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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como premissa a investigação do perfil dos egressos que buscaram o ensino 

técnico de nível médio em Design de Interiores, na cidade de Ribeirão Preto (SP). Por meio de 

uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório, objetivamos, conhecer não somente a intenção 

da escolha pelo curso técnico de nível médio, mas, também, as escolhas posteriores à conclusão 

do curso. Metodologicamente, realizamos um levantamento de dados por meio de entrevistas 

semiestruturadas e questionários, com alunos em curso e egressos. O meio de veiculação 

utilizado para os questionários foi um blog criado pela pesquisadora para esta finalidade. Dessa 

forma, buscamos por meio deste, alcançar a compreensão da necessidade desses sujeitos em 

procurar na sequência ou, de forma concomitante ao curso técnico, um curso superior de 

graduação na área. Questionamos se esta procura teria como objetivo o aprofundamento dos 

seus conhecimentos e a sedimentação da formação na área ou seria consequência de uma cultura 

nacional onde somente o profissional graduado tem seu valor reconhecido? Como referencial 

teórico desta pesquisa, os autores: Luiz Antônio Cunha, Demerval Saviane, Solange Aparecida 

Zotti, Paulo Ghiraldelli Jr e Acacia Kuenzer constituíram o suporte teórico necessário para o 

desenvolvimento textual. Após uma explanação histórica sobre o ensino técnico pudemos 

melhor compreender o seu papel na sociedade brasileira e como nossos jovens o encaram. Das 

análises efetuadas concluímos que os alunos buscam o ensino técnico não somente para adquirir 

conhecimento para o trabalho, mas, na verdade, eles se utilizam dos conhecimentos adquiridos 

no curso para ingressarem na graduação com um melhor preparo para prosseguir com o ensino 

superior e assim, garantir a sua permanência, se utilizando também, na questão financeira, dos 

recursos oriundos do trabalho como técnicos de nível médio. 

 
Palavras Chaves: Ensino Técnico, Egressos, Design de Interiores. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation is based on the research of the profile of graduates who sought technical 

education at the intermediate level in Interior Design, in the city of Ribeirão Preto (SP). Through 

a qualitative research of exploratory nature, we aim to know not only the intention of the choice 

for the technical course of average level, but also the choices after the conclusion of the course. 

Methodologically, we conducted a data survey through semi-structured interviews and 

questionnaires, with current and former students. The medium used for the questionnaires was 

a blog created by the researcher for this purpose. In this way, we seek to reach an understanding 

of the need of these subjects to search in sequence or, concurrently with the technical course, 

an undergraduate degree in the area. We questioned if this search would have as objective the 

deepening of its knowledge and the sedimentation of the formation in the area or would be 

consequence of a national culture where only the professional graduate has its recognized 

value? As a theoretical reference of this research, the authors: Luiz Antônio Cunha, Demerval 

Saviane, Solange Aparecida Zotti, Paulo Ghiraldelli Jr and Acacia Kuenzer constituted the 

theoretical support necessary for textual development. After a historical explanation about 

technical education we could better understand its role in Brazilian society and how our young 

people view it. From the analyzes carried out, we conclude that the students seek technical 

education not only to acquire knowledge for the job, but, in fact, they use the knowledge 

acquired in the course to enter the undergraduate course with a better preparation to continue 

with higher education and, To guarantee their permanence, if also using, in the financial matter, 

the resources coming from the work as middle technicians. 

 
Keywords: Technical education, Graduates, Interior Design. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em dezembro de 2001 concluí a graduação em Arquitetura e Urbanismo colando grau 

em janeiro do ano seguinte. Início este texto com esta informação, pois, foi por meio da 

Arquitetura, primeira paixão, que a Educação se fez presente em mim, tornando-se a segunda 

paixão. Em verdade, não sei se, hoje, posso classificar essas duas paixões como primeira ou 

segunda, o fato, é que, devido a trajetória que aqui me trouxe, essas duas áreas se entremeiam 

e o ponto de início e fim de uma se confunde com a outra.    

Em junho de 2006, ingressei como docente em uma instituição privada no segmento 

de Ensino Técnico de nível médio, e desde então permaneci na área da educação, porém, sempre 

caminhando de forma paralela à formação inicial. 

No ano de 2008 uma segunda instituição me fez o convite, agora se tratava de uma 

instituição pública estadual, também focada no Ensino Técnico de nível médio. Nesta 

instituição a ação profissional se estendeu da docência para a coordenação. Dessa forma, atuei 

na Gestão dos cursos de Edificações e de Design de Interiores. 

Atualmente, leciono em cursos técnicos nas duas instituições, ambas abordadas nesta 

pesquisa, mas que, embora distintas, possuem objetivos semelhantes: a formação técnica de 

nível médio de cidadãos para futuro ingresso no mercado de trabalho. 

Em virtude do caminho percorrido e pela prática pedagógica, além da constante 

observação durante a atuação como docente junto ao ensino técnico, o interesse pelas histórias 

de vida dos sujeitos ali reunidos, sempre se fez presente. Saber o que os motivou a escolher o 

curso técnico, quais os seus objetivos, o que pretendiam com um ensino técnico 

profissionalizante, formou não só um desejo, mas uma necessidade para mim.  Dessa forma, 

estes questionamentos tornaram-se o foco, a diretriz que permitiu esboçar esta hipótese de 

pesquisa. 

Como consequência a estas interrogações, fui levada a outras indagações, como querer 

saber a origem destes alunos e o seu destino após a conclusão dos estudos; como foi o seu 

ingresso no mercado de trabalho e se as suas expectativas foram realizadas, tentando assim 

localizar onde e quando a proposta pedagógica e a prática disciplinar do curso se encontram ou 

se desencontram.  

Esta pesquisa, portanto, é resultado das minhas inquietações como docente, que foram 

sendo suscitadas por meio das constantes observações que fazia a respeito das práticas 

cotidianas no processo de ensino – aprendizagem ocorridas em sala de aula, dentro das 

instituições de ensino profissional. 
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Sob a ótica docente, intuí que os alunos que ingressam no ensino profissional se 

transformam mediante o desenrolar dos seus estudos, e essas ‘transformações’ ficam explícitas 

ao término da sua formação, indicando as suas escolhas a partir do momento em que obtêm 

seus diplomas, reiterando assim, o interesse acadêmico desta pesquisadora.  

Em um certo momento, as observações que advinham cotidianamente tornaram-se 

indagações. A necessidade de outro ‘olhar’ se fez pertinente mediante a constatação de fatos 

isolados que contradiziam a ideia de que os alunos procuravam o ensino profissional para 

apenas ingressar no mercado de trabalho. Egressos que concluíam seus estudos ao invés de 

ingressarem rapidamente no mercado de trabalho alteravam seus destinos e dirigiam-se para os 

cursos de graduação.  

Dada esta constatação, de forma empírica, o desejo de uma pesquisa acadêmica se 

tornou real. De certa forma, os estudos aqui propostos sobre o ensino profissional não 

caracterizam um tema original, ao contrário, como afirma Duarte (2002).  

Uma pesquisa é sempre, de alguma forma, um relato de longa viagem 
empreendida por um sujeito cujo olhar vasculha lugares muitas vezes já 
visitados. Nada de absolutamente original, portanto, mas um modo diferente 
de olhar e pensar determinada realidade a partir de uma experiência e de uma 
apropriação do conhecimento que são, aí sim, bastante pessoais. (DUARTE, 
2002, p. 140) 

As inquietações suscitadas estimularam a formulação de alguns pontos que podem nos 

induzir a muitas outras possibilidades de pesquisas. Podemos destacar duas considerações 

interrogativas: o aluno enquanto pessoa desprovida de conhecimentos específicos de 

determinada profissão tem por meta a aquisição destes conhecimentos para realmente trabalhar 

na tão almejada profissão? Ou, suas intenções se revelam em apenas adquirir um conhecimento 

que o prepare para o curso de graduação? 

Isso posto, surgiram outras vertentes de pesquisas à medida que cresceram nossas 

interrogações: quando o aluno termina o ensino profissionalizante e procura a graduação (em 

arquitetura ou engenharia), fica evidenciado então que existe uma continuidade nessa formação, 

e assim podemos entendê-la como educação continuada na área? Ou, ela subsidiou, fortaleceu 

a formação principal do sujeito? Porque esse egresso não procurou o ensino superior, mas o 

curso técnico primeiramente? Qual o tipo de profissional que necessita dessa cumplicidade 

formativa na área? 

Enfim, frente às infinitas questões que poderiam surgir a cada passo como 

possibilidades investigativas de pesquisa, o que ficou claro é que não esgotaríamos este assunto, 
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pelo contrário, os pontos acima pautados, buscariam aprofundar o tema iniciando com uma 

discussão por meio de um breve panorama sobre o ensino profissional no Brasil. 

Um dos aspectos levantados neste panorama é o interesse do sujeito ao procurar o 

ensino técnico, buscando assim uma reflexão histórica, posto que o ensino profissional sempre 

foi visto como uma forma aligeirada e/ou uma alternativa rápida de ingresso no mercado. O 

olhar da pesquisadora nesse panorama, teve como premissa as perspectivas políticas que 

permearam a criação e implantação do sistema de ensino técnico de nível médio no território 

nacional. Desta forma a busca pela história do ensino técnico de nível médio colocou em foco 

o curso de Design de Interiores, seu nascimento e sua implantação na cidade de Ribeirão Preto. 

São duas as instituições atuantes na “terra do café”1, oferecendo o curso Técnico em 

Nível Médio em Design de Interiores: o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) 

– Ribeirão Preto, e a Escola Técnica Estadual (Etec) José Martimiano da Silva pertencente a 

autarquia Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS). Não se pretende 

aqui o aprofundamento da análise de tais instituições e seus currículos, mas sim, mencioná-las 

rapidamente, posto que, são ícones representativos do ensino profissional na cidade, e que por 

meio destas que os egressos (objeto de estudo) concluem o curso tornando-se aptos a 

prosseguirem no ensino superior ou atuar no mercado de trabalho. 

Os pontos destacados forneceram as diretrizes do percurso metodológico. 

 Objetivo Geral:  

• Conhecer o perfil do egresso do Ensino Técnico.  

Para alcançar este propósito, conhecer as intenções do candidato no momento da opção 

pelo curso se fez necessária; assim como, identificar a formação adquirida por esse sujeito 

durante o curso profissionalizante; e, por fim, detectar a escolha do caminho a ser percorrido 

pelo egresso após sua formação no ensino técnico de nível Médio em Design de Interiores. 

 

Objetivo Específico: 

• Conhecer a real intenção dos alunos que buscam o ensino técnico de nível médio. 

• Identificar os fatores que levam um aluno com tal formação profissional a procurar o 

ensino superior para o exercício da sua profissão. 

                                                 
1 O termo “terra do café” é referente ao refrão do Hino da cidade de Ribeirão Preto: “ [...] História exemplo, amor 
e fé | Assim traçamos teu perfil | Ribeirão Preto, terra do café | Orgulho de São Paulo e do Brasil” Letra de Saulo 
Ramos e música de Diva Tarla.  
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• Verificar as transformações ocorridas nesses sujeitos no decorrer do ensino técnico de 

nível médio.  

• Identificar o desempenho dos egressos que buscaram o ensino superior, se eles possuem 

um desempenho diferenciado em relação àqueles que ingressaram diretamente no curso 

superior. 

