Essa redução de matrículas é proveniente da atual crise econômica do 

Brasil, representada por um cenário de descontrole político, financeiro e social que culminou 

no retorno da inflação e no aumento da taxa de desemprego que chegou a 10,9% no primeiro 

trimestre de 2016, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 Segundo Caires e Oliveira (2016, p.171), a Confederação Nacional dos Trabalhadores 

em Educação (CNTE) apontou alguns riscos no desenvolvimento da educação profissional 

com a adoção do PRONATEC, tais como: a flexibilização do papel do Estado, sem dimensão 

explícita, na oferta pública e gratuita da EPTNM; o incentivo a reserva do mercado 

educacional, direcionando o estudante para o ingresso nos financiamentos estudantis em 

contraposição ao acordo para o aumento do número de matrículas gratuitas, no Sistema S; a 

redução da expansão de instituições públicas de educação profissional; e o reducionismo 

curricular da formação para o trabalho, por meio de cursos técnico-profissionais aligeirados. 

Outras questões críticas do PRONATEC, destacadas por Roberto Silva (2012), se refere à 

transferência de recursos públicos para instituições privadas e à oferta de cursos pontuais de 

curta duração, desvinculados com uma formação de qualidade. Esse caráter privatista do 

PRONATEC deixa de organizar uma educação profissional efetivamente pública. 
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2.3 O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC 

 O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) foi criado pelo Decreto-

Lei n.º 8.621, de 10 de janeiro de 1946, por intervenção do Estado, que estava preocupado em 

engajar as indústrias na qualificação de seus empregados, obrigando-as a assumir os custos 

dessa formação. "Esse fato decorreu da impossibilidade de o sistema de ensino oferecer a 

educação profissional de que carecia a indústria e da impossibilidade de o Estado alocar 

recursos para equipá-lo adequadamente" (Romanelli, 2010, p. 155). 

 A necessidade de formação para o comércio foi ocasionada pela urbanização que 

ampliou a necessidade de serviços de saúde, educação, saneamento, alimentação, habitação e 

transportes, em consequência, o comércio se diversificou para atender a população local. Isso 

provocou modificações na cadeia produtiva que passou a fabricar diferentes produtos, 

principalmente, têxteis, alimentos e bebidas para o consumo interno. Dessa forma, os ramos 

comerciais de varejo, atacado e misto se consolidaram nesse período, no Brasil, criando a 

necessidade de mão de obra comercial.  

 O SENAC surgiu para atender essa demanda, com a finalidade de manter os cursos de 

aprendizagem comercial, bem como os cursos de continuação ou práticos e de especialização 

para os empregados adultos do comércio, não sujeitos à aprendizagem (BRASIL, 1946, § 

Único), sob a coordenação da Confederação Nacional do Comércio (CNC). No mesmo ano, o 

Ensino Comercial foi regulamentado, determinando que os estabelecimentos comerciais, com 

mais de nove empregados, deveriam empregar e matricular trabalhadores menores nas escolas 

de aprendizagem do SENAC, para formação profissional, até o limite máximo de dez por 

cento do total de empregados (BRASIL, 1946). Para esses jovens comerciários, de 14 a 17 

anos, eram ofertados cursos de prática de comércio e de escritório, como curso preparatório 

para os que não tinham concluído o primário. Já os cursos de especialização para balconistas, 

arquivistas, calçados e ferragens, caixas-tesoureiro, taquígrafos e datilógrafos, eram 

direcionados para maiores de 18 anos (SENAC-SP, 2016). 

 Nesse contexto, o SENAC surgiu para oferecer uma formação profissional aos 

comerciários, com conteúdo básico para o exercício de determinadas funções, ou seja, um 

ensino de pouca qualificação direcionado ao mercado em expansão. Os cursos técnico-

profissionais eram essencialmente práticos, reforçando a dualidade entre ensino secundário 

para as elites dominantes e ensino profissional destinado aos filhos dos trabalhadores 

(CIAVATTA; RAMOS, 2011). Observa-se que a proposta de ensino do SENAC aponta para 

alguns interesses do Estado como favorecer a classe burguesa, ao empresariado, por meio de 
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uma formação de trabalhadores para ocupar empregos de baixa qualificação, com baixos 

salários, demonstrando nitidamente a clara distinção de classes. A adaptação acelerada dos 

trabalhadores às novas exigências no processo de produção, promovida pela parceria entre o 

Estado e o empresariado a favor do desenvolvimento nacional, refletiu de forma negativa na 

formação profissional. 

 Em 1967, o Regulamento do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) 

foi aprovado para realizar e organizar o ensino para o comércio em escolas ou centros 

instalados e mantidos pela Instituição. Dois anos depois, foi criado o Centro Nacional de 

Aperfeiçoamento de Pessoal para a Formação Profissional (CENAFOR), vinculada ao MEC, 

com o objetivo de “preparar docentes, técnicos e especialistas, no âmbito da formação 

profissional, [...] e prestar assistência técnica para a melhoria e a expansão dos órgãos de 

formação e aperfeiçoamento de pessoal” (RAMOS, Marise, 1995). Ressalta-se que a 

formação de professores para a educação profissional, até hoje, continua desprovida de 

maiores definições no âmbito das políticas educacionais. 

 O SENAC intensificou a criação de cursos profissionalizantes
22

, em conformidade ao 

tecnicismo, para suprir as demandas de formação profissional para o trabalho em atividades 

do comércio de bens, serviços e turismo. Assim, novos cursos profissionalizantes foram 

lançados como Garçom, Cozinheiro, Barman, Porteiro-Recepcionista, Secretaria Comercial, 

Decoração de Interiores, Guia de Turismo, Técnico de Turismo, Secretário de Administração 

de Hotéis e Restaurantes, Chefia de Liderança, Almoxarife entre outros (SENAC-SP, 2016).  

 Desde o início de sua criação, o SENAC teve o seu custeio definido pelo Estado, por 

meio de contribuição compulsória. Além disso, o SENAC recebeu dotações orçamentárias 

públicas para a sua organização e estruturação inicial. Essas iniciativas demonstram que o 

governo buscou parcerias para impulsionar o desenvolvimento industrial interno do Brasil, 

que através do repasse de recursos públicos para o setor privado (Sistema S), acabou por 

beneficiar a privatização da educação profissional em detrimento do ensino público desta 

modalidade de ensino. 

 Com a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 240º, a natureza privada do 

Sistema S foi constitucionalizada, garantindo à forma de funcionamento do SENAC e das 

demais entidades desse sistema, seus objetivos, seus recursos e a forma de arrecadação. Com 

isso, o SENAC, apesar de instituição privada, funciona e se desenvolve a partir do erário 
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 A Lei n.º 5.692/1971 institui a profissionalização universal e compulsória para o ensino secundário, 

substituindo “ensino profissional” para a nomenclatura “ensino profissionalizante” na tentativa de superar o 

estigma da educação profissional à classe menos favorecida (BRASIL, 1997). 
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público, com a missão de oferecer cursos de formação inicial e continuada ou qualificação 

profissional, de educação profissional técnica de nível médio e de educação profissional 

tecnológica, de graduação e de pós-graduação. Os valores investidos no Sistema S, em 

especial no SENAC, são fruto de contribuições dos próprios trabalhadores e de contratos de 

Gestão entre o Estado e os empresários, então, por que os cursos oferecidos ainda são pagos? 

Já que as entidades do Sistema S são subvencionadas pelo Estado. Vale lembrar que os 

subprogramas de gratuidade apresentados na seção anterior, atendem apenas uma pequena 

parcela da população carente. 

 Frigotto (2011, p. 246-247), em debate sobre o uso do dinheiro público pela iniciativa 

privada, afirma que “[...] o Sistema S, em 2010, mobilizou aproximadamente 16 bilhões (de 

reais) de recursos públicos, somando-se os recolhidos compulsoriamente pelo Estado e a ele 

repassados, e a venda de serviços ao setor público”. Frigotto (2011) argumenta ainda que as 

arrecadações realizadas pelo Sistema S ultrapassam valores pagos, por exemplo, ao Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) e à Bolsa Família.  

 Segundo o site do Tribunal de Contas da União (TCU), em 2015, o Sistema S 

arrecadou R$ 17 bilhões, sem contar com os valores obtidos com os cursos pagos. Esses 

indicadores mostram certo acúmulo de recursos que fere a finalidade primária do Sistema S 

que deveria ser uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. 

 Para Paduan (2008), as entidades do Sistema S sofreram um desvirtuamento, ao longo 

de sete décadas por cobrar a maioria de seus cursos. Além disso, vários empresários estão 

insatisfeitos com a administração do Sistema S, sendo contra a contribuição compulsória, 

preferindo oferecer treinamento próprio aos seus funcionários, conforme pesquisa realizada 

por Paduan (2008). 

 Uma forma de resolver essa questão foi o acordo firmado entre o governo e as quatro 

entidades do Sistema S (SENAI, SENAC, SESI e SESC), em 2008, com a finalidade de 

aumentar a oferta de cursos gratuitos. Porém, essa medida está longe de resolver a questão do 

repasse de dinheiro público ao Sistema S. Nota-se que as entidades do Sistema S possuem 

certa autonomia na gestão dos recursos públicos recebidos, apesar de seus funcionamentos 

serem regulamentados pelo Estado. Fica, então, a seguinte questão: Até que ponto o SENAC 

está a serviço do Estado, da sociedade ou dos empresários? 

 A oferta de cursos gratuitos aos jovens e trabalhadores de baixa renda, por meio da 

Bolsa Formação fruto da parceria SENAC/PRONATEC, foi diretamente afetada com a crise 

econômica. Esse programa sofreu cortes de recursos e ajuste fiscal do Governo, em 2015. Isso 

resultou em significativa redução no orçamento do MEC, que provocou o atraso na pactuação 
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de vagas, sendo oferecidas somente no segundo semestre de 2015. Esse evento explica a 

redução de 72,3% no volume de matrículas executadas pelo SENAC/PRONATEC, em 

relação a 2014 (SENAC-DN, 2015). Isso mostra a dependência direta do SENAC em relação 

ao recurso público que, conforme sua conveniência atua nos moldes do capitalismo 

neoliberal, como, por exemplo, na venda de cursos. 

 Segundo os dados consolidados das unidades regionais do SENAC, pelo 

Departamento Nacional, foram realizadas 1,4 milhão de matrículas em projetos e cursos 

profissionais para jovens e adultos em mais de 2.230 municípios, em 2015. Do total de 1,4 

milhão, 638 mil são matrículas que fazem parte do Programa SENAC de Gratuidade (PSG) e 

142 mil do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), que 

juntos atenderam 780 mil brasileiros com vagas gratuitas em cursos técnicos e de formação 

inicial e continuada, conforme o Relatório Geral do SENAC, 2015. O total de atendimentos 

soma 2,6 milhões de matrículas. Considerando que 8,1 milhões de jovens de 15 a 17 anos 

cursam o ensino médio, no Brasil, segundo o Censo Escolar de 2015 (MEC/INEP, 2016), a 

oferta de 780 mil matrículas gratuitas é muito baixa, levando-se em conta a parcela de jovens 

de baixa renda não assistida. 

 O Relatório informa ainda que o SENAC-RJ, com 39 unidades, totalizou 86 mil 

matrículas concluídas, sendo 60 mil em cursos FIC, 25 mil nos cursos EPTNM e 1,2 mil no 

ensino superior. Observa-se mais uma vez a maior adesão pelos cursos FIC, que não fornecem 

uma educação omnilateral formadora de sujeitos autônomos e protagonistas da cidadania, 

mas focalizada no mercado de trabalho. 

 A área de Gestão e Negócios, objeto desse estudo, obteve o maior número de 

matrículas nas diversas modalidades de educação profissional, em comparação com os demais 

eixos tecnológicos, em 2015, totalizando 30 mil e 392 mil matrículas no SENAC-RJ e 

SENAC-DN respectivamente, conforme a tabela abaixo: 

 

Tabela 1 - Distribuição das matrículas concluídas por eixo tecnológico 

DN/ 

DR 

Gestão e 

Negócios 

Ambiente 

e Saúde 

Informação  

e Comunicação 

Turismo, 

Hospedagem e 

Lazer 

Desenv. 

Educacional 

e Social 

Produção 

Cultural e 

Design 

Produção 

Alimentícia 

Brasil 392.838 208.614 158.772 114.983 103.858 86.602 29.204 

RJ 30.050 15.639 7.016 9.820 4.730 9.073 2.592 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados extraídos do Relatório Geral SENAC 2015. 
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 A Educação Profissional e Tecnológica do SENAC se desenvolve por meio de cursos, 

programas e ações extensivas que se organizam por eixos tecnológicos, conforme tabela 

acima, possibilitando a construção de diferentes Itinerários Formativos. No caso da área de 

Gestão e Negócios são oferecidos, entre outras modalidades, cursos de EPTNM, estruturados 

em módulos, como Técnico em Administração, Técnico em Contabilidade, Técnico em 

Logística, Técnico em Recursos Humanos e Técnico em Segurança do Trabalho. Para se 

inscrever em algum desses cursos técnicos de nível médio do SENAC, tanto nos módulos de 

qualificação técnica como na habilitação técnica, o candidato deverá estar cursando, no 

mínimo, a 2ª série do ensino médio, além de apresentar a documentação exigida. 

 Segundo o Relatório Geral do SENAC 2015, foram realizadas 1,1 milhão de 

matrículas, sendo 151 mil em cursos de EPTNM. Das 151 mil matrículas, 25 mil foram 

concluídas no SENAC-RJ. Desse total de 25 mil, a maioria das matrículas foi em cursos 

técnicos de nível médio da área de Gestão e Negócios. 

 

Tabela 2 – Quadro de cursos de EPTNM da área de Gestão e Negócios com mais 

matrículas em 2015 

CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO 

Técnico em Administração 

Técnico em Segurança do Trabalho 

Técnico em Informática 

Técnico em Logística 

Técnico em Enfermagem 

Técnico de Contabilidade 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados extraídos do Relatório Geral SENAC 2015. 

 

  Segundo a tabela acima, os cursos mais procurados da área de Gestão e Negócios são 

Técnico em Administração, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico de Contabilidade e 

Técnico em Logística. O curso Técnico em Administração do SENAC, por ser um dos mais 

procurados pelos alunos do ensino médio, é objeto de estudo dessa pesquisa. Esse curso é 

ministrado na forma subsequente ou concomitante ao ensino médio, e faz parte do eixo 

tecnológico de Administração do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do MEC, em 
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consonância com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), ou seja, em sintonia com as 

demandas do mundo do trabalho. Os alunos ao escolherem esse curso, buscam uma formação 

técnica na expectativa de inserção no mercado de trabalho. 

 Vale lembrar que a formação em Administração foi acentuada pela necessidade de 

mão de obra especializada para a organização das mudanças econômicas e administrativas, 

realizadas no início do governo Vargas, durante o processo de transição de um estágio agrário 

para a industrialização. Outro fator importante para a valorização do ensino em Administração 

se deu com a criação do Instituto de Desenvolvimento da Organização Racional do Trabalho 

(IDORT), com base nos moldes do Taylorismo, segundo Santiago (1995), com fins de 

organizar os processos de trabalho industrial. Santiago (1995) afirma ainda que o surgimento 

de uma possível ciência em Administração trouxe a necessidade de uma formação formal 

nessa área, em substituição à improvisação por técnicas científicas. Nesse contexto, a 

formação de pessoal para atuar em escritórios se tornou necessária, em virtude do aumento do 

varejo e do serviço da administração pública.    

 Segundo as Diretrizes da Educação Profissional do SENAC (SENAC-DN, 2014), os 

cursos ofertados pela instituição estão em consonância com os princípios da Educação 

Profissional enunciados pela LDBEN/1996 e pelas normas estabelecidas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais de Educação Profissional de Nível Médio (Resolução CNE/CEB nº 

6/2012) que preconiza uma Educação Profissional mais ampla e politécnica, nas dimensões do 

trabalho, da tecnologia, da ciência e da cultura. No que se refere à LDBEN/1996, vale destacar 

dois artigos, dos Capítulos II e III: 

 

Art. 36-A – estabelece que o ensino médio, atendida a formação geral do educando, 

poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas. 

 

Art. 40 – estabelece que a educação profissional será desenvolvida em articulação 

com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em 

instituições especializadas ou no ambiente de trabalho (BRASIL, 1996, artigo 36º-A, 

Cap. II e artigo 40º, Cap. III). 

 

 Esses dois dispositivos legais evidenciam que quaisquer possibilidades de articulação 

entre o ensino médio e a educação profissional podem ser realizadas, assim como a completa 

desarticulação entre eles (MEC/SETEC, 2007). Como é o caso do ensino profissional, 

promovido pelo SENAC, nos cursos técnicos de nível médio, que são cursados na forma 

concomitante ou subsequente, sem articulação com o ensino médio. Com exceção dos casos 

em que há convênio ou acordo de cooperação técnica e intercomplementaridade, para a 

execução de projeto pedagógico integrado. “O Art. 20-A da Lei nº 12.816/2013 autoriza a 
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parceria do SENAC com o Serviço Social do Comércio (SESC), segundo proposta 

pedagógica integrada SESC-SENAC” (SENAC-DN, 2014, p. 16-17).  

 Os projetos pedagógicos de cursos (PPC) do SENAC promovem “o saber fazer, 

envolvendo todas as dimensões do ser humano (cognitiva, socioafetiva e psicomotora), numa 

perspectiva integradora, que vá além da mera reprodução de conteúdos” (SENAC-RJ, 2016, 

p. 6, grifo do autor). Sua metodologia pedagógica visa o desenvolvimento de competências
23

 

por meio do “aprender fazendo”, incluindo situações de aprendizagem que estimulem o 

estudante a pensar, agir e aprender com autonomia, priorizando a prática profissional 

cientificamente fundamentada. Assim, para fins de constituir uma competência busca-se 

exercitá-la e praticá-la, tanto na sala de aula como nas empresas pedagógicas (restaurantes-

escola, hotéis-escola, lanchonetes-escola etc.). Nesse contexto, as situações de aprendizagem 

devem envolver análise crítica, reflexão, investigação e soluções de problemas, a partir de 

“estudo de casos, projetos, pesquisas e outras estratégias didáticas que integrem teoria e 

prática e focalizem o contexto do trabalho” (SENAC-RJ/PPC, 2013, p. 25).  

 A concepção pedagógica do SENAC, além do desenvolvimento de competências e a 

adoção do método do “aprender fazendo”, “compreende o trabalho como princípio educativo, 

que se constitui como base para a proposta curricular com ênfase nos saberes e na vivência 

dos valores da cultura do trabalho” (SENAC-DN, 2014, p. 11). Contudo, a prática do 

“aprender fazendo” no SENAC enfatiza muito mais a prática do que a teoria, para 

atendimento às demandas do mercado de trabalho. Marise Ramos (2008, p. 4) destaca que 

compreender o trabalho como princípio educativo, não pode ser confundido com o “aprender 

fazendo, nem é sinônimo de formar para o exercício do trabalho”. Nesse sentido, o livro 

didático pode ser um fator diferenciador do conhecimento, sendo um instrumento de 

enriquecimento cultural ou não. 

 O SENAC procura desenvolver competências que capacitem o aluno a resolver uma 

situação concreta de trabalho e a enfrentar momentos imprevisíveis no sistema produtivo. No 

entanto, esse conjunto de competências não é suficiente quando se trata de expandir as 

potencialidades humanas que permita formar cidadãos críticos e emancipados. Na formação 

profissional, o desenvolvimento de competências adequadas para operacionalizar os processos 

automatizados se tornou mais importante do que a fundamentação científica das atividades 

profissionais (RAMOS, Marise, 2005). Ademais, o currículo baseado em competências, 
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 O SENAC “entende competência como ação ou fazer profissional observável, potencialmente criativo, que 

integra conhecimentos, habilidades e valores e permite desenvolvimento contínuo” (SENAC-DN, 2014, p. 11). 
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indicando um treinamento direcionado ao interesse mercadológico, desvaloriza o 

conhecimento científico e cultural.  

 Segundo Ciavatta e Ramos (2011, p. 36), ainda há a necessidade de “superar a 

dualidade entre formação específica e formação geral, deslocando os objetivos do mercado de 

trabalho para a formação humana, laboral, cultural e técnico-científica, segundo as 

necessidades dos trabalhadores”. Esse desafio ainda tem que ser superado, já que o SENAC 

oferece cursos técnicos, na sua maioria, sem uma vinculação direta com as escolas nas quais 

seus alunos cursam o ensino médio. 

 A pedagogia das competências foi introduzida no SENAC, após a adoção do modelo 

de produção flexível que exigiu um novo perfil do trabalhador, mais polivalente, flexível, 

multifuncional e capaz de tomar decisões. A partir daí, os cursos técnicos de nível médio do 

SENAC foram organizados, de forma modular, com o propósito de antecipar e ampliar a 

inserção do estudante no mundo do trabalho. Dessa forma, cada curso foi dividido em 

módulos para o desenvolvimento de competências específicas que conduzem a qualificações 

técnicas que, no conjunto, configuram uma habilitação técnica de nível médio. Essa 

reformulação exigiu novos materiais didáticos (apostilas, livros) com conteúdos adequados ao 

novo formato pedagógico.  

 No curso Técnico em Administração são fornecidas apostilas em cada módulo do 

curso, além de indicação de livros que podem ser consultados na Biblioteca de cada Unidade 

do SENAC-RJ. Essas apostilas, como mediadoras do processo de aprendizagem, têm por 

objetivo estimular o aluno a pensar e a refletir sobre um determinado problema, através de 

atividades que priorizam o “aprender fazendo”. Contudo, a direção dada pelo professor nesse 

processo de aprendizagem é fator determinante para formar profissionais críticos e 

produtivos. O professor precisa incitar o aluno a produzir a compreensão sobre determinado 

conteúdo, para que ele se aproprie da inteligência do conteúdo (FREIRE, 1996). O aluno ao se 

apropriar da inteligência do conteúdo reflete sobre ele para construir e produzir novos saberes. 

Dessa forma, o professor e o aluno devem se envolver no processo de ensinar e aprender de 

maneira a formar um elo entre eles e o objeto de estudo, segundo Freire (1996). 

 O processo de ensino-aprendizagem da educação profissional possui especificidades 

diferentes do ensino regular, por enfatizar mais a prática ao invés de uma aula expositiva. 

Nesse sentido, a formação do professor da educação profissional é fator essencial. O SENAC 

prioriza professores que tenham experiência profissional e formação na área em que pretende 

lecionar, uma forma de trazer a realidade do mercado de trabalho para sala de aula. O 
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professor ao contextualizar suas vivências, transmite situações reais de trabalho. Pressupõe-se, 

então, que a experiência adquirida no trabalho ajuda o professor na prática em sala de aula.  

 Os livros didáticos dos cursos técnicos do Sistema S se apresentam como um dos 

meios que auxiliam a formação de mão de obra especializada para o mercado de trabalho. 

Esses livros didáticos servem como mediadores no processo educativo de qualificação e 

habilitação dos trabalhadores, com vistas à inclusão social. Porém, apesar da importância do 

livro didático, pouco se sabe sobre o seu uso e funcionalidade no dia a dia em sala de aula, na 

modalidade da EPTNM, principalmente em instituições como o SENAC. 

 No próximo capítulo será abordada a importância do livro didático como objeto de 

pesquisa. Analisam-se as pesquisas realizadas sobre o livro didático, em diferentes 

perspectivas, bem como se verificam as pesquisas relativas ao livro didático referente à 

educação profissional. O objetivo é notar como a pesquisa acadêmica tem abordado o tema e 

a necessidade de aprofundar essa investigação para uma melhor compreensão das 

possibilidades de uma abordagem politécnica e omnilateral da educação profissional.    

 

CAPÍTULO 3 - LIVRO DIDÁTICO DO SENAC: UM ILUSTRE DESCONHECIDO 

  

 Esse terceiro capítulo, na primeira seção, traz a participação do livro didático no 

contexto escolar e sua desvalorização como objeto de estudo acadêmico. Introduz as 

pesquisas de alguns autores que tornaram o livro didático mais valorizado no meio 

acadêmico, por destacar o seu valor como depositário cultural. Uma leitura sobre o papel do 

livro didático e a sua importância no contexto escolar, que culminou no surgimento de centros 

de pesquisas sobre o livro didático em diferentes países, inclusive no Brasil, que trouxeram 

novas metodologias e teorias. A segunda seção traz as análises de alguns autores sobre o livro 

didático que se tornaram referência sobre o tema em diferentes perspectivas. Na sequência, 

apresentam-se os levantamentos realizados de pesquisas sobre o livro didático no Banco de 

Teses e Dissertações da CAPES e de artigos no Google Acadêmico, para verificar os temas 

abordados sobre o uso e a funcionalidade do livro didático da EPTNM, com um olhar sobre as 

metodologias e referências teóricas utilizadas e seus resultados. Na última seção do capítulo, 

abordam-se os quatro artigos publicados no Boletim do SENAC que analisam o uso, o 

conteúdo e os benefícios do design gráfico em livros didáticos de cursos técnicos de nível 

médio do SENAC. O foco principal do capítulo é investigar o que já existe sobre o objeto de 

estudo da referida pesquisa.   
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3.1 O livro didático como objeto de pesquisa 

 O funcionamento interno da escola começou a ser objeto de estudos entre os 

historiadores da educação nas últimas três décadas, que tinham como interesse o tema sobre a 

história cotidiana das práticas escolares, ou seja, da cultura escolar. Para estudar esse tema, 

uma das fontes históricas mais acessíveis e profícuas para pesquisar o universo das práticas de 

ensino-aprendizagem nas escolas têm sido os livros didáticos.  

 O livro didático configura-se como o resultado de demonstrações sócio cultural do ser 

humano, construído ao longo de sua história no desejo de difundir sua herança às próximas 

gerações. Esse legado do homem acabou sendo transmitido nas escolas, principalmente, por 

meio do livro, para as jovens gerações. Choppin (2002, p. 14) define o livro didático como 

“depositário de um conteúdo educativo” [...], com a missão de “transmitir às jovens gerações 

os saberes, as habilidades (mesmo o “saber ser”)” que em dado momento, “são julgados 

indispensáveis à sociedade para perpetuar-se”. Para o autor, além dos conteúdos oficiais, o 

livro didático transmite valores morais, religiosos, políticos, conduzindo a uma ideologia 

social. “É, igualmente, um instrumento pedagógico, na medida em que propõe métodos e 

técnicas de aprendizagem [...]” (CHOPPIN, 2002, p. 14). 

 Esse artefato cultural ocupou um lugar privilegiado nas salas de aulas desde a origem 

dos sistemas nacionais de educação no início do século XIX (TEIVE, 2015). Vale destacar 

que o livro didático é um artefato cultural por retratar e simbolizar os valores da sociedade, da 

ciência, da história e do próprio processo de transmissão do conhecimento (OLIVEIRA; 

GUIMARÃES; BOMÉNY, 1984). 

 Na trajetória educacional, o livro didático teve intensa participação. No contexto da 

Pedagogia Tradicional, os livros didáticos dividiram o espaço nas salas de aula com os 

professores. Na Pedagogia Moderna, esse artefato cultural contribuiu “para a prática do 

método de ensino intuitivo, através de séries graduadas e dos manuais de lições diversas”, 

segundo Teive (2015, p. 829). Na Escola Nova, em consonância com os princípios da “escola 

ativa”, focada na atividade do aluno, os livros foram ressignificados, designando-se como 

“livro ativo” (TEIVE, 2015, p. 829, grifo nosso). 

 O livro didático, até o “boom” da globalização, era utilizado na condução da maioria 

das atividades em sala de aula, servindo como suporte teórico e prático aos estudantes e como 

instrumento de apoio ao professor, além de sistematizar os conteúdos para o processo de 

ensino-aprendizagem.  
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 Com o surgimento da sociedade multimídia e do conhecimento, outros materiais 

didáticos surgiram, porém o livro didático ainda mantém seu lugar nas salas de aulas como 

mediador na prática pedagógica. No interior do universo escolar, esses materiais estabelecem 

com o livro relações de concorrência ou de complementaridade. Esse fato interfere 

diretamente nos usos e funções do livro, segundo Choppin (2004). Essa variedade de 

materiais didáticos podem ser textos impressos (desenhos, mapas, imagens, revistas, etc.) ou 

são produzidos em outros suportes (audiovisuais, pen drives, CD-Rom, internet, etc.). Nessas 

situações, o livro didático “torna-se parte integrante de um conjunto multimídia.” (CHOPPIN, 

2004, p. 553). Apesar de não ser o único recurso didático utilizado em sala de aula, ele tem se 

mostrado, nas teorizações de Lajolo (1996, p. 4) como sendo “[...] um instrumento específico 

e importantíssimo de ensino e de aprendizagem formal”. 

 A despeito de sua relevância para a história do currículo e da cultura escolar, a 

pesquisa histórica sobre o livro didático foi negligenciada por muito tempo, sendo foco de 

interesse somente a partir do final de 1970. Segundo Choppin (2002), um dos primeiros 

estudiosos da área, esse desinteresse estava ligado ao fato do livro didático ser considerado 

um produto de pouco valor cultural. “Editados em escala massiva, reeditados e reimpressos à 

exaustão, os livros escolares eram considerados objetos de consumo e produtos perecíveis” 

(TEIVE, 2015, p. 829). O descarte, o excesso e a grande propagação dos livros, contribuíram 

para sua banalização, e, por isso foram desconsiderados pelos profissionais do mercado 

editorial, pesquisadores acadêmicos e poder público em investigar sobre o seu registro e sua 

conservação.  

 Esse desinteresse pelo livro didático foi mudando a partir dos estudos dos autores 

Chartier, Choppin, entre outros, que passaram a discutir sobre o currículo, as disciplinas 

escolares, a cultura escolar, a história cultural e a história do livro e da leitura, no final dos 

anos 1970. Com base no estudo histórico do livro e da leitura, realizado por Choppin (2004, p. 

553), os livros didáticos, conjuntamente ou não, podem exercer quatro funções (Referencial, 

instrumental, ideológica e cultural e documental), que variam conforme o “ambiente 

sociocultural, a época, as disciplinas, os níveis de ensino, os métodos e as formas de 

utilização”:  

 Na função referencial, também chamada de curricular, o livro didático é o tradutor dos 

currículos pedagógicos, sendo o detentor dos conhecimentos, técnicas ou habilidades. Na 

função instrumental, o livro didático coloca em prática métodos de aprendizagem para 

estimular conhecimentos, desenvolver competências e habilidades. Na função ideológica e 

cultural, o livro didático é “um dos vetores da língua, da cultura e dos valores das classes 
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dirigentes”, e exerce o papel de construtor de identidade, “que tende a aculturar ou mesmo 

doutrinar as jovens gerações” (CHOPPIN, 2004, p. 553). E a última, função documental 

contendo documentos textuais e icônicos, “cuja observação ou confrontação podem vir a 

desenvolver o espírito crítico do aluno” (Id., p. 553). 

 Essas quatro funções podem ser tomadas como objeto de estudo, sendo inseridas como 

temas de pesquisa, em questões relacionadas à ideologia, à produção editorial, ao currículo, ao 

uso do material didático, entre outros, associadas a cada etapa do ciclo da produção, 

circulação, distribuição e consumo do livro didático, sempre considerando as singularidades 

que marcam esse produto.  

 Somente, a partir dos anos 1980, é que os pesquisadores da área educacional 

assumiram que o estudo do livro didático configura-se em extenso campo de possibilidades 

em pesquisa. Para Teive (2015, p. 830, grifo da autora), isso impulsionou o surgimento de 

vários centros de pesquisa sobre o livro escolar no mundo, que acabou desencadeando em 

outro campo intelectual da pesquisa histórica e educativa, denominado de “manualística”. 