Conforme o exposto, consta na segunda seção a revisão dos principais autores e obras 

utilizadas e referenciadas. Na sequência buscamos traçar um caminho histórico pelo qual 

passou o ensino técnico no Brasil, portanto, a terceira seção destina-se a dar um respaldo 

histórico permitindo uma melhor compreensão do tema.  

Na quarta seção destacamos os trajetos metodológicos, explicitando as ferramentas 

utilizadas na obtenção dos dados necessários ás análises que se fazem pertinentes. Dessa 

forma, seguimos na quinta seção com as análises dos dados levantados. Mesmo se tratando 

de uma pesquisa com caráter qualitativo, fizemos usos de gráficos, quadros e tabelas para 

melhor explicitar as informações obtidas e assim, facilitar a visualização e as análises 

cabíveis. 

Por fim concluímos esta dissertação e deixamos aqui um leque de opções de pesquisa, 

pois estamos muito longe de esgotar as várias possibilidades de investigações dentro do 

campo da educação, do ensino técnico, da constituição do sujeito que evolui a cada novo 

ensinamento apreendido, que “cresce” e amplia seus horizontes mediante as novas 

descobertas possibilitadas pela educação e pelo trabalho. 

Cabe aqui uma nota explicativa do porque não inserimos no apêndice todas as respostas 

dos questionários e as transcrições das entrevistas, além de uma questão ética, também 

optamos pela não inserção por motivos metodológicos, pois se trata de um material rico que 

nos permitirá estudos mais aprofundados e esclarecedores.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Inicialmente, pode-se ter como primeira intenção a busca pela identidade da educação 

profissional no Brasil para uma boa compreensão dos porquês já mencionados. Dessa forma, 

esta dissertação de mestrado tem como objetivo trabalhar em suas primeiras seções a 

conceituação propriamente dita do ensino técnico profissionalizante, bem como a origem das 

escolas dessa natureza que marcaram a história da cidade de Ribeirão Preto.  

Uma pesquisa que pretenda intensificar análises e levantar questões pertinentes ao 

ensino técnico de nível médio no Brasil precisa apoiar-se em trabalhos e estudos sobre o ensino 

médio propriamente dito. Para poder ampliar este debate alguns trabalhos foram selecionados 

para compor o corpo teórico desta pesquisa, tais como obras de Luiz Antônio Cunha, Dermeval 

Saviani, Solange Aparecida Zotti, Paulo Ghiraldelli Jr, Acacia Zeneida Kuenzer, Nora 

Krawczyk, José dos Santos Souza, Rogério Duarte Fernandes dos Passos e Silvia Maria 

Manfredi entre outros. 

Para ajudar a nos situar na história, o livro: História da Educação e da Pedagogia: Geral 

e do Brasil foi amplamente consultado. Nesta obra Maria Lúcia de Arruda Aranha traça o 

percurso da educação sempre a relacionando com a política, estabelecendo assim as relações 

entre teoria e poder, por isso a grande maioria dos capítulos deste livro estão estruturados em 

três tópicos: Contexto histórico, Educação e Pedagogia.  

As obras de Dermeval Saviani contribuíram para o embasamento histórico, 

especialmente, a “História das Ideias Pedagógicas no Brasil” (2013). Para organizar o capítulo 

destinado ao contexto histórico desta pesquisa, buscamos as considerações feitas no primeiro 

capítulo do livro “O legado Educacional do Século XX no Brasil” (2004) organizado por 

Dermeval Saviani e outros. Da referida obra fizemos a apropriação da marcação do tempo 

sugerida por Saviani, organizando os fatos históricos em duas etapas: a primeira: “os 

antecedentes” de 1549 a 1890, compreendendo dentro deste recorte três períodos, e a segunda 

etapa referente à história da escola pública propriamente dita. Outro texto foi utilizado, com o 

título: “Transformações do Capitalismo, do Mundo, do Trabalho e da Educação” (2005) no livro 

Capitalismo, Trabalho e Educação, organizado por José Claudinei Lombardi, Dermeval Saviani 

e José Luís Sanfelice, publicado em setembro de 2002 como resultado do V Seminário Nacional 

do Grupo de Estudos e Pesquisas “História, Sociedade e Educação no Brasil” (HISTEDBR), 

realizado em agosto de 2001. Ainda neste livro destacamos o texto de Acacia Zeneida Kuenzer 

(2005) com o título: “Exclusão Includente e Inclusão Excludente: As novas relações entre 

educação e trabalho”. 
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Outras pesquisas de Acacia Zeneida Kuenzer contribuíram no levantamento das 

análises sobre a ‘Educação Profissional Técnica de Nível Médio' 2 no contexto das políticas 

atuais. Para esta pesquisa foram utilizadas duas obras da autora: O livro: Ensino Médio e 

Profissional: as políticas do Estado neoliberal (1997), e o artigo: ‘O ensino médio no Plano 

Nacional de Educação 2011 – 2020: superando a década perdida? (2010). No livro, Kuenzer 

(1997) analisa o panorama do ensino médio e profissional. Já no artigo, Kuenzer (2010) faz 

uma análise do Plano Nacional de Educação (PNE) entre os anos de 2001 a 2010, e propõe um 

questionamento quanto ao PNE para a próxima década – 2011 a 2020. 

Luiz Antônio Cunha (2000, 2005a, 2005b) incorpora no texto histórico desta pesquisa 

o surgimento do ensino profissional no Brasil, iniciando no período colonial. Pudemos, então, 

contextualizar o surgimento não só do ensino profissional como também localizar as primeiras 

disciplinas voltadas para a arte, desenho e arquitetura.  

Manfredi (2002) incorpora neste trabalho o valor de suas contribuições para a 

educação profissional no Brasil. Utilizamos aqui sua pesquisa sobre a instalação do Liceu de 

Artes e Ofícios de São Paulo, trazendo uma nova configuração no ensino profissional que era 

oferecido aos pobres. 

Solange Aparecida Zotti (2004) enriquece o levantamento histórico com o livro: 

Sociedade, Educação e Currículo no Brasil: dos jesuítas aos anos 1980. As análises contidas 

nesta obra contribuíram para contextualizar no levantamento histórico sobre o ensino 

profissional, as questões políticas, sociais e econômicas referentes às abordagens pedagógicas 

pertencentes ao percurso histórico do ensino propriamente dito no Brasil. 

Nora Krawczyk (2011) faz uma importante reflexão sobre o ensino médio no Brasil, 

em seu artigo: ‘Reflexão sobre alguns desafios do ensino médio no Brasil hoje. ’ Ela aborda a 

situação da educação brasileira nos contextos político, cultural e social.  Traz também 

importantes colocações como a questão da identidade do ensino médio no Brasil perante seu 

contexto histórico. O objetivo principal do artigo mencionado não é de apenas descrever a 

situação do ensino médio e rever suas deficiências atuais, mas sim contribuir com o debate do 

ensino profissional abordando as condições existentes nas instituições, as políticas educacionais 

em curso e os desafios colocados pela realidade social, econômica e política. A autora discute 

a importância política, social e econômica da expansão e obrigatoriedade do ensino médio, 

assim como o caráter cultural da escola e sua relação com a chamada ‘sociedade do 

                                                 
2 Nomenclatura utilizada na LDB, 5º Edição, p. 30, Seção IV-A: Da Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 
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conhecimento’, o papel do ensino médio para a juventude e as novas demandas para os 

docentes, entre outros aspectos. 

José dos Santos Souza (2000) em seu artigo: ‘Os 500 anos de tradição excludente da 

educação brasileira’ publicado na revista FAEEBA (2000), desenvolve análises sobre a tradição 

excludente pelo qual o ensino no Brasil permeia até os dias de hoje, traçando assim, um perfil 

da história da educação no Brasil. 

Consultas foram feitas às publicações que homenagearam o Centro Paula Souza nos 

anos de 2011 e 2012, quando três escolas completaram o seu centenário: duas na cidade de São 

Paulo, uma na região do Brás (Etec Carlos de Campos), outra na região do Ipiranga (Etec 

Getúlio Vargas) e uma terceira na cidade de Amparo (Etec João Belarmino, criada em 1911, 

mas funcionando a partir de 1913). Além da digna homenagem, as publicações de dois livros 

marcaram um grandioso projeto cujo passo inicial foi dado em 1997 com a parceria entre o 

Centro Paula Souza, o Centro de Memória da Faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo (CME-FEUSP) e a Fundação de Apoio à Pesquisa no Estado de São Paulo (Fapesp). Por 

ter um nome extenso (Memória Institucional e Transformações Histórico-Espaciais) ele foi 

extraoficialmente abreviado para Projeto Historiografia. Em 2008 a instituição Centro Paula 

Souza constituiu um grupo denominado: Grupo de Estudos e Pesquisas em Memórias e História 

de Educação Profissional tendo realizado três encontros nos anos de 2009, 2010 e 2011 para 

debates e exposições dos trabalhos, sendo que esses encontros acontecem até os dias atuais. O 

segundo encontro (no ano de 2010) teve seu conteúdo publicado em 2011 através de um livro 

denominado: Culturas, Saberes e Práticas: Memórias e História da Educação Profissional, 

organizado por Maria Lúcia Mendes de Carvalho (2011) e publicado pela Imprensa Oficial do 

Estado de São Paulo. O terceiro encontro resultou no livro: Patrimônio, Currículo e Processos 

Formativos: Memórias e História da Educação Profissional, também organizado por Carvalho 

(2013). Estes livros não foram comercializados, sendo entregue um exemplar de cada para os 

participantes dos encontros e para as bibliotecas das Etec’s, também disponibilizado em 

formato digital no site do evento.3 Um terceiro livro foi publicado em 2015 como resultado da:  
[...] Jornada Internacional Patrimônio Artístico, Histórico e Tecnológico na 
Educação Profissional, que aconteceu de 5 a 6 de setembro de 2013, na Escola 
Técnica Estadual de Artes, no Parque da Juventude, em São Paulo/SP, 
promovida pelo Centro de Capacitação Técnica, Pedagógica e de Gestão 
(Cetec capacitações) e pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Memórias e 
História da Educação Profissional (GEPEMHEP) do Centro Paula Souza, em 
parceria com a Biblioteca Nacional de Maestros (BNM) e o Programa de 
Memória da Educação Argentina (MEDAR). (CARVALHO, 2015, p. 11). 

                                                 
3 Site: http://www.cpscetec.com.br/memorias/index.php 
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Este projeto permanece até os dias atuais, promovendo encontros para discussão e 

implantação de um Centro de Memória da Educação Profissional e Tecnológica, que será 

localizado no prédio histórico, “tombado em 2002 no bairro da Luz, na cidade de São Paulo, 

onde também funcionou a antiga Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (1893 a 

década de 1960), quando foi ocupado pela Administração Central, até junho de 2013. ” 

(CARVALHO, 2015, p. 11). 

A dissertação de Mestrado de Maria Teresa Garbin Machado contribuiu para esta 

pesquisa através das informações sobre a origem do ensino técnico e sobre os currículos 

adotados em instituições públicas de ensino técnico de nível médio no estado de São Paulo. A 

dissertação está organizada em quatro sessões e os títulos já mostram as pretensões de cada 

seção: o primeiro capítulo apresenta uma explanação histórica do ensino técnico 

profissionalizante no Brasil com um recorte histórico em três partes, da pedagogia jesuítica de 

1549 ao ensino profissional dedicado aos pobres e desafortunados nos meados de 1890; da 

educação profissional para os assalariados (1890) à dualidade do ensino secundário 

propedêutico e profissional (1961) e finaliza a primeira sessão explanando sobre o panorama 

atual do ensino profissional de nível médio no Brasil destacando o período que abrange as 

décadas de 1961 a 1996. Machado utiliza a segunda sessão para conceituar o currículo. A autora 

enfatiza dois conceitos associados ao currículo: ideologia e cultura, ao elaborar uma narrativa 

que envolve a conceituação do currículo mediante as teorias educacionais crítica e tradicional. 

E na sequência de sua narrativa trabalha o terceiro eixo a que o currículo está vinculado: o 

poder. Posteriormente a autora pontua e conceitua o currículo por competência. O terceiro e 

quarto capítulos são responsáveis por apresentarem o currículo por competência na 

contemporaneidade e na instituição utilizada para a pesquisa pela autora. Embora nesta pesquisa 

não sejam tratados assuntos referentes a Currículo, é de extrema importância conhecer como 

estas instituições atuam, assim como, estes apontamentos são de grande valia para a pesquisa, 

apontam sobre o currículo adotado pelo Centro Paula Souza, nos permitindo tecer um panorama 

que possibilite a ampliação dos nossos estudos a outros autores. 

Rogério Duarte Fernandes dos Passos (2006) resgata um pouco da história do Centro 

Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza em artigo: ‘O Centro Estadual de Educação 

Tecnológica Paula Souza (CEETEPS): breve história e perspectivas’ publicado na revista 

Dialogia do Centro Universitário Nove de Julho (UNINOVE). Encontra-se nesta pesquisa um 

pouco do percurso histórico do ensino técnico em instituições públicas no Estado de São Paulo.  

A obra, Currículo, História e Poder organizado por Maria Cristina da Silveira 

Fernandes, Alessandra David Moreira da Costa e Natalina Aparecida Laguna Sicca é resultante 
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do Grupo Currículo, história e poder do Programa de Mestrado em Educação do Centro 

Universitário Moura Lacerda localizado na cidade de Ribeirão Preto, SP. Nesta obra destacamos 

a importante leitura do capítulo: O processo de resistência à implantação do modelo de 

segmento comunitário numa unidade de ensino da rede federal de educação tecnológica cujos 

autores são Carlos Roberto Matias e Natalina Aparecida Laguna Sicca. Este texto contribuiu na 

contextualização histórica do ensino técnico no Brasil, destacando os desdobramentos da 

Reforma da Educação Profissional desencadeados pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 

abordados neste capítulo através de um estudo de caso histórico-organizacional. 
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3 O ENSINO TÉCNICO 

De modo geral, quando se fala em ensino técnico de nível médio a primeira ideia que 

nos vem à mente é a preparação para o mercado de trabalho. Realmente é o que se propõe 

àqueles que buscam essa modalidade de ensino, capacitar-se para atuar como um profissional 

de nível técnico em uma determinada área, da mesma forma que o curso objetiva que, quando 

formado, o aluno ingresse rapidamente no mercado de trabalho. 

Santos (2010) registra que o ensino técnico teve seu início marcado pela exclusão 

social, os menos abastados eram relegados ao ensino primário e profissional e, os da classe mais 

alta, cursariam o ensino secundário e superior. Estas considerações, de acordo com Santos 

(2010), marcaram o panorama histórico do ensino profissional no Brasil, estabelecendo assim 

um (pré) conceito que vinculou as modalidades do ensino profissional de nível médio a 

determinadas classes sociais. (SANTOS, 2010, p. 41) 

Ao buscar uma organização histórica para contextualizar o ensino técnico profissional, 

nos deparamos com a periodização proposta por Saviani (2004) para a história da escola pública 

no Brasil que orienta a linha do tempo nesta pesquisa. Saviani (2004, p. 20) divide em duas 

grandes etapas: a primeira: “os antecedentes” compreendendo três períodos – de 1549 a 1759, 

pedagogia jesuítica; de 1759 a 1827, reforma pombalina e de 1827 a 1890, organização da 

educação como responsabilidade do poder público – governo imperial e das províncias. A 

segunda etapa refere-se à história da escola pública propriamente dita.  

No Brasil do séc. XVII o ensino não apresentava grandes diferenças em relação ao 

século anterior. “O ensino jesuítico manteve a escola conservadora, alheia à revolução 

intelectual representada pelo racionalismo cartesiano e pelo renascimento científico” 

(ARANHA, 2006, p. 164). 

Na Europa, países como a Inglaterra e França tiveram seus conhecimentos instituídos 

por meio das revoluções. A Inglaterra “fizera sua revolução ainda no século XVII, em 1688, e 

um século depois deslanchara o processo de Revolução Industrial no mesmo momento em que 

a Revolução Francesa marcava a vitória da sociedade burguesa sobre o Antigo Regime.” 

(SAVIANI, 2013, p. 115). 

No Brasil, a educação jesuítica possuiu, segundo Zotti (2004), dois momentos 

distintos. De 1549 a 1570 instituída pelo Padre Manuel da Nóbrega, com o intuito de catequizar 

mamelucos, órfãos, indígenas e os filhos dos colonos brancos dos povoados. “É interessante 

destacar que a política educacional de Nóbrega tinha um caráter democrático, especialmente 

pelo interesse em formar adeptos ao catolicismo...” (ZOTTI, 2004, p. 16). Para Nóbrega era 
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essencial na vida da colônia a inserção de disciplinas profissionalizantes. “Nóbrega aliava ao 

currículo humanista a educação prática, voltada para as necessidades do contexto brasileiro...” 

(ZOTTI, 2004, p. 19).  

O segundo momento da educação jesuítica inicia-se com a morte do Padre Manuel da 

Nóbrega em 1570,  
[...] a partir de 1556, a proposta de Nóbrega passa a encontrar sérias 
resistências, entrando em conflito com as orientações da Companhia de Jesus. 
Sua proposta resiste com dificuldades até sua morte em 1570. Então, os 
recolhimentos foram dissolvidos e incentivou-se a criação dos colégios, 
localizados nos centros urbanos mais importantes da faixa litorânea, 
compreendendo o ensino das primeiras letras, o ensino secundário e o 
superior. A educação jesuítica passa a destinar-se exclusivamente à formação 
das elites burguesas com o objetivo de prepará-las para exercer a hegemonia 
cultural e política da Colônia, conforme os interesses de Portugal. (ZOTTI, 
2004, p. 19). 

Aranha (2006) cita que a aprendizagem de ofícios no Brasil do séc. XVII acontecia 

por entre elementos subalternos, onde os indivíduos (escravos e homens livres pobres) se 

preparavam para a sociabilidade e para o trabalho por meio de uma educação informal. Por 

iniciativa dos jesuítas, escolas-oficinas eram instaladas para formar artesãos e outros ofícios, 

dada a escassez destes profissionais. Os padres traziam para o Brasil irmãos oficiais para 

praticarem suas especialidades como também para ensinarem. Em razão dessa origem, o 

trabalho manual ficou marcado como um “trabalho desqualificado” por ser praticado por 

escravos, índios e pobres. (ARANHA, 2006, p. 166). 

De acordo com Cunha (2005a) os trabalhos manuais, desde o início do Brasil Colônia, 

eram destinados aos “escravos (índios e africanos), essa característica ‘contaminava’ todas as 

atividades que lhes eram destinadas, as que exigiam esforço físico ou a utilização das mãos. ” 

(CUNHA, 2005a, p. 16), por isso o esforço dos homens livres em se distanciarem dessas 

atividades, principalmente por aqueles mais próximos da condição social dos escravos, os 

mestiços e brancos pobres. Eis então a base do preconceito contra o trabalho manual. (CUNHA, 

2005a, p. 16).  

No Brasil, a espelho de Portugal, existiu, não com o mesmo nome e número, a 

instituição: Casa dos Vinte e Quatro4, o mais antigo registro de tal instituição na Colônia, data 

de 1641 em Salvador. Em documentos consultados nos arquivos públicos de Salvador pela 

historiadora Maria Helena Flexor (1974), eram 10 as bandeiras5 de ofícios (apud CUNHA, 

                                                 
4 Instituição criada em Portugal composta de 24 oficiais (dois de cada mester, ou ofício), a Casa dos Vinte e Quatro 
possuía poderes intermediários entre os ofícios e a Câmara. (CUNHA, 2005a, p. 40-41). 
5 O ofício/corporação era, também, denominado bandeira pelo fato de seus membros participarem de cerimônias 
religiosas levando a bandeira do santo protetor. (CUNHA, 2005a, p. 42). 
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2005a, p. 47), entre as 10, destacamos aqui as bandeiras: 1. Carpinteiros; anexos (ou adjuntos): 

torneiros, marceneiros, entalhadores; e o 4. Pedreiros; anexos: canteiros, alvíneos6 (CUNHA, 

2005a, p. 47).  

Em Portugal, nas Casa dos Vinte e Quatro, as bandeiras mais próximas da construção 

seriam: Bandeira de São José (Cabeça: pedreiros e carpinteiros de casas; anexos: canteiros, 

ladrilhadores, violeiros) e a Bandeira de Nossa Senhora da Encarnação (em igualdade de 

posição: carpinteiros de móveis, entalhadores, coronheiros) (CUNHA, 2005a, p. 43). 

Saviani (2004) estabelece como segundo período da primeira etapa, denominada “os 

antecedentes”, os anos de 1759 a 1827, “... representado pelas ‘Aulas Régias’ instituídas pela 

reforma pombalina, enquanto uma primeira tentativa de se instaurar uma escola pública estatal 

inspirada nas ideias iluministas, segundo a estratégia do despotismo esclarecido...” (SAVIANI, 

2004, p. 20). O alvará de 28 de junho de 1759 determinou o fechamento dos colégios jesuíticos 

e a Coroa manteria as “Aulas Régias” por meio do “subsidio literário” instituído em 1772. 

(SAVIANI, 2004, p. 17). 

Zotti (2004) relata que no Brasil, somente em 1772, treze anos após a expulsão dos 

jesuítas e do alvará de 28 de junho de 1759 é que se estabelece a Reforma Pombalina. 

Instituíram-se então as aulas de gramática latina, grego e retórica e criou-se o cargo de “diretor 

de estudos” para orientar, fiscalizar e selecionar professores. Com a ajuda do “subsídio literário” 

(imposto colonial para custear o ensino) criado em 1772, algumas matérias obtiveram alguma 

diversificação como retórica, hebraico, matemática, filosofia e teologia, porém a precariedade 

existente era fruto da escassez de recursos, de docentes preparados e de um currículo regular. 

O ensino secundário não sofrera nenhuma inovação, mantendo-se desvinculado e distante dos 

problemas da realidade da sociedade brasileira, para continuar os estudos era necessário viajar 

para Portugal ou Europa. Dessa forma “as principais inovações de Pombal – o ensino das 

línguas modernas, o estudo das ciências e a formação profissional – não foram implantadas na 

Colônia. ” (ZOTTI, 2004, p. 28-29). 