Teive (2015) relata ainda que o primeiro Centro foi fundado na Alemanha, em 1975, sob a 

coordenação do historiador Georg Eckert em parceria com a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Esse Centro investiga questões sobre 

“autoimagem, a imagem do outro e a imagem do “inimigo” nas sociedades, transmitidas por 

meio dos textos escolares e de outros meios relevantes na formação escolar” (TEIVE, 2015, p. 

830, grifo da autora). 

 Em 1980, Alain Choppin apoiou a criação do Projeto Emmanuelle no Service 

d´Histoire de l´Éducation, do Institut National de Recherche Pédagogique (INRP) em Paris, 

cujo objetivo foi inventariar e catalogar os manuais escolares utilizados no período da 

Revolução Francesa até a atualidade. Esse estudo, que utilizou uma base de dados 

informatizada, foi coordenado por Choppin e inspirou a criação de outros projetos similares: o 

Les Manuels Scolaires Québécoises, em 1993, no Canadá; o Projeto Manuales Escolares 

(MANES), em 2000, na Espanha; o Projeto Edisco, que integra pesquisadores de seis 

universidades italianas; o Programa História Social do Ensino de Leitura na Argentina 

(HISTELEA); e o Centro Internacional de la Cultura Escolar (CEINCE), em 2006, na 

Espanha, entre outros (FERRER, 2010, p. 219). 

 Esse crescimento de pesquisas sobre o livro didático se estendeu também no Brasil, a 

partir do século XX, segundo Munakata (2012). Um bom exemplo disso foi a criação do 

banco de dados de livros escolares produzidos no Brasil (LIBRES), em 1994, na Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo. Esse projeto tem contribuído para alavancar as 
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pesquisas na área dos manuais escolares, por disponibilizar livros didáticos produzidos no 

Brasil desde o século XIX aos dias de hoje, bem como legislação, programas curriculares, 

catálogos de editoras e bibliografia de pesquisas nacionais e internacionais sobre o tema 

(USP/LIVRES, 2016). 

 Outra iniciativa que impulsionou as pesquisas sobre o objeto em questão foi o trabalho 

realizado por Circe Bittencourt (1993), por apresentar uma série de temas e abordagens além 

da denúncia ideológica. A tese da autora versava sobre a questão do livro didático como 

política pública educacional, como também adentrou sobre os aspectos da produção editorial 

desse objeto para o mercado, a sua participação na escola como instrumento formador do 

saber e da cultura escolar, a sua relevância como suporte didático em disciplinas escolares e 

os usos e as práticas que refletem sobre esse material (MUNAKATA, 2012). Na tese de Circe 

Bittencourt (1993) destaca-se ainda que o número de trabalhos acadêmicos sobre o tema, 

publicados nos anos 1970 e 1980, eram ínfimos, não chegavam a 50 títulos
24

.  

 Munakata (2012) também foi um dos pesquisadores que adentrou sobre o tema “livro 

didático” nos anos de 1990. O autor investigou alguns temas de pesquisa sobre o livro 

didático destacando algumas abordagens: a) o livro didático como anexo da história do livro 

em geral; b) a produção de livros didáticos examinando aspectos editoriais como as relações 

entre organização do texto, tipografia e legibilidade, fixação de conteúdos e aprendizagem; c) 

as relações de interesses políticos, educacionais e comerciais que constitui o mercado do livro 

e a política editorial no Brasil; d) o livro didático como instrumento de dominação ideológico 

e como veículo de conteúdos insuficientes; e) a utilização de apostilas didáticas nas escolas. 

 Uma questão instigante colocada pela diretora Gabriela Ossenbach Sauter do projeto 

MANES, em workshop Italo-Espanhol sobre a “História da Cultura Escolar”, realizado na 

Itália em 2011, era se a investigação sobre os livros escolares estava esgotada. Para ela, o 

motivo do esgotamento estaria relacionado às linhas de investigação empreendidas no campo 

da “manualística”, que a partir do campo da história, consumiram suas possibilidades de 

construir uma teoria sobre a cultura escolar (TEIVE, 2015). O foco dado pelo projeto 

MANES à análise dos “emissores das mensagens” dos livros, não estaria ajudando nos 

avanços das investigações no campo da história da cultura escolar. Teive (2015) destaca que o 

dilema para Ossenback Sauter é que hoje, os livros didáticos se configuram como fonte de 

conhecimentos para a história do currículo escolar, porém dificilmente são capazes de 

                                                           
24

 Esse dado quantitativo foi extraído de um banco de dados de bibliografia sobre livros didáticos, organizados 

pela autora como atividade do Projeto Temático “Educação e memória: organização de acervos de livros 

didáticos” (BITTENCOURT, 1993). 
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oferecer ao pesquisador informações sobre a histórica prática nas salas de aula, a 

complexidade das mediações e as transformações adotadas pelos professores sobre o material 

do livro. Segundo Ossenback Sauter (apud TEIVE, 2015, p. 836) “Não é fácil encontrar 

evidências de como os livros didáticos foram utilizados em sala de aula e, por outro lado, é 

necessário investigar formas de apropriação dos discursos e práticas contidas nos livros 

didáticos pelos sujeitos que aprendem”. 

 Para encontrar evidências sobre como os “receptores das mensagens”, professores e 

alunos, recebem as mensagens dos conteúdos dos livros didáticos, os pesquisadores do projeto 

MANES adotaram novas teorias e metodologias. Entre as teorias destacam-se as investidas 

pela história cultural, a história do currículo, a etno-história, a etnografia, a cultura escolar, a 

história de vida e das instituições escolares etc. (TEIVE, 2015). Com relação às metodologias, 

os pesquisadores adotaram o “giro contextual”, que se associa com uma gama de “marcos de 

referência que dão sentido aos textos dos livros” (Id., p. 836). A proposta do “giro contextual” 

é levar em consideração o contexto de produção dos livros didáticos, o seu uso ou recepção. 

 O fato de usar o “giro contextual”, intra e extraescolar, embasado na trama das fontes 

primárias complementares às do livro didático, não comprometeu as análises de conteúdo, 

como o viés ideológico. Muito pelo contrário, busca uma associação entre essas abordagens, 

para resolver uma das questões mais difíceis da “manualística”: a da metodologia do uso dos 

livros escolares nas salas de aula (TEIVE, 2015). 

 Nessa pesquisa em questão, a partir dessas referências, se busca analisar as concepções 

dos docentes sobre o uso e a funcionalidade dos livros didáticos, utilizados em sala de aula, 

dos cursos técnicos de nível médio da área de Gestão e Negócios do SENAC, numa proposta 

“giro contextual”, intra e extraescolar.  

 Atualmente, as pesquisas sobre o livro didático vêm crescendo no meio acadêmico, 

somando mais de 15 mil estudos com diferentes temas em diversas modalidades de ensino, no 

período entre 2013 a 2016, conforme a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), na plataforma Sucupira. Nota-se que houve um aumento expressivo no 

número de pesquisas, após quase 40 anos, em comparação com os 50 títulos publicados, nas 

décadas de 1970 e 1980. Além do aumento das pesquisas sobre o referido tema, foram 

organizados seminários, congressos e exposições, bem como os programas de pós-graduação 

de diferentes áreas (educação, letras, história, ciências, matemática etc.) que passaram a 

incluir como tema de pesquisa o “livro didático”, com mais intensidade.  

 Apesar das várias pesquisas desenvolvidas atualmente para investigar sobre o livro 

didático, poucas tratam especificamente do uso e da funcionalidade desse objeto em sala de 
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aula, principalmente, na Educação Profissional. Isso foi constatado, a partir de alguns 

levantamentos realizados no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, em revista 

especializada em educação profissional e em artigos diversos. Na próxima seção, a produção 

de pesquisas sobre o livro didático será apresentada, bem como algumas análises dos 

trabalhos levantados, que justificam a importância da investigação sobre o livro didático na 

educação profissional.  

 

3.2 Pesquisas sobre o livro didático  

 A apropriação do livro didático como instrumento da mediação pedagógica, entre a 

produção de conhecimentos, as práticas dos professores e as experiências dos alunos enquanto 

sujeitos sociais torna-se essencial que se entenda mais profundamente esse objeto cultural no 

contexto escolar. Por isso, é fundamental não conceber os livros didáticos como moldados por 

um único discurso, ou seja, numa visão unidimensional. Nesse sentido, o livro didático, por 

seu alto valor social e por ser referência no mundo escolar, é um importante objeto cultural a 

ser pesquisado. 

 No entanto, as pesquisas acadêmicas sobre livros didáticos são recentes. No final de 

1970 e início de 1980 é que começaram a surgir pesquisas mais interessantes relativas ao livro 

didático, realizadas em diversas partes do mundo. Essas pesquisas trazem à baila os aspectos 

históricos e materiais da produção do livro didático, caracterizando-o como uma “mercadoria” 

que sofre as interferências próprias do processo de produção capitalista. Questões como 

elaboração, criação, produção editorial, circulação, consumo e padronização formal do livro 

didático são abordados por vários autores, tendo como uma das principais referências o 

historiador Roger Chartier, que investigou a história do livro e as práticas de leitura, como 

uma rede complexa de relações entre autores, tradutores, editores e vendedores, poderes 

públicos, leitores, ou seja, além do seu conteúdo.  

 Para Chartier (1996), que introduz o conceito de “materialidade do texto”, a literatura 

foi abordada fazendo-se uma abstração textual, ou seja, o texto era reduzido a seu conteúdo 

semântico, sem levar em conta a materialidade dos seus alicerces ou veículos. O conceito de 

materialidade abarca os elementos de composição do livro didático (título, capa, formato, 

imagem, cores, número de página, tipologia, papel, tiragem) que exercem influência no 

processo de leitura, como também no uso que os leitores fazem deles que nada mais são que 

práticas culturais (CHARTIER, 1996). Os leitores participam da produção de sentidos de um 

texto de acordo com suas posições sociais, referências culturais e seus interesses sobre o 
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assunto abordado. Porém, esses mesmos leitores são influenciados pelos significados 

impressos no texto. Há uma troca de sentidos entre o texto do autor, a impressão do editor e o 

leitor, num determinado contexto sócio-histórico, segundo Chartier (2001). 

 Assim, observa-se que a interpretação de um texto não é universal, absoluta, dada 

apenas por seu autor: “[...] a obra só adquire sentido através da diversidade de interpretações 

que constroem as suas significações. A do autor é uma entre outras, que não encerra em si a 

“verdade” suposta como única e permanente da obra [...]” (CHARTIER, 1996, p. 59). A 

interpretação dos sentidos de um texto nunca é igual. Contudo, a apropriação do 

texto/impresso é sempre coletiva conforme os grupos sociais que têm diferentes interesses na 

leitura. 

 Na década de 1980, outros pesquisadores estudaram sobre o estado da arte do livro 

didático que analisaram, entre outros temas, a ideologia dominante nos livros didáticos 

(FARIA 1996; NOSELLA, 1981). No mesmo período, Faria (1996) e Nosella (1981) 

realizaram estudos sobre os textos dos livros didáticos brasileiros. Faria (1996) analisou 35 

títulos de livros didáticos de 2ª à 4ª série do Ensino Fundamental, de variadas disciplinas, e 

verificou uma forte ideologia disseminada pela elite nesses livros sobre o trabalho na 

sociedade. Seu estudo evidencia a ausência da classe operária no livro didático, e indica a 

necessidade de um novo professor que perceba a diferença do conteúdo apresentado no livro 

didático e a realidade de seus alunos. Para autora, esses livros didáticos são responsáveis por 

propagar a ideia de que o homem deve ser passivo nas relações de trabalho, valorizando o 

conformismo, a obediência e a resignação. Esses livros didáticos ocultam os verdadeiros 

sentidos e características do trabalho na sociedade, enfatizando uma ideologia do trabalho 

fragmentado e alienante, que privilegia a divisão social no trabalho como sendo algo natural. 

“A ênfase dada a necessidade de se ter uma profissão, é de caráter ideológico, disfarçando a 

divisão social do trabalho” (FARIA, 1996, p. 54). Já Nosella (1981) traz um estudo acerca das 

ideologias presentes nos textos dos livros didáticos das quatro primeiras séries, adotados em 

1997, da rede de ensino do Espírito Santo. Para autora, esses livros didáticos mascaram a 

realidade, de acordo com os interesses da classe dominante, transmitindo uma única e 

verdadeira visão do mundo (NOSELLA, 1981, p. 13). Segundo ela, a forma estereotipada de 

representar os valores, as crenças e os comportamentos são dados pelas classes dominantes 

que desejam perpetuar o processo de dominação. 

 Sem negar a importância desses estudos, Galzerani (2001) alerta que a autora 

apresenta uma visão unidimensional da ideologia do livro didático, em virtude dos aspectos 

conflituosos e contraditórios da sociedade. Desta forma, Galzerani (2001) “questiona até que 
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ponto o conteúdo do livro didático constitui apenas uma máscara que impede o conhecimento 

da vida social ou será que sua linguagem contraditória e ambígua não só esconderia como 

expressaria os conflitos da própria sociedade” (GALZERANI, 2001, p. 107). Apesar desse 

questionamento, Galzerani (2001) acredita na capacidade crítica dos professores e alunos em 

perceber os valores socialmente dominantes nos livros didáticos para repensar a forma de 

atuação em sala de aula, utilizando estes mesmos livros além de outros. 

 Outros pesquisadores brasileiros (BITTENCOURT, 1993, 2008; FREITAG, COSTA e 

MOTA, 1989; MUNAKATA, 1997; OLIVEIRA, GUIMARÃES, BOMÉNY, 1984; 

TAKEUCHI, 2005) perceberam a necessidade de analisar o modo como os professores e 

alunos se apropriam dos livros didáticos. Freitag, Costa e Motta (1989, p. 87) destacam, nas 

pesquisas sobre análise do conteúdo dos livros didáticos, a capacidade do professor em lidar 

com esses conteúdos ideológicos para desmascarar as “falsas realidades” disfarçadas nos 

textos dos livros didáticos, e como esses conteúdos são absorvidos pelos alunos. 

 Em sua tese, transformada em livro com o título “Livro Didático e Saber Escolar 

(1810-1910)”, Bittencourt (1993, 2008) destaca a importância de contextualizar essa ideologia 

dominante nos livros didáticos remetendo-as ao período ditatorial brasileiro, que foi marcado 

pelo autoritarismo e arbitrariedades diversas. O governo militar realizou reformas 

educacionais que afetaram significativamente a educação brasileira, em especial a educação 

profissional, com a Lei nº 5.692/1971 que estabelece a obrigatoriedade da profissionalização 

para o 2º grau, privilegiando a formação tecnicista em detrimento a função propedêutica, por 

causa da ênfase voltada à habilitação profissional. Para Bittencourt (2008), essa Lei recebeu 

diversas críticas de vários setores por reforçar uma educação classista, ou seja, por restringir o 

acesso das classes populares ao ensino superior. Diante desse cenário, compreende-se o 

porquê das desconfianças a respeito das ideologias nos textos escolares desse período 

(BITTENCOURT, 1993, 2008). 

 O livro didático tornou-se a causa das deficiências de ensino, segundo Takeuchi 

(2005). Para a autora, essa tendência foi bem explicada por Munataka (1997) em sua tese de 

doutorado no qual cita vários autores que assumiram essa linha ideológica, bem como 

apresenta trechos de notícias publicadas na imprensa sobre os livros didáticos produzidos no 

Brasil. Nessas notícias, o livro didático é colocado como o grande vilão da educação brasileira 

por abordar a cultura industrial, caracterizando-se como um instrumento de hegemonia 

burguesa e da acumulação de capital (MUNATAKA, 1997). 

 Devido esse estigma, os livros didáticos, em sua maioria, foram estudados para 

comprovar a determinação direta entre a base econômica e os sistemas simbólicos. Os livros 



 

    93 

 

 

didáticos eram considerados “subitem da superestrutura, tema pouco valorizado para 

sondagens acadêmicas” (TAKEUCHI, 2005, p. 36). 

 Freitag, Costa e Motta (1989) ao redimensionarem as pesquisas sobre os livros 

didáticos destacaram a necessidade de investigar a complexidade do material didático em 

perspectivas diferentes. Assim como, Oliveira, Guimarães e Bomény (1984, p. 97) que 

argumentam “[...] não se pode avaliar o livro didático [...] as mudanças pelas quais vem 

passando, sem considerá-lo no universo onde assume especial significação – na sala de aula”. 

Os autores ressaltam ainda que pesquisas sobre a utilização dos livros didáticos são 

virtualmente inexistentes, considerando os poucos dados válidos de produção de livros para 

indicar índices de utilização. 

 Munakata (1997) reafirma a necessidade de se estudar o uso do material didático em 

sala de aula em sua tese de doutorado, que trata da análise das práticas efetivas elaboradas por 

vários agentes que participam do processo de produção do livro didático. Para o autor, o uso 

do livro didático não implica somente numa relação platônica do aluno e do professor com o 

conteúdo, mas sim atividades práticas e fazeres, para a efetivação do ensino e aprendizagem. 

“[...] Abre-se assim um terreno inteiro a ser explorado: o das práticas de uso dos livros 

didáticos [...]” (MUNAKATA, 1997, p. 204-205). 

 Da década de 1980 em diante, observa-se que o livro didático ganhou importância 

como objeto de estudos no meio acadêmico, fato comprovado pelos trabalhos realizados pelos 

autores Bittencourt (1993), Galvão (2005), Munakata (2012), Perrelli, Lima e Belmar (2013); 

Takeuchi (2005) entre outros. Esses autores ampliaram o foco de estudo, além da análise 

ideológica, inscrevendo o livro didático no contexto escolar como um recurso condutor de 

significações e historicidade próprias. 

 Galvão (2005) afirma que vários estudos sobre livro didático, no Brasil, foram 

realizados na década de 1980, tratando de questões relacionadas à investigação dos conteúdos, 

ao processo burocrático de publicação, à propagação e circulação dos livros, aos aspectos 

científicos fora da realidade dos estudantes, à escolha dos livros pelos docentes, e da sua 

importância como “artefato cultural e não apenas como um suposto reprodutor da ideologia 

dominante” (GALVÃO, 2005, p. 1). 

 Munakata (2012) explica que os estudos sobre material didático (materiais 

manipulativos, livros didáticos e paradidáticos, apostilas, jogos, CD-ROM, mídias, etc.) não 

pararam de crescer, tendo como marco significativo o trabalho de Bittencourt (1993) que 

apresentou temas diversos sobre o livro que também vão além da denúncia ideológica. O tema 

material didático foi obtendo destaque nos eventos e espaços de pesquisa dos programas de 
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pós-graduação das diferentes áreas. Para o autor, o resultado dessas ações ocasionou a 

produção de mais de 800 trabalhos sobre o livro didático produzidos de 2001 a 2011. 

 Bittencourt (1993) analisa os manuais didáticos de forma ampla, no período de 1810 a 

1910, abrangendo questões associadas à política educacional, à produção e circulação editorial, 

à inserção na escola como instrumento do saber e da cultura escolar, a sua importância como 

suporte das propostas curriculares, ao uso e às práticas que incidem sobre esse artefato. A autora 

destaca ainda a questão da efemeridade do livro didático devido ao seu consumo breve e seu 

péssimo estado de conservação, além da parceria, público e privado, no processo de produção 

de manuais didáticos. O livro didático passa a ser visto como uma mercadoria “como objeto da 

indústria cultural ligada a interesses econômicos particulares, que aperfeiçoaram técnicas de 

fabricação, difusão e comercialização” (BITTENCOURT, 2008, p. 19). 

 Em relação à utilização do livro didático pelo professor para a efetivação de ensino-

aprendizagem, Bittencourt (1993) aborda a “dependência do professor diante de um material 

de ensino que, em princípio, direcionava e condicionava o conhecimento de cada disciplina 

escolar” (p. 167). Apesar de ser a alma do livro didático, a peça fundamental, muitos 

professores ainda utilizam o material didático para organizar e preparar às suas aulas. 

 Perrelli, Lima e Belmar (2013), da Universidade Católica Dom Bosco, analisaram as 

pesquisas acadêmicas realizadas no Brasil “a respeito da seleção e do uso do livro didático 

pelos professores”. Os autores analisaram teses e dissertações cadastradas na base de dados da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Desse 

levantamento, foram encontrados mais de 2.700 trabalhos com a palavra-chave “livro 

didático”, produzidos de 1987 a 2012, em diversas áreas de conhecimento e com diferentes 

problemas de investigação. A maioria analisava “os conteúdos dos livros didáticos em relação 

à conceituação, aos temas tratados, às concepções de ensino e à ideologia subjacentes, entre 

outros. Apenas 3% abordavam o professor e suas ações na escolha e no uso do livro didático” 

(PERRELLI, LIMA, BELMAR, 2013, p. 242-243).  

 Apesar dos estudos realizados nos últimos anos sobre material didático, apresentados 

por Bittencourt (1993), Galvão (2005), Munakata (2012), Perrelli, Lima e Belmar (2013), 

Takeuchi (2005) entre outros, verifica-se ainda uma carência de pesquisas que discutam o uso 

e a funcionalidade do livro didático da Educação Profissional.  

 No Banco de Teses e Dissertações da CAPES foi realizado um levantamento de 

pesquisas existentes sobre o assunto, usando o critério “assunto” a expressão “Livro Didático 

para Educação Profissional” e/ou “Material Didático para a Educação Profissional”. Foram 

encontrados 73 trabalhos na fonte mencionada, cadastrados de dezembro de 2011 a dezembro 



 

    95 

 

 

de 2015. Desses 73 trabalhos, foram selecionados 16 que indicam alguma relevância para esse 

estudo em questão, porém apenas cinco abordam o material didático e/ou livro didático 

impresso para educação profissional técnica de nível médio, na modalidade integrada ou 

subsequente, de forma direta, dos autores Araújo (2012), Machado (2011), Magalhães (2011), 

Medeiros (2011) e Heber Silva (2012). O quadro abaixo traz as 16 pesquisas selecionadas e 

suas contribuições sobre a pesquisa do livro didático no Brasil.  

 

Tabela 3 – Quadro de pesquisas selecionadas sobre o livro didático no Banco de Teses e 

Dissertações da CAPES 

TEMÁTICA 

NÍVEL/ 

AUTOR/ 

ANO 

TÍTULO RESUMO 

Produção de 

Material 

Didático 

Claudiomiro 

Vieira da 

Silva/Tese/ 

2012 

Produção de material 

didático como espaço de 

formação continuada e 

valorização dos 

professores – análise do 

Programa de 

Desenvolvimento 

Educacional do Estado do 

Paraná - 2007/2008 

A pesquisa busca refletir sobre as 

contribuições da produção de material 

didático (MD) para a formação 

continuada e a valorização dos 

professores de Língua Portuguesa, 

colocando-os como agentes do 

processo. Discute-se os conceitos de 

transposição didática, didatização e 

modelização didática para entender 

como o professor, ao produzir MD, 

poderia reorganizar e ressignificar seus 

saberes. 

Prática 

Pedagógica 

Fernanda 

Pizarro de 

Magalhães/ 

Tese/2011 

Gêneros discursivos da 

esfera empresarial no 

ensino da Educação 

Profissional: reflexões, 

análises e possibilidades 

Estudo sobre o ensino da língua 

materna na Educação Profissional 

para desenvolver novas práticas 

pedagógicas, de forma a propiciar 

aos futuros profissionais condições de 

compreender a linguagem como 

atividade social e a desenvolver 

competências para acompanhar as 

transformações do mundo do 

trabalho. 

Uso do Livro 

Didático 

Roque 

Ismael da 

Costa 

Gullich/Tese/ 

2012 

O livro didático, o 

professor e o ensino de 

Ciências: um processo de 

investigação  

formação-ação  

Pesquisa investigação-ação que analisa 

o livro didático para compreender como 

se dá a relação entre o livro, o professor 

e a formação docente em Ciências, a 

partir de uma compreensão de que 

processos formativos que se utilizem da 

reflexão como categoria formativa 

possam ser uma possibilidade de 

enfrentamento ao uso exclusivo do livro 

em salas de aula na produção do ensino 

de Ciências. 

Currículo 

Integrado 

Abelardo 

Bento 

Araújo/ 

Dissertação/ 

O currículo em foco no 

âmbito de um programa 

nacional de pesquisa 

sobre educação 

Esta dissertação apresenta um estado 

do conhecimento sobre Educação 

Profissional integrada à Educação de 

Jovens e Adultos, no qual se analisam 
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2012 profissional integrada à 

educação de jovens e 

adultos (2007-2011) 

especialmente os aspectos ligados ao 

Currículo integrado na Educação de 

Jovens e Adultos. Constituíram o 

objeto de análise 69 produções 

acadêmicas (61 dissertações de 

Mestrado e oito teses de Doutorado) 

defendidas sobre Educação 

Profissional Integrada à Educação de 

Jovens e Adultos. Esse programa de 

pesquisa foi desenvolvido no Brasil 

entre 2006 e 2011, com a finalidade 

de produzir conhecimento na área.  

Discurso 

Ideológico 

Carolina 

Andrade 

Ramalho/ 

Dissertação/ 

2012 

Regimes de verdade e 

representações culturais 

em livros didáticos de 

Inglês para negócios 

O foco do estudo é analisar o discurso 

produzido por livros didáticos de inglês 

profissional ou inglês para negócios 

editados na Inglaterra. Discute-se a 

pluralidade de vozes que constitui os 

discursos desses livros e as formulações 

produzidas são homogeneizadas e 

representam um único ponto de vista: o 

britânico.  

 

Elaboração/ 

Produção do 

Material 

Didático 

Dissertação 

Heber 

Cláudio 

Silva/ 

Dissertação/ 

2012 

Capacitação de mão de 

obra pra execução de 

alvenarias de vedação de 

blocos de concreto: 

concepção e prática 

Analisa os programas de qualificação 

de mão de obra propostos e 

oferecidos por diferentes instituições 

em específico para pedreiro 

assentador de alvenarias e vedação 

visando a elaboração de material 

didático adequado ao perfil desse 

trabalhador. 

Conteúdo do 

Livro 

Didático 

Francisco 

Kaires Braga 

da Costa/ 

Dissertação/ 

2013 

Os conceitos de 

habilidades e 

competências subjacentes 

ao ENEM e o livro 

didático do 1º ano do 

Ensino Médio: um estudo 

comparativo. 

Analise um exemplar de um livro 

didático de Química utilizado em cinco 

escolas da cidade de Sobral, com o 

objetivo de observar se este livro 

fornece ferramentas para que o aluno se 

desenvolva de forma consciente e 

crítica, apropriando-se assim das 

desejadas competências e habilidades. 

Seleção/ 

Escolha de 

Uso do Livro 

Didático 

Helenice 

Martins de 

Almeida/ 

Dissertação/ 

2012 

A escolha e o uso de 

livros e demais materiais 

didáticos por professores 

alfabetizadores do 

município de Praia 

Grande 

Apresenta resultados de investigação 

sobre usos de livros e materiais 

didáticos de alfabetização por 

professores tendo como cenário a rede 

pública, no estado de São Paulo. Parte 

do pressuposto que livros e demais 

materiais didáticos são concebidos para 

apoiar e complementar o trabalho do 

professor em sala de aula. 

Uso e a Busca 

de 

Informações e 

de Recursos 

Didáticos 

Helika 

Amemiya 

Chikuchi/ 

Dissertação/ 

2011 

Estudo exploratório sobre 

o uso e a busca de 

informações e de recursos 

didáticos por professores 

de Biologia do Ensino 

Médio cadastrados na 

Biblioteca Digital de 

Ciências da Unicamp 

Investiga o uso e a busca de 

informações e de recursos didáticos 

realizados por professores de Biologia 

do Ensino Médio, cadastrados na 

Biblioteca de Ciências da Unicamp, em 

seu aprendizado e aperfeiçoamento 

profissional e nas suas atividades 

didáticas. 
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Seleção e Uso 

de Livros 

Didáticos 

India Mara 

Sgnaulin/ 

Dissertação/ 

2012 

Seleção e uso do livro 

didático de Ciências por 

professores iniciantes e 

experientes, da Rede 

Municipal, de ensino de 

Campo Grande 

Apresenta uma análise do processo de 

escolha e uso do Livro Didático de 

ciências através de coleta de dados com 

técnicos e professores iniciantes e 

experientes da Rede Municipal de 

Ensino de Campo Grande/MS, no 

âmbito do Programa Nacional do Livro 

Didático - PNLD.  

Produção de 

Material 

Didático 

Jacqueline 

Alexandre 

Martins/ 

Dissertação/ 

2011 

Fluxo de informação no 

processo de produção de 

material didático na EAD 

O estudo analisa o fluxo de informação 

no processo de produção de material 

didático para cursos de EAD. Para tal, 

foi mapeado o processo de produção de 

material didático identificando etapas, 

atividades, atores e informações do 

processo. 

Seleção e Uso 

de Livros 

Didáticos 

Luciana 

Bagolin 

Zambon/ 

Dissertação/ 

2011 

Seleção e utilização de 

livros didáticos de Física 

em escolas de Educação 

Básica 

O foco do estudo está nos processos de 

escolha de Livros Didáticos realizados 

por professores de Física de Escolas de 

Educação Básica (EEB), visando 

responder a seguinte questão de 

pesquisa: Que elementos caracterizam a 

inserção de professores de Física de 

EEB no processo de escolha de Livros 

Didáticos, no âmbito do PNLD, 

organizado e desenvolvido nas suas 

escolas? 

Produção de 

Material 

Didático 

Mercia 

Freire 

Rocha 

Cordeiro 

Machado/ 

Dissertação/ 

2011 

A formação do professor 

para a produção de 

material didático 

impresso em EAD 

Nesta investigação foi feito um estudo 

de caso para analisar a forma como 

as Instituições de Ensino Superior 

construíram o processo de formação 

de professores conteudistas para a 

produção de material impresso do 

Sistema e-Tec Brasil a ser usado na 

Educação a Distância. 

Uso do Livro 

Didático 

Rogério 

Fachel 

Medeiros/ 

Dissertação/ 

2011 

Elaboração de um 

material de apoio 

didático e paradidático 

para o ensino de Física 

das radiações no Ensino 

Médio e Técnico 

A pesquisa analisa a implementação 

de um material de apoio para o 

Ensino de Física das Radiações, e sua 

aplicação em sala de aula por alunos 

do curso Técnico em Radiologia com 

aproveitamento no Ensino Médio. 

Pesquisa 

sobre Livro 

Didático 

Rubia 

Emmel/ 

Dissertação/ 

2011 

Estado da arte e coletivos 

de pensamento da 

pesquisa sobre o livro 

didático no Brasil 

Analisa as pesquisas sobre o livro 

didático, em artigos publicados na base 

de dados de revistas no Scielo e de 

eventos: ENDIPE, ENPEC e ANPED, 

de 1999 a 2010. Apoiando-se nas 

categorias da epistemologia de Fleck 

(1986), para compreender as 

contribuições dos autores das 

publicações sobre Livro Didático, 

apresentadas em eventos e periódicos, 

na constituição dos estilos e coletivos 

de pensamento que caracterizam a 

pesquisa do tema.  

Uso do Livro 

Didático 

Vanderlea 

Andrade 

O livro didático no 

cotidiano da prática 

O estudo foca nas narrativas que trazem 

a história fora dos sujeitos, as verdades 
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Pereira/ 

Dissertação/ 

2012 

pedagógica de 

professoras: usos que se 

revelam no semiárido 

brasileiro 

de poucos na relação de ensino e 

aprendizagem, tem por problemática 

saber: Como se efetivo uso do livro 

didático na prática pedagógica de 

professoras do Semiárido Brasileiro? 

Traz a possibilidade de contar outra 

história no cenário educacional, de dar 

sentido aos artefatos didáticos e 

processos mobilizados na realização da 

educação, no Semiárido Brasileiro. 

 

Fonte: Elaborada pela autora, com base nos dados do Banco de Teses e Dissertações da CAPES (2011-2015). 