Os personagens principais da fase pombalina eram chamados de ‘estrangeirados’ 

devido aos vínculos que possuíam com outros países europeus como Inglaterra, Itália e França. 

A penetração em Portugal das novas ideias, de influência iluminista, se dava por meio de 

portugueses que residiam no exterior, eram eles: Dom Luís da Cunha, Luís Antônio Verney, 

Alexandre de Gusmão, Antônio Nunes Ribeiro Sanches e o próprio Marquês de Pombal, o 

senhor Sebastião José de Carvalho e Melo. (SAVIANI, 2013, p. 77). 

                                                 
6 Fabricantes de alimentos feitos com vísceras de animais. (CUNHA, 2005a, p. 48). 
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Defendiam o desenvolvimento cultural do Império português pela difusão das 
novas ideias de base empirista e utilitarista; pelo “derramamento das luzes da 
razão” nos mais variados setores da vida portuguesa; mas voltaram-se 
especialmente para a educação que precisaria ser libertada do monopólio 
jesuítico, cujo ensino se mantinha, conforme entendiam, preso a Aristóteles e 
avesso aos métodos modernos de fazer ciência. (SAVIANI, 2013, p. 80). 

O “despotismo esclarecido” foi a base da reforma urbana de Lisboa, a versão 

portuguesa da doutrina foi idealizada por Pombal e se manteve até a revolução liberal de 1820. 

Foram nove os princípios básicos do novo Estado instituído por Pombal: 1- o desenvolvimento 

da cultura geral; 2- o incremento das indústrias; 3- o progresso das artes; 4- o progresso das 

letras; 5- o progresso científico; 6- a vitalidade do comércio interno; 7- a riqueza do comércio 

externo; 8- a paz política e 9- a elevação do nível de riqueza e bem-estar. (SAVIANI, 2013, p. 

81). 

Machado (2011) coloca que a importação pelo Brasil colonial das Corporações e 

Bandeiras de Ofícios, que se mantiveram em território brasileiro até sua extinção pela 

Constituição de 1824, não apresentaram o mesmo brilhantismo que obtiveram na Europa, mas 

“tiveram uma atuação persistente no exercício de atividades artesanais com mestres e 

aprendizes”. Porém observou-se que o Brasil teve uma lacuna na educação, após a reforma 

Pombalina, de mais de meio século.  (MACHADO, 2011 p. 109). 

Ghiraldelli (2003) conclui que com a chegada da Corte Portuguesa em 1808 e com a 

Abertura dos Portos o Brasil passou a ser a sede do reino português, e o Rio de Janeiro a capital. 

Era preciso então criar variados cursos para tornar o local mais parecido com uma corte.  

O ensino no Império foi estruturado em três níveis: primário, secundário e 
superior. O primário era a “escola de ler e escrever”, que ganhou um incentivo 
da Corte e aumentou suas “cadeiras” consideravelmente. O secundário se 
manteve dentro das “aulas régias”, mas recebeu várias novas “cadeiras” 
(disciplinas), principalmente em cidades como Pernambuco, Minas Gerias e, 
é claro, Rio de Janeiro. (GHIRALDELLI, 2003, p. 10). 

Em Saviani (2013) o ensino superior chega ao Brasil com a instauração da denominada 

“fase joanina”, Dom João, inspirado pelas ideias pedagógicas provenientes do pombalismo e 

mediante a necessidade de formação de quadros para a administração e defesa militar do reino, 

dá início a criação de cursos superiores nos moldes das aulas régias, 
[...] em 1808 foi criada a Academia Real de Marinha, e em 1810, a Academia 
Real Militar, destinada a formar engenheiros civis e militares. Também em 
1808 foram instituídas a aula de cirurgia na Bahia e de cirurgia e anatomia no 
Rio de Janeiro, organizando-se em 1809, a aula de medicina, cujo objetivo era 
formar médicos e cirurgiões de que necessitavam o Exército e a Marinha. 
Ainda em 1808 surgem, na Bahia, as aulas de economia. (SAVIANI, 2013, p. 
113) 



26 
 

Saviani (2013) ainda enfatiza o surgimento em 1812 da escola de serralheiros, oficiais 

de lima e espingardeiros em Minas Gerais; de agricultura e estudos botânicos na Bahia e o 

laboratório de química no Rio de Janeiro. Em 1814 ainda no Rio é criado o curso de agricultura. 

“Em 1817, surge o curso de química que englobava as aulas de química industrial, geologia e 

mineralogia e em 1818, o de desenho técnico, ambos na Bahia. ” (SAVIANI, 2013, p. 113, 

grifo nosso).  

Para Zotti (2004) a organização escolar no Brasil na fase pombalina caracterizou-se 

de forma precária, tanto em qualidade como em quantidade, “...com um currículo humanista, 

de conteúdo literário nos moldes europeus” cujo objetivo era manter a sociedade de acordo com 

os interesses do colonizador, baseada em um ideário católico. A importância dada à educação 

nacional era a estritamente necessária para manter a Colônia em perfeita adequação entre os 

princípios doutrinários e os interesses econômicos, políticos e sociais da classe dominante 

composta por uma minoria pertencente à aristocracia agrária responsável em dirigir a 

exploração colonizadora do país. Devido a isso, era marcante o total desinteresse pela formação 

e profissionalização da maioria da população, visto que não existia a necessidade de tornar o 

aprofundamento da educação acessível a todos, pois era necessária apenas uma minoria de 

profissionais para manter a colônia e os integrantes da elite podiam ir a Europa para completar 

seus estudos.  
[...] se para Portugal, a laicização do ensino foi um avanço, para o Brasil, as 
Reformas Pombalinas significaram um retrocesso na educação escolar.  
O currículo, de modo Geral no período colonial, cumpriu seu objetivo à 
medida que, construído no modelo europeu, traduzia a concepção de mundo 
do colonizador, formando o dirigente para a manutenção da sociedade de 
acordo com seus interesses, especialmente os econômicos. Portanto, estender 
o ensino à maioria da população nunca interessou à aristocracia agrária, que 
via seu papel restrito à educação da elite. (ZOTTI, 2004, p. 32). 

Segundo Saviani (2004) após a proclamação da Independência em 1822, a aprovação 

da Lei das Escolas de Primeiras Letras em 15 de outubro de 1827 poderia ter contribuído para 

a criação de uma escola pública nacional, o que acabou não acontecendo de fato. Aqui se inicia 

o terceiro período da primeira etapa: “os antecedentes”, de 1827 a 1890, tendo a organização 

da educação como responsabilidade do poder público, ou seja, do governo imperial e das 

províncias. (SAVIANI, 2004, p. 17) 

A Lei das Escolas de Primeiras Letras oficializou um método que vinha se difundindo 

no Império desde 1808, o “ensino Mútuo”. Com este método o esperado era que um ensino 

rudimentar viesse abranger de maneira rápida e com baixo custo grande parte da população. 

(SAVIANI, 2013, p. 128). 
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De fato, se a Lei das Escolas de Primeiras Letras tivesse se efetivado plenamente e 

houvesse ocorrido a instalação das escolas elementares em todas as cidades, vilas e lugares 

populosos, poderia se dizer que se “teria dado origem a um sistema nacional de instrução 

pública. Entretanto, isso não aconteceu. ” (SAVIANI, 2013, p. 129).  O Ato Adicional de 1834 

desobrigou o governo central de cuidar das escolas primárias e secundárias, passando a 

responsabilidade de ambas para os governos provinciais. 

O Ato Adicional de 1834 colocou as escolas primárias e secundárias sob a 
responsabilidade das províncias, renunciando, assim, a um projeto de escola 
pública nacional. Ao longo do século XIX, o poder público foi normatizando, 
pela via legal, os mecanismos de criação, organização e funcionamento de 
escolas que, por esse aspecto, adquiriram o caráter de instrução pública. Mas, 
de fato, essas escolas continuavam funcionando em espaços privados, a saber, 
as próprias casas dos professores.  (SAVIANI, 2004, p. 17). 

Sobre isso, Zotti (2004) coloca, que em virtude do Ato, enquanto as províncias 

legislavam sobre a instrução pública primária e secundária, ficava a cargo do governo central o 

ensino superior. Em uma tentativa de organizar o ensino secundário o governo central criou, no 

município da Corte, por meio de Decreto em 2 de dezembro de 1837 o Colégio Pedro II (antigo 

Seminário de São Joaquim). 

Nesse sentido, a partir do ato adicional, configura-se a existência de dois 
sistemas paralelos de ensino secundário: o sistema regular e seriado, oferecido 
pelo Colégio Pedro II e, eventualmente, pelos Liceus provinciais e alguns 
estabelecimentos particulares; e o sistema irregular, constituído pelos cursos 
preparatórios para ingresso no ensino superior, também oferecido pelos 
estabelecimentos provinciais e particulares. O sistema predominante era o 
irregular, tendo em vista as próprias regras que permitiam o ingresso no ensino 
superior: não se exigia a conclusão do secundário regular, bastando ter uma 
determinada idade e ser aprovado nos exames parcelados. Por outro lado, os 
alunos que concluíam os estudos no Colégio Pedro II obtinham o grau de 
bacharel em letras, o que lhes garantiam o ingresso no curso superior sem a 
prestação dos exames parcelados. (ZOTTI, 2004, p. 44). 

Segundo Cunha (2005a) o ensino das primeiras letras se beneficiou de algo em torno 

de sessenta cadeiras no período joanino. “Com o tempo, o ensino secundário foi sendo 

desenvolvido, por ampliação e diferenciação, mas, sempre, em virtude do ensino superior...” 

(CUNHA, 2005a, P. 70).  O Estado, de forma paralela, procurou desenvolver um ensino 

separado do secundário/superior, sua pretensão seria a formação de artífices destinados a 

trabalhar nas fabricas, oficinas e arsenais. (CUNHA, 2005a, p. 71). 

Cunha (2205a) salienta que o uso dos escravos para os trabalhos manuais começou a 

encontrar obstáculos durante o período Imperial à medida que as leis de abolição parcial da 

escravidão iam sendo promulgadas. O governo começou, então, a trazer para o Brasil artífices 
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estrangeiros. Um edital promulgado em 1811 procurava atrair trabalhadores para o Brasil, 

garantindo passagem para toda a família e 4 meses de salário. (CUNHA, 2005a, p. 72). 

Em 1804 foi instalado de forma precária um colégio denominado Casa da Pia de São 

José, que abrigou inicialmente 40 órfãos. Em 1825 o estabelecimento passou a se chamar Casa 

Pia e Colégio de Órfãos de São Joaquim já ocupando o antigo prédio dos Jesuítas. Inicia-se 

assim as criações de colégios destinados ao ensino de ofícios, estabelecimentos cujo objetivo 

era recolher e dar ensino profissional aos órfãos, os pobres e desamparados. (CUNHA, 2005a, 

p. 74-75). 

Destacamos outro Colégio, que em 1809, compreendia 10 unidades, com duas aulas e 

oito oficinas, situadas em diferentes endereços, o Colégio das Fabricas; que dentre as 

disciplinas, uma era de desenho de arquitetura civil; entre as oficinas, destacamos a oficina de 

carpintaria e marcenaria com seis aprendizes. (CUNHA, 2005a, p. 76). 

Em 1816, chefiados por Joaquim Lebreton, desembarcou no Brasil a chamada Missão 

Artística Francesa, composta por dez artistas. A pedido de D. João VI, Lebreton junto dos outros 

artistas organizaram “em agosto de 1816, a Escola Real das Ciências, Artes e Ofícios. Essa 

instituição teve seu nome alterado muitas vezes, até ser transformada, em 1826, na Imperial 

Academia e Escola de Belas-Artes.” (PROENÇA, 2003, p. 211). 

Atendendo ao imperador, Lebreton auxiliou na concepção da escola, dessa forma, dois 

setores foram criados: um destinado ao “ensino das belas-artes (pintura, escultura, gravura e 

arquitetura) e outro para as artes mecânicas” (CUNHA, 2005a, p. 78). Quando tiveram início 

as primeiras aulas na Academia de Artes, o ensino de desenho e ciências foi postergado para os 

ofícios mecânicos. (CUNHA, 2005a, p. 80). 

Em 6 de setembro de 1853 Luiz Pedreira do Couto Ferraz assume o cargo de ministro 

do Império, e em 17 de fevereiro de 1854 baixou o Decreto n. 1.331-A que aprovava o 

“Regulamento para a reforma do ensino primário e secundário do Município da Corte” 

(SAVIANI, 2013, p. 130), este regulamento ficou conhecido como “Reforma Couto Ferraz”. 

Essa reforma coloca a obrigatoriedade do ensino aos meninos com mais de sete anos livres, 

vetava o acesso aos filhos dos escravos e salientava o princípio da gratuidade entre outros 

dispositivos. Umas das soluções adotadas neste regulamento foram as substituições das Escolas 

Normais pelos professores adjuntos, a ideia pedagógica era da formação na prática. “Consistia 

em contratar, por concurso geral aberto aos discípulos maiores de doze anos de todas as escolas 

públicas, docentes auxiliares. ” (SAVIANI, 2013, p. 133).  

Entre os vários dispositivos não implementados, efetivamente resultou em 
letra morta aquele que pretendia substituir as Escolas Normais pelos 
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professores adjuntos. As províncias deram sequência ao esforço de criar 
Escolas Normais, sendo que a própria Escola Normal de Niterói, fechada por 
Couto Ferraz em 1849, foi reaberta em 1859. (SAVIANI, 2013, p. 134). 

O decreto de 19 de abril de 1879, reformulou o ensino primário, secundário e superior 

no município da Corte, conhecido como: “Reforma Leôncio de Carvalho”, trouxe um texto 

composto por 174 itens agrupados em 29 artigos. Sua essência era a de um ensino primário e 

secundário completamente livre na Corte e o ensino superior livre no Império, com inspeções 

obrigatórias para garantir a moralidade e a higiene. Esse conceito coloca em foco o elemento 

que ocupou um lugar de destaque no ideário pedagógico do Segundo Império e da Republica: 

o higienismo. Essa reforma manteve alguns princípios da Reforma Couto Ferraz como a 

obrigatoriedade do ensino (dos 7 aos 14 anos), a organização da escola primária em dois graus 

com um currículo semelhante, porém um pouco mais enriquecido (artigo 2º) e o serviço de 

inspeção das escolas (artigo 13). Implementou também alguns itens inovadores:  

[...] a nova reforma prevê a criação de jardins da infância para as crianças de 
3 a 7 anos (artigo 5º); caixas escolares (artigo 6º); bibliotecas e museus 
escolares (artigo 7º); subvenção ao ensino particular, equiparação de Escolas 
Normais particulares às oficiais e de escolas secundárias privadas ao Colégio 
Pedro II, criação de escolas profissionais, de bibliotecas e museus 
pedagógicos onde houver Escola Normal (artigo 8º); regulamentação do 
ensino superior abrangendo a associação de particulares para a fundação de 
cursos livres (artigo 21) [...] (SAVIANI, 2013, p. 137, grifo nosso). 

No Brasil imperial o ensino técnico permaneceu nas mãos das escolas de Artes e 

Ofícios, Exército e Marinha e entidades filantrópicas, caracterizando assim o ensino 

profissional como destinado aos menos abastados, desvalidos da sorte, órfãos e abandonados e, 

“mesmo após 1827, com a Lei das Escolas das Primeiras Letras, a decadência da mineração, e 

o aumento da economia cafeeira, permaneceu a conotação do ensino manufatureiro e do 

profissional como ‘obras de caridade’ ”(MACHADO, 2011, p. 109). Daí dizer que a origem do 

ensino profissional teve como objetivo alcançar os pobres e desafortunados tanto no Brasil 

Colônia, quanto no Imperial.  

Estas considerações são atestadas pelas raízes históricas do nosso país, Machado 

(2011) resume de forma objetiva a origem do ensino profissional no Brasil, ressaltando a 

dualidade que sempre existiu na educação, uma voltada para a cidadania e outra para o trabalho. 

Com a caracterização dos trabalhos manuais destinados aos escravos, atribui-se desde então a 

separação e hierarquização entre o conhecimento intelectual e o manual. (MACHADO, 2011, 

p. 109).   
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Comenta-nos Souza (2000), que no Brasil Imperial a formação humanística e 

universalista do ensino superior exerceu forte influência na estrutura do ensino secundário, que 

por sua vez exercia o papel de preparador de candidatos para o ensino superior. 

Nesse período, portanto, como as classes médias emergentes não possuíam 
nenhuma afinidade ou ligação com as camadas mais pobres da população, 
almejavam o mesmo modelo de educação da elite. Até mesmo a massa de 
trabalhadores não “via com bons olhos” a educação para o trabalho, mas 
também almejava a educação humanística e literária como forma de ascensão 
social. A velha mentalidade escravocrata era também uma característica 
marcante do comportamento das massas que se acostumaram, após três 
séculos, a ligar trabalho com escravidão.  (SOUZA, 2000 p. 78). 

Em paralelo ao ensino secundário preparatório para o ensino superior, o Regulamento 

da Instrução Pública do Município Neutro (Rio de janeiro), em 1854, determinava que o 

Governo deveria criar asilos para os menores pobres, Cunha (2005a) relata que a primeira 

Instituição foi criada em 1875, o Asilo dos Meninos Desvalidos. O ensino era dividido em três 

partes, a primeira era a instrução primária, na segunda parte destacamos as disciplinas de 

geometria plana e mecânica aplicada ás artes, escultura e desenho, a terceira parte era destinada 

ao ensino de vários ofícios, dentre eles, carpintaria, marcenaria e entalhe. (CUNHA, 2005a, p. 

117).  

Ao destacarmos o ensino de Desenho e disciplinas afins, isso nos remete a Academia 

de Belas-Artes, que em 1855 teve seus cursos estruturados, e dentre eles, as seções de 

Arquitetura (com as cadeiras: desenho geométrico, desenho de ornatos, arquitetura civil), seção 

de Escultura (cadeiras: escultura de ornatos, gravura de medalhas e pedras preciosas, estatuária) 

e seção de Ciências Acessórias (cadeiras: matemáticas aplicadas, anatomia e fisiologia das 

paixões e história da arte, estética e arqueologia). (CUNHA, 2005a, p. 118-119).  

Os Liceus de Artes e Ofícios começaram a ser implantados a partir de 1858, com a 

inauguração da primeira instituição no Rio de Janeiro, neste mesmo ano: a Sociedade 

Propagadora de Belas-Artes. Os objetivos dos Liceus eram propiciar “...a todos os indivíduos, 

nacionais e estrangeiros, o estudo de Belas-Artes e sua aplicação necessária aos ofícios e 

industrias...” (CUNHA, 2005a, p. 122). Destacamos aqui as matérias de arte ministradas no 

Liceu: Desenho de Figura (corpo humano); desenho geométrico (inclusive as três ordens 

clássicas); desenho de ornatos (e também flores e animais); desenho de máquinas; desenho de 

arquitetura civil e regras de construção; escultura de inatos e artes cerâmicas; gravura e talho-

doce, água-forte, xilografia. (CUNHA, 2005a, p. 124-125). 
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De acordo com a organização do tempo proposta por Saviani (2004, p. 20) a segunda 

etapa inicia-se em 1890, com a implantação dos grupos escolares, esse período corresponde a 

história da escola pública propriamente dita. 

A Reforma Escolar começou em 1890 pela Escola Normal, “Caetano de Campos, o 

então diretor da Escola Normal de São Paulo, tomou a iniciativa e elaborou, com Rangel 

Pestana, o decreto de 12 de março de 1890. ” (SAVIANI, 2013, p. 171). Inspirado em países 

como Alemanha, Suíça e Estados Unidos, Caetano de Campos busca nesses povos os métodos 

de ensino utilizados, mas salienta que tais métodos não devem ser adotados, mas sim adaptados 

a nossa cultura. Considera ainda que antes de iniciar a Reforma propriamente dita, era 

necessário instalar na cidade de São Paulo escolas-modelos de 2º e 3º graus. É criada então a 

Escola-Modelo anexada à Escola Normal de São Paulo, com duas classes, uma feminina, regida 

por Dona Guilhermina Loureiro e outra masculina, regida pela Miss Márcia Browne.  

Em 1892 inicia-se a reforma geral da instrução pública paulista através da Lei n. 88 de 

8 de setembro regulamentada pelo Decreto n. 144B de 30 de dezembro. “Embora a reforma 

promulgada em 1892 abrangesse a totalidade da instrução pública, seu centro localizava-se na 

escola primária. ”. Importante salientar que a maior inovação se deu na criação dos prédios 

escolares, edifícios construídos para abrigar de quatro a dez escolas compreendidas no raio da 

obrigatoriedade escolar. (SAVIANI, 2013).  

Dessa forma no final do séc. XIX os grupos escolares foram instalados no estado de 

São Paulo, depois de deflagrado o processo, “a partir de 1893 [...] os grupos escolares foram 

disseminando-se pelo estado de São Paulo, chegando, em 1910, a 101, sendo 24 na capital e 77 

no interior” (SAVIANI, 2013, p. 150). 

Devido à necessidade de mão de obra, Machado (2011) expõe as preocupações do 

governo acerca do ensino profissional que foram “[...] pontuadas em 1892, com a limitação 

legal do trabalho de menores nas fábricas e o surgimento marcante das escolas de aprendizes e 

artífices. ” (MACHADO, 2011 p. 110).  

Manfredi (2002) observa que, por causa desta preocupação, ocorreu uma nova 

configuração no ensino profissional com a instalação do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, 

em 1873. O ensino que era oferecido aos pobres necessitava agora da aptidão dos mesmos. 

Dessa forma “... não eram mais os pobres e os ‘desafortunados’, mas, sim, aqueles que por 

pertencerem aos setores populares urbanos, iriam se transformar em trabalhadores 

assalariados.” (MANFREDI, 2002, p. 80). Assim, o ensino profissionalizante passou a ser visto 

sob uma nova ótica: não mais como forma de compensação aos desafortunados, mas como uma 
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forma de capacitar trabalhadores com competências que melhorassem a sua qualidade de 

trabalho. 

Alguns pontos marcantes do período republicano contextualizam a sociedade 

brasileira. A República veio com o movimento militar apoiado pela economia cafeeira. Com a 

relativa urbanização do país, os grupos que apoiavam o novo regime privilegiavam as “carreiras 

de trabalho não braçal” (GHIRALDELLI JÚNIOR, 2003, p. 15-16). Na educação emergiram 

dois movimentos para suprir a necessidade de abertura e aperfeiçoamento das escolas: o 

“entusiasmo pela educação” e o “otimismo pedagógico”; “... o primeiro solicitava abertura de 

escolas. O segundo se preocupava com os métodos e conteúdo do ensino. ” (GHIRALDELLI 

JÚNIOR, 2003, p. 16).  