 

 

 Araújo (2012) ao analisar os aspectos ligados ao currículo da Educação Profissional 

integrada à Educação de Jovens e Adultos (EJA), a partir de 69 produções acadêmicas, no 

período entre 2007 e 2011, identificou entraves quanto à produção de material didático para 

essa modalidade de ensino. Para o autor, na maioria das dissertações e teses pesquisadas, os 

materiais didáticos aparecem como entraves à implementação do Currículo Integrado na EJA. 

Em algumas situações, a elaboração de material didático específico ocorria para efeito de 

adaptação, no entanto, acabava efetuando-se resumos do conteúdo, supondo que o aluno da 

EJA teria menos condições de aprendizado que os dos cursos regulares, desvinculando-se do 

currículo proposto à Educação Profissional Integrada à EJA.  

 Machado (2011) trata da produção do material didático impresso (MDI) do e-Tec 

Brasil dirigido à educação profissional. Foram convidadas dez instituições de ensino 

profissional de nível técnico para realizar a produção de conteúdos para doze cursos técnicos 

e quatro Instituições Federais de Educação Superior, com trajetória histórica consolidada em 

EAD para realizar a formação dos professores, a avaliação e a validação deste material 

didático. Nesta investigação foi aplicado o estudo de caso e teve como objetivo analisar a 

forma como as Instituições Federais de Ensino – IFES construíram o processo de formação de 

professores conteudistas para a produção do material didático impresso do Sistema e-Tec 

Brasil a luz dos referenciais para elaboração de material didático para Educação à Distância. 

Analisou-se comparativamente a metodologia de trabalho, a equipe de produção e o 

acompanhamento e o desenho pedagógico do MDI adotado por cada IFES, como também os 

noventa e nove cadernos didáticos finalizados e disponibilizados no repositório virtual do 

MEC. A autora destaca a eficiência na gestão do processo por causa da postura ética, política, 

didática e científica de cada instituição participante que amenizou as falhas nos MDI. Sinaliza 

também a necessidade de estudos nessa área pela sua escassez. 
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 Magalhães (2011) redimensiona a prática pedagógica no ensino da língua materna que 

vem sendo desenvolvida na educação profissional, de forma a propiciar aos futuros 

profissionais condições de compreender a linguagem como atividade social e a desenvolver 

competências que lhes permitam acompanhar as transformações do mundo do trabalho. O 

estudo traz uma reflexão oriunda de três realidades: da escola, na voz do professor; da 

empresa, na voz de seu representante; e do ensino, na voz do aluno egresso de instituição 

profissionalizante e produtor do gênero na empresa, cobrindo, assim, a rede de interlocução 

necessária e indispensável à compreensão das esferas – escolar e empresarial. A partir dos 

resultados obtidos nessas três realidades, a autora verificou que a língua materna, utilizada no 

ensino e nos livros didáticos em instituição profissionalizante, é instrumentalizada e o gênero 

é concebido como família de textos com características estáveis. Na esfera empresarial, os 

discursos são constituídos de produções ideológicas conforme uma lógica particular. Na 

perspectiva enunciativa e discursiva, a escola precisa entender que o gênero situa-se na esfera 

da atividade, espaço de refração da realidade, cujo presente estudo traz uma proposta nessa 

direção. 

 Medeiros (2011) apresenta a elaboração de um material de apoio para o ensino de 

Física das Radiações e seus resultados aplicados em sala de aula para alunos do curso Técnico 

em Radiologia. A aplicação do material de apoio foi feita por meio de recursos 

computacionais (CD) em sala de aula, para promover o aprendizado significativo de conceitos 

básicos de Física das Radiações. O autor destaca que o material foi elaborado para ser 

utilizado também no ensino médio, em consonância aos Parâmetros Curriculares Nacionais no 

sentido de uma progressiva inserção da Física do século XX no ensino médio. A avaliação 

feita com os alunos que utilizaram o material indica que os assuntos tratados foram bem 

recebidos, com mais acertos do que erros nos exercícios, e a utilização desse recurso produz 

bom resultado em termos de aprendizagem significativa. 

 Na dissertação, intitulada “Capacitação de mão de obra para execução de alvenarias de 

vedação de blocos de concreto: concepção e prática”, o autor Helder Silva (2012) analisa os 

programas de qualificação de mão de obra oferecidos por diferentes instituições, pública, 

privada e terceiro setor, em específico para o pedreiro assentador de alvenarias de vedação 

vertical, objetivando criar um material didático adequado ao perfil do trabalhador executor 

desse subsistema. Para o autor, a indústria da construção civil ainda mantém marcas da 

indústria tradicional, com base no trabalho artesanal, apesar dos avanços tecnológicos. Esse 

trabalho artesanal, marcado pela baixa qualificação formal e baixa escolaridade, privilegia o 

método do “aprender fazendo” no próprio canteiro de obra. Helder Silva (2012) destaca que 
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esse processo foi sendo perdido com o crescimento da industrialização da construção civil 

num cenário econômico que demanda maior competitividade nos serviços prestados e melhor 

qualidade dos produtos fornecidos. Este estudo evidencia que a elaboração do material 

didático de um programa de capacitação para a formação do trabalhador deve estar em 

concordância com o seu perfil, visando potencializar o aprendizado para a obtenção de ganhos 

na qualidade do produto final como na qualidade de vida.  

 Uma nova busca foi realizada de pesquisas existentes sobre o assunto no Banco de 

Teses e Dissertações da CAPES, que recentemente foi alterada e atualizada com o cruzamento 

com a Plataforma Sucupira. O descritor “Livro Didático para a Educação Profissional” 

resultou em nenhuma dissertação ou tese. Com o descritor “Livro Didático” reportam-se 461 

dissertações e teses, no período entre 2013 a 2016, usando o filtro “Área de Educação”. 

Desses 461 trabalhos, foram selecionadas cinco teses que tratam do livro didático dos autores 

Hrdlicka (2014), Romanini (2013), Santos (2014), Senna (2014) e Silva (2013). 

 Hrdlicka (2014) apresenta uma análise da consistência e utilidade do material didático 

integrante do Programa Ler e Escrever para a alfabetização de crianças do primeiro ciclo do 

Ensino Fundamental, adotado pelo estado de São Paulo. A autora mostra os resultados de 

avaliações e intervenções realizadas com 44 crianças de 7 a 13 anos defasadas na leitura e na 

escrita, estudantes de escolas públicas de dois municípios da Região Metropolitana de São 

Paulo que aderiram à alfabetização construtivista. Os resultados das avaliações e intervenções 

realizadas com as crianças apontam para a existência de dificuldades comuns na alfabetização 

no português registradas na bibliografia acadêmica sobre o tema, dificuldades que a proposta 

didática analisada não leva em consideração. Outro problema que os documentos analisados 

não levam em consideração é uma característica do português brasileiro que constitui um 

grande obstáculo à atribuição de sentido às palavras pelas crianças, constituído pela 

multiplicidade de sons representados por cada vogal. 

 Romanini (2013) analisa o processo de execução do Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD) e sua trajetória na unidade escolar e na sala de aula, no interior da Secretaria 

de Estado de Educação de São Paulo (SEESP) nos anos de 2009 a 2012. A partir da 

abordagem analítica dos disenõs prospectivo e retrospectivo, a autora investigou a trajetória 

do PNLD nas diferentes esferas, o papel descrito pelos sujeitos, as orientações e materiais que 

dispunham as unidades escolares na escolha dos livros didáticos pelos docentes e o 

recebimento e utilização desses recursos. Romanini (2013) trata também da questão 

pedagógica de produção e distribuição de materiais editoriais nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental conduzida pela política educacional federal e estadual. A investigação constatou 
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a relevância do entrecruzamento de políticas e orientações durante o percurso do PNLD; as 

ações dos sujeitos que influenciam na execução de políticas e programas nas diferentes 

esferas; a pertinência e a necessidade do PNLD à SEESP para a elaboração, produção e 

distribuição de materiais didáticos do Programa Ler e Escrever, suprindo as escolas como 

parte da política educacional estadual. A autora ressalta que a forma como está estruturada a 

relação de cooperação entre os entes federados, pode afetar significativamente as estratégias 

para a execução de políticas nacionais nas diferentes esferas. 

 Em sua tese, Sulanita Santos (2014) investiga as identidades dos sujeitos leitores da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) pressupostas ou construídas pelos autores/editores dos 

livros didáticos de português (LDP), denominado Coleção Viver, Aprender. Sulanita Santos 

(2014) entrevistou os autores dos LDP e os alunos de EJA, para conhecê-los e saber o que 

pensavam desses livros. Os resultados dessas entrevistas, segundo a autora, apontam que não 

houve críticas negativas em relação à configuração da obra. Constatou-se também que a 

coleção contempla os textos de diversas esferas de produção/circulação, embora recaia uma 

ênfase sobre os de cunho literário, que incidem a maior parte das atividades de 

leitura/compreensão textual. Observou-se também a necessidade de um aporte teórico para 

auxiliar os sujeitos leitores na realização das atividades da coleção, além de recorrerem à 

mediação do professor. O modelo de leitura proposto apontou para a formação/construção de 

identidades autônomas e críticas dos autores, enquanto leitores e professores, sinalizando a 

necessidade de um olhar mais atento às singularidades/identidades do público de EJA. 

 Senna (2014) traz análises de poemas transcritos em livros didáticos do ensino médio 

adotados por escolas públicas, a partir do ano 2012, para verificar o possível potencial 

desestabilizador desses textos, relacionado à orientação dos discentes quanto à desigualdade e 

à exclusão social, em consonância com a ideologia de um Projeto Educativo Emancipatório 

sugerido por Boaventura de Sousa Santos. A pesquisa fundamenta-se nos pressupostos do 

“método crítico” de Bloch e as análises efetivadas possuem aspecto quantitativo e qualitativo. 

Através de informações dos docentes, colhidas por meio de entrevistas semiestruturadas, o 

autor identificou que os poemas, em geral, nas duas obras analisadas, ocorrem em grande 

quantidade. A maior ênfase recai para situações de desigualdade e exclusão social. Os 

conteúdos textuais relacionados à poesia e à literatura estão dispostos de forma fragmentada e 

desarticulada nas obras, comprometendo a aquisição de um conhecimento global pelos alunos. 

Senna (2014) destaca a necessidade de intervenção do professor para corrigir as 

inconsistências indicadas nos livros, visando torna-lo mais acessível e educativo para os 
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alunos. Com a tarefa de mostrar aos discentes situações de desigualdade e exclusão do 

passado, para lutarem por igualdade social no presente. 

 A autora Iara Silva (2013) traz o estudo sobre a temática do Programa Nacional de 

Livros Didáticos para o Ensino Médio (PNLD/EM), desenvolvido pelo MEC junto ao FNDE, 

no período de 2003 a 2011, para entender as razões da origem, as finalidades do processo da 

operacionalização do programa, a contribuição para o mercado editorial e o funcionamento da 

organização dos grupos editoriais. Para desenvolver o estudo, a autora partiu de uma 

perspectiva histórica, procurando entender a necessidade do Estado em operacionalizar 

programas como o PNLD/EM à luz da organização da sociedade capitalista no seu estágio 

monopolista. A partir de levantamento de dados empíricos, priorizando a análise de 

documentos e de legislação relacionados ao programa, de relatórios relacionados ao mercado 

editorial brasileiro, de dados estatísticos referentes ao movimento de matrículas no ensino 

médio e de dados sobre a evolução do PNLD/EM. As investigações demonstram que o 

Estado, ao promover a distribuição gratuita de milhões de livros didáticos (entre outros 

materiais escolares) por meio do PNLD/EM movimenta o mercado na sua totalidade. Isto 

representa uma estratégia significativa para a reprodução do capital, pois amplia muito a 

oportunidade de compra e venda da mercadoria livro didático. 

 Essas teses, apesar de não tratarem especificamente do livro didático da EPT reforçam 

a importância do livro didático no meio escolar, como a necessidade de um programa próprio 

para legislar e controlar sua edição, produção e distribuição, e ratificam que são recursos 

complexos por envolver diversos atores na sua apropriação.  

 Investigando o Google Acadêmico foram selecionados alguns trabalhos (artigos e 

dissertações) que abordam questões relativas ao livro didático do ensino médio integrado; à 

aplicabilidade na Educação à Distância; à conceituação; às concepções de ensino; à ideologia 

dominante; à apropriação do livro didático pelos docentes do ensino médio integrado; e a 

importância do livro didático no processo de aprendizagem e a organização curricular dos 

autores Costa (2013), Cury (2009), Dias e Abreu (2006), Fiscarelli (2007), Lajolo (1996), 

Santos (2012), Santos e Martins (2011), Silva e Carvalho (2004).  Entre os trabalhos que 

desenvolveram temas relacionados ao conteúdo e ao direcionamento do currículo integrado 

(ensino regular e ensino profissional) para a formação do trabalhador jovem e adulto 

destacam-se os seguintes autores: Costa (2013) que ao estudar o livro didático para o ensino 

médio de Ciências constatou que ainda há uma valorização do conteudismo, desconsiderando 

a abordagem do cotidiano, a interdisciplinaridade e a contextualização. Santos (2012) defende 

que é possível elencar os conteúdos gerais de Matemática no Ensino Médio Integrado, de 
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forma contextualizada e interdisciplinar, a fim de atender as especificidades das disciplinas do 

curso Técnico em Agropecuária. 

  Quanto à análise dos livros didáticos sob a ótica das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio, da apropriação do material didático pelos professores e da difusão 

ideológica, encontramos os trabalhos de Dias e Abreu (2006), Fiscarelli (2007) e Silva e 

Carvalho (2004). Dias e Abreu (2006) afirmam que os livros didáticos se apropriam dos 

conceitos dos discursos sociais e econômicos, destacando o conteúdo científico-tecnológico 

sob a lógica do mercado, dos conceitos inseridos por documentos educacionais, bem como 

dos discursos dos autores e editores. Para eles, o livro didático sofre influências de todos os 

contextos sociais e econômicos que participam do processo de formação das políticas 

curriculares. Fiscarelli (2007), após analisar os dados das entrevistas realizadas com 

professores da Educação Básica de uma escola pública em São Paulo, concluiu que os 

discursos desses docentes se diferem quanto à relevância do material didático. Segundo a 

autora, para alguns, os materiais didáticos utilizados em sala de aula exercem influência sobre 

suas formas de preparar e ensinar as suas aulas. Outros afirmam que as mudanças ocorridas 

em suas práticas pedagógicas não sofreram influências diretas dos investimentos em materiais 

didáticos, mas sim de suas próprias iniciativas (FISCARELLI, 2007). Silva e Carvalho (2004) 

destacam que o professor, na função de intelectual transformador, é capaz de determinar como 

o livro didático será utilizado para conduzir o processo de ensino-aprendizagem de uma forma 

mais contextualizada que contribua para a formação crítica e reflexiva do aluno. 

 Santos e Martins (2011), em estudo realizado sobre a importância do livro didático 

para o processo de ensino-aprendizagem, analisaram 10 artigos de maior vinculação com o 

tema dentre os 53 artigos selecionados na base de dados de revistas brasileiras indexadas no 

Scielo, em outubro de 2011. As autoras observaram, nesses dez artigos, a importância do livro 

didático como um instrumento fundamental na sala de aula, um recurso que serve para 

consulta e faz parte do processo de aprendizagem, sendo determinante para a organização 

curricular e prática pedagógica dos professores (SANTOS e MARTINS, 2011). 

 Cury (2009) destaca a importância do Programa Nacional do Livro Didático (BRASIL, 

2012) entre outras ações no que se refere à assistência ao estudante, sendo um instrumento de 

apoio para a melhoria na aprendizagem. Para ele, o aluno ao receber gratuitamente os livros 

didáticos recebe um encorajamento adicional em relação às condições de ensino-aprendizagem. 

Esses estudos comentados expressam a importância do livro didático no contexto da práxis 

pedagógica, orientando o que se ensina e como se ensina (LAJOLO, 1996). 
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 Todos os temas levantados nessas pesquisas não tratavam do livro didático para a 

EPTNM do SENAC, contudo, depararam em uma questão crucial: Como são efetivamente 

utilizados os livros didáticos na sala de aula por professores e alunos? Pressupõe que esses 

materiais facilitam o processo de aprendizagem. 

 A partir dos levantamentos apresentados, conclui-se que nenhum deles investiga a 

adequação à especificidade do “aprender fazendo” no material didático dos cursos de 

Técnicos em Administração da área de Gestão e Negócios do SENAC, como também a 

utilização desses materiais pelos professores e/ou instrutores dessa modalidade de ensino. 

Observa-se ainda, que não existe uma política nacional do livro didático para Educação 

Profissional ao contrário do que ocorre na Educação Básica, mesmo com os investimentos 

realizados pelo poder público nessa modalidade de ensino nos últimos anos. 

 

3.3 O livro didático da EPTNM em alguns artigos publicados 

 Em outro levantamento, realizado no site Boletim Técnico do SENAC, que trata da 

educação profissional, foram encontrados 382 artigos publicados no período de janeiro de 

1995 a abril de 2016 (volumes 21 a 42). Desses 382 artigos apenas quatro artigos abordam, 

diretamente ou indiretamente, o tema sobre material didático e/ou livro didático para a 

educação profissional, dos autores: Bruno (1997, 1998, 2001) e Zuanetti (2009).   

 Bruno (1997, 1998, 2001) publicou três artigos que tratam de materiais didáticos para 

o curso de Enfermagem, sendo dois com mesmo enfoque e um diferente. Os dois artigos 

intitulados “Considerações sobre os livros de Introdução à Enfermagem, utilizados nos cursos 

de nível médio” e “Os livros de Introdução à Enfermagem sob o enfoque da educação crítica e 

emancipadora”, Bruno (1998, 2001) observou uma carência na oferta literária adequada para 

essa área específica do conhecimento de nível médio. O autor destaca ainda que o conteúdo 

dos livros de Introdução à Enfermagem não utilizam uma linguagem que parta da realidade do 

leitor, mas sim dos conceitos, provocando um distanciamento do mundo a ser trabalhado pelo 

futuro enfermeiro. Isso significa que as atividades propostas nos livros parecem não ter 

relação com a realidade das instituições de saúde ou mesmo do cotidiano do aluno. O que 

pode ocasionar um risco para o próprio paciente. Bruno (1998) observou que alguns livros 

apresentam o conhecimento teórico e prático como pronto, com a transmissão de informações 

e procedimentos pré-determinados, sem estimular a criatividade, sem incentivar o 

questionamento, o que prejudica uma educação crítica e emancipadora. Já no terceiro artigo 

“O ensino de técnicas básicas de enfermagem através de vídeos”, Bruno (1997) analisou 17 
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vídeos da coleção “Introdução à Enfermagem do Sistema SENAC”, em formato de 

demonstração de técnicas básicas para o exercício profissional, executadas por enfermeiras, 

técnicos e auxiliares de enfermagem. A produção desses vídeos tinha como foco assegurar a 

qualidade da formação profissional, através de uma formação polivalente. O autor avaliou o 

uso, a adequação (linguagem e imagens), a validade e os benefícios da forma de apresentação 

da coleção, além de verificar outras necessidades que pudessem ser atendidas em uma 

próxima produção, através de informações dos usuários do sistema. Na conclusão do autor, os 

17 vídeos da coleção tiveram ampla adesão pelas regionais do SENAC, como reforço, 

aprimoramento e complementação no processo de ensino-aprendizagem, o que supõe o uso 

dos vídeos após a apresentação das técnicas. Constatou-se também que a abordagem de várias 

técnicas no mesmo vídeo foi considerada adequada, graças à qualidade da produção em 

relação à coerência e adequação à realidade, aos manuais conhecidos e à competência dos 

profissionais que desempenham as técnicas. Segundo Bruno (1997), os vídeos são 

instrumentos que motivam, além de oferecer uma chance de demonstrar um atendimento, 

tantas vezes quanto necessário, sem riscos, podendo ser adaptado para qualquer método de 

ensino. Levantou-se a necessidade de buscar novos temas e corrigir alguns itens técnicos nos 

vídeos para produções futuras. 

 A autora Zuanetti (2009) estudou a participação do design gráfico como mediador da 

leitura e construtor de conteúdo nos livros de educação profissional, tendo como aporte 

teórico Chartier (2002) que defende que “os textos não existem fora dos suportes materiais de 

que são veículos” (p. 61). As formas como os textos são apresentados, vistos e lidos 

colaboram com a construção de seus significados. Nesse sentido, o design torna-se um agente 

potencializar da leitura e do acesso ao conteúdo, aproxima o leitor do livro, incentivando-o a 

desenvolver seus estudos e a aprender (ZUANETTI, 2009), já que o princípio do design é 

trabalhar em prol do público alvo. Porém, a autora observou duas principais dificuldades no 

processo: caracterizar com mais segurança o perfil do público alvo, ou seja, para quem se 

destina o livro didático, e avaliar a recepção desses livros pelo público-alvo. Caracterizar o 

perfil do aluno em todo o Brasil, no contexto do SENAC Nacional se configura uma tarefa 

cheia de dificuldades devido às dimensões individuais, sociais e suas complexidades. Além 

disso, segundo Zuanetti (2009), há poucas avaliações sobre a recepção desses livros pelos 

alunos da educação profissional. 

 Além desses quatro artigos, foram selecionados mais três trabalhos pela relevância, 

dois do autor Barato (2004, 2011), por tratarem sobre a dualidade teoria e prática; e outro das 

autoras Bastos e Ramos (2012), que abordam os recursos materiais digitais. Barato (2004) em 
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seu artigo “Em busca de uma didática para o saber técnico” defende que a técnica é uma 

forma particular de saber e por isso necessita de tratamento didático específico. O autor critica 

as abordagens tradicionais das técnicas nos meios educacionais e propõe saídas para uma 

didática que considere atividades de trabalho como saber. Para ele, o uso do binômio, teoria e 

prática (ou conhecimento/habilidade), cria obstáculos para uma educação profissional fundada 

no trabalho devido o padrão epistemológico que “subordina artificialmente as práticas a 

supostas teorias que lhes dão sustentação” (BARATO, 2004, p. 1). Ao proclamar a 

subordinação da prática à teoria, ou seja, para saber fazer alguma coisa é preciso antes 

aprender sua teoria, induz as pessoas a pensarem que a prática não é saber/conhecimento. Em 

contrapartida, Barato argumenta que há um ensino técnico fora do contexto escolar que 

valoriza a prática e que esse saber merece mais investimento do ponto de vista educacional. 

Para o autor, a prática pode ser utilizada como conhecimento no processo de aprendizagem. 

Em seu outro artigo “Saber do trabalho, aprendizagem situada e ensino técnico”, Barato 

(2011) ratifica esse pensamento ao sugerir que o ensino técnico deve observar com atenção os 

saberes que se estruturam no interior das atividades produtivas e nas formas de aprender em 

comunidades de prática. Para o autor, o dualismo entre teoria e prática produz uma educação 

profissional que ignora alguns pontos importantes do saber no trabalho, em favor de um saber 

literário. Para que o saber no trabalho seja introduzido nas instituições de educação 

profissional será preciso reconsiderar o que é conhecimento, descartando a velha 

epistemologia cartesiana que separa teoria e prática (BARATO, 2011). 

 Apesar de Bruno criticar os conteúdos prontos nos livros de enfermagem, coaduna 

com a abordagem tradicional entre teoria e prática em oposição ao que Barato (2011) defende 

que o saber prático possui conhecimentos tão importantes quanto o saber teórico.  

 As autoras Bastos e Ramos (2012) argumentam, no artigo intitulado “Recursos 

Didáticos Online para desenvolver o pensamento de ordem superior: um estudo no ensino 

técnico secundário em Portugal”, que o uso de ferramentas digitais como o portal do 

YouTube, o fórum na plataforma Moodle, os blogues e a web, contribuem para o 

desenvolvimento de competências metacognitivas conduzindo os alunos à contínua reflexão, à 

revisão e à avaliação de suas competências. Além disso, esses recursos digitais online 

permitem mudar a direção do processo de ensino e aprendizagem, alterando o foco “o que 

pensar” (absorção e reprodução passiva da informação) para “como pensar” (autonomia do 

aluno e independência de pensamento). Apesar dos autores indicarem que o aluno tem 

autonomia e liberdade de pensamento ao utilizar os recursos digitais, cabe ao professor 
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acompanhar e direcionar o que deve ser aprendido pelo aluno. Nem sempre os conteúdos 

publicados nesses meios digitais são confiáveis. 

 No que se referem às apostilas, recursos recorrentes na prática pedagógica do SENAC, 

chamadas “sistemas de ensino” ou “pacotes didáticos”, são oferecidas em cada módulo dos 

cursos técnicos de nível médio aos alunos. Essas apostilas, objeto de estudo dessa pesquisa, 

têm a função de ajudar no desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes de cada 

aluno, por meio do método do “aprender fazendo”, cujo papel do professor nesse processo de 

ensino e aprendizagem é essencial.  

 A atividade do professor da Educação Profissional é repleta de desafios no dia a dia da 

sala de aula, principalmente, na busca de material didático que atenda as especificidades dessa 

modalidade de ensino. Essa iniciativa, muitas vezes, busca enriquecer a prática do ensino e 

aprendizagem, bem como preencher lacunas em relação à falta de conteúdos específicos nos 

livros didáticos. 

 Muitos professores por terem que dar aulas em diversas escolas para complementar 

suas rendas, ficam sem tempo para a elaboração de tais materiais. Com isso, as apostilas 

oferecidas nos cursos técnicos de nível médio do SENAC, usadas com a mediação dos 

professores, acabam servindo de suporte didático. Destaca-se que a instituição indica a 

utilização dessas apostilas na prática em sala de aula. Dessa forma, a apostila é utilizada como 

um instrumento de aprendizagem, direcionado prioritariamente para auxiliar na aprendizagem 

do aluno e ao mesmo tempo para o professor organizar e preparar suas aulas.  

 Outra razão que justifica o uso das apostilas é a escassez de profissionais com 

formação em docência do ensino profissional, tendo apenas formação específica na área que 

leciona. Isso provoca uma invasão de profissionais de diferentes áreas, sem a devida formação 

para atuar em sala de aula. Nesse contexto, o livro didático torna-se essencial para dar suporte 

ao professor no processo de ensino e aprendizagem. Contudo, o uso dessas apostilas em sala 

de aula sofrem interferências dos professores durante a transmissão de conhecimentos. As 

experiências vividas, a cultura, a formação, os valores e a classe social dos professores são 

fatores que impactam e interferem na prática pedagógica.  

 Diante da importância do papel do professor e da carência de estudos sobre o uso e a 

funcionalidade do livro didático (apostilas) utilizado na educação profissional, essa pesquisa 

investiga, sob a ótica dos professores, as seguintes questões: Como os professores utilizam 

esses livros didáticos (apostilas) durante as aulas? Qual a opinião dos professores sobre esses 

materiais? Os conteúdos nos livros didáticos estão adequados à proposta do curso? Existem 

lacunas a serem preenchidas nesses materiais? Os professores produzem outros materiais para 
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suprir as lacunas? Quais as percepções em relação ao uso e à funcionalidade dos materiais 

didáticos pelos alunos? Quais as principais dificuldades que os alunos apresentam no uso dos 

livros didáticos? O método do “aprender fazendo” é contemplado nos livros (apostilas)? 

Além dessas questões, investigam-se também a inclusão social, a atratividade, a formatação, a 

linguagem e os aspectos imagéticos sobre diversidade de gênero e etnia, nos livros didáticos.  

Para tal, os professores, que ministram aulas nos cursos Técnicos em Administração do 

SENAC, responderam questionários e entrevistas semiestruturadas, numa abordagem 

qualitativa que serão analisadas no próximo capítulo.    

 

CAPÍTULO 4 - ANÁLISE DO USO DOS LIVROS DIDÁTICOS DE CURSO 

TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO DO SENAC PELOS DOCENTES 

  

 Esse capítulo, organizado em seis momentos, apresenta a análise dos resultados 

coletados na pesquisa de campo, realizada nas Unidades do SENAC no Rio de Janeiro. O 

primeiro momento faz uma apresentação das questões iniciais para a construção da pesquisa. 

Na sequência, a metodologia e a delimitação da pesquisa são apresentadas, indicando a 

abordagem qualitativa da pesquisa em educação, por meio de investigação-formação, cuja 

análise dos dados segue uma triangulação dos instrumentos, a saber: questionário, observação 

participativa e entrevista semiestruturada. Estes instrumentos foram aplicados aos docentes do 

curso técnico de nível médio do SENAC-RJ. Na terceira seção introduzem-se os aportes 

teóricos da Pedagogia da Autonomia e da Pedagogia Crítica para análise dos dados. Para 

entender o papel da educação no cenário neoliberal precisa-se da interpelação de autores 

como Giroux (1999, 2011) e Freire (1996) que questionam a função crítica dos educadores em 

relação à sociedade e aos sistemas educacionais. Ainda como elemento crítico para a 

investigação utilizou-se a teoria crítica de Jürgen Habermas (2002, 2012). No quarto 

momento, o cenário e os sujeitos da pesquisa são destacados para uma melhor compreensão 

da delimitação do estudo. Em seguida, na quinta seção, mostram-se os dados que definiram o 

perfil dos sujeitos entrevistados. E, por último, apresenta-se a análise de dados a partir dos 

resultados coletados no questionário, na entrevista semiestruturada e na observação 

participativa, e suas considerações. 

 

4.1 Questões iniciais e a construção da pesquisa 
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 Durante a minha atuação como docente em cursos Técnicos em Administração de 

nível médio da área de Gestão e Negócios do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(SENAC) nas Unidades do Rio de Janeiro, no período de 2012 a 2014, deparei-me com 

alguns questionamentos em relação à prática do ensino profissional. Esses questionamentos, 

em especial, se referiam ao uso do livro didático no curso Técnico em Administração 

oferecido pela instituição aos alunos.  

 O curso Técnico em Administração do SENAC-RJ é composto por quatro módulos e, 

recentemente, foi acrescentado mais um módulo de Marketing, que no momento o conteúdo 

está sendo roteirizado para produção de livro didático. Neste caso, os meus questionamentos 

se referiam aos quatro módulos anteriores, época em que eu dava aulas nos cursos técnicos.  

A estrutura curricular do curso Técnico em Administração é composta pelos seguintes 

módulos, abaixo:  

 

Tabela 4 – Estrutura curricular do curso Técnico em Administração em módulos 

MÓDULO 
Duração 

em Horas 

Módulo 1 Qualificação técnica de Assistente Administrativo  200h 

Módulo 2 Qualificação técnica de Assistente Financeiro  200h 

Módulo 3 Qualificação técnica de Assistente de Recursos Humanos 200h 

Módulo 4 Qualificação técnica de Assistente de Operações em Logística 200h 

Módulo 5 Qualificação técnica de Assistente de Marketing (novo) 200h 

Habilitação técnica de nível médio: Técnico em Administração = 1.000 horas 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados extraídos do Projeto Pedagógico de Curso Técnico de Nível 

Médio em Administração do SENAC (2013). 

 

 Para cada módulo do curso é oferecida uma apostila aos alunos, contendo orientações, 

conteúdos e exercícios para a prática em sala de aula. Vale citar que na orientação pedagógica 

do SENAC aos docentes é indicado que se use tais materiais nas aulas dos cursos técnicos. 

 Retomando aos meus questionamentos, ao longo de mais de dois anos de prática em sala 

de aula em cursos Técnicos em Administração, percebi que muitos dos professores desse curso 

em questão elaboravam seus próprios materiais didáticos e que nem sempre utilizavam as 

apostilas oferecidas ao curso. Outro aspecto que me levou a refletir sobre o assunto é que muitas 

vezes quando utilizava a apostila do curso havia alguns erros de gabarito, os enunciados de 
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alguns exercícios não eram muito claros, o que ocasionava dúvidas aos alunos, além dos 

conteúdos desatualizados. Isso despertou meu interesse em investigar mais profundamente 

sobre o uso e a funcionalidade do livro didático (apostilas) dos cursos técnicos de nível médio 

na visão do professor que é a peça fundamental no processo ensino-aprendizagem.  