Neste contexto, as escolas possuíam o importante papel de remodelar a sociedade, mais 

especificamente, remodelar os cidadãos, “Portanto, regenerar o povo era a dívida republicana a 

ser resgatada pelas novas gerações. ” (MACHADO, 2013, p. 240). Contudo, a educação 

propriamente dita não era sinônimo de educação de qualidade para todos, ao contrário, o ideal 

republicano era de uma educação voltada para a massa popular e outra para a elite, o enfoque 

da República não era regenerar o povo, mas, sim, apoiados nas ideias liberais e nos modelos de 

modernização educacional dos países dito civilizados, demarcar a educação, ratificando assim 

as classes sociais, marcando os destinos daqueles que deveriam cursar apenas o ensino primário, 

com saberes elementares e rudimentos das ciências físicas, naturais e sociais; e daqueles que 

deveriam cursar o ensino secundário, encaminhando seus conhecimentos para os 

prosseguimentos de seus estudos, de preferência em países europeus. De acordo com as ideias 

de Souza (2008), Machado (2013) descreve as intenções republicanas quanto á educação:  

A escola secundária, ao atender as elites dirigentes e a classe média em 
ascensão, como guardiã da cultura geral de caráter humanista, constituía uma 
educação para um grupo social muito restrito [...]De caráter desinteressado, 
representativa da manutenção de uma alta cultura assentada em estudos 
literários e científicos, e desvinculada de uma utilidade imediata em relação 
ao mundo do trabalho, a educação da escola secundária expressava uma 
distinção cultural elitizada, com finalidade para a preparação aos estudos 
superiores. Voltada à formação das classes dirigentes, a escola secundária 
ficou totalmente desvinculada da escola primária, que se configurou como a 
escola republicana por excelência, identificada com a nação, com o sentimento 
da pátria e com as noções de progresso e modernidade. (MACHADO, 2013, 
p. 240-241). 

Nas primeiras décadas do séc. XX as ideias pedagógicas hegemônicas no Brasil ainda 

possuíam um caráter religioso, a Igreja com sua força organizativa trabalhava de modo a 

constituir-se no “principal núcleo de ideias pedagógicas a resistir ao avanço das ideias novas, 
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disputando, palmo a palmo com os renovadores, herdeiros das ideias liberais laicas, a 

hegemonia do campo educacional no Brasil a partir dos anos de 1930. ” (SAVIANI, 2013, p. 

181). Ao mesmo tempo, entravam em cena algumas ideias pedagógicas que não possuíam 

hegemonia, mas se faziam marcantes dadas às ideias modernas, “a concepção humanista 

moderna de filosofia da educação ganhou impulso no Brasil especialmente a partir da criação 

da Associação Brasileira de Educação (ABE) em 1924” (SAVIANI, 2013, p. 177) congregando 

pessoas de tendências variadas em prol da bandeira da educação.  

Conforme aponta Cunha (2005b),  

Nas primeiras décadas do período republicano três processos sociais e 
econômicos combinaram-se para mudar a estrutura social, notadamente no 
Estado de São Paulo, com fortes repercussões para a questão da educação, até 
mesmo para a educação profissional: a imigração estrangeira, a urbanização e 
a industrialização. Decorrentes desses processos e reagindo sobre ele, os 
movimentos sociais e sindicais urbanos abriram uma nova fase na história do 
país. (CUNHA, 2005b, p. 7). 

Destacamos, dentro do contexto educacional, os movimentos operários: primeiro, 

conforme a égide das ideias socialistas (década de 1890), depois, anarquistas libertárias 

(décadas de 1900 e 1910) e, por fim, os comunistas (década de 1920). (SAVIANI, 2013, p. 181) 

Os socialistas fundaram em 1902 o Partido Socialista Brasileiro, os vários partidos e 

centros socialistas “assumiram a defesa do ensino popular gratuito, laico e técnico-

profissional”, criticavam a inoperância do governo e fomentaram o surgimento de escolas 

operárias e bibliotecas populares. A educação para os anarquistas ocupava a posição central do 

ideário libertário e manifestava-se num movimento duplo e concomitante: “a crítica à educação 

burguesa e a formulação da própria concepção pedagógica que se materializava na criação de 

escolas autônomas e autogeridas”; denunciavam o uso da escola como “instrumento de sujeição 

dos trabalhadores por parte do Estado, da Igreja e dos Partidos”, defendiam os conceitos 

educacionais de Robin7 “Educação Integral” e de Ferrer8 “Ensino Racionalista” e criaram 

centros de estudos sociais, escolas e universidade popular (SAVIANI, 2013, p. 182). Em 1922 

é fundado o Partido Comunista Brasileiro, que se posicionou perante a política educacional 

defendendo quatro pontos básicos: 

[...] ajuda econômica ás crianças pobres, fornecendo-lhes os meios (material 
didático, roupa, alimentação e transporte) para viabilizar a frequência ás 

                                                 
7 Pedagogo Liberal francês, Paul Robin, dirigiu um orfanato que se transformou em uma escola libertária nos 
arredores de Paris. Seus preceitos de educação integral compreendiam a educação intelectual, a educação moral e 
a educação física. (ARANHA, 2006, p. 271). 
8 Pedagogo Liberal espanhol, Francisco Ferrer i Guàrdia, fundador da Escola Moderna de Barcelona. (Idem, 
Ibidem). 
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escolas; abertura de escolas profissionais em continuidade às escolas 
primarias; melhoria da situação do magistério primário; subvenção às 
bibliotecas populares”. (SAVIANI, 2013, p. 183). 

De acordo com a ideologia burguesa, soluções deveriam ser dadas para resolver os 

problemas da época. Eram duas as versões ideológicas que orientavam os pensamentos de Nilo 

Peçanha para a criação das escolas de aprendizes artífices, iniciativa de importância ímpar em 

se tratando do ensino profissional: as ideologias provindas da Maçonaria e as do Industrialismo. 

(CUNHA, 2005b, p. 14). 

O industrialismo atribuía à indústria a conquista do progresso, da emancipação 

econômica, da independência política e da democracia. Só a indústria poderia resolver os 

problemas econômicos que afligiam o Brasil. Já a maçonaria9 possuía “como sua, a divisa 

Liberdade, Igualdade, Fraternidade”, oriundos da Revolução Francesa, porém, para os maçons 

o ensino profissional não requeria maior atenção. Ainda assim, alguns membros se destacaram, 

como foi o caso de Nilo Peçanha. (CUNHA, 2005b, p. 16-17).  

Peçanha criou em 1906, quatro escolas profissionais no Estado do Rio de Janeiro, e 

em 1909, as escolas de aprendizes em dezenove estados por meio Decreto n. 7.566 de 23 de 

setembro de 1909, estipulando que a manutenção dessas escolas ficaria a cargo do Ministério 

da Agricultura, Indústria e Comércio, “a quem cabiam os assuntos relativos ao ensino 

profissional não superior” (CUNHA, 2005b, p. 63). De acordo com o pensamento ideológico 

de Nilo Peçanha, a justificativa para a criação das escolas de aprendizes artífices se dava ao 

constante aumento da população proletária que precisava vencer as dificuldades sendo o 

trabalho a única solução.  Assim o cultivo dos “hábitos de trabalho profícuo” afastaria os menos 

favorecidos da ociosidade, dos vícios e do crime. Por outro lado, a comparação do Brasil com 

“países civilizados” mostrou que só por meio da educação poderia se compensar as 

desvantagens de um país repleto de carências: “negros e mestiços, ao invés de uma raça pura, 

doenças ao invés de saúde, ignorância ao invés de cultura etc”. Dessa forma, as instituições de 

ensino profissional foram impulsionadas pela crença de que “as carências nacionais são 

modificáveis intencionalmente” pela educação escolar tendo o progresso como valor a ser 

alcançado. (CUNHA, 2005b, p. 18-20). 

Assim a escola ao atender à solicitação de encaminhamento ao progresso nacional 

deveria aceitar o desafio de ‘regenerar’ seus cidadãos,  

                                                 
9 A maçonaria é uma sociedade secreta de âmbito internacional, que existe há centenas de anos, nascida das 
corporações de pedreiros. (CUNHA, 2005b, p. 16). 
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[...] necessitava de uma transformação radical quanto aos objetivos, conteúdos 
e função social, uma vez que o homem brasileiro deveria se transformar em 
um elemento de produção, necessário à vida econômica do país, em 
detrimento ao ensino livresco, inadequado à prosperidade nacional que 
requeria um ensino técnico-profissional formador de mão de obra nacional e 
condizente com a civilização moderna e progressista (CIAVATTA, 2009, p. 
221 apud MACHADO, 2013, p. 245). 

Em um contexto global, sobre o período entre 1930 até meados da década de 1970, 

Saviani (2005)10 expôs as considerações de grandes pensadores sobre as relações entre 

educação e trabalho. Durante a sua exposição, cita Marx ao desenvolver um raciocínio onde 

expõe o pensamento desse filósofo acerca do capitalismo e suas influências nos demais campos 

tais como educação, trabalho e suas consequentes relações sociais. Ao elaborar um estudo para 

contextualizar a educação frente às questões do capital humano, Saviani diz, que no período 

que se inicia com a recuperação econômica após 1930 e se estende até a crise da década de 

1970, o processo produtivo e a organização do trabalho estão ainda sob a égide do Taylorismo-

Fordismo11. (SAVIANI, 2005, p. 20). 

Diante das crises que se sobressaíram na década de 70, “[...] fez-se presente o 

protagonismo dos organismos internacionais no gerenciamento do desenvolvimento do 

capitalismo, assim como de suas crises. No primeiro caso sobressaiu a Organização de 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico e, no segundo, a Comissão Trilateral sucedida pelo 

FMI e pelo Banco Mundial”. (SAVIANI, 2005, p. 20, grifo nosso). Assim nascem as 

organizações capitalistas que exerceriam importantes influências na educação do mundo 

ocidental e, consequentemente, no Brasil.  