 À medida que o projeto de mestrado foi sendo desenvolvido os meus questionamentos 

tornaram-se mais claros e, paulatinamente, assumiram um caráter mais acadêmico. Esses 

questionamentos despertaram a minha curiosidade que é a base de uma pesquisa. Então, com 

o objetivo de buscar respostas às questões já mencionadas anteriormente, iniciou-se o projeto 

dessa pesquisa. Uma dissertação de mestrado implica em gerar conhecimentos acadêmicos 

que tenham relevância e rigor científico. Para tanto, foi necessária uma minuciosa revisão de 

literatura sobre o tema material didático e/ou livro didático para cursos técnicos de nível 

médio da modalidade de Educação Profissional para verificar o que já havia sido produzido 

até então. Após o levantamento, constatou-se que há uma carência de estudos sobre o uso e a 

funcionalidade do livro didático (incluindo-se as apostilas) para a educação profissional, 

conforme mencionado nos capítulos anteriores.  

 A escolha por investigar os livros didáticos (apostilas) do curso Técnico em 

Administração, em especial, explica-se por ser um dos cursos mais procurados, conforme o 

Relatório de Gestão de 2013 da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC): 

 

Tabela 5 – Quadro de cursos com mais matrículas em 2013 

Cursos Técnicos de Nível Médio da Educação Profissional 

Técnico em Segurança do Trabalho 

Técnico em Informática 

Técnico em Administração 

Técnico em Logística 

Técnico em Enfermagem 

Técnico em Mecânica 

Técnico em Eletrotécnica 

Técnica em Redes de Computadores 

Técnico em Contabilidade 

Técnico em Edificações 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados extraídos do Relatório de Gestão de 2013 da SETEC/MEC. 
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 O curso Técnico em Administração é um dos mais procurados por preparar os alunos 

para diversas funções administrativas, aumentando as chances de inserção no mercado de 

trabalho. Ao final de cada módulo do curso, o aluno recebe um certificado de qualificação 

técnica, por exemplo: o aluno ao concluir o Módulo 1, adquire as competências profissionais 

específicas de Assistente Administrativo, e assim por diante. Para receber o certificado de 

Técnico em Administração, o aluno precisa concluir os quatro módulos ou os cinco módulos 

atualmente. A partir de um curso de 200 horas, o aluno pode se candidatar para vagas de 

Assistente Administrativo (Módulo 1),  Assistente Financeiro (Módulo 2), Assistente de 

Recursos Humanos (Módulo 3), Assistente de Operações Logísticas (Módulo 4), e Assistente 

em Marketing (Módulo 5). Esse leque faz com que os alunos se matriculem nesse curso em 

particular. 

 Em pesquisa, publicada no Relatório Geral SENAC 2014, sobre Avaliação Nacional 

da Qualidade Percebida dos Cursos, realizada pelo SENAC, foram entrevistados 2.520 alunos 

do PRONATEC. O item sobre inserção e adequação do perfil dos egressos ao mercado de 

trabalho mostra que dos 2.520 ex-alunos do PRONATEC entrevistados, 62,3% declararam ter 

ingressado no mercado de trabalho durante ou após o curso realizado no SENAC. 

 O curso Técnico em Administração do SENAC, segundo o Programa Pedagógico do 

Curso, tem como objetivo desenvolver competências que capacite os alunos a planejar, 

controlar, coordenar, subsidiar e executar atividades nas áreas administrativas, financeiras, de 

produção, de recursos humanos, de marketing e de logística. Isso envolve apoio ao processo 

de planejamento estratégico; análise e controle de indicadores de desempenho operacional; 

sugestões de melhorias nos aspectos estratégicos, operacionais, da qualidade e legais; 

pesquisa e análise de informações destinadas a subsidiar o processo operacional e 

administrativo. 

 Voltando ao tema da pesquisa, pude constatar que as produções de trabalhos sobre o 

tema material didático e/ou livro didático para a educação profissional ainda são carentes, 

especialmente, em cursos Técnicos em Administração de nível médio em entidades do 

Sistema S.  

 Assim, essa pesquisa tem como objetivo central analisar as concepções dos docentes 

e/ou instrutores sobre o uso e a funcionalidade dos livros didáticos dos cursos técnicos em 

Administração da área de Gestão e Negócios do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial - SENAC, no Rio de Janeiro, que faz parte do Catálogo Nacional de Cursos 

Técnicos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC. 

Quanto aos objetivos específicos busca-se: (1) Verificar se os docentes e/ou instrutores 
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utilizam os livros didáticos (apostilas) que lhes são oferecidos ou se produzem seus próprios 

materiais?; (2) Analisar como os livros didáticos (apostilas) utilizados pelos docentes e/ou 

instrutores contribuem para a melhoria da aprendizagem em sala de aula, considerando a 

estruturação do conteúdo, a linguagem empregada e os aspectos materiais; (3) Investigar se o 

livro didático (apostilas) apresenta especificidades diferenciadas, com foco na abordagem do 

“aprender fazendo” (situações-problema, conduções-projeto, seminários, debates etc.) para a 

formação do cidadão-trabalhador crítico e produtivo; (4) Analisar a concepção dos docentes 

e/ou instrutores sobre o papel do livro didático (apostilas) quanto ao atendimento às 

exigências do mercado de trabalho; e (5) Examinar como o atual uso do livro didático 

(apostilas) dos cursos técnicos do SENAC está de acordo com as metas do PNE 2014-2024 

relativas à educação profissional. 

 

4.2 A metodologia e a delimitação da pesquisa 

 A presente pesquisa analisa o uso de livros didáticos nos cursos Técnicos em 

Administração da área de Gestão e Negócios do SENAC-RJ como locus fundamental no 

processo de ensino-aprendizagem sob a ótica dos professores e/ou instrutores. A perspectiva 

teórico-metodológica toma como referência a abordagem qualitativa da pesquisa em 

educação, por meio de investigação-formação, buscando a construção de um conhecimento 

que envolve os seguintes sujeitos, a saber: a investigadora proponente e os docentes e/ou 

instrutores dos cursos técnicos da área de Gestão e Negócios. Essa abordagem qualitativa 

busca um efetivo envolvimento dos sujeitos em relação aos livros didáticos no processo de 

transformação individual e coletiva. Através de um contexto de interação, o desenvolvimento 

do trabalho de investigação, nessa abordagem, procura favorecer um movimento de formação, 

de autodesenvolvimento para o investigador e para os que participam como sujeitos do 

estudo. A pesquisa-formação implica em uma experiência significativa de articulação de 

saberes, por meio da mobilização de conhecimentos, experiências e práxis vitais. 

 Bogdan e Biklen (1994, p. 16) afirmam que “na abordagem qualitativa, as questões a 

investigar não se estabelecem mediante a operacionalização de variáveis, sendo, outrossim, 

formuladas com o objetivo de investigar os fenômenos em toda a sua complexidade e em 

contexto natural”. Para os autores, a pesquisa qualitativa visa compreender o comportamento 

e a experiência humana. Busca entender como as pessoas elaboram significados, além de 

descrever em que consistem estes significados. Nos estudos qualitativos, de acordo com 

Lüdke e André (1986), 
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[...] há sempre uma tentativa de capturar as perspectivas dos participantes, isto é, a 

maneira como os informantes encaram as questões que estão sendo focalizadas. Ao 

considerar os diferentes pontos de vista dos participantes, os estudos qualitativos 

permitem iluminar o dinamismo interno das situações, geralmente inacessíveis ao 

observador externo (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p.12). 

 

 Bigotto (2008, p. 82) afirma que a pesquisa qualitativa “[...] privilegia algumas 

técnicas, mas pressupõe que a utilização dessas não deve constituir em um modelo único [...] 

uma vez que a pesquisa é uma criação que mobiliza a acuidade inventiva do pesquisador”. De 

fato, a pesquisa ora apresentada trouxe novas perspectivas não imaginadas de antemão pela 

pesquisadora. Outro aspecto que caracteriza a pesquisa como sendo qualitativa, de acordo 

com Lüdke e André (1986, p. 12), é que a “[...] preocupação com o processo é muito maior do 

que com o produto”. Neste caso em particular, este pensamento pode ser aplicado uma vez 

que a ênfase maior foi justamente no processo de coleta de dados sobre o livro didático dos 

cursos Técnicos em Administração, e não na elaboração do mesmo. 

 Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2004) indicam que quanto menos experiente for o 

pesquisador, mais ele precisará de um planejamento cuidadoso, sob a pena de se perder num 

emaranhado de dados dos quais não conseguirá extrair qualquer significado. Nesse sentido, 

foi realizado um planejamento desde a elaboração dos instrumentos e a validação dos mesmos 

até a análise de dados, com intuito de dar maior segurança à pesquisadora durante o processo.  

 A elaboração dos instrumentos de pesquisa foi feita com base nas discussões e 

orientações dos autores Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2004) e nas revisões de literatura, 

onde foram observados os instrumentos utilizados pelos pesquisadores. Os instrumentos 

foram elaborados e validados, sob a orientação do Prof. Jorge Atilio Silva Iulianelli, no 

período de setembro a novembro de 2015. As Professoras Alda Judith Alves-Mazzotti e 

Mônica Rabello de Castro do Programa de Pós-graduação em Educação, da Linha de Pesquisa 

Representações Sociais, validaram os dois instrumentos, da observação participativa e da 

entrevista semiestruturada, no final de novembro de 2015. Elas ofereceram indicações de 

alterações e supressões de questões, que foram atendidas para que a realização da 

investigação pudesse ocorrer devidamente. O conteúdo e a aparência dos instrumentos 

seguiram essas orientações. 

 Após a definição dos objetivos da pesquisa, foi realizado levantamento bibliográfico 

referente ao tema e dos referenciais teóricos de agosto de 2014 até dezembro de 2015, no 

Banco de Teses e Dissertações da CAPES, no Google Acadêmico e no Boletim Técnico do 

SENAC. Com a inclusão da plataforma Sucupira no Banco do CAPES, foi realizado novo 

levantamento de teses e dissertações sobre o tema da pesquisa, no primeiro semestre de 2016. 



 

   114 

 

 

Estes levantamentos fazem parte de nossa revisão de literatura, e indicaram que o tema possui 

rarefeita investigação. 

 A análise dos dados segue uma triangulação dos instrumentos, a saber: questionário, 

observação participativa e entrevista semiestruturada, instrumentos estes que foram aplicados 

aos docentes do curso técnico de nível médio do SENAC-RJ. Esse é um recurso de análise que 

permite comparar dados de diferentes tipos com o objetivo de confirmar ou não uma asserção.  

 O questionário, usado como instrumento de investigação para esse estudo, visou 

recolher informações prévias sobre os sujeitos selecionados para a composição de seus perfis. 

Além disso, foram pontuadas algumas questões sobre o livro didático e o PRONATEC para 

confrontação com os dados na entrevista semiestruturada e na observação participativa. Para 

tal, o questionário foi elaborado semiestruturado, contendo perguntas fechadas e abertas, com 

base na escala de Likert. 

 Na observação participante, o observador posiciona-se junto aos observados, 

inserindo-se no grupo a ser estudado como se fosse um deles, para melhor compreender os 

hábitos, atitudes, interesses, relações pessoais e características do funcionamento daquele 

grupo (BARDIN, 1977). Isso exige que o observador torne-se membro do universo 

investigado para compreensão da situação das ações e apreensão dos aspectos figurativos que 

o permeiam. Dessa forma, a observação participativa possibilita o conhecimento sobre um 

dado fenômeno por meio da interação entre o pesquisador e o meio investigado. Essa técnica 

requer uma organização prévia (roteiro de observação) para focar nos objetivos da 

investigação, para um melhor desenvolvimento das ações no campo estudado.  

 Assim, na observação participativa o pesquisador tem a possibilidade de observar e 

participar de forma intensa do contexto sociocultural de um grupo ou comunidade, cujos 

dados são construídos de forma detalhada e holística. Angrosino e Flick (2009) definem a 

observação como um ato de perceber as atividades e inter-relações das pessoas no ambiente 

do campo, por meio dos cinco sentidos do pesquisador, para registrar e buscar padrões 

identificáveis no cotidiano cultural do grupo participante da pesquisa. Nessa perspectiva, a 

observação participativa buscou descrever os significados de ações e interações entre os 

atores envolvidos, segundo o olhar da pesquisadora, o que exigiu um exercício contínuo de 

sensibilidade e rigor. 

 Os registros da observação participativa foram realizados em diferentes momentos da 

pesquisa, focando-se no uso do livro didático. Esses registros foram fundamentais, no 

percurso da pesquisa, para registrar fatos e acontecimentos no cotidiano das aulas, que 
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possibilitaram desvendar a relação dos professores com o livro didático para a análise de 

dados. 

 Nesta pesquisa, optou-se também por utilizar a entrevista semiestruturada -  

classificada como entrevista em “profundidade” -, com o propósito de explorar os pontos de 

vista, experiências, crenças e/ou motivações dos professores sobre o uso do livro didático dos 

cursos Técnicos em Administração do SENAC-RJ. Destaca-se que as entrevistas “em 

profundidade” se caracterizam por apresentar maior flexibilidade, permitindo ao entrevistado 

construir respostas sem ficar limitado a um nível rigoroso de direção e mediação, conduzida 

pelo entrevistador. Mattos (2010) considera que a entrevista não estruturada ou 

semiestruturada é um modo especial de conversação, onde os atores envolvidos são 

influenciados pela presença e as situações criadas entre eles. Há sempre um significado de 

ação que vai além do significado temático da conversação. 

 Gill et al (2008) afirma que as entrevistas não estruturadas são feitas com pouca ou 

nenhuma organização para levantar dados sobre um determinado assunto de pouco 

conhecimento ou quando é necessário um aprofundamento significativo, seu processo é mais 

demorado e difícil de serem conduzidas. Já a entrevista semiestruturada é constituída de 

várias questões que ajudam a definir os temas a serem explorados, servindo de guia para o 

entrevistador (GILL ET AL., 2008). Esses dois tipos de entrevistas permitem obter 

profundidade de conhecimento nos fenômenos investigados, por não estarem presas a 

questões padronizadas.  

 A escolha do uso da entrevista semiestruturada, nesta pesquisa, foi em razão da 

flexibilidade na inserção de novas questões no decorrer da entrevista, além das questões-

chave, que serviram de guia para a entrevistadora. 

 Por fim, observamos que o uso da entrevista “em profundidade” apresenta como 

principal vantagem a possibilidade de enriquecimento do conhecimento no campo do uso do 

livro didático, por permitir que a questão investigada possa ser compreendida a partir da 

exploração da experiência e do ponto de vista dos professores.  

 

4.3 Elementos de referencial teórico para a análise dos dados 

 Para a análise dos dados, tomamos como referencial teórico os autores Giroux (1999; 

2011) e Freire (1996) que não tratam especificamente da questão do livro didático, porém o 

abordam. Para entender o papel da educação no cenário neoliberal precisamos da interpelação 

de autores como Giroux e Freire que questionam a função crítica dos educadores em relação à 
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sociedade e aos sistemas educacionais. Ainda como elemento crítico para a investigação 

utilizou-se a teoria crítica de Jürgen Habermas (2002; 2012). 

 Freire (1996) traz o conceito da necessária ruptura com a pedagogia bancária, que 

promove uma educação baseada em depositar conteúdos em um aluno de cabeça oca. O autor 

propõe uma visão ativa e dialética para o processo de aprendizagem, notando que inexiste 

ensino sem aprendizagem e vice-versa. Segundo Freire (1996), isso implica em reconhecer o 

saber da experiência realizada entre o aluno e o professor. O processo de aprendizagem é 

parte do processo do fazimento do humano, porque o humano é inacabado (FREIRE, 1996). 

 Nesse sentido, o processo de ensinar e aprender se constitui a partir de uma relação 

dialógica entre o professor e o aluno, onde os dois aprendem e ensinam mutuamente. Ambos 

são sujeitos importantes na construção do saber. A construção da autonomia depende dessa 

relação de interlocução e situações de aprendizagens cooperativas. Nesse processo, o papel do 

professor é fundamental como mediador do ensino e aprendizagem para fazer o aluno a 

pensar certo com profundidade na compreensão e na interpretação dos fatos. O diálogo crítico 

entre o professor e o aluno, durante o ato de ensinar, segundo Freire, é condição para aprender 

a pensar com autonomia. A partir daí, é possível compreender o mundo e buscar o 

entendimento das relações sociais entre os homens.  

 Freire (1996) enfatiza que na prática pedagógica, o professor deve respeitar o 

conhecimento que o aluno traz para a escola, por ser um sujeito social e histórico, levando em 

conta que ensinar é muito mais que apenas treinar o educando. Na perspectiva freireana, o 

educador deve ter essa postura ética no ato de ensinar, a qual chama de “ética universal do ser 

humano”, fundamental para o trabalho docente. “Não podemos nos assumir como sujeitos da 

procura, da decisão, da ruptura, da opção, como sujeitos históricos, transformadores, a não ser 

assumindo-nos como sujeitos éticos [...]” (p. 17). Para o autor, a ética é inseparável da prática 

educativa. Os professores devem ensinar com ética, sem cinismos, imbuídos de preparo 

científico, combatendo a perversidade do mercado capitalista, que desvirtua a ética em prol do 

lucro (FREIRE, 1996). 

 O professor deve instigar o aluno a se envolver com o objeto do conhecimento, na 

tentativa de satisfazer sua curiosidade por saberes. Para Freire (1996, p. 22) “[...] ensinar não 

é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua 

construção”. O autor explica que ensinar consiste em uma prática educativa que vá além de 

mecanicamente treinar ou transmitir uma quantidade massiva de conteúdos aos alunos, 

configurando assim uma educação sem sentido. Em oposição a isso, Freire defende um 

mundo fundado na prática “educativo progressista” ou crítica, através da valorização do dia a 
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dia do aluno e do reconhecimento da inconclusão do ser humano. De modo, a criar as bases de 

uma educação libertadora que permita o ser humano a tomar decisões e fazer escolhas como 

sujeito participante no processo cultural e histórico.  

 Assim, Freire preconiza uma pedagogia que possibilite ao sujeito ter autonomia. A 

constituição de uma educação libertadora necessita que o indivíduo tenha capacidade de criar 

suas próprias interpretações de mundo, pensar como solucionar problemas e compreender que 

é sujeito da história (FREIRE, 1996). Para ele, a autonomia é essencial para a construção de 

uma sociedade democrática, onde as pessoas possam expressar o que desejam e que tipo de 

sociedade é melhor para todos. 

 Para Freire (1996), a educação faz parte de um projeto de liberdade no sentido mais 

amplo e eminentemente político porque oferece aos estudantes as condições para a 

autorreflexão, o gerenciamento da vida e formas de empoderamento crítico. A pedagogia é 

uma prática política e moral que oferece conhecimento, habilidades e relações sociais que 

permitem aos estudantes explorar as possibilidades do que significa ser cidadão crítico ao 

expandir e aprofundar sua participação na promessa de uma democracia substantiva. O 

pensamento crítico de Freire é uma ferramenta de autodeterminação e engajamento cívico. 

 Giroux coaduna com o pensamento de Freire na luta contra as forças neoliberais e 

conservadoras que alimenta uma educação limitadora que prioriza a mercantilização, o 

conformismo e a padronização. Para Giroux é fundamental que os educadores se apropriem 

do entendimento de Freire sobre o empoderamento e o potencial democrático da educação. 

Para Freire, a democracia depende da cultura formativa e de uma educação crítica para a 

mudança social progressiva. Nesse sentido, a pedagogia crítica defendida por Giroux (2011) 

harmoniza-se com as ideias de Freire para ir de encontro aos modos de educação associadas à 

lógica do mercado, à conformidade, à perda de poder e a modos inflexíveis de punição. 

 Para Giroux (2011), a escola é um local onde essa cultura dominante do capitalismo é 

ensinada e inculcada nos alunos. Assim, a escola prepara os estudantes, não somente para 

ingressarem no mercado de trabalho, mas para conformarem-se ao seu status quo, além de 

servir de controle social. Para romper com esse modelo, Giroux (2011) defende uma 

pedagogia crítica, no qual a autoridade do professor pode ir contra as práticas pedagógicas 

dominantes como parte da prática de liberdade. Os professores precisam educar os estudantes 

para obter uma vida significativa, aprender como garantir poder e autoridade responsável, e 

desenvolver habilidades, conhecimento e coragem para desafiar os pressupostos do senso 

comum enquanto está disposto a lutar por um mundo socialmente mais justo. Para isso, é 

preciso conduzir “os jovens para além do mundo em que eles estão familiarizados, deixando 
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claro como o conhecimento, valores, desejos e a relações sociais em sala de aula estão sempre 

implicadas em poder” (GIROUX, 2011, p. 4). Destaca-se a importância de se investigar as 

formas como as ideologias operam sobre as necessidades e interesses dos membros das 

classes dominadas, de modo a identifica-las e assim engendrar a possibilidade de elaboração 

de ações reflexivas e transformadoras. 

 Nesse contexto, a partir da pedagogia crítica torna-se possível cultivar cidadãos 

informados, críticos capazes de participar e governar numa sociedade democrática.  

 Para essa pesquisa, serão explorados também alguns conceitos do filósofo e sociólogo 

Habermas (2012), oriundos da obra Teoria do Agir Comunicativo (HABERMAS, 2012). 

Nesta obra, o autor indica que o processo de socialização é um processo performático, 

realizado na condição de falantes, considerando as duas vias de interação humana, o trabalho 

e a comunicação. Para o autor, nas sociedades do capitalismo tardio (später kapitalismus) 

ocorre um processo de modernização racionalizadora nessas sociedades. Este processo 

estabelece uma organização sistêmica que articula os sistemas políticos e produtivos, por 

meio dos sistemas administrativos e financeiro, regulados pelo poder e pelo dinheiro 

respectivamente. 

 Habermas (2012), além desses sistemas, afirma que existe a organização da vida 

cotidiana, por meio das relações familiares e da escolarização, que são organizadas 

comunicativamente, e dependem da publicidade da comunicação. Por isso, essas socializações 

são racionalizadas por meio da linguagem, que tem o propósito de buscar o entendimento 

mútuo. Porém, a ordem do poder e do dinheiro possui outra racionalidade que visa fins 

direcionados à funcionalidade dos sistemas, no qual o autor chama de racionalidade funcional 

ou instrumental. Por vezes, o processo de modernização do capitalismo conduz a processos de 

invasão através das pressões sistêmicas, que Habermas denomina de colonização do mundo da 

vida. Para ele, o poder e o dinheiro invadem as esferas que deveriam ser reguladas pela 

racionalidade comunicativa. Para superar essa visão reducionista da racionalidade funcional, 

Habermas defende a ideia do “Agir Comunicativo” que por meio da mediação comunicativa 

torna-se possível a superação dos domínios do poder, além de levar à constituição de consensos 

em que as diferenças culturais se mantêm apenas por questões de identidades próprias. 

 Segundo Habermas (2012), essa racionalidade comunicativa pode garantir a 

emancipação no mundo da vida e a ordenação da vida em sociedade. Nesse processo, a 

educação é parte fundamental para afastar a esfera pública e os espaços de socialização da 

virulência do poder e do dinheiro. Isso se torna possível pela expansão do médium 
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solidariedade, que organiza normativamente a esfera pública e os espaços de socialização 

comunicativa.  

 Habermas (2012) deixa um legado importante ao expressar a necessidade de uma 

racionalidade, onde a escola, sendo um dos espaços de socialização, torna-se uma 

oportunidade para utilizar essa racionalidade que estimule a reflexão e a solidariedade 

comunicativa, mesmo em sociedades complexas do capitalismo tardio. 

 Em seu livro “A Inclusão do Outro”, Habermas (2002) desenvolve outra temática 

sobre a inclusão social do diferente subsidiado pela teoria discursiva do direito e do Estado, 

considerando os diferentes contextos e problemas do mundo contemporâneo. Em sua 

formulação teórica aplica os princípios democráticos da política deliberativa como a 

integração dos mercados internacionais, a mundialização dos meios de comunicação, a 

diversidade cultural das sociedades, o esvaziamento da democracia etc. Essas perspectivas 

que Habermas considera em sua análise teórica, citando o direito de preservar a própria vida 

cultural e a obrigação de aceitar a política de convivência estabelecida pelos princípios 

constitucionais e pelos direitos humanos, levam a uma tentativa de impedir que a identidade 

coletiva se torne um instrumento de exclusão do diferente.  

 Essa exclusão, segundo Habermas (2002), é gerada por meio de uma vontade 

consciente de homogeneidade social que ocasiona a marginalização interna de grupos sociais 

inteiros. Nesse contexto, o teórico defende que a própria política da democracia deve ser 

direcionada para a inclusão do outro, na tentativa de romper com a sistemática exclusão 

social. Para a garantia da inclusão é preciso uma reforma judiciária que torne possível o 

estabelecimento de relações de respeito mútuo entre sujeitos distintos. 

 

4.4 Cenário e sujeitos da pesquisa 

 Definido os instrumentos de pesquisa e o referencial teórico, avançamos com o 

processo de arregimentamento dos entrevistados no campo de pesquisa. Escolhemos o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Rio de Janeiro (SENAC-RJ). Essa escolha 

teve, a princípio, razões de ordem operacional e socioeducacional: a proximidade geográfica 

com o campo e o fato de o SENAC-RJ ter se mostrado sensível ao tema de pesquisa proposto 

do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá. A ordem 

socioeducacional está associada à participação do Sistema S nas políticas direcionadas a 

educação profissional.  
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 O SENAC-RJ é subsidiado com recursos do Estado, e possui um acordo firmado entre 

o Governo Federal, desde 2008, através de um programa de gratuidade para os cursos de 

formação profissional, direcionado para estudantes e trabalhadores de baixa renda. Esse 

acordo foi estendido para o PRONATEC por meio de bolsa-formação. Nos últimos anos, o 

Governo Federal promoveu inúmeras ações e políticas públicas para alavancar o número de 

matrículas na educação profissional, em especial nas entidades do Sistema S. 

A Instituição, a princípio, facilitou a obtenção da autorização para a execução do 

trabalho e o posterior encaminhamento à Plataforma Brasil (Comitê de Ética), no tempo 

determinado para a conclusão do Mestrado. Durante o processo de cadastramento do projeto 

na Plataforma Brasil, iniciado em agosto de 2015, ocorreram algumas pendências como a 

revisão do cronograma referente ao período da coleta de dados que não poderia ser antes da 

data de aprovação do Comitê e a exigência da carta de anuência do campo da coleta de dados. 

A carta de anuência foi obtida com a autorização do coordenador pedagógico da Unidade 

Santa Luzia, no Rio de Janeiro, em 17 de dezembro de 2015. Concluídas as pendências, o 

Comitê emitiu parecer favorável ao projeto de pesquisa em 15 de janeiro de 2016.  

 A pesquisa de campo foi realizada nas Unidades Marechal Floriano, Niterói e Santa 

Luzia do SENAC-RJ, pela proximidade geográfica e por concentrar um número significativo 

de professores que ministram os cursos técnicos de nível médio. A maioria dos professores 

ministram aulas em diferentes unidades do SENAC-RJ espalhadas em vários bairros da 

cidade do Rio de Janeiro, ou seja, não possuem locação fixa. 

 Como já mencionado na seção anterior, o curso técnico de nível médio (800 horas) da 

área de Gestão e Negócios, selecionado para esta pesquisa é o curso Técnico em 

Administração, composto por quatro módulos: Administração, Logística, Recursos Humanos 

e Contabilidade. O módulo de Marketing não foi considerado por falta de material didático.  

 A opção pelos sujeitos professores dos cursos técnicos do SENAC-RJ foi devido ao 

foco da pesquisa e pelo fato dos professores terem papel chave no processo de ensino e 

aprendizagem. Além disso, esses professores têm ligação direta com o uso do livro didático 

dos cursos técnicos de nível médio, cujo perfil será detalhado na próxima seção. O critério de 

seleção baseou-se na experiência prática em docência desses sujeitos na busca de se obter 

dados relevantes sobre o uso do livro didático. Foram entrevistados 20 docentes e/ou 

instrutores, conforme a disponibilidade e conveniência dos mesmos. 

 Após a pesquisa ter sido submetida e autorizada pela Plataforma Brasil, o primeiro 

passo foi o contato com o SENAC-RJ na Unidade Santa Luzia, com o objetivo de conhecer a 

sua estrutura e organização em relação aos cursos técnicos para início do processo de coleta 
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de dados, em meados de março de 2016. As primeiras conversas foram realizadas com o 

coordenador pedagógico e o coordenador da área de Gestão e Negócios para começarmos o 

processo de seleção dos professores a serem entrevistados e das turmas para a observação 

participativa. Nesse contato foi possível obter informações sobre os horários dos professores e 

dados dos mesmos para o envio do questionário, o agendamento das entrevistas e a seleção 

das turmas para a observação participativa.  

 Os questionários foram disponibilizados na sala dos professores das unidades do 

SENAC-RJ, na última semana de março de 2016. Esse processo contou com o apoio 

administrativo das unidades, que monitorou o preenchimento dos questionários e a entrega 

dos mesmos a pesquisadora. No total foram aplicados 20 questionários, dez na Unidade Santa 

Luzia, seis na Unidade Marechal Floriano e quatro na Unidade Niterói. Os questionários 

foram preenchidos pelos professores dos cursos Técnicos em Administração, com experiência 

em docência na área. Com a conclusão dessa etapa, na primeira quinzena de abril de 2016, 

iniciou-se o processo de organização dos dados em tabelas para verificar os resultados 

obtidos. Com a tabulação dos dados foi possível traçar o perfil dos docentes a serem 

entrevistados dos cursos Técnicos em Administração, além de fornecer alguns dados sobre o 

livro didático (apostilas) e o PRONATEC. Esses dados quantitativos foram traduzidos em 

tabelas e gráficos para análise em consonância com os aportes da Estatística Descritiva.  

 Na etapa seguinte, após alguns agendamentos, foram realizadas cinco entrevistas na 

Unidade Santa Luzia, em maio de 2016. Durante o processo, a pesquisadora optou por 

abordar diretamente os professores que estavam ministrando aulas em diferentes módulos do 

curso Técnico em Administração, nas Unidades Santa Luzia, Marechal Floriano e em Niterói, 

ao invés por telefone e/ou correio eletrônico. Com isso, foram realizadas mais três entrevistas 

na Unidade Santa Luzia e quatro em Niterói, sem nenhum problema. Contudo, na Unidade 

Marechal Floriano, após entrevistar três professores, foi exigido uma nova autorização para 

aplicação das entrevistas semiestruturadas pelo coordenador do curso Técnico em 

Administração dessa Unidade. Ele alegou que a autorização apresentada só permitia 

investigar na Unidade Santa Luzia. A diretoria do SENAC-RJ solicitou a suspensão 

temporária das entrevistas até nova aprovação. No final de maio de 2016, o coordenador de 

Gestão e Negócios informou que a diretoria havia autorizado a continuidade da pesquisa. 

Assim, a pesquisadora deu início novamente a coleta de dados, realizando mais cinco 

entrevistas: duas na Unidade Santa Luzia, duas na Marechal Floriano, e uma fora das 

Unidades SENAC-RJ, totalizando as 20 entrevistas previstas. 
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 Além das entrevistas semiestruturadas, no período de maio a junho de 2016, foram 

realizadas as observações participativas em três turmas do curso Técnico em Administração, 

em três módulos diferentes: Atendimento ao Cliente, do módulo 1 de qualificação em 

Assistente em Administração; Remuneração, do módulo 3 de qualificação em Assistente de 

Recursos Humanos; e Cálculos Aplicados à Logística e Operação Logística em uma Empresa 

(Projeto Integrador), do módulo 4 de qualificação em Assistente em Operações Logística. As 

observações participativas foram realizadas na Unidade Santa Luzia por razões operacionais. 

 Assim, foram realizadas 16 horas de observação participante distribuídas entre as duas 

semanas de permanência no trabalho de campo. As observações apoiaram-se em um roteiro 

previamente estabelecido, que contemplou a organização da aula, estratégias de ensino, 

interação professor-aluno, interação aluno-conteúdo e interação aluno-aluno. Tais 

observações foram realizadas pela própria pesquisadora que fez reflexões sobre as 

observações após cada turma observada no trabalho de campo. Para o acompanhamento das 

atividades foi solicitada a autorização prévia aos envolvidos, aos quais foram explicados os 

objetivos da pesquisa. Todas as observações foram transformadas em anotações de campo 

durante a atividade observada (quando possível). As anotações de campo contemplam a 

descrição escrita das manifestações observadas pela pesquisadora, onde os dados foram 

organizados, contendo o local, data e horário de cada atividade observada. As observações 

transcritas foram organizadas em categorias temáticas em tabelas para facilitar o 

entrecruzamento de dados obtidos pelo questionário e pela entrevista semiestruturada. 

 

4.5  O perfil dos professores participantes da pesquisa 

 Consideram-se sujeitos desta pesquisa os professores e/ou instrutores dos quatro 

módulos do curso Técnico em Administração, por estarem localizados em contexto 

sociocultural e interacional, ou seja, na sala de aula. O perfil dos 20 docentes entrevistados 

nessa pesquisa apresenta-se da seguinte forma:  

 Todos os professores residem na cidade do Rio de Janeiro. A maioria é do sexo 

masculino, representando 55%, sendo 45% do sexo feminino. A faixa etária dos entrevistados 

varia entre 30 a 34 (10%); 35 a 39 (15%); 40 a 44 (15%); 45 a 49 (25%); 50 a 54 (20%); 55 a 

59 (10%) e 60 a 64 (5%). 90% são funcionários celetistas do SENAC-RJ. Os professores são 

bem preparados em termos de formação, 50% têm especialização (Pós-graduação); 40% 

possuem mestrado; 5% têm graduação e 5% doutorado. Dos 20 professores entrevistados, 

30% tem graduação em Administração; 15% em Contabilidade; 10% em Direito; 10% em 
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Pedagogia; e 10% em Comunicação Social, os 25% restantes variam entre Engenharia, 

Comércio Exterior, Psicologia e Matemática. Do total de entrevistados apenas nove 

participaram de curso técnico e 10 possuem curso de Formação de Professores. De todos os 

cursos que os entrevistados participaram os que mais contribuíram para a prática de ensino na 

educação profissional foi o de pós-graduação, com 25%, e o de mestrado, com 25%. Com 

relação ao tempo que lecionam no SENAC-RJ, em cursos técnicos, 55% ministram aulas 

entre 0 a 5 anos; 35% entre 6 a 10 anos; 5% entre 11 a 15 anos; e 5% entre 16 a 20 anos.  

 Os professores ministram aulas em várias Unidades do SENAC-RJ, ou seja, não tem 

locação fixa. Dos entrevistados, a maioria ministra aulas nas Unidades Santa Luzia, Botafogo, 

Marechal Floriano e no Centro Politécnico, respectivamente. Dos 20 professores 

entrevistados, 80% ministram aulas na mesma área de formação, contra 20% que não. A 

maioria possui uma carga horária média de 24 horas semanais, em sistema de contratação 

horista. Dos entrevistados, 85% lecionam mais para os cursos técnicos de nível médio e 15% 

para os cursos de graduação do SENAC-RJ. Além dos cursos Técnicos em Administração, os 

entrevistados também lecionam ou já lecionaram em outros cursos como Técnicos em 

Logística (21%), Técnicos em Recursos Humanos (17%), Técnico de Segurança do Trabalho 

(13%) e Técnico em Contabilidade (11%). 60% dos professores lecionam há mais de cinco 

anos nesses cursos técnicos. Para complementar suas rendas, 45% dos professores 

entrevistados trabalham em outras instituições privadas (78%) e públicas (22%) de ensino, a 

maioria na modalidade de ensino superior. 

 

4.6 Análises de Dados  

 A análise dos dados deu-se na perspectiva de um olhar hermenêutico em que esta 

interpretação é contextualizada, privilegiando o discurso dos sujeitos subjetivos, sendo 

essencialmente necessário garantir o rigor para não perder de vista o exercício do olhar e da 

escuta sensível. O discurso foi analisado rigorosamente para melhor compreensão dos dados 

significativos e pertinentes ao objeto da investigação revelando a opinião dos seus sujeitos: os 

professores. O aporte teórico tomado como referência para as análises da coleta de dados foi a 

análise de conteúdo de Bardin (1977). Os dados coletados nos instrumentos de coletas foram 

submetidos à análise categorial temática. Segundo Bardin (1977) a análise de conteúdo é um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações que visa obter, por ações objetivas e 

sistemáticas de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a indução de 

saberes relativos às condições de produção e recepção destas mensagens.  Segundo a autora, a 



 

   124 

 

 

análise de conteúdo pode ser realizada em três fases, a saber: pré-análise (organização das 

informações obtidas); exploração do material (leitura em detalhes das entrevistas); e tratamento 

dos resultados (análise dos resultados de modo a se tornarem significativos e válidos). 

 A partir dos dados coletados, o pesquisador identifica temas e relações, para construir  

interpretações e gerar novas questões e/ou aperfeiçoar as anteriores, que levará a buscar novos 

dados, complementares ou específicos, testando as interpretações até o final da análise 

(ALVES-MAZZOTTI E GEWANDSZNAJDER, 2004, p. 170). 

 A análise de conteúdo propicia novas interpretações e leituras, por ser um instrumento 

multiforme e multifuncional, conforme Bardin (1977) possibilita compreender e interpretar, 

além das palavras, o pensamento que as conduz à enunciação.  

 Seguindo a proposta da referida autora, a análise dos dados realizou-se em três fases 

interligadas. Na primeira fase, foram organizados todos os dados levantados e realizado uma 

leitura densa e cuidadosa. Nessa fase, foram estabelecidos critérios, priorizando conteúdos e 

os significados dentro dos objetivos do estudo, para uma melhor interpretação dos dados 

construídos.  

 Na segunda fase, foi realizada a codificação dos conteúdos, a identificação de eixos 

categoriais enunciados nos dados produzidos mediante a observação participante e as 

entrevistas semiestruturadas. Durante o processo da primeira e segunda fase foram 

identificados os grupos temáticos da entrevista semiestruturada que originaram as sete 

categorias que serão mostradas a seguir. Na terceira fase, configurou-se pelas interpretações e 

representações das categorias definidas, deu-se a construção da escrita, na qual foram feitas as 

reflexões teóricas relacionadas às falas das participantes e das minhas observações de campo. 

O referencial teórico vem como suporte de compreensão, por uma literatura já explícita, do 

saber manifestado no campo da pesquisa para a análise dos dados. 

 Nos dados coletados pelas entrevistas semiestruturadas, realizadas com os professores 

do curso Técnico em Administração de nível médio do SENAC-RJ, foram identificadas sete 

categorias temáticas, as quais serão apresentadas, a seguir, compreendendo os discursos mais 

relevantes dentre as 20 entrevistas realizadas. A análise do conteúdo, usando a metodologia 

sugerida por Bardin (1977), permitiu decodificar os conteúdos oferecidos pelos respondentes. 

Temos ciência que essa análise não é exaustiva, antes é heurística, por termos um conjunto de 

respondentes qualificados, ainda que não extenso, como próprio de investigações qualitativas. 

 Na análise do conteúdo das entrevistas pudemos identificar algumas categorias que 

permitem uma compreensão da concepção de educação profissional e do livro didático para a 

educação profissional e tecnológica que tem esses professores. As categorias que 
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sobressaíram nas entrevistas foram: (1) Formação do trabalhador e cidadão crítico; (2) Livro 

didático e autoprodução do material didático; (3) Usos e funcionalidades do livro didático 

para formação em competências; (4) Usos e funcionalidades do livro didático para formação 

do trabalhador e cidadão crítico; (5) Aprender fazendo e livro didático: usos, dificuldades, 

ideias de uso; (6) Livro didático: imagens, informações ideológicas (gênero, deficiência, etc.) 

e atratividade; e (7) Livro didático e trajetória formativa do estudante (atualização, adequação 

ao mercado). 

 Como se pode notar, as categorias respondem, também, ao que nossa investigação 

vinha notando como parte do processo histórico da educação profissional e do marco legal 

prescritivo. Primeiramente, a questão ressaltada na LDB (BRASIL, 1996) como função social 

da educação, a saber, a formação humana, do trabalhador e do cidadão, capazes de 

integralmente agir e viver em sociedade. Em segundo lugar, a dupla concepção da educação 

profissional, ou como dirigida por uma racionalidade instrumental, de formação de 

profissionais que devem inserir-se e integrar-se ao mercado; ou como dirigida por uma 

racionalidade comunicativa ou mesmo por uma perspectiva do trabalho como princípio 

educativo, capaz de inserir esse trabalhador como cidadão crítico. 

 A seguir serão apresentadas as análises de dados do questionário, da observação 

participativa e das entrevistas semiestruturadas para uma triangulação das informações 

coletadas.   

 

4.6.1 Análise de dados do questionário 

 O questionário foi dividido em quatro partes: (1) Informações Gerais; (2) Experiência 

no SENAC-RJ nas Unidades do Rio de Janeiro; (3) Formação profissional e cursos técnicos 

do SENA-RJ; e (4) Livro didático do curso técnico do SENAC-RJ. As duas primeiras partes 

serviram para identificar o perfil dos docentes entrevistados, já descrito na seção “O perfil dos 

professores participantes da pesquisa”. As análises dos dados do questionário referem-se às 

duas partes restantes. 

 

Tabela 6 – Formação profissional e cursos técnicos do SENAC-RJ 

TEMAS ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

Sobre o 

PRONATEC 

Com relação ao PRONATEC, 45% dos docentes entrevistados 

consideram que o programa é muito bom; 30% disseram que é bom; 

e apenas 10% ficaram entre regular e ruim. 
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Classificação dos 

Cursos Técnicos 

Quanto à classificação dos cursos técnicos de nível médio do 

SENAC, a maioria dos docentes considera que os cursos são muito 

bons na média. 

Práticas de Ensino 

No que se refere às práticas de ensino adotadas nos cursos técnicos 

de nível médio em sala de aula, 55% dos docentes disseram que 

utilizam tanto conteúdos teóricos quanto práticos; 30% informaram 

que suas aulas são mais focadas na prática; e 15% disseram que são 

mais teóricas. 

Fatores dos Cursos 

Técnicos 

Para a maioria dos docentes entrevistados, os fatores dos cursos 

técnicos de nível médio do SENAC que contribuem para formar 

profissionais críticos e produtivos são: competência profissional 

(24%), reflexão (16%), ética profissional (15%), exercício da 

cidadania (direitos e deveres) (14%), autonomia (12%), capacidade 

de se inserir no mundo do trabalho (12%) e capacidade de discussão 

política (4%), respectivamente. 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados extraídos do questionário. 

 

Tabela 7 – Livro didático do curso técnico do SENAC-RJ 

TEMAS ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

Autoria dos Livros 

Didáticos 

Com relação ao livro didático do SENAC-RJ, a maioria dos 

docentes (85%) nunca foi autor ou coautor de livros didáticos dos 

cursos técnicos de nível médio. 

Uso dos Livros 

Didáticos 

Dos 20 entrevistados, 25% informaram que sempre utilizam as 

apostilas e os livros do curso técnico em suas aulas; 40% disseram 

que quase sempre utilizam; e 25% algumas vezes, contra 10% que 

raramente utilizam as apostilas e livros. Concluiu-se que todos 

utilizam as apostilas dos cursos técnicos, em consonância com a 

norma do SENAC-RJ que indica que as apostilas devem ser usadas 

nas aulas. 

Classificação dos 

Livros Didáticos 

Os docentes classificam os livros didáticos dos cursos técnicos como 

bons (60%), 20% consideram muito bons e 5% acham excelentes, 

apenas 10% dos docentes acham os livros regulares e ruins. 

Adequação do Livro 

Didático à Proposta 

do Curso 

Quanto aos conteúdos dos livros didáticos (apostilas) se estão 

adequados à proposta dos cursos técnicos, 65% consideram que 

quase sempre estão adequados, 15% acham que sempre estão 

adequados, 15% algumas vezes e 5% raramente.  

Lacunas nos Livros 

Didáticos 

75% dos docentes disseram que identificaram lacunas, erros e dados 

desatualizados nas apostilas dos cursos técnicos em que lecionam, 

contra 25% que informaram que raramente ou nunca encontraram. 
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Autoprodução de 

Materiais Didáticos 

Os docentes para suprir essas lacunas, erros e dados desatualizados 

nos livros didáticos produzem outros materiais de complementação: 

30% sempre produzem; 40% quase sempre; e 30% algumas vezes. 

Todos produzem outros materiais para a prática em sala de aula. 

Uso e 

Funcionalidade dos 

Livros Didáticos  

Na percepção dos docentes entrevistados, em relação ao uso e à 

funcionalidade dos livros didáticos pelos alunos, a maioria 

considerou que os alunos fazem bom uso desses materiais e são bem 

funcionais para o aprendizado. Apenas 10% consideraram que não. 

Dificuldades dos 

Alunos no Uso dos 

Livros Didáticos 

Quanto ao grau de dificuldade dos alunos no uso dos livros didáticos 

dos cursos técnicos, a maioria dos docentes informou que os alunos 

apresentam algumas dificuldades, contra 45% que disseram 

raramente. 

Uso do Método  

do “Aprender 

Fazendo” 

80% dos docentes informaram que adotam atividades do método do 

“aprender fazendo” em suas aulas, e 20% quase sempre usam o 

método. A maioria informou que essas atividades do “aprender 

fazendo” estão contempladas no livro didático do curso técnico de 

nível médio do SENAC-RJ, apenas 5% consideraram que não. 

Discussões sobre os 

Livros Didáticos 

Mais da metade dos entrevistados informaram que não existem 

espaços de discussão sobre os conteúdos da área de ensino a serem 

adotados nos livros didáticos nas reuniões pedagógicas ou em 

alguma outra instância de convívio. 

Linguagem nos 

Livros Didáticos 

Na visão dos docentes, a linguagem utilizada nos livros didáticos 

recebidos é de fácil compreensão na sua maioria. 

Diversidade de 

Gênero e de Etnia 

Para a maioria dos entrevistados, os livros didáticos contemplam 

imagens e ilustrações de diversidades de gênero e de etnia. 

Atendimento aos 

Alunos com 

Deficiência 

Os livros didáticos na sua maioria não dispõem de esquemas 

alternativos para atender os estudantes com deficiência, segundo os 

docentes. 

Dúvidas no  

Uso dos Livros 

Didáticos 

Os professores informaram que na maioria das vezes as dúvidas 

relativas aos conteúdos dos livros didáticos foram resolvidas durante 

as aulas. 

Atratividade dos 

Livros Didáticos 

Para os docentes, a maioria dos livros didáticos apresentam uma 

organização e formatação que despertam o interesse na leitura, 

poucos consideram que não são atrativas. 

Conteúdos dos 

Livros Didáticos 

No que se refere aos conteúdos dos livros didáticos dos cursos 

técnicos, 70% dos docentes consideraram que não são atualizados de 

forma organizada e permanente. 

Competências nos 

Livros Didáticos 
Para a maioria dos docentes, os livros didáticos detalham que 
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competências cognitivas, habilidades e atitudes o estudante deverá 

alcançar ao fim de cada módulo do curso técnico. 

Indicação de Fontes 

nos Livros Didáticos 

Na opinião dos docentes, alguns livros didáticos indicam 

bibliografias e sites complementares para incentivar o 

aprofundamento e complementação da aprendizagem. 

Uso dos Exercícios 

nos Livros Didáticos 

Os exercícios propostos nos livros didáticos dos cursos técnicos do 

SENAC-RJ são utilizados em sua maioria como instrumento de 

avaliação complementar. 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados extraídos do questionário. 

 

4.6.2 Análise de dados da entrevista semiestrutura 

 A seguir a análise dos dados coletados nas entrevistas semiestruturadas, realizadas 

com os professores do curso Técnico em Administração de nível médio do SENAC-RJ, a 

partir das sete categorias temáticas identificadas, compreendendo os discursos mais relevantes 

dentre as 20 entrevistas realizadas. Foram selecionadas cinco falas de maior relevância, por 

categoria temática, que respondem as questões levantadas na pesquisa. O processo de seleção 

levou em conta também a similaridade e repetição dos discursos dos docentes sobre os temas 

abordados nas entrevistas. Destaca-se que a análise de dados foi fundamentada no referencial 

teórico dos autores Giroux (1999; 2011), Freire (1996) e Habermas (2002; 2012). 

 

Tabela 8 – Categoria 1 - Entrevista semiestruturada 

Temas/ 

Informantes 
Categoria 1 – Formação do trabalhador e cidadão crítico 

Professor 1 

Eh... Faz parte da metodologia do SENAC do “aprender fazendo”. 

Isso força os alunos a participar de discussão, debate, opinião... 

Sempre tem os mais tímidos, acanhados que se encostam um pouco, 

mas é a forma de fazer essa discussão, esse debate e fomenta-se o 

lado crítico do aluno. É importante, principalmente, para o técnico de 

administração por estar lidando com pessoas. Sim, infelizmente, o 

aluno brasileiro não tem essa cultura né, essa cultura de casa, essa 

cultura dos pais, não tem essa cultura na escola... Então, eles têm 

dificuldade em materializar e vivenciar isso. Então, eles preferem se 

encostar, se acanhar até por conta da timidez. Isso não faz parte da 

nossa cultura, mas a metodologia do SENAC estimula isso. Então, 

isso é um lado importante, diferente do que existe aí fora.  

Professor 7 

Eu procuro sempre estimular atividades de reflexão, propondo 

desafios e questões para eles buscarem soluções para um determinado 

problema, por exemplo. Porém, alguns alunos tem certa dificuldade 

devido à falta de base. Acho que é um problema cultural já é 

endêmico o problema da educação em relação à formação básica da 
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maioria da população, principalmente do pessoal que vem para o 

PRONATEC... Então, são pessoas que vem buscando algo, mas 

despreparadas e se deparam com uma realidade que certamente não é 

a realidade que eles esperavam... É um conteúdo muito mais pesado, é 

um curso muito mais intenso do que eles esperavam... Então, eles 

vêm com uma defasagem, mas é sempre produtivo você querer elevar 

o nível, eu acho que é por aí mesmo... 

Professor 10 

O que faz em primeiro lugar é o professor que está ministrando aula 

para ele... Se esse professor tiver conhecimento bastante da matéria e 

tiver histórico profissional para contar isso faz toda a diferença na vida 

do aluno. É importante para o crescimento a reflexão, a análise crítica 

porque a decoreba você nunca chega a lugar nenhum, quando o aluno 

pensa ele sai de lá com o desenvolvimento profissional diferente. 

Professor 14 

Com certeza, é a reflexão para estimular a capacidade de 

argumentação dos alunos, estimular o pensamento crítico e as 

competências, por meio de atividades práticas que valorizam a ética, a 

cidadania e a autonomia. 

Professor 17 

Estimular o aluno a pensar e a refletir, para que possa se apropriar do 

conhecimento... O papel do docente é estimular a curiosidade do aluno 

fazer com que ele queira aprender... a memorização e a repetição forma 

alunos adestrados e não trabalhadores críticos e emancipados.  
 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados extraídos da entrevista semiestruturada. 

  

 Em relação à formação crítica do trabalhador e cidadão, por meio do ensino 

profissional e técnico, todos os professores entrevistados consideram que essa é uma 

dimensão relevante da formação. Eles afirmam que isso traz diferença, torna o aluno 

reflexivo, podem valorizar a “ética, a cidadania e a autonomia”. Além disso, há professor que 

identifica existir na cultura pedagógica do SENAC essa preocupação. Entretanto, alguns 

demarcam que esse é um resultado difícil para ser alcançado por meio de uma ação 

pedagógica que lida com alunos despreparados, que tem histórico familiar sem cultura 

reflexiva, que não têm experiência escolar com esse perfil. Por conseguinte, por mais que os 

professores se esforcem isso não ocorrerá. O problema aqui é transferido do docente para o 

estudante, que é o responsável por essa dificuldade.  

 Essa leitura flutuante dos discursos proferidos pelos professores permite pequenas 

inferências. Primeiro, parece haver uma consonância entre a prescrição legal e a compreensão 

dos professores entrevistados em relação à função social da educação. Em segundo lugar, 

todos os professores parecem ter incorporado conceitos que são disseminados pela pedagogia 

crítica, como o papel do professor em desvelar os contextos ideológicos e contribuir para o 

empoderamento dos setores vulneráveis da população (GIROUX, 2011). Por outro lado, 
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parece que o senso comum educacional, que atribui as dificuldades pedagógicas aos 

estudantes e suas famílias e acidentalmente ao próprio sistema de ensino, está presente. 

 Isso permite erigir a hipótese de haver processos informais de troca de opiniões entre os 

docentes que lhes permite uma autoimagem de atores críticos, capazes de interferir no processo 

de formação de opiniões, valores e capacidades cognitivas e emocionais dos estudantes. A 

pergunta não permitia, de imediato, que os professores pudessem pensar no processo reverso, 

quanto à ação pedagógica lhes permitia se formar como cidadãos e trabalhadores críticos nesta 

troca com os estudantes, mas é algo que fica para futuras investigações. 

Tabela 9 – Categoria 2 - Entrevista semiestruturada 

Temas/ 

Informantes 
Categoria 2 - Livro didático e autoprodução do material didático 

Professor 1 

A gente complementa com material de mercado, material de internet, 

vídeos coisas que a gente identifica ou até por prática de trabalho 

mesmo, mas o material é a nossa orientação... A gente usa sempre 

material de vivência nossa... Fotos de trabalho, de campo, de 

auditorias. O material de internet, quando acontece um fato 

importante, alguma coisa... Essa atualização é importante para 

contextualizar o aluno. 

 

Professor 3 

 

...o material relacionado à base tecnológica da unidade curricular, a 

minha pesquisa é em cima da base tecnológica (faz parte do Programa 

Pedagógico do Curso), ou seja, eu pesquiso a base tecnológica e 

produzo o material, ou seja, mais simplificado do que a minha 

pesquisa para ter um entendimento... Produzo a maioria em 

PowerPoint e em vídeos também, inclusive, se os computadores do 

SENAC tivessem acesso à internet ajudaria muito a gente porque o 

vídeo é importante para você mostrar o Case, de forma simples, né. 

 

 

 

Professor 6 

...eu crio uma apostila, né. Eu recrio né, porque tem a apostila... Eu 

faço outra complementando, fazendo alguns apontamentos de coisas 

novas que surgiram. O próprio Ministério do Trabalho, ele te dá essa 

abertura de você estar o tempo todo pesquisando e vendo o que foi 

alterado e você está aí passando até para os colegas o que está sendo 

alterado... Olha, alterou tal norma, mudou uma portaria, entrou uma 

portaria nova e eu trabalho exatamente com atualização da lei porque 

a minha formação é de Direito. 

Professor 8 Sim, eu sempre elaboro materiais próprios para complementação... 

Exercícios, apresentações em PowerPoint, estudo de casos, manuais 

com conteúdos diferentes da apostila como complementação. 

Professor 12 Sim... A apostila do curso não contempla todo o conteúdo, inclusive, o 

mercado é dinâmico e há sempre atualizações e novos conhecimentos a 

serem inseridos... Então eu produzo outros materiais para 

complementação como textos de leitura para reflexão, atividades 

relacionadas com a rotina do trabalho – estudo de caso, apresentações 

em PowerPoint. 
 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados extraídos da entrevista semiestruturada. 
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 Em relação ao material didático pré-existente e autoproduzido a maioria (4/5) afirma 

que existe material pré-existente, o qual é insuficiente. Para complementar essa insuficiência 

os docentes por conta própria, sem autorização do SENAC ou de qualquer outro órgão, a 

partir dos insumos existentes, inclusive da própria experiência (FREIRE, 1996), elaboram 

apostilas (livros didáticos) e outros tipos de materiais. Há pelo menos um caso no qual parece 

inexistir livro didático prévio para o currículo da disciplina. A finalidade da produção do 

material, segundo os professores, é gerar um conhecimento atualizado, conforme as práticas 

do mercado, até mesmo em conformidade aos parâmetros legais e às funcionalidades exigidas 

aos profissionais. 

 Essas falas dos professores estão em consonância com as Diretrizes Curriculares da 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio que prescreve que os cursos da EPTNM têm a 

finalidade de proporcionar ao estudante conhecimentos necessários ao exercício profissional 

(BRASIL, 2012, Título I, Cap. I, Art. 5º). Contudo, essa autoprodução de materiais didáticos, 

sem uniformidade e direcionamento pedagógico adequado, ou seja, dentro dos princípios e 

diretrizes adotadas pelo SENAC podem afetar a qualidade da aprendizagem e do próprio 

curso técnico. Destaca-se também que cada professor possui diferentes vivências, 

experiências e práticas didáticas que influenciam diretamente na produção dos materiais 

didáticos. Até que ponto essa produção intelectual estimula o aprendizado e o 

desenvolvimento de competências? 

 Podemos inferir também que para esse conjunto de professores aparentemente o 

material didático possui importância pedagógica no processo de aprendizagem. Eles levantam 

implicitamente uma crítica à desatualização do material oferecido pela instituição e indicam a 

necessidade de maior proximidade entre o que é estudado na sala de aula com o que ocorre no 

mercado de trabalho. Ficam abertas questões como: A autoprodução de material responde à 

perspectiva do professor pesquisador ou é apenas mais uma estratégia de sobre-exploração do 

docente? A autoprodução sem regulação alguma gera desconformidade aos objetivos 

educacionais da disciplina ou não? De que forma, essa autoprodução contribui para a 

formação do cidadão e trabalhador crítico e produtivo? 

Tabela 10 – Categoria 3 - Entrevista semiestruturada 

Temas/ 

Informantes 

Categoria 3 - Usos e funcionalidades do livro didático para a 

formação em competências 

Professor 2 

Principalmente, o aluno moderno, ele não tem o hábito de pesquisar 

em biblioteca, em pesquisar em livros, buscar outras fontes de 

consulta. Ele se limita ao que é dado pelo professor em sala ou o que 
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está na internet. Então, o que é muito falho né, muito fraco. Então, a 

vantagem do material didático do SENAC, ele é bastante abrangente e 

ajuda no desenvolvimento de competências... Então, ele acaba 

suprindo essa lacuna, esse não hábito do aluno brasileiro de pesquisar 

além da sala de aula. 

Professor 4 

Dependendo da Unidade Curricular é muito boa... Têm umas que sim, 

tem outras que não. As Unidades Curriculares que interessam mais 

aos alunos há maior uso das apostilas e são mais funcionais. Mas, 

existem unidades que a apostila segue exatamente o que o Programa 

Pedagógico do Curso (PPC) está pedindo... O material é útil para o 

aluno, porque ele serve de apoio e suporte de estudo. Os alunos 

utilizam os materiais didáticos, mas esse uso é estimulado muitas 

vezes pelo próprio professor. Eu sigo o roteiro pela apostila... Então, 

eu tenho um roteiro que eu tenho que seguir e eu monto meu 

PowerPoint em cima da própria apostila. Para mim é o melhor... Você 

produz o material adequado ao que o SENAC está pedindo. 

Professor 11 

Muitas vezes quando eu indico o uso das apostilas do curso durante as 

minhas aulas, os alunos reclamam da desatualização dos conteúdos. 

Eles reclamam muito desse problema. Então, eu sempre confiro os 

conteúdos e produzo material complementar. Os alunos utilizam as 

apostilas quando eu indico para consulta, leitura e atividades em geral.  

Professor 10 

Bom, eles sempre usam as apostilas quando eu indico para a realização 

de alguma atividade. Mas, não percebo maior interesse dos alunos em 

utilizá-las após o término das atividades ou da aula. Muitos preferem 

pesquisar na internet determinados temas e conteúdos da matéria. 

Professor 15 

Dependendo da Unidade Curricular, que exige mais conteúdos 

teóricos, as apostilas ajudam para consulta e reforço de estudos, mas 

nem sempre despertam o interesse dos alunos que muitas vezes 

preferem pesquisar na internet que é mais fácil e rápido. Na maioria 

das vezes, o uso das apostilas do curso precisa ser estimulado pelos 

professores durante as aulas para apoiar o desenvolvimento de 

competências dos alunos. 
 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados extraídos da entrevista semiestruturada. 

 

 Em relação ao uso e à funcionalidade do livro didático (apostilas), indicado para os 

cursos técnicos, a maioria afirma que são úteis e funcionais para ajudar no aprendizado dos 

alunos (5/5). Contudo, esse uso tem que ser estimulado pelo professor (4/5) por causa da falta 

de hábito do aluno em pesquisar, do interesse em pesquisar na internet e do desinteresse na 

unidade curricular. Isso reafirma o papel do docente que é desafiar o aluno, ensinando-o a criar 

suas construções de conhecimento. ”[...] faz parte de sua tarefa docente não apenas ensinar os 

conteúdos, mas também ensinar a pensar certo” (FREIRE, 1996, p. 26-27). Daí, a necessidade 

do professor ser crítico para se adequar a realidade que ocorre em sala de aula. Parece que os 

professores coadunam com esse pensamento de Freire. Há apenas dois casos indicando que os 

livros contribuem para o desenvolvimento de competências. Três casos confirmam a 
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importância do livro didático como reforço de estudos para os alunos. Um caso ressalta a 

abrangência do conteúdo nos livros didáticos em oposição a outro caso que informa que o livro 

didático é pobre em conteúdo, havendo necessidade de enriquecê-lo.  Dois casos ratificam a 

necessidade de produção de material complementar. Outro relata que o livro didático serve de 

guia para a elaboração das aulas. As falas indicam que o livro didático ainda é um instrumento 

importante para o ensino e aprendizagem, apesar dos recursos tecnológicos.  

 As falas indicam que os professores utilizam os livros didáticos em sala de aula, em 

consonância com as Diretrizes da Educação Profissional do SENAC-RJ. Isso parece atender 

também o que está prescrito na Lei n.º 12.513/2011, no item Bolsa Formação e na Portaria n.º 

817, de 13 de agosto de 2015, que dispõe sobre a oferta da Bolsa-Formação, com direito de 

receber material didático gratuito no âmbito PRONATEC. Já que alguns alunos dos cursos 

Técnicos em Administração são bolsistas. 

 Podemos inferir que para esse conjunto de professores o livro didático é útil e funcional 

para o processo de aprendizagem. Alguns levantam críticas quanto ao conteúdo frágil, 

desatualizado e pouco enriquecedor do livro didático oferecido pela instituição, indicando 

pouco interesse pelos alunos nesse recurso didático. Isso pode comprometer o desenvolvimento 

de competências. Nota-se, então, que o professor faz toda a diferença nesse processo de ensino-

aprendizagem, num contexto repleto de novos recursos didáticos que competem com o livro. 

Nesse sentido, cabe ao professor utilizar os diversos recursos didáticos disponíveis de forma que 

se complementem entre si. O que leva a alguns questionamentos: Como os professores utilizam 

os vários recursos didáticos disponíveis de forma que se complementem entre si para o processo 

de aprendizagem? O que os professores fazem para estimular o uso do livro didático fora da 

aula? O uso de outros recursos (Internet) para pesquisar conteúdos da disciplina contribui para o 

desenvolvimento de competências específicas do curso?  