Em termos de revolução, as forças produtivas capitalistas deram origem a um novo tipo 

de relação trabalhista, o Taylorismo-Fordismo foi substituído pelo Toyotismo como 

consequência das novas formas de revolução oriundas dos avanços tecnológicos, dessa forma 

surge um novo tipo de revolução industrial:  

                                                 
10 Texto de abertura do V Seminário Nacional do Grupo de Estudos e Pesquisas “História, Sociedade e Educação 
no Brasil” (HISTEDBR) Campinas, 20/08/2001; presente no livro: Capitalismo, Trabalho e Educação; ed. Autores 
Associados, 3º ed. 2005, organizadores: José Claudinei Lombardi, Dermeval Saviani e Jose Luiz Sanfelice. 
11 Taylorismo, sistema de organização do trabalho criado por Frederick Winslow Taylor (1856-1915), criador da 
divisão técnica do trabalho humano dentro da produção industrial. A ideia principal desse sistema de organização 
(taylorismo) é a especialização extrema de todas as funções e atividades, priorizando o controle do tempo e ritmo 
de trabalho assim intensificando a produção da fábrica. Fordismo, sistema de organização do trabalho criado por 
Henry Ford (1862-1947). Ford estabeleceu uma linha de produção onde a máquina deslocaria as peças de forma 
automática e ininterrupta, cabendo ao funcionário, que ficaria fixo em seu posto, exercer a ação sobre as peças que 
a ele chegavam. Basicamente a ideia fundamental do sistema taylorista-fordista “é elevar a especialização das 
atividades de trabalho a um nível de limitação e simplificação tão extremo que, a partir de um certo momento, o 
operário torna-se efetivamente um apêndice da máquina [...] repetindo movimentos tão absolutamente iguais num 
curto espaço de tempo quanto possam ser executados por qualquer pessoa, sem a menor experiência de trabalho 
no assunto”. (PINTO, 2007) 
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[...]a revolução microeletrônica, também denominada “revolução da 
informática” ou “revolução da automação”.  Diferentemente da primeira 
revolução industrial, que operou a transferência das funções manuais para as 
maquinas, essa nova revolução transfere para as maquias as próprias 
operações intelectuais, razão pela qual esta época é também chamada de “era 
das maquinas inteligentes”. [...] Assim, da premissa objetiva para a libertação 
geral da humanidade do uso das necessidades materiais, o avanço tecnológico 
converte-se, sob as relações sociais de produção capitalista, em instrumento 
de maximização da exploração da força de trabalho, ampliando a 
marginalização social através do crescente desemprego mantido sob controle. 
(SAVIANI, 2005, p. 21). 

A educação sofre as consequências, pois, ao invés de se manter como uma educação 

universal, “[...] uma escola unitária capaz de propiciar o máximo de desenvolvimento das 

potencialidades dos indivíduos e conduzi-los ao desabrochar pleno de suas faculdades 

espirituais” (SAVIANI, 2005, p. 22), é colocada à disposição das condicionantes impostas pelo 

mercado capitalista. Assim podemos dizer, que o ensino técnico foi (re)concebido sob a égide 

do capital humano.  

No Brasil, após a revolução de 1930, e com a eleição de Getúlio Vargas em 1934 o país 

passou por mudanças significativas tanto no campo político como no social e econômico, 

influenciando fortemente a educação. Saviani (2013) aponta que para Fernando de Azevedo “a 

ideia de uma política nacional de educação e cultura atingiu seu ponto culminante com a 

Constituição de 1937” (SAVIANI, 2013, p. 201).  

O ensino profissional surge sob um conceito idealizado por Fernando de Azevedo como 

parte de um conjunto de aspectos que formariam a Escola Nova, que foram eles: escola única, 

escola do trabalho e escola comunitária. Saviani (2013) explica que nesta reforma a escola única 

é entendida como uma educação inicial uniforme, comum, obrigatória e gratuita com duração 

de cinco anos; na escola do trabalho a educação seria um instrumento responsável pela 

reorganização do trabalho, onde as crianças são estimuladas a desenvolver o trabalho com 

interesse e prazer por meio de observações e experiências, satisfazendo dessa forma sua 

curiosidade intelectual; assim o papel do mestre seria o de estimular, aconselhar e orientar. A 

escola-comunidade traz o conceito de uma mini comunidade, onde sua organização é concebida 

pelo coletivo, incentivando assim o trabalho em grupo em detrimento do individual (SAVIANI, 

2013, p. 212). 

Saviani (2013) descreve que o Estado estabeleceu uma cooperação com a Indústria na 

Constituição de 1937, e em consequência disso relata que de acordo com as considerações de 

Azevedo (1971), a Constituição do Estado Novo é tido como uma das constituições mais 

democráticas e revolucionárias no campo da educação.  
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Aglomerar, aproximar, assimilar as unidades federadas, num espírito de 
comunhão nacional brasileira, tal foi a tarefa principal do governo que se 
instituiu, com o novo sistema político, e começou por fortificar a autoridade 
do poder central, alargar as fronteiras, abolir as distinções locais e fundir, 
numa Nação, os Estados e as comunidades rurais e urbanas. A unificação dos 
sistemas educativos, não pela identidade de estruturas do ensino, mas pela 
unidade fundamental de diretrizes, ou por outras palavras, o ensino público 
organizado segundo uma política geral e um plano de conjunto, é um dos 
meios, certamente o mais poderoso e eficaz, de que pretendeu utilizar-se o 
novo regime, para realizar uma obra de assimilação e reconstrução nacionais. 
(AZEVEDO, 1971, p. 697-698 apud SAVIANI, 2013, p. 210). 

Assim sintetizado, podemos traçar na linha do tempo o caminho pelo qual passou a 

educação no século XX. No âmbito político teve início com a criação do Ministério da 

Educação e Saúde Pública em 1930, no governo de Getúlio Vargas. Em 1932 o Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova é publicado sob a redação de Fernando de Azevedo e com 

assinaturas de vários educadores, dentre eles Anísio Teixeira. O manifesto levantava a bandeira 

de uma escola única, pública, laica, obrigatória e gratuita. (SAVIANI, 2013, p. 245). Em 1934, 

com a nova Constituição Federal, a educação passa a ser vista como direito de todos, mesmo 

que enfatizado pelo Manifesto que a dualidade entre o ensino geral e o profissional não deveria 

existir: 

Fixando as linhas gerais do plano, o documento reitera a necessidade de 
romper com a estrutura tradicional marcada pelo divórcio entre o ensino 
primário e profissional, de um lado, e o ensino secundário e superior, de outro, 
formando dois sistemas estanques que concorrem para a estratificação social. 
[...] A nova política educacional deverá romper com a formação 
excessivamente literária, imprimindo à nossa cultura um caráter 
eminentemente científico e técnico e vinculando a escola ao meio social 
produtivo, sem negar os valores especificamente culturais representados pela 
arte e pela literatura. (SAVIANI, 2013, p. 248). 

Instituiu-se então o caráter formativo do ensino técnico voltado para a produção de mão 

de obra para o mercado de trabalho. Na modernidade o capitalismo fordista ditou as regras de 

uma escola disciplinar e moralizadora, formando indivíduos para atuação fabril. Essa 

concepção de educação foi estendida para além da formação técnica, onde na educação infantil 

trabalhava-se de forma a “domesticar” as crianças, segundo Saraiva (2013, p. 14). 

Kuenzer (1997) expõe o caráter dualista, do ponto de vista pedagógico, existente no 

ensino médio na sua trajetória histórica, mediante as transformações pelas quais a sociedade 

passou. 

[...] por seu caráter intermediário, a elaboração da proposta pedagógica para 
cada etapa de desenvolvimento das forças produtivas exige o enfrentamento 
adequado da tensão entre educação geral e educação específica em busca da 
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síntese historicamente possível de múltiplas determinações infra-estruturais 
e políticas que caracterizam cada momento. (KUENZER, 1997 p. 10). 

De acordo com as reflexões de Krawczyk (2011), o surgimento de novas modalidades 

nesse segmento educacional esteve diretamente ligado aos fatores sociais e políticos emergentes 

na década de 30: 

Durante a década de 1930, sob a ditadura de Getúlio Vargas, o crescimento 
cada vez mais acelerado das forças econômico-sociais vinculadas às 
atividades urbano-industriais, estruturado em um modelo nacional-
desenvolvimentista, propiciou que a Constituição promulgada na época 
estabelecesse um regime de colaboração entre indústria e Estado para a 
criação de sistemas nacionais de formação de mão de obra para as novas 
ocupações abertas pelo mercado. Foi assim que o empresariado assumiu 
gradativamente maior responsabilidade de formação de mão de obra 
qualificada com a contribuição do governo federal nos diferentes níveis de 
escolarização. As redes de escolas técnicas federais – Cefets – e estaduais, 
ainda que se tenham expandido por todo o país e sejam reconhecidas como 
instituições que oferecem ensino de boa qualidade, possuem uma abrangência 
limitada sob o argumento oficial de seu alto custo. (KRAWCZYK, 2011 p. 
758). 

Em 1937 o Estado estabeleceu a cooperação entre a Indústria e o Estado apoiado pela 

Constituição, instituindo-se o caráter formativo do ensino técnico voltado para a produção de 

mão de obra para o mercado de trabalho. 

O período de 1934 a 1945 o Brasil foi marcado pelas constantes reformas da educação 

secundária e universitária sob as lentes de Gustavo Capanema, onde o ensino médio ou 

secundário de 2º ciclo passou a ser considerado como curso regular em 1942. Kuenzer (1997) 

lembra que para “os órfãos e desvalidos da sorte’ desde 1909 já existiam as escolas de artes e 

ofícios”. (KUENZER, 1997, p. 12). 

Em 1942, com a reforma CAPANEMA, e com a promulgação das leis 
orgânicas, extinguem-se os cursos complementares, que são substituídos por 
cursos médios de 2º ciclo, denominados genericamente de cursos colegiais, 
com a diferenciação de cientifico e clássico, com 3 anos de duração, sempre 
destinados a preparar os estudantes para o ingresso no nível superior; os cursos 
normais, agrotécnico, comercial técnico e industrial técnico, colocavam-se no 
mesmo nível. Estes, contudo, não asseguravam o acesso ao nível superior. 
Esboçava-se, contudo, uma primeira tentativa de articulação entre as 
modalidades do ramo secundário (cientifico e clássico) com os cursos 
profissionais, admitida mediante exames de adaptação. Abria-se uma via, 
portanto, de acesso ao nível superior para os egressos dos cursos 
secundários profissionalizantes. (KUENZER, 1997, p. 13, grifo nosso). 

De acordo com Kuenzer (1997) nesse período teve início a preocupação dos alunos dos 

cursos profissionalizantes em ingressar no ensino superior, demonstrando que o ensino médio 

deveria formar o jovem de forma a permitir sua escolha entre o ingresso no mercado de trabalho 

ou, a continuação de seus estudos. 
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O debate educacional – formação geral versus formação profissional – nutriu-
se de várias fontes, entre as quais a experiência de compartilhamento do 
Estado com a iniciativa privada, desde a década de 1940, para implantação e 
manutenção de escolas técnicas de ensino médio, a fim de atender à indústria 
em desenvolvimento. Estas instituições de ensino também supriam uma 
demanda educacional em razão do baixo atendimento e da baixa qualidade da 
educação pública. (KRAWCZYK, 2011, p. 758). 

A escola assumiu então, na sociedade, o papel da instituição responsável pela produção 

de mão de obra especializada para o sistema vigente nas primeiras décadas do século XX. Pode-

se dizer que, mediante tais análises boa parte da população recorria a formação profissional 

como forma de possuir uma formação educacional e ao mesmo tempo garantir uma profissão. 

A minoria, pertencente às classes mais abastadas, recorria à formação geral para prosseguir seus 

estudos em nível superior e obter a formação intelectual. 

Diferentes elementos históricos podem nos auxiliar a sustentar que, 
definitivamente – a educação escolar básica (fundamental / médio), pública, 
laica, universal, unitária e tecnológica que desenvolva as bases cientificas para 
o domínio e transformação racional da natureza, a consciência dos direitos 
políticos, sociais, culturais, e capacidade de organização para atingi-los – 
nunca se colocou como necessidade e sim como algo a ser contido para a 
classe dominante brasileira. Mais que isso, nunca se colocou de fato, até 
mesmo, uma escolaridade e formação técnico – profissional para a maioria 
dos trabalhadores para  prepará-los para o trabalho complexo que a colocasse, 
enquanto classe detentora do capital, em condições de concorrer com o 
capitalismo central. (FRIGOTTO, 2011, p. 30). 