Tabela 11 – Categoria 4 - Entrevista semiestruturada 

Temas/ 

Informantes 

Categoria 4 - Usos e funcionalidades do livro didático para a 

formação crítica do cidadão e trabalhador 

Professor 5 

Sim, eu utilizo os livros para ministrar as aulas. É uma exigência do 

SENAC. A gente complementa com material de mercado, material de 

internet, vídeos coisas que a gente identifica ou até por prática de 

trabalho mesmo, mas o material é a nossa orientação. Os materiais 

são bons... O livro é bastante consistente e ajuda bastante e pela 

própria metodologia ele tem essa linha de ensinar não só a teoria, mas 

a prática perfeita. Então, isso facilita o aluno a contextualizar com 

aquilo que ele irá enfrentar lá fora no mercado. Os livros do curso 

contribuem para tornar os alunos mais críticos por proporcionar 
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atividades que estimulam a reflexão e análise crítica através de 

exercícios no método do aprender fazendo, mas isso depende da 

interferência do professor. Sim, eles estão adequados à proposta do 

curso... O livro passará por um processo de revisão, uma atualização 

natural que é normal em qualquer metodologia de ensino, qualquer 

área de ensino. Contextualizaram-se e desatualizaram-se. Mas, são 

bons materiais... 

Professor 9 

Sim, eu utilizo as apostilas do curso. O material é muito bom, mas 

pode sempre melhorar. Não existe uma homogeneidade entre os 

materiais, acho que muita coisa tem que ser atualizada para estar 

100% alinhada ao que pretende mesmo o Programa Pedagógico do 

Curso (PPC)... Os conteúdos das apostilas e livros precisam de um 

alinhamento com o PPC para atender ao mercado. Os conteúdos e 

exercícios propostos nas apostilas, desde que estejam atualizados, 

podem ajudar na formação crítica do cidadão e trabalhador por meio 

da reflexão, da discussão e do exercício da cidadania, ou seja, dar 

noções de direito e deveres. A participação do professor nesse 

processo é imprescindível. 

Professor 14 

Eu utilizo as apostilas que eu escrevi e as bibliografias que 

complementam o curso. Esse material é importante, inclusive, para 

novos professores que não tem um direcionamento do que vai dar 

dentro daquelas competências e esse material, ele te dá o norte. 

Inclusive, a finalidade do material é dar o norte ao professor. Os 

conteúdos dos materiais estão alinhados com o PPC, mas nem sempre 

tem um resultado 100%, mas eles... Como lhe disse, eles servem para 

dar um roteiro, uma orientação ao professor. Os materiais têm 

conteúdos que ajudam a preparar os alunos a serem críticos e 

reflexivos, mas isso depende de como o professor trabalha esses 

conteúdos.   

Professor 18 

Sim, eu utilizo os materiais didáticos quase sempre como guia para as 

minhas aulas. Os materiais são bons, servem de roteiro e suporte para 

o desenvolvimento das minhas aulas. No geral, os materiais... As 

apostilas estão adequadas à proposta do curso e atendem parcialmente 

às exigências do mercado de trabalho. Os conteúdos e exercícios das 

apostilas podem contribuir para a formação de trabalhadores críticos e 

conscientes do seu papel na sociedade se forem bem aplicados pelo 

professor, estimulando a reflexão e o debate entre os alunos. As 

apostilas sozinhas não são suficientes para se atingir esse propósito. 

Professor 20 

Eu utilizo as apostilas, mas não em todas as aulas, intercalo com 

outros materiais para complementação de conteúdos que não estão 

contemplados nas apostilas do curso. Os materiais poderiam ser 

melhores com mais conteúdos e com atividades mais alinhadas com 

as exigências do mercado, são muitas vezes simplórias as atividades, 

sem grandes dificuldades. Os conteúdos dos materiais didáticos não 

estão tão adequados à proposta do curso... Poderia exigir mais do 

aluno, elevar mais o nível de dificuldade, os conteúdos sempre estão 

nivelados para baixo... Fora do contexto do mercado. Não contribuem 

muito para a formação crítica do trabalhador. 
 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados extraídos da entrevista semiestruturada. 
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 Em relação aos usos e às funcionalidades do livro didático para a formação crítica do 

cidadão e trabalhador, por meio do ensino profissional e técnico, todos os professores 

entrevistados informam que utilizam os livros didáticos na sala de aula para a prática do ensino 

e aprendizagem. Entretanto, três professores afirmam que intercalam com outros materiais. Há, 

pelo menos, um caso em que o professor é autor da apostila do curso que leciona. Os 

entrevistados apontam que os conteúdos das apostilas podem ser melhorados e atualizados. A 

maioria evidencia que os conteúdos dos livros didáticos podem ajudar na formação crítica do 

cidadão e trabalhador, desde que haja a interferência do professor nesse processo (4/5). 

Ademais, dois professores indicam que as apostilas estão desalinhadas com o Programa 

Pedagógico do Curso e em discordância com o mercado de trabalho, dois evidenciam um 

desalinhamento parcial, e um indica total desalinhamento. Há ainda três casos que destacam a 

importância do livro didático como instrumento de apoio para nortear a prática docente. 

  O desalinhamento do livro didático com a proposta do curso e com o mercado indica 

um descompasso com os dispositivos legais. A LDB/1996 preconiza a oferta de educação 

profissional de nível médio, com garantia de padrão de qualidade, para a formação crítica do 

cidadão e trabalhador. Com relação à estruturação curricular, as DCNEPTNM dispõem sobre 

a garantia de consistência de conteúdos, articulados do ponto de vista do trabalho (BRASIL, 

2012, Título II, Cap. II, Art. 13º). Esses desalinhamentos prejudicam a formação crítica do 

cidadão e trabalhador.  

 Isso permite inferir que há um descompasso em relação ao que é solicitado pelo 

mercado de trabalho e a formação profissional oferecida pelo SENAC. Questiona-se, então, 

até que ponto o SENAC cumpre com o compromisso de oferecer livro didático de qualidade 

que atenda às exigências do mercado de trabalho? 

 

Tabela 12 – Categoria 5 - Entrevista semiestruturada 

Temas/ 

Informantes 

Categoria 5 - Aprender fazendo e livro didático: usos, 

dificuldades, ideias de uso.  

Professor 3 

A dificuldade é o aluno que não é da área e até da própria imaturidade 

e da própria idade deles de conseguirem materializar aquilo que é 

técnico... Essa é a dificuldade técnica de qualquer instância. Eu gosto 

muito de fazer... Contar histórias do que eu vivenciei e de casos 

práticos e aí colocar pros alunos... Contextualizar eles nessa história... 

Qual é o posicionamento deles, o que eles fariam, qual é a decisão 

deles, o que eles pensam do assunto, e em cima disso fazemos uma 

discussão. Tipo um estudo de caso, mas muitos desses estudos de 

caso são os meus casos, minhas práticas e vivências, exatamente isso. 

Como eu já atuo há vinte anos em campo, em prática com isso, 



 

   136 

 

 

facilita muito a minha abordagem. É impossível, o material didático 

abordar (vivências pessoais na prática profissional). Então, ele tem... 

O material aborda exemplos e conteúdos que facilitam o 

entendimento do aluno. Mas, é aí que vai a contribuição do professor, 

ele vai agregar a sua experiência profissional. Por isso, eu não 

concordo muito com professores que são catedráticos, teóricos, mas 

sem vivência prática. Ele vai dar aula em cima de livro, nunca 

vivenciou o assunto, então ele não tem o que agregar ao material 

teórico didático. É usado como instrumento de avaliação 

complementar... Então, o SENAC não se foca apenas em uma prova, 

em uma unidade específica, frequentemente, temos avaliações que 

vão se somando até fazer a nota dedicada a cada parte... O semestre é 

dividido em duas partes cada uma dessas partes, então esses 

exercícios são estimulados e usados e servem como complementação 

de avaliação. 

Professor 7 

Os alunos apresentam algumas dificuldades em estruturar os 

processos que compõem uma empresa, por exemplo, principalmente, 

pela falta de experiência. Aqui o que eu uso é Estudo de Caso para a 

prática... Não está contemplado no livro didático porque se usa a 

empresa que os alunos criam em sala de aula, é complicado o material 

didático seguir, ou seja, mas ele dá o direcionamento de quais 

atividades a gente tem que produzir junto com os alunos... Mas, o 

detalhamento não tem. O detalhamento nós é que temos de fazer... 

Usando as empresas criadas em sala de aula. É existe uma... Falta 

uma conexão, porque essa empresa é criada no módulo um né... Aí a 

ideia é que os outros módulos vão evoluindo com essa empresa 

quando chega ao último módulo seria o fechamento e a conclusão 

dessa empresa... Eu sou instrutor de praticamente todos os módulos 

do curso de Administração e de Logística. Existe sim um 

alinhamento, mas ela vem sendo trabalhada durante os quatro e agora 

nos cinco módulos... O que eu digo aos alunos é que eles tentem... é 

perdurar com a empresa durante o curso inteiro... Agora aviso que o 

mercado está aberto e que demissões e troca de grupos podem 

acontecer, mas que sigam as essências que foram criadas no primeiro 

módulo e na Administração e eu acho que é no segundo módulo em 

Logística que eles começam a fazer a empresa. Na Logística também 

se pratica a empresa. Eu acho que a ideia é essa, ou seja, seguir as 

empresas funcionamento em todos os módulos pra que chegue lá no 

último módulo eles tenham um trabalho muito completo em relação à 

empresa. Agora, o que eu digo aos alunos... Que eu sugiro sempre é 

que eles estabeleçam uma rede em nuvem das empresas pra que os 

arquivos e os documentos que foram produzidos ao longo do tempo 

estejam lá de simples acesso e que todos tenham lá um banco de 

dados em cima da empresa. Tudo, tudo o que eles fizeram... Tudo que 

eles produzirem, eles coloquem no banco de dados que vai estar tudo 

lá... Sugiro sempre que eles façam isso pra que você tenha essa 

continuidade comprovada, através de banco de dados. Sim, sim eu 

uso os exercícios como instrumento de avaliação e como case, como 

os dois. Eu intercalo dependendo do nível de exigência do exercício. 

É uma ferramenta bastante útil para quem sabe utilizar aquilo ali. 
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Porque é um material já pronto, o aluno tem o material didático 

impresso e pode carregar com ele para futura consulta. 

Professor 8 

A dificuldade do aluno, ele advém dos estudos anteriores, ele 

trabalhava com questionário então ele não conseguia pensar era só 

gravar, memorizar. Isso traz hoje para o curso técnico e também para 

o nível superior uma dificuldade muito grande. Eles entenderem 

mesmo, saber desmembrar e fragmentar a lei, eu acho complicado. 

No caso, como eu sou professora de Direito, eu estimulo eles a 

confirmarem o que estão escrevendo com os fundamentos na lei. 

Então, para que isso aconteça, eu trabalho com estudo de caso, 

propondo desafios para eles pensarem, refletirem e interpretarem a 

lei. Sim, algumas atividades do aprender fazendo estão contempladas 

sim nos materiais que eu utilizo. Utilizo sim, faço outros tipos de 

avaliações, mas eu utilizo os exercícios como complementos de 

avaliação. 

Professor 13 

Sim, algumas vezes... Dificuldade de entender o enunciado de algum 

exercício por falta de atenção ou leitura mesmo... Os alunos de hoje 

não têm o hábito de ler, geralmente, se limitam a ler conteúdos curtos 

nas redes sociais ou por alguma obrigação específica. Essa falta de 

leitura dificulta a compreensão e a interpretação de conceitos. 

Geralmente, eu costumo elaborar atividades que fazem os alunos 

refletirem sobre o tema trabalhado... Para isso, eu elaboro estudos de 

caso, situações problema, eu sempre proponho um desafio para os 

alunos buscarem a solução do problema. Sim, as atividades do 

método do aprender fazendo estão contempladas no material didático. 

Sim,... Utilizo os exercícios e as atividades propostas nos materiais 

didáticos como complementação para as avaliações durante o 

semestre, inclusive como Recuperação Paralela. 

Professor 16 

Sim as dificuldades fazem parte do processo de aprendizado... é 

sempre bom quando o aluno tem dúvidas isso mostra que ele está 

interessado e aprendendo, refletindo sobre o assunto...Então, eu 

sempre dou atenção e procuro tirar as dúvidas dos alunos... As 

dúvidas são sempre relativas à prática, ou seja, como colocar em 

prática aquilo que foi passado na teoria. Os alunos sempre têm 

dúvidas com relação a cálculos, por exemplo, proveniente da falta de 

base. Durante uma aula, por exemplo, tive que explicar seis vezes 

como fazer o cálculo de porcentagem. Eu adoto atividades práticas 

que tenham algum desafio ou problema que o aluno terá que resolver 

ou solucionar... Faço simulações de situações reais de trabalho para 

isso... Sim, existem atividades do aprender fazendo nas apostilas, mas 

são repetitivas não há criatividade e nem sempre estão alinhadas com 

o que é pedido no mercado. Sim, alguns exercícios servem como 

recuperação paralela, por exemplo, ou para complementar as 

avaliações durante o semestre. Porém, outros tipos de avaliações são 

utilizados que não estão na apostila por serem feitas pelo professor.  
 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados extraídos da entrevista semiestruturada. 

 



 

   138 

 

 

 No que se refere ao “aprender fazendo” e livro didático - usos, dificuldades, ideias de 

uso, no processo de ensino-aprendizagem, todos os professores entrevistados afirmam que os 

alunos têm dificuldades no uso do livro didático dos cursos técnicos (5/5). Eles relatam que as 

dificuldades são por causa da imaturidade, inexperiência, hábito de memorizar os conteúdos, 

falta de leitura, o que ocasiona dificuldade em contextualizar o que se aprende e entender o 

que se pede. Neste contexto é preciso ir além do ato de ensinar, estimulando a curiosidade do 

aluno, incentivando sua capacidade de arriscar-se para superar suas deficiências (FREIRE, 

1996). As falas dos professores parecem indicar a preocupação deles em suprir às deficiências 

dos alunos. A maioria dos professores adotam atividades do método do “aprender fazendo” na 

prática em sala de aula que exige análise crítica, reflexão e tomadas de decisão. As atividades 

utilizadas são estudos de caso, situações-problema, condução-projetos criados pelos 

professores, para a construção do aprendizado cognitivo e reflexivo do aluno. Um dos casos 

ressalta a importância da vivência profissional para adotar o método do “aprender fazendo” 

que traz temas mais diversificados, ao contrário de uma aula teórica e expositiva, sem 

experiência de prática profissional. Desta forma, o aluno deixa de ser passivo no processo de 

ensino e passa a ser o objeto central do seu próprio desenvolvimento, conduzido e orientado 

pelo professor. Segundo os professores, esse ensino é mais interativo, fomentando discussões 

e pesquisas, que contribui para a formação do trabalhador para o mercado de trabalho.

 Alguns professores afirmam que as atividades do “aprender fazendo” estão 

contempladas no livro didático (apostilas) dos cursos técnicos. Porém, não houve um 

consenso, dois casos apontam a dificuldade de incluir certas atividades pela vivência pessoal 

dos professores e alunos. A maioria dos professores afirma que utilizam os exercícios da 

apostila dos cursos como avaliação complementar ou recuperação paralela, porém outros 

instrumentos de avaliação são elaborados para avaliação final dos alunos.  

 As falas dos professores indicam a valorização de conhecimentos, habilidades e 

competências cognitivas, por meio do método do “aprender fazendo”, que assumem uma 

utilidade prática e imediata para garantia da empregabilidade, implicando em uma formação 

reflexiva-tecnicista. Ao contrário da formação humanista e politécnica, que abrange a unidade 

teoria-prática, o trabalho como princípio educativo e o desenvolvimento das potencialidades 

dos sujeitos. A partir dessas observações coloca-se em discussão à questão sobre o 

cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio que preconiza “proporcionar ao estudante conhecimentos, saberes e 

competências profissionais necessários ao exercício profissional e da cidadania, com base nos 
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fundamentos científico-tecnológicos, sócio-históricos e culturais” (BRASIL, 2012, Título I, 

Cap. I, Art. 5º), para uma formação integral. 

 Isso induz estabelecer a hipótese de que os conteúdos dos livros didáticos dos cursos 

técnicos de nível médio, tendo como base o método do “aprender fazendo”, permitem 

melhores práticas em sala de aula ao trabalharem assuntos relacionados ao mercado de 

trabalho para a formação profissional.  Levando-se em conta que os cursos técnicos 

desenvolvem competências cognitivas, habilidades e atitudes dos alunos especificamente para 

atender às demandas do mercado de trabalho. Surgem algumas questões: - Quais atividades 

do aprender fazendo, adotadas e contempladas nos livros didáticos, que mais contribuem para 

a melhoria das práticas em sala de aula? - O que essas atividades trazem de contribuição a 

mais além da reflexão para a formação do cidadão crítico e produtivo? - Existe algum 

monitoramento pedagógico em relação às atividades elaboradas pelos professores, com base 

no método do aprender fazendo? 

 

Tabela 13 – Categoria 6 - Entrevista semiestruturada 

Temas/ 

Informantes 

Categoria 6 – Livro didático: imagens, informações ideológicas 

(gênero, deficiência, etc.) 

Professor 4 

Sim, contemplam imagens e ilustrações de diversidade de etnia e de 

gênero, mas isso não é uma grande preocupação não. Não vejo isso 

como uma grande preocupação, mas tem. O material didático não tem 

esquemas alternativos para atender alunos com deficiência, o 

professor é que tem que fazer essa abordagem. Identificar alunos com 

dificuldades de audição, de leitura apenas labial já tive casos assim 

onde se tem que dar uma atenção especial ao aluno, e daí coloca-lo 

numa posição mais próxima, uma posição mais fácil. O SENAC tem 

uma abordagem, se o aluno tiver dificuldade auditiva de ter um 

profissional para estar apoiando... Na linguagem de libras, outros 

recursos assim, mas não que o material didático tenha recurso 

especial para isso. Não temos preparo para isso é uma falha na 

instituição, isso é uma falha nacional... A gente evoluiu muito eu 

sempre percebo essa evolução nacional quanto a isso, mas estamos 

longe ainda de uma adequação... Os casos que eu já tive em sala, e já 

foram três casos, eu tive que identificar, eu tive que buscar 

alternativas e me desenvolver, mas eu não tive um apoio da 

instituição e nem da coordenação e nem sequer fui avisado que 

encontraria aquele problema em sala, eu encontrei em sala... Aí eu 

tive que buscar a minha alternativa em sala. Isso é uma falha 

realmente. A instituição está com uma área de apoio ao discente, ao 

aluno. Mas, já conversei com o responsável que tem que ter um apoio 

também ao docente porque ele vai encontrar um discente 

problemático e vai ter que saber lidar com isso. Já tive alunos que 

tomam remédios gravíssimos, com tarja preta. No dia em que não 
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tomam os remédios ficam surtados em sala e a coordenação tem que 

intervir. Pois, isso não é função de um profissional técnico como eu 

e... Isso é função de alguém com uma linha pedagógica, uma linha 

mais adequada para isso... Então, a instituição ainda está evoluindo 

neste conceito. Não, há material didático específico para alunos 

surdos... Acho que é só o professor qualificado que seria chamado 

para acompanhar o aluno nesse caso. Já tive aluno com dificuldades 

auditivas que só entendia por leitura labial... Eu tive de coloca-lo 

próximo de mim e falar próximo dele, e alunos com baixo potencial 

de audição... Eu tinha que falar sempre mais próximo deles e alunos 

com dificuldade cognitiva de se expressar... Eu estou com uma aluna 

agora ela participa da aula antes ela não era muito participativa ficava 

acanhada. Como eu entendo a deficiência dela, eu sempre chamo, eu 

sempre eu forço e eu sempre estimulo... Hoje ela se sente bastante 

integrada com a turma, Hoje a turma brinca com ela...  Ela é parte 

integrante da turma e quando eu fui fazer a minha avaliação, no meio 

do período, ela estava com muito receio de fazer uma prova escrita. 

Ela tem dificuldade de materializar o conhecimento dela. Então, eu 

sentei com ela e fiz uma prova oral com ela... Para verificar o 

conhecimento dela e ela foi muito bem. Ela demonstrou que entendeu 

o assunto. Ela tem dificuldade em organizar isso e colocar isso no 

papel. Mas, o importante é o conhecimento... Então, isso foi feito e foi 

de bom desempenho. Mas, não tive o apoio de ninguém para isso! 

Quando eu soube e questionei tanto a coordenadora do curso quanto a 

parte pedagógica... É realmente a gente tem... A gente sabe... Mas 

ninguém me avisou ninguém me disse qual a abordagem... Se eu não 

sou um cara que tem uma preocupação com isso eu daria uma prova 

normal para todo mundo e ela teria tido dificuldade, tanto que ela já 

foi reprovada em várias matérias anteriores exatamente por falta de 

uma abordagem mais específica pra ela.  

Professor 6 

Que eu tenha percebido não. Não lembro se as apostilas contemplam 

imagens e ilustrações de diversidades de gênero e etnia. Não. Os 

materiais didáticos usados são os mesmos para todos os alunos. Não 

há um material específico para alunos com deficiência. Eu, ainda não 

dei aula para nenhum aluno que tivesse algum problema desse tipo. 

Professor 8 

Sim, contemplam sim, imagens de homens, mulheres, e de diferentes 

raças e cor. Apesar de ser negra, NÃO percebo nenhuma 

discriminação neste sentido na instituição. Não existem materiais 

alternativos para atender as pessoas com deficiência. O professor é 

que fica responsável por elaborar e atender às especificidades desse 

aluno... O que muitas vezes torna-se complicado pela falta de preparo 

do próprio professor que não recebe treinamento para isso. A 

instituição não dá suporte nesse sentido. 

Professor 9 

Sim, contemplam sim. Há muitas imagens de homens e mulheres, 

mas pouco de etnia. Não, os alunos recebem o mesmo material que os 

demais. O preparo das aulas, exercícios específicos para esses alunos 

com deficiência são feitos pelos próprios professores. A única coisa 

que dispõe são tradutores de libras e a área de apoio ao discente. 

Inclusive, os professores não são preparados para receber esses 

alunos.  
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Professor 15 

Sim, contemplam mais pouco, existe uma predominância para 

homens e brancos, não é igualitário. Não, os alunos com deficiência 

recebem o mesmo material e não há nenhum treinamento para os 

professores atende-los devidamente. Parte da iniciativa do professor 

dar uma assistência e maior atenção para esses alunos com 

deficiência. Existe um setor que dá apoio caso haja algum problema 

de adaptação, porém não foca na parte pedagógica que é o principal.  
 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados extraídos da entrevista semiestruturada. 

 

 Em relação às imagens e ilustrações de diversidades de gênero e etnia, a maioria 

confirma que esses elementos estão contemplados nos livros didáticos (apostilas) (4/5). 

Apenas um caso não lembra se havia imagens sobre diversidades de gênero e etnia nas 

apostilas dos cursos Técnicos em Administração. Há dois casos que chama atenção sobre ter 

mais imagens de homens brancos, uma distribuição de imagens não igualitária. Isso remete a 

dominação ideológica que permanece no imaginário social, de que o negro é inferior ao 

branco fruto da herança escravocrata. Por outro lado, há o professor que ressalta a não 

discriminação na instituição o que pode indicar certo avanço nas lutas de igualdade social. O 

respeito à diferença se torna estratégico se tivermos como objetivo democratizar “e melhorar a 

qualidade da vida pública” (GIROUX, 1999, pág. 41). Para isso, é necessário construir uma 

escola que respeite às diferenças nas relações sociais, sem qualquer tipo de preconceito e 

discriminação. 

 Todos os professores indicam que não há materiais didáticos específicos para atender 

pessoas com deficiências, com exceção da linguagem de libras. Os professores não têm 

treinamentos para atender os alunos com deficiência. O problema é transferido para o docente 

resolver em sala de aula. O que muitas vezes torna difícil de atender às especificidades desses 

alunos com qualidade pela falta de preparo do próprio professor. Por conseguinte, a qualidade 

da ação pedagógica para as pessoas com deficiência fica a critério da boa vontade de cada 

professor. Infere-se que o SENAC-RJ ainda não está preparado para receber alunos com 

deficiências, o que pode acarretar uma forma de exclusão social, caso os mesmos não 

recebam o atendimento adequado, ficando esquecidos no processo de aprendizagem. A 

inclusão do outro é um dever moral que pelo princípio da universalização, todos precisam ser 

incluídos na sociedade. Habermas (2002) entende que com a universalidade, a vontade geral 

prevaleça, de maneira que supere o contexto particular e que as diferenças sejam resolvidas 

pela interação e o acordo. 
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 A partir da leitura flutuante dos discursos proferidos pelos professores percebe-se 

haver uma consonância entre a prescrição legal e a compreensão dos professores entrevistados 

quanto à educação ser um direito de todos (BRASIL 1988, Art. 205º). Contudo, o SENAC 

apesar de atender o princípio da DCNEPTNM que, em seu artigo 6º no item X, dispõe sobre o 

“reconhecimento dos sujeitos e suas diversidades, considerando, entre outras, as pessoas com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, as pessoas em regime 

de acolhimento ou internação e em regime de privação de liberdade” (BRASIL, 2012, Título 

I, Cap. II), parece que o fez apenas para atender o dispositivo da Diretriz, sem se preocupar 

em oferecer uma educação profissional de qualidade. 

 Isso permite erigir a hipótese de que o atendimento às pessoas com deficiência é 

precário devido à falta de interação entre a coordenação e os docentes e à inadequação no 

processo formativo. Ficam abertas as seguintes perguntas: Até que ponto o SENAC está 

interessado em atender os alunos com deficiência? Possui condições para tal? Por que não 

oferece treinamento aos seus docentes para atender pessoas com deficiência? Quais as razões 

para não produzir materiais didáticos adequados aos alunos com deficiência? 

 

Tabela 14 – Categoria 7 - Entrevista semiestruturada 

Temas/ 

Informantes 

Categoria 7 – Livro didático e trajetória formativa do estudante 

(atualização, adequação ao mercado). 

Professor 3 

Não, os livros didáticos são atualizados com tempo bastante longo, 

mas tem todo um custo envolvido de fazer, de desenvolver um novo 

material, de fazer novas impressões e isso acaba dificultando essa 

atualização mais frequente. Então, o último material que está em 

curso tem mais de cinco anos que é um tempo longo... E o mercado é 

bem dinâmico, mudando sempre. Como é um curso técnico, o livro 

didático aborda bastante as competências cognitivas, habilidades e 

atitudes, então tem essa abordagem... Mas o grande incentivador disso 

deve ser o professor que conhece exatamente as atitudes esperadas, as 

habilidades que o mercado espera... Então isso é importante. A 

participação do professor é fundamental nisso. O material didático 

incentiva o aprofundamento e complementação da aprendizagem. 

Professor 6 

Atualizações permanentes no conteúdo das questões não, mas das 

novas sim, são materiais de Unidades Curriculares novas, mas nas 

antigas não. As competências e habilidades que o aluno irá adquirir 

nós temos que informar sempre, na primeira aula de cada unidade 

curricular. Um roteiro explicando que você tem que apresentar a 

unidade curricular e as disciplinas... Agora, se nas apostilas isso têm, 

eu acho que não, eu acho que não tem nas disciplinas, mas o instrutor 

é orientado pelo roteiro da Unidade Curricular a apresentar a 

disciplina, via trabalho de competência tá, e explicar cada 

competência e explanar isso. O roteiro nos informa como fazer. Mas, 
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se existe na apostila eu não lembro, eu acredito que não... Eu não 

lembro.  

Professor 9 

Demoram a atualizarem os materiais didáticos. Isso prejudica às vezes 

o andamento das aulas, pois as referências das novas leis não estão 

contempladas no material didático. Então, o professor tem que fazer 

complementações. Nem sempre o próprio professor esclarece quais 

habilidades e competências que o aluno irá obter na Unidade 

Curricular, está no material didático, mas nem sempre é esclarecido 

pelo professor. 

Professor 16 

Não, as atualizações demoram a serem realizadas... Alguns conteúdos 

nem sequer podem ser usados pela defasagem. Nem sempre, as 

competências cognitivas, habilidades e atitudes estão detalhadas nas 

apostilas dos cursos técnicos... Geralmente, é o próprio professor que 

esclarece isso no início do semestre, isto é, na primeira aula do curso.  

Professor 19 

Não, as apostilas demoram muito para serem atualizadas e muitas 

vezes não há como usá-las durante as aulas, inclusive, os alunos 

reclamam quando isso acontece. As competências cognitivas, 

habilidades e atitudes, elas são detalhadas no material didático, elas 

são descritas, mas o professor sempre na primeira aula apresenta o 

plano de aula e as competências que deverão ser desenvolvidas na 

Unidade Curricular.  
 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados extraídos da entrevista semiestruturada. 

 

 Em relação ao livro didático e à trajetória formativa do estudante, por meio de cursos 

técnicos de nível médio, a maioria dos professores entrevistados afirma que os livros didáticos 

(apostilas) estão desatualizados e sua atualização demora muito tempo para acontecer (4/5). 

Há um caso que explica que a demora na atualização é por causa do custo e da dificuldade de 

elaborar novo conteúdo. Os professores indicam ainda que a desatualização dos conteúdos das 

apostilas prejudica o processo de aprendizagem, o que impacta na formação crítica e reflexiva 

dos alunos. Um caso pelo menos informa que os alunos reclamam quando isso ocorre, 

prejudicando a imagem da instituição. Para Freire (1996), a postura ética é condição 

fundamental no processo de ensinar, a oferta de livro didático desatualizado fere esse 

princípio por não cumprir com o que foi acordado com o aluno no ato da inscrição.  

 No que se referem às competências cognitivas, habilidades e atitudes que o aluno 

deverá desenvolver na disciplina para atuar no mercado de trabalho, alguns dos entrevistados 

informam que não estão contempladas nas apostilas dos cursos (3/5). Todos afirmam que o 

professor é o responsável por transmitir e explicar quais competências cognitivas, habilidades 

e atitudes o aluno deverá desenvolver durante as aulas. Mas, nem sempre isso acontece, o que 

pode deixar os alunos perdidos e desorientados nesse sentido. 
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 Essa leitura flutuante das falas dos professores indica que a desatualização dos 

conteúdos dos livros didáticos fere o princípio das Diretrizes Curriculares Nacionais da 

EPTNM que prescreve, em seu artigo 13º, “a atualização permanente dos cursos e currículos, 

estruturados em ampla base de dados, pesquisas e outras fontes de informação pertinentes” 

para a garantia de padrão de qualidade do ensino (BRASIL, 2012, Título II, Cap. 2).  

 Isso permite estabelecer a hipótese de haver certa dificuldade na atualização de 

conteúdos dos livros didáticos dos cursos técnicos de nível médio do SENAC, principalmente, 

no curso Técnico em Administração. Percebe-se também que os docentes tem certa 

experiência em elaborar conteúdos complementares. Então, ficam as seguintes questões em 

aberto: Quais são os motivos que impedem a atualização dos livros didáticos? Como funciona 

o processo de atualização de livros didáticos dos cursos técnicos de nível médio no âmbito das 

Editoras SENAC? Quais são os critérios usados para a atualização desses materiais? 

4.6.3 Análise de dados da observação participativa 

 A análise de dados da observação participativa foi realizada em três turmas de curso 

Técnico em Administração, na Unidade Santa Luzia, em específico nas unidades curriculares 

(UC): Atendimento ao Cliente, do módulo 1 de qualificação em Assistente em Administração; 

Remuneração, do módulo 3 de qualificação em Assistente de Recursos Humanos; e Cálculos 

Aplicados à Logística e Operação Logística em uma Empresa (Projeto Integrador), do módulo 

4 de qualificação em Assistente em Operações Logística. O local e as três turmas observadas 

foram selecionadas por razões operacionais, tais como: facilidade de acesso, disponibilidade 

de horário da pesquisadora, autorização obtida pelos docentes das respectivas turmas e da 

grade de horário em curso.  

 

Tabela 15 – Observação participativa da Unidade Curricular Atendimento ao Cliente 

Curso Técnico em Administração Módulo: 1 / Turma: Manhã CH: 4h 

UC: Atendimento ao Cliente Unidade Santa Luzia 16/Maio/2016 

Situação de Ensino: A – Organização da aula 

O professor M apresentou a matéria a ser ensinada aos alunos logo no início da aula, que 

tratava de uma atividade em grupo. Na ocasião, o professor solicitou que os alunos 

acompanhassem em suas apostilas a atividade do dia. Percebeu-se que nem todos os alunos 

estavam com suas apostilas. Esses tiveram que acompanhar a matéria com a apostila do 

colega do lado ou próximo. O professor M explicou que cada grupo deveria criar um produto 

ou serviço para uma empresa. Nesta atividade, as características, as vantagens e benefícios, o 

preço, a forma de pagamento, os descontos e outras vantagens do produto ou serviço teriam 

que ser apresentadas. O professor M informou também que cada grupo teria duas horas para 

realizar a atividade, que seria apresentada ainda no 2º tempo da aula. Cada grupo teria 20 
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minutos para apresentar seu produto ou serviço. Passadas duas horas, o professor deu um 

intervalo de 15min aos alunos antes de iniciar as apresentações do trabalho. A maioria dos 

alunos saiu para lanchar. Após o intervalo, que se estendeu por 30min, o professor fez a 

chamada de presença e, em seguida, foram realizadas as apresentações dos grupos. Ao final 

das apresentações, o professor M fez as avaliações dos trabalhos. Constatou-se que a 

atividade estava prevista no Plano de Aula do professor, e consta na apostila dos alunos. A 

atividade proposta está de acordo com o método do “aprender fazendo”, em consonância 

com a metodologia pedagógica do SENAC. Durante a explicação da atividade, o professor 

utilizou outros materiais, além da apostila, como apresentação em PowerPoint, flip chart, 

papel, pilot, lápis e o quadro branco. Para a atividade, o professor M solicitou que os 

componentes de cada grupo sentassem juntos, ou seja, ele organizou o espaço 

adequadamente para a realização da atividade em sala de aula. Nessa ocasião, houve certo 

tumulto, pois os alunos eram muito agitados e alegres. O professor M teve que chamar 

atenção deles várias vezes para que ficassem quietos. O ambiente de aprendizagem era bem 

iluminado, equipado de um computador para o professor, ar condicionado e carteiras e 

assentos adequados. 

Situação de ensino: B – Observação das estratégias de ensino adotadas pelo professor 

Durante a elaboração da atividade prática, o professor M explicou os objetivos da aula, 

utilizando em parte a apostila para o enunciado do exercício. O professor M, além de 

transmitir o conteúdo do exercício, aprofundou o assunto explicando sobre o processo de 

desenvolvimento de um produto ou serviço dentro de uma empresa real, usando como 

exemplo a Vivo, indicando quais as complicações, os efeitos e resultados que isso traz para 

os negócios da empresa. O professor M não reproduziu apenas o que estava na apostila, 

demonstrando ter conhecimento sobre o assunto. O professor M buscou tirar as dúvidas dos 

alunos, garantindo que os alunos entendessem o que estava sendo pedido na atividade. Um 

dos alunos solicitou mais explicações sobre como começar a atividade, pois o grupo estava 

com dificuldades. O professor M, então, ensinou a técnica do brainstorm, e em seguida, 

como selecionar as ideias por meio da categorização de grau de importância. Dessa forma, o 

professor M estimulou a curiosidade dos alunos, respeitando a experiência de cada um, além 

de incentivar a discussão entre eles. Essa atividade prática está relacionada com o mercado 

de trabalho dentro da proposta do curso. Percebeu-se a preocupação em adequar a atividade 

ao nível de conhecimento dos alunos.  

Situação de ensino: C - Relações 

A interação professor-aluno foi bastante intensa, o professor circulou pelo ambiente de 

aprendizagem, observando o desempenho dos grupos e a participação de cada estudante, 

tirando dúvidas, dando dicas, orientações e feedbacks. Não houve nenhum conflito direto 

entre o professor e os alunos, apenas a turma era muito agitada, um comportamento típico de 

adolescentes. A interação aluno-conteúdo foi parcial em relação ao uso das apostilas. Eles 

apenas utilizaram a apostila para entender o enunciado do exercício e, por solicitação do 

professor. Os alunos apresentaram poucas dúvidas sobre a atividade, e os debates foram 

estimulados pelo professor por meio da técnica do brainstorm. Os alunos interagiram em 

sala de aula, realizando as atividades em grupo sem problema. Não foi percebido nenhum 

conflito direto entre eles e nem de discriminação. Os alunos tinham um comportamento 

muito amigável, e até dançaram em sala de aula! 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados extraídos da observação participativa. 
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Tabela 16 – Observação participativa da UC Remuneração 

Curso Técnico em Administração Módulo: 3 / Turma: Noite CH: 4h 

UC: Remuneração Unidade Santa Luzia 18/Maio/2016 

A – Organização da aula 

A aula começou fora do horário, por causa do atraso de alguns alunos. A professora J fez a 

chamada de presença e iniciou a aula com uma exposição dialogada sobre “O que é 

remuneração?”, abordando o conceito de remuneração e seus principais aspectos. A professora 

J estimulou a discussão com os alunos, pedindo que eles explicassem o que entendiam por 

remuneração variável, dando exemplos. Ela anotou as respostas dos alunos no quadro branco 

para explicar o que estava certo. A partir daí, a professora J pediu que os alunos olhassem suas 

apostilas para lerem os diversos tipos de remuneração variável. Observou-se que o tema estava 

previsto no Plano de Aula da professora J, e seguia o que estava na apostila. Verificou-se 

também que alguns alunos não estavam com suas apostilas. Para estes casos, a professora 

solicitou que os alunos sentassem junto com os alunos que estavam com suas apostilas para a 

leitura. O assunto da aula despertou o interesse dos alunos por ser um tema comum a todos que 

atuam no mercado de trabalho. Eles estavam bem atentos e leram o conteúdo da apostila, 

comentando com os colegas. Após a leitura, a professora deu uma cópia da Folha de Exercício 

para cada aluno, pedindo que eles identificassem os tipos de remuneração apresentados. A 

atividade foi realizada em silêncio. Concluída a atividade, a professora J solicitou que os 

alunos se reunissem em grupo de três para discutirem coletivamente suas escolhas, e se 

necessário fizessem os ajustes pertinentes. A atividade proposta está em consonância com o 

método do “aprender fazendo” e com a proposta do curso. A professora J utilizou outros 

recursos didáticos (quadro branco, folhas de exercícios, pilot), além da apostila. O ambiente de 

aprendizagem era bem iluminado, equipado de um computador para o professor, ar 

condicionado e carteiras e assentos adequados. 

B – Observação das estratégias de ensino adotadas pelo professor 

A professora J explicou os objetivos da aula e utilizou as apostilas sem alterar o conteúdo, 

seguindo o que estava prescrito nela. Durante a elaboração da atividade prática, a professora 

J circulou entre os grupos para observar as discussões dos alunos sobre o tema. Concluído o 

exercício, foi efetuada a correção dos trabalhos, com espaço para a discussão que teve um 

tom de brincadeira. Alguns alunos começaram a idealizar remunerações que gostariam de 

obter em seus trabalhos. O exercício proposto como era de baixa complexidade não gerou 

dúvidas, sendo realizado sem dificuldade pelos alunos. A professora J demonstrou ter 

conhecimento sobre o assunto ao explicar os tipos de remunerações existentes, dando 

exemplos reais. Após um intervalo de 15min, a professora J passou outra atividade em 

grupo. A atividade consistia na elaboração de um plano de remuneração variável, a partir da 

leitura de um texto sobre o assunto. Durante a elaboração do plano, a professora J circulou 

pela sala de aprendizagem para acompanhar o trabalho grupo a grupo, tirando dúvidas e 

dando orientações. Ao final, os alunos apresentaram seus planos de remuneração variável e 

votaram na melhor ideia. Com essas atividades relacionadas com o mercado de trabalho, a 

professora J despertou a curiosidade sobre o tema, estimulou a discussão e o comportamento 

exploratório dos alunos. Houve preocupação em adequar o conteúdo da matéria ao grau de 

conhecimento dos alunos. 

C - Relações 

A interação professor-aluno foi boa. A professora J circulou pelo ambiente de aprendizagem, 

observando o desempenho dos grupos e a participação de cada estudante, tirando dúvidas, 
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dando dicas, orientações e feedbacks. Não houve nenhum conflito direto entre o professor e 

os alunos. A professora procurou dar atenção a todos, interagindo com eles. A interação 

aluno-conteúdo foi muito boa, com o uso dos exercícios das apostilas. Os alunos usaram as 

apostilas durante toda aula para a execução das atividades, tendo poucas dúvidas. Foi 

possível observar que tinham grupos pré-definidos, compostos por alunos com maior 

afinidade entre si. Apesar disso, os alunos interagiram em sala de aula, realizando as 

atividades em grupo sem problema. Havia um sentimento de cooperação entre eles. Não foi 

percebido nenhum conflito direto entre eles e nem de discriminação. Os alunos tinham um 

comportamento amigável e participativo, apesar de cansados. 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados extraídos da observação participativa. 

 

Tabela 17 – Observação participativa da UC Cálculos Aplicados à Logística 

Curso Técnico em Administração Módulo: 4 / Turma: Noite CH: 4h 

UC: Cálculos Aplicados à Logística Unidade Santa Luzia 30/Maio/2016 

A – Organização da aula 

O professor C iniciou a aula após 15min do horário para fazer a chamada de presença. 

Concluída a chamada, o professor C começou a aula com uma exposição dialogada sobre 

“Cálculos de Estoque Médio, Custo Médio de Estoques e Giro”. Ele pediu que os alunos 

acompanhassem a explicação pela apostila. Constatou-se que o conteúdo da aula estava 

contemplado no Plano de Aula do professor, com menção do livro didático. Todos os alunos 

acompanharam as explicações dadas pelo professor por suas apostilas. Em seguida, o 

professor C passou uma atividade de análise de uma tabela de referência sobre custo médio, 

pedindo que os alunos explicassem o que cada item da tabela significava. Dessa forma, o 

professor C estimulou a reflexão dos alunos sobre o assunto e o debate, de acordo com o 

método do “aprender fazendo”. Alguns alunos participaram da discussão e, em seguida, o 

professor C explicou como montar a tabela a partir dos cálculos de Custo Médio de Estoque, 

Estoque Médio e Giro de Estoques. Para tal, ele utilizou o quadro branco e o pilot, além da 

apostila. O ambiente de aprendizagem era bem iluminado, equipado de um computador para 

o professor, ar condicionado e carteiras e assentos adequados. 

 B – Observação das estratégias de ensino adotadas pelo professor 

O professor C explicou os objetivos da aula, utilizou as apostilas do curso, como outros 

materiais. Ele não ficou preso só na apostila, trouxe outros exemplos de tabelas e exercícios 

de cálculos sobre Estoque Médio, Custo Médio de Estoques e Giro de Estoques, para a 

prática dos alunos. No início, os alunos tiveram dificuldade em aplicar as fórmulas, mas o 

professor C assegurou que os alunos entendessem os cálculos, despertando a curiosidade 

deles, estimulando o comportamento exploratório dos alunos. Dessa forma, o professor C 

demonstrou que possui conhecimento sobre o assunto ao fazer as explicações e tirando 

dúvidas dos alunos. O professor C passou outra tarefa sobre cálculo de custo médio, 

utilizando as fórmulas a partir de dados extraídos de uma tabela, além de algumas perguntas, 

a serem feitas individualmente. O professor C circulou pelo ambiente de aprendizagem para 

acompanhar e orientar cada aluno na realização do exercício. Por ser uma atividade da área 

de exatas, os alunos tiveram muitas dúvidas e dificuldades para realizar os exercícios devido 

a falta de base. O professor C teve que explicar várias vezes, com exemplos, de como fazer 

os cálculos. Passadas duas horas, o professor C deu um intervalo de 20min. No retorno do 

intervalo, os alunos continuaram a fazer os exercícios. Antes do final da aula, os exercícios 



 

   148 

 

 

foram corrigidos pelo professor C, ou seja, houve feedbacks, e perguntou aos alunos se 

tinham alguma dúvida. Dois alunos pediram mais explicações sobre os cálculos que foram 

fornecidos pelo professor C. Percebeu-se a preocupação em adequar a atividade ao nível de 

conhecimento dos alunos. Notou-se também que a atividade está adequada a proposta do 

curso e relacionada com o mercado de trabalho. 

C - Relações 

O professor C interagiu com a turma, tirando dúvidas, dando feedbacks, orientando e 

assegurando o entendimento da matéria pelo aluno. Destaca-se que não houve nenhum 

conflito ou mal estar durante a aula. Os alunos participaram da aula, debatendo, fazendo 

perguntas, tirando dúvidas e executando os exercícios da apostila. Alguns alunos interagiram  

durante a aula, mesmo realizando as atividades individualmente. Percebeu-se certa divisão 

na turma, com a formação de pequenos grupos, porém sem indício de discriminação entre 

eles. O comportamento foi normal, pois a turma era mais fechada, introspectiva. 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados extraídos da observação participativa. 

 

Tabela 18 – Observação participativa da UC Operações Logísticas de uma Empresa 

Curso Técnico em Administração Módulo: 4 / Turma: Noite CH: 4h 

UC: Operações Logísticas de uma Empresa Unidade Santa Luzia 10/Junho/2016 

A – Organização da aula 

A aula começou no horário previsto, com um BOM DIA bem enfático do professor R, que 

era bem animado. Ele iniciou a aula dizendo que seguiria um formato diferente, tipo um 

workshop, com o objetivo de estimular a criatividade dos alunos. Para a atividade, os alunos 

foram divididos em grupos para a criação de uma empresa start up de Operação Logística 

em plataforma digital. Após a divisão dos grupos, o professor R forneceu uma folha de 

instrução para cada grupo, contendo as etapas da atividade que consistia de: brainstorm para 

identificação de problemas; categorização e discussão; e opções digitais. Em seguida, o 

professor R deu as explicações devidas de cada etapa da atividade, e no final perguntou se os 

alunos tinham alguma dúvida. Os alunos pediram para explicar o significado start up, pois 

não entendiam muito bem o que significava. O professor informou que era uma empresa 

embrionária em fase de constituição. A partir daí, foram sugeridos alguns temas para que 

cada grupo escolhesse um deles para iniciar a atividade. Constatou-se que a atividade não 

estava prevista no Plano de Aula, e não foi utilizada a apostila do curso. A atividade 

programada estava de acordo com o método do “aprender fazendo” e foram utilizados outros 

materiais didáticos como: guia, quadro branco, pilots, post-its de diversas cores, papéis e 

canetas esferográficas e lápis. O ambiente de aprendizagem era bem iluminado, equipado de 

um computador para o professor, ar condicionado e carteiras e assentos adequados. 

B – Observação das estratégias de ensino adotadas pelo professor 

O professor R explicou os objetivos da aula, não utilizou a apostila fornecendo outros tipos 

de materiais e aplicou diferente técnica do “aprender fazendo”. Durante a atividade, o 

professor circulou entre os grupos para orientar e tirar dúvidas, dando atenção a todos, 

demonstrando ter conhecimento sobre o tema da aula. A atividade proposta possibilitou a 

reflexão, a discussão entre os alunos e a troca de ideias. Alguns alunos tinham laptop o que 

facilitou a pesquisa. Passadas duas horas, o professor deu um intervalo de 15min que durou 

30min. No retorno, os alunos continuaram a desenvolver a atividade. Faltando uma hora para 
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terminar a aula, os grupos apresentaram suas ideias. O professor deu feedbacks, destacando 

as ideias viáveis de serem implantadas e os ajustes, parabenizando a todos pelo trabalho. 

Percebeu-se a preocupação em adequar a atividade ao nível de conhecimento dos alunos. 

Notou-se também que a atividade está adequada a proposta do curso e relacionada com o 

mercado de trabalho. 

C - Relações 

Houve boa interação entre o professor e os alunos, com trocas de informações sobre o tema. O 

professor R forneceu feedbacks aos grupos e promoveu a interação entre os alunos. Ele deu 

atenção a todos e não houve nenhum conflito direto entre o professor e os alunos. A turma era 

bastante participativa, interessada e comprometida com a atividade. Os alunos interagiram bem 

com o conteúdo do guia da atividade, mas não utilizaram as apostilas do curso. Os alunos 

apresentaram poucas dúvidas sobre a atividade, e os debates foram estimulados pelo professor 

por meio da técnica do brainstorm. Os alunos interagiram em sala de aula, realizando as 

atividades em grupo sem problema. Não foi percebido nenhum conflito direto entre eles e nem 

de discriminação. Os alunos tinham um comportamento amigável. 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados extraídos da observação participativa. 

  

 As análises dos dados possibilitaram achados importantes sobre o uso e a funcionalidade 

do livro didático do curso Técnico em Administração do SENAC, a partir da triangulação dos 

dados coletados nos três instrumentos. Iniciam-se as conclusões desse capítulo, trazendo algumas 

constatações sobre o PRONATEC e os cursos técnicos oferecidos pelo SENAC, cujos dados não 

foram descritos na íntegra. 

 A análise indica que o PRONATEC é uma boa iniciativa, segundo os professores 

entrevistados, considerando, a realidade socioeducacional brasileira, resultante de um 

histórico processo de dualismo educacional. Para a maioria dos professores entrevistados, a 

oferta de cursos técnicos de nível médio contribui para a capacitação de jovens carentes para o 

mercado de trabalho.  

 Com relação aos cursos técnicos, a maioria dos professores entrevistados considera 

bons os cursos, e declaram que os conteúdos das aulas priorizam mais atividades práticas do 

que teóricas. Isso indica certo desacordo com as DCNEPTNM que preconiza a 

“indissociabilidade entre teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem” (BRASIL, 2012, 

Título I, Cap. II, Art. 6º). Os professores declaram também que os principais fatores que 

contribuem para formar profissionais críticos e produtivos são: competência profissional, 

reflexão, ética profissional, exercício da cidadania (direitos e deveres), autonomia e 

capacidade de se inserir no mundo do trabalho. 

 Com relação ao livro didático do SENAC-RJ, a maioria dos docentes não participa da 

elaboração dos conteúdos desse material. Não há discussão sobre os conteúdos dos livros com 
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os professores. Isso parece indicar uma estrutura organizacional verticalizada no SENAC, 

configurando-se numa norma diretiva de cima para baixo, sem discussão frequente com os 

principais atores do processo educacional, o que pode impactar na qualidade do ensino. 

 No processo de ensino e aprendizagem, a maioria dos professores declara que utiliza 

os livros didáticos para as atividades em sala de aula, em consonância com as Diretrizes do 

SENAC. Contudo, observa-se que não são utilizados em todas as aulas, variando o seu uso 

conforme o plano de aula dos professores.  

 No contexto micro da sala de aula, durante a realização da observação participativa 

para observar as peculiaridades da prática de ensino nas disciplinas dos módulos do curso 

Técnico em Administração foi possível verificar o uso e a funcionalidade do livro didático em 

situações concretas da prática docente. Constatou-se que os docentes fazem uso do livro por 

meio de diferentes técnicas de didatização, como o método do “aprender fazendo”. Pode-se 

inferir que o conhecimento do conteúdo do livro se impôs como orientador das aulas, sendo 

que algumas vezes foi reelaborado e reorganizado pelos docentes de diversas maneiras para 

torna-lo mais ensinável, ou seja, construindo a ponte entre o educador e o educando, 

respeitando às experiências de mundo do aluno (FREIRE, 1996). 

 Os livros são classificados como bons em média, mas podem ser melhorados, segundo 

os entrevistados. As análises dos dados revelam que os livros didáticos estão desalinhados 

com o Programa Pedagógico do Curso (PPC) e em discordância com o que é pedido pelo 

mercado de trabalho. Esse descompasso provoca o seguinte questionamento, até que ponto o 

SENAC cumpre com o compromisso de oferecer livro didático de qualidade que atenda às 

exigências do mercado de trabalho? 

 Destaca-se também que algumas atividades do “aprender fazendo” integram os 

conteúdos dos livros didáticos. Além disso, os professores adotam diferentes técnicas desse 

método como estudo de caso, situações-problema, projetos, por meio de atividades em grupo, 

durante as aulas. Essas atividades incentivam a interação entre os alunos, por meio do debate 

e troca de ideias. Todos os professores entrevistados consideram que a formação crítica do 

trabalhador e cidadão no ensino profissional é parte fundamental na formação. Identifica-se 

que o método do “aprender fazendo” pode tornar o aluno reflexivo e crítico, conforme a 

intervenção do professor no processo. Notam-se elementos da teoria crítica nos professores 

entrevistados engajados por erigir o pensamento reflexivo nos alunos, reforçando a ideia de 

intelectuais transformadores (GIROUX, 1999). 

 As observações evidenciaram que os professores possuem domínio da matéria que 

ensinam e que compreendem o método do “aprender fazendo”, e que a maioria segue o plano 
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de aula elaborado para preparação de suas aulas. Além disso, os professores buscam 

relacionar os conteúdos ensinados com temas e situações do cotidiano dos alunos e com a 

prática profissional futura dos técnicos no mundo do trabalho. Isso também se manifestou nas 

apostilas pré-existentes e nos materiais elaborados pelos professores para desenvolvimento de 

competências dos alunos. 

 Quanto ao livro didático (apostila) pré-existente e autoproduzido, a maioria dos 

professores afirmam que existe livro pré-existente, o qual é insuficiente por apresentar 

lacunas, erros e desatualizações constantes, o que impacta no processo pedagógico, bem como 

na formação profissional dos alunos. Destaca-se ainda que essa desatualização de conteúdos 

teóricos indica uma  separação entre teoria e prática, o que vai de encontro ao princípio das 

DCNEPTNM sobre “indissociabilidade entre teoria e prática no processo de ensino-

aprendizagem” (BRASIL, 2012, Título I, Cap. II, Art. 6º). Para Freire (1996) não se pode 

“separar prática da teoria”, “respeito ao professor de respeito aos alunos”. A postura ética é 

condição fundamental no processo de ensinar, a oferta de livro didático desatualizado fere 

esse princípio. Para suprir essas insuficiências, os professores produzem, por conta própria, 

outros materiais didáticos contendo novos conteúdos, exercícios e conceitos para as diversas 

unidades curriculares do curso Técnico em Administração. Contudo, sem autorização do 

SENAC ou de qualquer órgão. O objetivo da produção do material, segundo os professores, é 

gerar um conhecimento atualizado, conforme as práticas do mercado, até mesmo em 

conformidade aos parâmetros legais e às funcionalidades exigidas aos profissionais. Essa 

produção do material didático direcionada para o mercado de trabalho parece indicar uma 

formação pautada no treinamento técnico, ou seja, no domínio de um determinado fazer, em 

detrimento de uma formação mais ampla que desenvolva os saberes profissionais dos 

trabalhadores mediante a inserção nas várias dimensões da cultura, da ciência, da tecnologia e 

do trabalho. Ademais, a efetividade da autoprodução de materiais didáticos é questionada pela 

falta de uniformidade e direcionamento pedagógico adequado.  

 Constatou-se que os alunos fazem uso do livro didático (apostilas) e são funcionais 

para a prática pedagógica, contudo, na maioria das vezes, é o professor que estimula o seu uso 

durante as aulas. Isso ocorre por causa da falta de hábito do aluno em pesquisar, da facilidade 

em pesquisar na internet e do desinteresse pela própria unidade curricular. Alguns 

entrevistados levantam críticas quanto ao conteúdo pouco enriquecedor do livro didático 

oferecido pelo SENAC, além de indicar o desinteresse dos alunos no uso desse recurso fora 

da instituição. Segundo os professores entrevistados, os alunos têm dificuldades em utilizar o 

livro didático (apostilas) por diversas razões, tais como: imaturidade, inexperiência, hábito de 
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memorizar os conteúdos, falta de leitura, o que dificulta contextualizar o que se aprende e 

entender o que se pede. Apesar da linguagem utilizada nos livros didáticos ser de fácil 

compreensão, segundo a maioria dos entrevistados. Por outro lado, os alunos apresentaram 

poucas dificuldades no uso dos livros didáticos nas aulas observadas. De acordo com as 

análises, os livros didáticos (apostilas) apresentam uma organização e formatação que 

despertam o interesse na leitura, poucos consideram que não são atrativas. Segundo, os 

professores as dúvidas relativas aos conteúdos dos livros didáticos são resolvidas durante as 

aulas. Isso também foi constatado nas aulas observadas. 

 A diversidade de gênero e de etnia está representada no livro didático por meio de 

imagens e ilustrações, contudo, ainda há desigualdades no número de representações. Há mais 

imagens de homens brancos do que de mulheres e negros. Os dados analisados demonstram 

que o SENAC-RJ, apesar de contemplar o atendimento de pessoas com deficiência na sua 

diretriz pedagógica, ainda está despreparado para fornecer tal atendimento. Além disso, os 

livros didáticos na sua maioria não dispõem de esquemas alternativos para atender 

devidamente esses estudantes. Parece que o aceite de pessoas com deficiência pela instituição 

foi apenas para atender o dispositivo das DCNEPTNM, sem se preocupar em oferecer 

material didático adequado e, por conseguinte, uma educação profissional de qualidade. Nas 

observações participativas, as relações professor-aluno e aluno-aluno configuram-se como 

interativas e amigáveis sem qualquer indício de discriminação explícito. 

 As análises indicaram também que: os livros didáticos contêm bibliografias e sites 

complementares para incentivar o aprofundamento e complementação da aprendizagem; 

alguns exercícios propostos nos livros didáticos dos cursos técnicos do SENAC-RJ são 

utilizados como instrumento de avaliação complementar; e as competências cognitivas, 

habilidades e atitudes que o estudante deverá alcançar ao fim de cada módulo estão detalhadas 

nas apostilas, porém nem sempre são observadas ou destacadas pelos professores aos alunos.  

 

5. CONCLUSÃO  

 A conclusão de uma dissertação dessa natureza envolve rever o caminho percorrido em 

sua construção e retomar os objetivos que orientaram o desenvolvimento da pesquisa. Nesse 

contexto, busca-se realizar essa tarefa, com ênfase em alguns pontos relevantes, considerando que 

o término dessa investigação implica reconhecer que essa é uma das leituras possíveis da 

realidade estudada, deixando abertas possibilidades para outras análises e reflexões.  

 Uma das contribuições, que essa pesquisa pode constatar, trata-se especificamente do livro 

didático para a modalidade da Educação Profissional e Tecnológica, obtida a partir do levantamento 
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de pesquisas realizadas sobre o tema. Nesse levantamento foram identificadas pesquisas sobre o 

livro didático de alguns pesquisadores (BITTENCOURT, 1993; CHARTIER, 1996; CHOPPIN, 

2002; FREITAG, COSTA E MOTA, 1989; MUNAKATA, 1997; NOSELLA, 1981; OLIVEIRA, 

GUIMARÃES, BOMÉNY, 1984) que abriram espaço para tornar esse recurso didático mais 

valorizado como um objeto de estudo acadêmico. Esses pesquisadores analisaram o livro didático 

em relação à ideologia, à produção editorial, à história do livro e da leitura e às relações políticas, 

educacionais e comerciais do mercado editorial. Durante a análise, verificaram-se outros estudos 

sobre o livro didático dos autores Bittencourt (2008), Galvão (2005), Munakata (2012), Perrelli, 

Lima e Belmar (2013) e Takeuchi (2005) entre outros, que tratam das questões associadas à 

política educacional; à produção e circulação editorial; à inserção na escola como instrumento do 

saber e da cultura escolar; à sua importância como suporte das propostas curriculares; à ideologia; à 

conceituação; e ao uso e às práticas que incidem sobre esse artefato.  

 Em outro levantamento, realizado no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, foram 

identificados estudos que abordam o material didático e/ou livro didático impresso para 

educação profissional técnica de nível médio que trazem dados relevantes para essa pesquisa, 

dos autores Araújo (2012), Machado (2011), Magalhães (2011), Medeiros (2011) e Silva 

(2012). Araújo (2012) constatou entraves na elaboração de material didático da Educação 

Profissional integrada à Educação de Jovens e Adultos (EJA). Seu estudo evidencia uma 

redução nos conteúdos dos materiais didáticos, supondo que o aluno do EJA teria menos 

condições de aprendizado que os dos cursos regulares, desvinculando-se do currículo 

proposto. Isso corrobora com uma educação para o trabalho fragmentada. Já Machado (2011) 

destaca que as falhas na produção de 99 cadernos didáticos impressos para doze cursos 

técnicos, na modalidade à distância, dos Institutos Federais de Ensino (IFES) foram 

amenizadas pela eficiência na gestão do processo. Fatores como postura ética, política, 

didática e científica de cada instituição participante foram determinantes. O autor sinaliza 

ainda a escassez de estudos sobre material didático dirigido à Educação Profissional na EAD. 

Ratificando a necessidade de estudos sobre livro didático para educação profissional. 

Magalhães (2011) destaca a importância de redimensionar a prática pedagógica no ensino da 

língua portuguesa para a educação profissional, de forma que os futuros profissionais possam 

acompanhar as transformações do mundo do trabalho. A autora observou que a linguagem 

utilizada nos livros didáticos em instituições profissionalizantes é instrumentalizada. A 

elaboração e aplicação de material de apoio, com recursos computacionais, para o ensino de 

Física das Radiações no curso Técnico em Radiologia, segundo Medeiros (2011), obteve bom 

resultado em termos de aprendizagem após avaliação dos alunos. Esse material didático pode 
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ser utilizado tanto no ensino profissional como no ensino médio, indicando a integração dos 

currículos. Silva (2012) analisa os programas de qualificação técnica de pedreiro assentador 

de alvenarias de vedação vertical em diferentes instituições para a criação de material didático 

adequado. O estudo mostra que o material didático deve estar em consonância com o perfil 

exigido na construção civil, com vistas a potencializar o aprendizado para produzir os 

serviços de pedreiro com qualidade. Isso reforça o alinhamento do conteúdo do material 

didático com o mercado de trabalho e sua importância no processo de aprendizagem. 

 Na base de dados do Google Acadêmico foram encontrados artigos que abordam 

questões relativas ao livro didático que trazem contribuições para a pesquisa, dos autores: 

Costa (2013), Cury (2009), Dias e Abreu (2006), Fiscarelli (2007), Santos (2012), Santos e 

Martins (2011), Silva e Carvalho (2004). Costa (2013) ao estudar o livro didático para o 

ensino médio de Ciências constata que ainda há uma valorização do conteudismo, 

desconsiderando a abordagem do cotidiano, a interdisciplinaridade e a contextualização. Ao 

contrário dos livros didáticos dos cursos técnicos do SENAC-RJ que valorizam a prática no 

contexto da realidade do trabalho. Santos (2012) defende que é possível elencar os conteúdos 

gerais de Matemática no Ensino Médio Integrado, de forma contextualizada e interdisciplinar, 

a fim de atender as especificidades das disciplinas do curso Técnico em Agropecuária. Dias e 

Abreu (2006) afirmam que os livros didáticos sofrem influências de todos os contextos sociais 

e econômicos que participam do processo de formação das políticas curriculares. Segundo 

Fiscarelli (2007), para alguns professores da escola pública de São Paulo, os materiais 

didáticos influenciam nas suas práticas pedagógicas.  Outros afirmam que as mudanças 

ocorridas em suas práticas pedagógicas não sofreram influências dos materiais didáticos, mas 

sim de suas próprias iniciativas (FISCARELLI, 2007). Silva e Carvalho (2004) destacam que 

o professor, na função de intelectual transformador (GIROUX, 2011), é capaz de determinar 

como o livro didático será utilizado para conduzir o processo de ensino-aprendizagem de uma 

forma mais contextualizada que contribua para a formação crítica e reflexiva do aluno.  

 Santos e Martins (2011), em estudo realizado em 10 artigos, reafirmam a importância 

do livro didático como um instrumento fundamental para a sala de aula, um recurso que serve 

para consulta e faz parte do processo de aprendizagem, sendo determinante na organização 

curricular e na prática pedagógica dos professores. Por sua vez, Cury (2009) destaca a 

relevância do Programa Nacional do Livro Didático entre outras ações no que se refere à 

assistência ao estudante, sendo um instrumento de apoio para a melhoria na aprendizagem.  

 No periódico Boletim SENAC, dos 382 artigos pesquisados, no período de janeiro de 

1995 a abril de 2016 (volumes 21 a 42), apenas quatro artigos abordam, diretamente ou 
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indiretamente, o tema sobre material didático e/ou livro didático para a educação profissional, 

dos autores: Bruno (1997, 1998, 2001) e Zuanetti (2009).  Os três artigos publicados do autor 

Bruno (1997, 1998, 2001) falam do conteúdo do material didático para a disciplina 

“Introdução à Enfermagem”. O autor destaca que as atividades propostas nos livros parecem 

não ter relação com a realidade das instituições de saúde ou mesmo do cotidiano do aluno. 

Isso indica um desalinhamento com a proposta pedagógica do SENAC-RJ. Bruno (1998) 

observou que alguns livros apresentam o conhecimento teórico e prático como pronto, com a 

transmissão de informações e procedimentos pré-determinados, sem estimular a criatividade, 

sem incentivar o questionamento, o que prejudica uma educação crítica e emancipadora. 

  Já o artigo da autora Zuanetti trata sobre a importância do design gráfico como 

mediador da leitura e construtor de conteúdo nos livros de educação profissional do SENAC. 

Para a autora, o design torna-se um agente potencializar da leitura e do acesso ao conteúdo, 

aproxima o leitor do livro, incentivando-o a desenvolver seus estudos e a aprender. 

 A partir dos levantamentos apresentados, conclui-se que nenhum desses estudos investiga 

a adequação à especificidade do “aprender fazendo” nos livros didáticos (apostilas) do curso 

Técnico em Administração da área de Gestão e Negócios do SENAC, como também o uso e a 

funcionalidade desses recursos didáticos para a formação do cidadão e trabalhador crítico e 

produtivo sob a ótica dos professores. Observa-se ainda, que não existe uma política nacional do 

livro didático para Educação Profissional ao contrário do que ocorre na Educação Básica, mesmo 

com os investimentos realizados pelo poder público nessa modalidade de ensino nos últimos anos. 

 A ausência de políticas públicas para o livro didático da Educação Profissional e 

Tecnológica no Brasil, conforme relatado nos capítulos 1 e 3, acarreta consequências à formação 

do trabalhador nessa modalidade de ensino. Ao esquivar-se dessa obrigação, o Estado termina por 

deixar sob a responsabilidade de iniciativas individuais das Instituições (SENAC) a oferta de 

livros didáticos da educação profissional, sem controle sob seus conteúdos e seu nível de 

qualidade. Isso é reforçado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio (BRASIL, Cap. II, Art. 6º) por dar autonomia às instituições 

educacionais na elaboração de seus projetos político-pedagógico, além de não mencionar sobre o 

material didático para essa modalidade de ensino. O PRONATEC segue o mesmo princípio ao 

permitir que as instituições parceiras elaborem seus próprios materiais didáticos.  

 Constata-se, então, que existe uma lacuna a ser preenchida com relação à política do livro 

didático da Educação Profissional e Tecnológica para legislar e controlar a produção e circulação 

do livro didático da Educação Profissional e Tecnológica no Brasil. 

 Com relação aos dados analisados foi possível observar se os objetivos traçados nessa 

pesquisa foram atingidos. O primeiro objetivo era verificar se os docentes e/ou instrutores 
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utilizam os livros didáticos (apostilas) que lhes são oferecidos ou se produzem seus próprios 

materiais. Constatou-se que os professores utilizam os livros didáticos oferecidos para as unidades 

curriculares do curso Técnico em Administração em atendimento as Diretrizes da Educação 

Profissional do SENAC-RJ, como também produzem outros materiais complementares. De 

acordo com as falas dos professores, os livros didáticos são úteis, funcionais e possuem 

importância pedagógica no processo de ensino e aprendizagem, além de servir de suporte para 

elaboração das aulas. Contudo, o uso do livro tem que ser estimulado pelo professor em razão da 

falta de hábito do aluno em pesquisar, da facilidade em pesquisar na internet e do desinteresse 

pela unidade curricular. Parece que os professores não incentivam suficientemente o uso do livro 

didático, de forma que os alunos se apropriem dele fora da sala de aula. O professor faz toda a 

diferença nesse processo de ensino e aprendizagem, num contexto repleto de novos recursos 

didáticos que interagem com o livro. Nesse sentido, cabe ao professor utilizar os diversos recursos 

didáticos disponíveis de forma que se complementem entre si. As análises mostraram que os 

professores dos cursos técnicos do SENAC utilizam diferentes recursos didáticos como vídeos, 

fotos, apresentações multimídia, internet, livros, apostilas entre outros, que interagem entre si, 

tornando as aulas mais interativas, interessantes e produtivas. Segundo as autoras Bastos e Ramos 

(2012), o uso de ferramentas digitais no processo de aprendizagem contribui para o 

desenvolvimento de competências metacognitivas, conduzindo os alunos à contínua reflexão, à 

revisão e à avaliação de suas competências. Além disso, esses recursos digitais online permitem 

mudar a direção do processo de ensino e aprendizagem, alterando o foco “o que pensar” (absorção 

e reprodução passiva da informação) para “como pensar” (autonomia do aluno e independência de 

pensamento). 

 No que se refere ao material didático autoproduzido, a maioria dos entrevistados afirma 

que produz outros materiais para preencher insuficiências nos livros didáticos (apostilas) do curso 

Técnico em Administração, sem autorização do SENAC ou de qualquer outro órgão. A finalidade 

da produção do material, segundo os docentes, é gerar conhecimentos atualizados relacionados 

com as práticas do mercado, até mesmo em conformidade aos parâmetros legais e às 

funcionalidades exigidas aos profissionais. Porém, essa autoprodução de materiais didáticos, sem 

uniformidade, regulação e direcionamento pedagógico adequado pode gerar desconformidade 

com os objetivos educacionais da disciplina, interferindo na qualidade do curso. Ademais, as 

diferentes vivências, experiências, valores e práticas didáticas dos professores influenciam 

diretamente na produção dos materiais didáticos.  

 Parece que a instituição concede certa autonomia ao docente na elaboração de outros 

materiais didáticos para justificar a sua própria deficiência em produzir livro didático que atenda 

devidamente à proposta do curso. Diante desses aspectos, abrem-se novas questões: A 
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autoprodução de material responde à perspectiva do professor pesquisador ou é apenas mais uma 

estratégia de sobre-exploração do docente? De que forma, essa autoprodução contribui para a 

formação do cidadão e trabalhador crítico e produtivo? 

 Outro aspecto levantado é que a preocupação dos docentes e da instituição em direcionar o 

ensino para o mercado de trabalho revela uma tendência à formação tecnicista. Isso parece indicar 

certa discordância ao que é determinado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio e pelas Diretrizes da Educação Profissional do SENAC. Na 

sociedade atual, a educação profissional requer além do domínio operacional de um determinado 

fazer, a compreensão global do processo produtivo, com a apreensão do saber tecnológico, a 

valorização da cultura do trabalho e a mobilização dos valores necessários à tomada de decisões 

no mundo do trabalho. Busca-se uma formação ampla e politécnica do cidadão trabalhador.  

 Apesar de ser considerado um instrumento importante para a prática de ensino-

aprendizagem pelos professores entrevistados, evidencia-se que os livros didáticos precisam ser 

atualizados para contribuir na melhoria da aprendizagem em sala de aula. As insuficiências 

apontadas pelos professores como a falta de alguns conceitos teóricos, erros em gabaritos, a 

demora na atualização de conteúdos nos livros didáticos, fazem com que os alunos reclamem e 

que não possam ser utilizados durante as aulas em alguns casos. Os entrevistados assinalam ainda 

que os livros didáticos do curso Técnico em Administração estão desalinhados integralmente ou 

parcialmente com o Programa Pedagógico do Curso e em discordância com o mercado de 

trabalho. Isso permite construir a hipótese de haver um descompasso em relação ao que é 

solicitado pelo mercado de trabalho e a formação profissional oferecida pelo SENAC. Questiona-

se, então, até que ponto o SENAC cumpre com o compromisso de oferecer livro didático de 

qualidade que atenda às exigências do mercado de trabalho? 

 Outro objetivo da pesquisa foi investigar se o livro didático (apostilas) apresenta 

especificidades diferenciadas, com foco na abordagem do “aprender fazendo” (situações-

problema, conduções-projeto, seminários, workshops, debates etc.) para a formação 

profissional. As falas de alguns professores confirmam a presença de atividades específicas 

nos livros didáticos alinhadas com o “aprender fazendo” como estudos de caso, estímulo a 

debates, condução de projetos, solução de problemas, entre outras. Além disso, os professores 

evidenciam o uso das atividades do “aprender fazendo” em suas aulas, com a proposta de 

desenvolver competências cognitivas, habilidades e atitudes dos alunos.  

 Os entrevistados destacam ainda algumas dificuldades que os alunos enfrentam ao 

utilizar o livro didático como a imaturidade, o hábito de memorizar os conteúdos, a falta de 

leitura, o que prejudica a compreensão da matéria e o pensamento reflexivo para a formação 

do cidadão e trabalhador. Esses relatos ratificam a necessidade de maior interação do 
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educador-educando (FREIRE, 1996) para tornar mais factível o uso do livro didático. 

Observa-se aqui a hipótese de que a autoprodução vem atender a essas dificuldades dos 

alunos. Vale destacar que nas aulas observadas não foram evidenciadas tais dificuldades nos 

alunos. Isso indica um descompasso entre o que foi observado e as falas dos professores 

entrevistados, abrindo espaço para uma nova investigação.  

 Para os entrevistados, as atividades do “aprender fazendo” estimulam a análise crítica, 

a reflexão, a discussão, a investigação e a proposição de soluções profissionais, contribuindo 

para a formação do cidadão e trabalhador. Alguns professores evidenciaram a questão da 

deficiência escolar dos alunos dos cursos técnicos, ou seja, a falta de base do ensino 

fundamental como um indicador para a dificuldade de formar cidadãos e trabalhadores 

críticos e produtivos. Porém, esse indicador não foi constatado nas aulas observadas.  Diante 

disso, surgem as seguintes questões: Que tipo de deficiência escolar os alunos apresentam? 

Essas deficiências dos alunos impactam no processo de formação profissional? Como as 

atividades do “aprender fazendo” podem contribuir para minimizar essas deficiências dos 

alunos? 

 Outro objetivo existente trata da concepção dos docentes e/ou instrutores sobre o papel 

do livro didático (apostilas) quanto ao atendimento às exigências do mercado de trabalho. 

Como já evidenciado pelas falas dos docentes, os livros didáticos estão desalinhados com o 

que é pedido pelo mercado de trabalho, por causa da desatualização dos seus conteúdos. Esse 

desalinhamento está em discordância com o que é preconizado pelas DCNEPTNM que dispõe 

sobre “a pertinência, a coerência, a coesão e a consistência de conteúdos, articulados do ponto 

de vista do trabalho assumido como princípio educativo, contemplando as necessárias bases 

conceituais e metodológicas” (BRASIL, 2012, Cap. II, Art. 13º). 

 Foi examinado também como os usos dos livros didáticos (apostilas) do curso Técnico 

em Administração do SENAC estão de acordo com as metas do PNE 2014-2024 relativas à 

educação profissional. Porém, a única meta que trata do material didático é a meta 10, 

especificamente na estratégia 10.7. Essa estratégia trata, entre outras coisas, sobre fomentar a 

produção de material didático para a EJA. Apesar da criação do Programa Nacional do Livro 

Didático para a EJA, não há ainda foco específico na articulação com a Educação 

Profissional, segundo Ricardo Martins (2015). A estratégia 8.4 (Meta 8) versa sobre a 

expansão da oferta gratuita por parte das instituições vinculadas ao Sistema S, conforme 

acordo estabelecido em 2008, cujas ações ligadas ao PRONATEC estão associadas a esse 

pacto. Essa expansão da oferta gratuita é realizada por meio da Bolsa-Formação Estudante 

que dá direito ao material didático (livros didáticos, cadernos, lápis) gratuito para o bolsista. 
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Os livros didáticos (apostilas) gratuitos são os mesmos utilizados nos cursos regulares do 

SENAC. Verifica-se que não há metas definidas no PNE 2014-2024 referentes ao material 

didático para examinar o objetivo proposto.  

 Ao retomar ao objetivo geral dessa dissertação, verifica-se que o uso e a 

funcionalidade do livro didático do curso Técnico em Administração para a formação do 

cidadão e trabalhador crítico e produtivo, configuram-se ainda deficientes para atingir esse 

objetivo. Isso aponta para a necessidade de adequações nos livros didáticos referentes às 

atualizações, ao alinhamento com a proposta do curso e com o mercado de trabalho e aos 

materiais autoproduzidos pelos professores. Constata-se também que no percurso formativo, o 

livro didático das disciplinas técnicas se constrói tendo por base conhecimentos de diferentes 

naturezas, bem como fatores presentes nas realidades dos docentes e institucionais nas quais 

interferem no processo de ensino e aprendizagem, apontando para a necessidade de uma 

investigação mais ampla sobre esse fenômeno. 

 Outras contribuições relevantes foram pontuadas como a falta de livros didáticos do 

curso técnico para o atendimento de pessoas deficientes e a carência de professores 

preparados para atender esses alunos especiais. Verifica-se que o SENAC está ainda em 

processo de adequação para a inclusão social. Quanto à diversidade de etnia e gênero, 

observam-se que há evidências de imagens nos livros didáticos, porém desiguais. Isso indica 

uma herança cultural enraizada no Brasil, reproduzida no SENAC, que privilegia o homem 

branco. Outra questão observada é que há necessidade de promover discussões sobre os 

conteúdos dos livros didáticos entre os professores e a direção pedagógica do SENAC para 

melhorias e adequações nesse artefato cultural e, por conseguinte, para a prática de ensino e 

aprendizagem. 

 Os resultados dessa pesquisa, além das questões apresentadas anteriormente, 

revelaram outras indagações, que poderão ampliar os conhecimentos advindos dessa 

investigação, bem como constituir-se em indicações para novos estudos nesse campo. Uma 

questão suscitada por essa investigação situa-se no âmbito da expansão do conteúdo do livro 

didático do curso Técnico em Administração do SENAC-RJ que acrescentou o módulo de 

Marketing: O que esse novo módulo traz de relevante para a formação do cidadão e 

trabalhador crítico e produtivo?  

 Considera-se relevante investigar também o uso e a funcionalidade do livro didático da 

educação profissional em cursos técnicos do Sistema SENAC em diferentes regiões do Brasil. 

Um estudo que contemple como sujeitos os alunos dos cursos técnicos da EPTNM, para 

investigar o que pensam a respeito dos livros didáticos no processo de ensino e se atendem às 
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suas necessidades formativas para atuarem no mercado de trabalho como cidadãos críticos e 

produtivos. 

 A partir das análises e conclusões realizadas busca-se tornar o “ilustre livro didático da 

EPTNM um pouco mais conhecido”. Por fim, espera-se que esse estudo traga contribuições 

para a construção de conhecimentos sobre o livro didático da Educação Profissional e 

Tecnológica e, que colabore para fomentar o debate necessário à construção de políticas 

públicas de livro didático para essa modalidade de ensino, em um momento histórico-político 

em que a formação profissional está passando por um processo de reordenamento 

institucional em virtude da atual crise econômica do Brasil.  
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APÊNDICE A – Roteiro entrevista semiestruturada  

 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome Professor: 

Idade:    Naturalidade: 

Local/data: 

 

I - FORMAÇÃO 

1. Qual sua área de formação? Estudou em instituição privada ou pública? 

2. Possui qual titulação acadêmica?  

3. Fez algum curso técnico? Qual? Em que instituição? 

4. De todos os cursos que você fez, qual deles contribuiu de forma mais significativa para 

sua prática de ensino na Educação Profissional? 

 

II – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NO SENAC NAS UNIDADES DO RJ 

5. Desde quando leciona no SENAC? É celetista ou prestador? Qual é a sua carga horária 

semanal? 

6. Atua na mesma área de formação? Em quais unidades do SENAC leciona? 

7. Em qual(is) curso(s) técnico(s) de nível médio você leciona ou já lecionou na área de 

Gestão e Negócios? Há quanto tempo ministra aulas neste(s) curso(s)?  

8. Qual(is) disciplina(s) você leciona ou já lecionou nestes cursos técnicos da área de Gestão 

e Negócios?  

9. No SENAC, você geralmente leciona mais para que nível de curso? 

10. Você teve alguma preparação para atuar como professor nessas disciplinas da educação 

profissional? 

11. Você considera que a experiência em outras áreas profissionais (caso tenha tido) é 

importante no seu trabalho como professor na educação profissional técnica? 

 

III - FORMAÇÃO PROFISSIONAL E CURSOS TÉCNICOS DO SENAC 

12. Qual é a sua opinião sobre o Pronatec para a formação profissional técnica? 

13. O que você acha dos cursos técnicos de nível médio do SENAC, promovidos pelo 

Pronatec?  

14. As aulas dos cursos técnicos do SENAC enfatizam mais a teoria ou a prática? 

15. Que fatores dos cursos técnicos contribuem para formar profissionais críticos e 

produtivos? 

 

IV. MATERIAL DIDÁTICO (LIVROS, APOSTILAS) DO CURSO TÉCNICO DO SENAC 

16. Você foi autor ou coautor de materiais didáticos dos cursos técnicos do SENAC? Em 

qual(is) materiais? 

17. Você utiliza as apostilas e os livros do curso técnico que você leciona em suas aulas? Qual 

sua opinião sobre esses materiais? 

18. Os conteúdos dos materiais didáticos apresentados estão adequados à proposta do curso? 

Explique. 

19. Você já identificou algumas lacunas, erros, conteúdos desatualizados nos materiais 

didáticos dos alunos? Quais? 

20. Você produz outros materiais didáticos para suprir essas lacunas? Que materiais? 

21. Quais as suas percepções em relação ao uso e à funcionalidade dos materiais didáticos 

pelos alunos? 
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22. Quais as principais dificuldades que os alunos apresentam no uso desses materiais 

didáticos? 

23. Que tipo de atividade você adota para estimular o método do “Aprender Fazendo”? Essas 

atividades estão contempladas nos materiais didáticos dos cursos técnicos do SENAC? 

Como? 

24. Existem espaços de discussão sobre os conteúdos da área de ensino que serão adotados 

nos materiais didáticos nas reuniões pedagógicas ou em alguma instância de convívio? 

25. Os materiais didáticos recebidos apresentam uma linguagem de fácil compreensão? 

26. Os materiais didáticos contemplam imagens e ilustrações de diversidade de etnia e de 

gênero?  

27. Os materiais didáticos dispõem de esquemas alternativos para atendimento de estudantes 

com deficiência? 

28. As dúvidas relativas aos conteúdos dos materiais didáticos são resolvidas durante as 

aulas? 

29. A organização e a formatação dos materiais didáticos são atrativas e despertam o interesse 

na leitura?  

30. Os materiais didáticos cobrem, de forma organizada, os conteúdos do curso técnico, com 

atualizações permanentes? 

31. As competências cognitivas, habilidades e atitudes são detalhadas nos materiais didáticos 

que o estudante deverá alcançar ao fim de cada módulo?   

32. De que forma os materiais didáticos incentivam o aprofundamento e a complementação da 

aprendizagem? 

33. Os exercícios propostos nos materiais didáticos do curso técnico são utilizados como 

instrumentos de avaliação? 

34. Com relação aos materiais didáticos (apostilas, livros) dos módulos dos cursos técnicos 

(Administração, Finanças, Recursos Humanos e Logística), elenque os pontos 

POSITIVOS e NEGATIVOS. 

35. Tem alguma questão que você gostaria de acrescentar à pesquisa? 
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APÊNDICE B – Roteiro de observação participativa 

 

I – IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Professor(a): _____________________________________________________________________ 

2. Curso: _____________________________________3. Disciplina: __________________________ 

4. Observação nº ___________ Data:  _____________ Tema da aula: __________________________ 

5. Tipo de aula:  (     ) teórica (      ) prática (      ) ambas 

 

II – SITUAÇÕES DE ENSINO A SEREM OBSERVADAS: 

 

A – Organização da aula: 

 
Itens de Observação Sim Não Parcial 

O conteúdo ensinado está de acordo com o previsto no Plano de Aula?    

No plano de aula está previsto a utilização dos materiais didáticos (livros, apostilas)?    

A atividade foi programada de acordo com o método do “aprender fazendo”?     

O professor prevê outros recursos didáticos, além das apostilas do curso?    

O professor organiza o espaço da sala de acordo com as atividades do curso?    

Comentários Adicionais: 

 

 

 

B – Observação das estratégias de ensino adotadas pelo Professor e/ou Instrutor 

 

Itens de Observação Sim Não Parcial 

O professor explica os objetivos da aula?    

O professor utiliza as apostilas do curso?    

O professor utiliza outros tipos de materiais didáticos na sala de aula?    

Os materiais didáticos são utilizados de forma eficaz?    

O professor apenas reproduz para os alunos o que está escrito no material didático?    

O professor demonstra ter conhecimento da matéria?    

O professor modifica os conteúdos das apostilas do curso?    

Utiliza técnicas variadas do “aprender fazendo” na sala de aula?    

Assegura que os alunos entendam os conteúdos da matéria?    

Considera a experiência prévia dos alunos, relacionando-a com o conteúdo a ser 

aprendido? 

   

Estimula o comportamento exploratório dos alunos (pesquisa, estudo de caso, trocas)?    

O professor desperta a curiosidade nos alunos com relação ao tema da aula?    

Incentiva a participação dos alunos na discussão?    

Aplica atividades práticas em sala de aula relacionadas com o mercado de trabalho?    

O professor estimula a execução das tarefas em grupo?    

Comentários adicionais: 
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C – Relações 

 

 Interação professor-aluno 

 

Itens de Observação Sim Não Parcial 

O professor ouve e discute as perguntas dos alunos?    

O professor promove a interação com os alunos?    

Oferece feedback constante para os alunos?    

Interage com todos os alunos?    

O professor dá atenção a todos os alunos que tentam se comunicar com ele?    

Há algum conflito na relação professor-alunos?    

Comentários adicionais: 
 

 

 

 Interação aluno-conteúdo 

Itens de Observação Sim Não Parcial 

Os alunos promovem debates sobre os assuntos relacionados com a aula?    

Os alunos fazem perguntas e/ou tiram dúvidas sobre os conteúdos tratados?    

Os alunos fazem os exercícios das apostilas fornecidas pelo curso?    

Os alunos têm dificuldades em realizar as atividades em sala de aula?    

Comentários adicionais: 

 

 

 

 Interação aluno-aluno 

Itens de Observação Sim Não Parcial 

Os alunos interagem em sala de aula?    

Os alunos procuram fazer as atividades em grupo?    

Há conflitos entre os alunos?    

Há algum indício de discriminação entre os alunos?    

Os alunos se comportam de forma amigável e cordial?    

Comentários adicionais: 

 

 

 

III – Reflexões da pesquisadora durante e após a observação da aula 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – Questionário 

 
PRIMEIRA PARTE  

I. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Nome (opcional):____________________________________________________________________________ 

Telefone: (    ) _________________ | E-mail: _____________________________________________________ 

 

1. Faixa etária: 

   18 a 24 anos   45 a 49 anos 

   25 a 29 anos   50 a 54 anos 

   30 a 34 anos   55 a 59 anos 

      35 a 39 anos   60 a 64 anos 

   40 a 44 anos   65 anos ou mais 

 

2. Nível de escolaridade atual.  

    Ensino Médio    Completo  Incompleto 

    Graduação    Completo  Incompleto 

    Pós-graduação (lato sensu)      Completo      Incompleto 

    Mestrado    Completo       Incompleto 

    Doutorado    Completo  Incompleto 

 

3. Qual é a sua área de formação? _______________________________________________________________ 

     Formação em Instituição:   Pública   Privada 

 

4. É ex-aluno de curso técnico? Em caso positivo, cite o(s) curso(s) e a(s) instituição(ões):  

 

Curso(s): __________________________________________________________________________________ 

Instituição(ões): _____________________________________________________________________________ 

 

5. Você fez algum curso de formação para o ensino (formação pedagógica para docentes ou curso de 

licenciatura)? Em caso positivo, cite:  

Curso(s): __________________________________________________________________________________ 

Instituição(ões): _____________________________________________________________________________ 

 

6. De todos os cursos que você fez, qual deles contribuiu de forma mais significativa para sua prática de ensino 

na Educação Profissional? 

 Técnico  de nível médio   Cursos de Formação Continuada  

 Graduação    Formação Pedagógica para Docentes 

      Especialização    Licenciatura 

 Mestrado    Outros – Citar: ___________________________________

 Doutorado     

  

II. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NO SENAC NAS UNIDADES DO RJ 

7. Qual é o seu regime de contratação no SENAC?           Celetista   Colaborador - RPA 

 

8. Quanto tempo leciona no SENAC?  

 De 0 a 5 anos   De 11 a 15 anos   De 20 a 24 anos 

       De 6 a 10 anos   De 16 a 20 anos   Mais de 25 anos   

  

9. Em quais unidades do SENAC leciona atualmente? 

 Barra da Tijuca    Copacabana   Campo Grande 

 Duque de Caxias   Bonsucesso         Nova Iguaçu  

 Santa Luzia   Botafogo   Irajá 



 

   186 

 

 

 Madureira   São Gonçalo   Niterói 

 Centro Politécnico  Marechal Floriano  Outras:____________________ 

       

10. Leciona na mesma área de formação (declarada na questão 3)? Em qual(is) curso(s) técnico(s) leciona? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

11. Qual é sua carga horária semanal no SENAC como Instrutor?______________________________________ 

 

12. No SENAC, você geralmente leciona mais para que nível de curso:  

 Formação Inicial e Continuada – FIC   Graduação Tecnológica 

 Curso Técnico de Nível Médio    Pós-Graduação 

 

13. Em qual(is) curso(s) técnico(s) de nível médio você leciona ou já lecionou na área de Gestão e Negócios? 

 Técnico em Administração    Técnico de Contabilidade 

 Técnico em Logística     Técnico de Segurança do Trabalho

 Técnico em Recursos Humanos    Outro(s):  _________________________ 

 

14. Há quanto tempo ministra aulas neste(s) curso(s) no SENAC?  

__________________________________________________________________________________ 
 

15. Qual(is) disciplina(s) você leciona ou já lecionou nestes cursos técnicos?  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

16. Você leciona em outra(s) instituição(ões), além do SENAC?   Sim  Não 

Em que tipo de Instituição?   Privada  Pública  Ambas 

17. Qual(is) curso(s) leciona nessa(s) instituição(ões)? ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

18. Como a experiência profissional adquirida fora do magistério (caso tenha dito) é importante para seu trabalho 

de professor(a) ou instrutor(a) na Educação Profissional Técnica? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

SEGUNDA PARTE  

III. FORMAÇÃO PROFISSIONAL E CURSOS TÉCNICOS DO SENAC 

 

19. Qual a sua opinião sobre o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec)?  

 Excelente  Muito Bom  Bom    Regular  Ruim

      

20. Como você classificaria os cursos técnicos de nível médio do SENAC, promovidos pelo Pronatec? 

 Excelente  Muito Bom  Bom    Regula   Ruim

   

21. Você considera que as práticas de ensino em sala de aula dos cursos técnicos do SENAC são mais: 

    Práticas   Teóricas   Ambas 

22. Assinale os fatores dos cursos técnicos do SENAC que contribuem para formar profissionais críticos e 

produtivos: 

           Reflexão              Competência profissional 

           Autonomia              Ética profissional 
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           Capacidade de discussão política                           Capacidade de se inserir no mundo do trabalho 

           Exercício da cidadania (direitos e deveres)            Outro(s):______________________________ 

 

 

IV. MATERIAL DIDÁTICO (LIVROS, APOSTILAS) DO CURSO TÉCNICO DO SENAC 

 

24. Você já foi autor ou coautor de materiais didáticos dos cursos técnicos do SENAC?             Sim   Não 

25. Você utiliza as apostilas e os livros do curso técnico que você leciona em suas aulas?     

   Sempre      Quase sempre   Algumas vezes       Raramente  Nunca 

26. Como você classificaria esses materiais? 

 Excelente  Muito Bom  Bom      Regular  Ruim 

27. Os conteúdos das apostilas e livros estão adequados à proposta do curso?    

        Sempre      Quase sempre   Algumas vezes       Raramente  Nunca 

28. Você já identificou alguma lacuna, erros, dados desatualizados nas apostilas e livros do curso que você leciona? 

 Sempre      Quase sempre   Algumas vezes       Raramente  Nunca 

29. Você produz outros materiais didáticos para suprir essas lacunas?  

 Sempre      Quase sempre   Algumas vezes       Raramente  Nunca 

30. Qual é a sua percepção em relação ao uso e à funcionalidade dos materiais didáticos pelos alunos? 

 Excelente  Muito Bom  Bom      Regular  Ruim  

31. Os alunos apresentam dificuldades no uso desses materiais didáticos? 

 Sempre      Quase sempre   Algumas vezes       Raramente  Nunca 

32. Você adota atividades práticas para estimular o método do “Aprender Fazendo”?  

   Sempre        Quase sempre     Algumas vezes            Raramente  Nunca 

33. Essas atividades estão contempladas nas apostilas e livros dos cursos técnicos que você leciona? 

   Sempre        Quase sempre     Algumas vezes          Raramente  Nunca 

34. Existem espaços de discussão sobre os conteúdos da área de ensino que serão adotados nos materiais 

didáticos nas reuniões pedagógicas ou em alguma instância de convívio? 

   Sempre        Quase sempre     Algumas vezes      Raramente  Nunca 

35. Os materiais didáticos (apostilas e livros) recebidos apresentam uma linguagem de fácil compreensão? 

    Sempre        Quase sempre      Algumas vezes       Raramente  Nunca 

36. As imagens e ilustrações utilizadas nas apostilas e livros contemplam as diversidades de gênero? 

    Sempre          Quase sempre    Algumas vezes       Raramente  Nunca 

37. As apostilas e livros contemplam imagens e ilustrações de diversidade de etnia? 

    Sempre        Quase sempre    Algumas vezes        Raramente  Nunca 

38. Os materiais didáticos dispõem de esquemas alternativos para atender estudantes com deficiência? 

    Sempre        Quase sempre    Algumas vezes        Raramente  Nunca 
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39. As dúvidas relativas aos conteúdos dos materiais didáticos foram resolvidas durante as aulas? 

    Sempre        Quase sempre    Algumas vezes        Raramente  Nunca 

40. A organização e a formatação dos materiais didáticos são atrativas e despertam o interesse na leitura?  

   Sempre   Quase sempre    Algumas vezes        Raramente  Nunca 

41. Os materiais didáticos cobrem, de forma organizada, os conteúdos do curso, com atualizações permanentes?  

   Sempre        Quase sempre    Algumas vezes        Raramente  Nunca 

42. Os materiais didáticos detalham que competências cognitivas, habilidades e atitudes o estudante deverá 

alcançar ao fim de cada módulo.   

   Sempre        Quase sempre    Algumas vezes        Raramente  Nunca 

43. Os materiais didáticos indicam bibliografias e sites complementares, de maneira a incentivar o 

aprofundamento e complementação da aprendizagem? 

    Sempre        Quase sempre    Algumas vezes        Raramente  Nunca 

44. Os exercícios propostos nos materiais didáticos do curso técnico são usados como instrumentos de avaliação? 

   Sempre        Quase sempre    Algumas vezes        Raramente  Nunca 

45. Com relação aos materiais didáticos (apostilas, livros) dos módulos dos cursos técnicos, elenque os pontos 

POSITIVOS e NEGATIVOS. 

 

PONTOS POSITIVOS PONTOS NEGATIVOS 

  

  

  

 