O Taylorismo/Fordismo, influenciou de forma silenciosa, a criação pelo Estado, de 

dois sistemas de ensino. Por meio do decreto-lei nº 4.048 de 22 de janeiro de 1942, criando o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, (SANTOS, 2010 p. 42.43) e em 10 de 

janeiro de 1946 foi criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC por meio 

do Decreto-Lei nº 8.621 e nº 8.622 “que autorizam a Confederação Nacional do Comércio 

(CNC) a instalar e administrar, em todo o país, escolas de aprendizagem comercial. ” (SENAC 

SÃO PAULO, 2006, p. 9). 

Estes decretos fizeram parte do conjunto de oito decretos baixados por Gustavo 

Capanema no MEC, conhecidos como Reformas Capanema, que promulgou também as Leis 

Orgânicas do ensino, além de outros seis: Decreto Lei n. 4073, de 30 de janeiro de 1942: Lei 

Orgânica do Ensino Industrial; Decreto Lei n. 4.244 de 9 de abril de 1942: Lei Orgânica do 

Ensino Secundário; Decreto Lei n. 6.141, de 28 de dezembro de 1943: Lei Orgânica do Ensino 

Comercial; Decreto Lei n. 8.529, de 2 de janeiro de 1946: Lei Orgânica do Ensino Primário; 

Decreto Lei n. 8.530, de 2 de janeiro 1946: Lei Orgânica do Ensino Normal e Decreto Lei n. 

9.613, de 20 de agosto de 1946: Lei Orgânica do Ensino Agrícola. (SAVIANI, 2013, p. 269). 
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Após a promulgação da “Lei” orgânica (em 1942, as escolas federais de aprendizes e 

artífices, criadas em 1909, foram transformadas em escolas industriais, e quase todas ofereciam 

cursos técnicos), “o Senai, que tinha sido criado com o objetivo de desenvolver cursos de 

aprendizagem e de aperfeiçoamento de operários, instalou, mais tarde algumas escolas 

técnicas.” (CUNHA, 2000, p. 125).  

Em 1946 o Senai prepara uma lista dos principais ofícios considerados qualificados 

nos diversos ramos industriais, dentre eles destacamos: Indústrias de construção civil e 

mobiliário (carpinteiro, marceneiro, torneiro de madeira, entalhador, tanoeiro12, segeiro13, 

tapeceiro-estofador, pedreiro, estucador, marmorista, canteiro, instalador de águas, esgotos e 

gás, pintor). (CUNHA, 2000, p. 51). 

Cunha (2000) expõe que o ensino técnico industrial possui duas vertentes: uma provem 

das escolas profissionais para operários, e a outra das escolas de engenharia. É possível tecer 

uma aproximação do número de escolas que foram criadas por esses dois sistemas,  

Das 113 escolas existentes em 1969, apenas 7 foram criadas junto a escolas de 
engenharia, pelo menos 23 escolas (as da rede federal) surgiram a partir de 
escolas de aprendizes artífices. Quanto às demais, ou foram criadas sem um 
condicionamento anterior ou descendem, também, de escolas para a formação 
de operários. ” (CUNHA, 2000, p. 125). 

Com a criação destes sistemas Kuenzer (1997) define como enfatizada a “separação em 

duas vertentes distintas para atender à demanda bem definida da divisão social e técnica do 

trabalho organizado e gerido pelo paradigma taylorista/fordista como resposta ao crescente 

desenvolvimento industrial” para assim atender a demanda de mão de obra qualificada 

destinada ao mercado. A autora ressalta, ainda, que “é neste período, também, que as escolas de 

aprendizes artífices transformam-se em Escolas Técnicas Federais, com a Lei Orgânica do 

Ensino Fundamental (1942) ” (KUENZER, 1997, p. 14). 

As tentativas de universalização e democratização do ensino não foram bem-sucedidas 

até a segunda metade do século XX. Muito se questionava sobre o sistema educacional na 

Europa pós-guerra e no Brasil não foi diferente. Em decorrência da expansão do capitalismo 

monopolista americano para o mundo e, especificamente, para o Brasil, exigia-se 

transformações no âmbito da política educacional, o que implicaria em mudanças na legislação 

que regularia o setor. 

                                                 
12 Tanoeiro: O que faz ou conserta vasilhas de aduela (barris, cubas, dornas, pipas, tinas etc.). O mesmo que 
ferreiro. Cf. Dicionário Priberam – www.priberam.pt 
13 Segeiro: Aquele que constrói ou repara veículos de madeira como carroças, carros, charretes, carretas, carrinhos 
e similares. Dicionário Priberam – www.priberam.pt 
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Cunha (2000) ressalta, que de acordo com a “lei” orgânica do ensino industrial, os 

cursos técnicos deviam ser compostos por três partes: disciplinas de cultura geral, disciplinas 

de cultura técnica, e estágio. Em 1953, a Lei n.1.821, de 12 de março, estabelecia, finalmente, 

o que se entendia por:  
[...] cursos relacionados” para efeitos de ingresso do concluinte da escola 
técnica em cursos superiores. Estabeleceu que os cursos relacionados (os que 
podiam ser almejados pelos técnicos industriais) fossem os de engenharia, 
química industrial, arquitetura, matemática, física, química e desenho. 
(CUNHA, 2000, p. 126). 

A promulgação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 4.024 em 20 de dezembro de 

1961, trouxe “como alteração mais importante, a completa equivalência dos cursos técnicos ao 

secundário, para efeito de ingresso em cursos superiores. " (CUNHA, 2000, p. 127).  

Já no início da década de 1970, as escolas técnicas industriais ofereciam 26 

especialidades, dentre elas: Decoração, Edificações e a de Desenho de móveis e Arquitetura. O 

curso de Decoração não era considerado propriamente industrial, ele seria apropriado aos cursos 

ligados ao setor terciário. (CUNHA, 2000, p. 128). 

E em 1971 a LDB, nº 5.692, reformulou os níveis de ensino de 1º e 2º graus.  

[...] com a promulgação da lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, se 
manifesta pela primeira vez a articulação completa entre os ramos secundário 
de 2º ciclo e profissional, para fins de acesso ao ensino superior; da mesma 
forma, os cursos realizados pelo SENAI e SENAC poderiam ser organizados 
de modo que equivalessem aos níveis fundamental (1º grau) e técnico (2º 
grau). (KUENZER, 1997 p. 15). 

Kuenzer (1997) comentando sobre a diferença existente entre as duas vertentes do 

ensino médio, um fundado na pedagogia clássica e humanística: “aprendizado das letras, artes 

e humanidades (que continua sendo ‘a via’ para o ensino superior) ”, e do outro lado o ensino 

profissionalizante. Retomam-se aqui os conceitos de formação geral e formação profissional, 

um pretende a formação de trabalhadores intelectuais através do seu ingresso no ensino superior 

e o outro a formação de trabalhadores instrumentais por meio do ensino profissionalizante 

(KUENZER, 1997, p.15). 

Retrocedendo um pouco na linha do tempo, a concepção de escola voltada para o 

ensino profissional com “origem nos modelos dos núcleos de formação profissional, 

conhecidos como ‘escolas-oficinas’ que funcionavam em colégios ou residências de padres 

jesuítas, localizados nos principais centros urbanos do Brasil Colônia” deram origem às escolas 

federais de aprendizes e artífices. Por meio de decreto-lei assinado por Getúlio Vargas “essas 

escolas foram transformadas em escolas industriais [...]. Em 1961, as escolas industriais 
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passaram a ser chamadas de ‘Escolas Técnicas Federais” (PASSOS, 2006, p.68). No final da 

década de 1960 e início da década de 1970 o conceito de ensino técnico passa por alterações, 

passando a vigorar no cenário industrial o conceito de ensino tecnológico em consequência do 

desenvolvimento industrial pelo qual passava o país. Nesse contexto as Escolas Técnicas 

Federais foram transformadas nos Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETS). 

(PASSOS, 2006). 

Com a eleição indireta, para governador do Estado de São Paulo, de Roberto Costa de 

Abreu Sodré, em 1967, nasce a ideia de criar uma instituição estadual destinada ao ensino 

técnico para acompanhar o desenvolvimento industrial paulista (PASSOS, 2006).  

Por meio das transformações, ocorridas no âmbito da política educacional, buscou-se 

a criação de uma mão-de-obra técnica para os processos industriais em expansão. Nesse cenário 

em 1969 é criado no Estado de São Paulo o Centro Estadual de Educação Tecnológica São 

Paulo, que mais tarde veio a ser chamado de Centro Paula Souza. (CARVALHO, 2013). A 

primeira escola a fazer parte da autarquia então criada foi a Escola Politécnica, situada no prédio 

da antiga residência do Marquês de Três Rios, na Avenida Tiradentes. A instituição nasceu “[...] 

oferecendo cursos de tecnologia, em 1970, em São Paulo, e em 1971, em Sorocaba” 

(CARVALHO, 2013, p. 9). 

No período regido pelos governos militares, 1964 a 1985, estabeleceu-se uma 

estratégia de desenvolvimento voltada para uma perspectiva tecnicista que fortaleceu o sistema 

S14 e as iniciativas privadas e estatais concedendo incentivos fiscais para desenvolvimentos de 

projetos de formação profissional principalmente para os de preparação imediata para o 

trabalho. No contexto educacional, os militares protagonizaram um projeto de reforma do 

ensino fundamental e médio, com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases do Ensino de 1º e 

2º graus – Lei n.5.692, foi institucionalizado a “profissionalização universal e compulsória para 

o ensino secundário”, ficando assim estabelecido formalmente, a equiparação entre os cursos 

secundários e os cursos técnicos. (MANFREDI, 2002). 

De acordo com Cunha (2000) essa lei foi a “mais ambiciosa medida de política 

educacional de toda a história do Brasil [...] Ela representou, certamente, o maior fracasso. ” 

(CUNHA, 2000, p. 181). Dentre as 130 habilitações técnicas que poderiam ser oferecidas no 

                                                 
14 O sistema S configura-se como uma rede de Educação Profissional paraestatal, organizada e gerenciada pelos 
órgãos sindicais (confederações e federações) de representação empresarial. Fazem parte do Sistema S: Senai, 
Sesi, Senac, Sesc, Senar, Senat, Sest. O sistema S também abriga o Sebrae e o Sescoop. (MANFREDI, 2002, p. 
179). 
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ensino de 2º grau, listadas por Cunha (2000, p. 191) chamamos a atenção para as habilitações 

de Edificações e Decoração pela pertinência a esta pesquisa. 

Saviani (2013) conceitua a LDB promulgada em 1971 sob a Lei n.5.692 como um 

atendimento aos preceitos ditados pelo capital humano, que por força impositiva incorporou na 

legislação “os princípios de racionalidade, eficiência e produtividade, com os corolários do 

‘máximo resultado com o mínimo de dispêndio’ e ‘não duplicação de meios para fins idênticos. 

’ (SAVIANI, 2013, p. 365).  

Assim a educação atenderia as imposições de um país que naquele momento 

“objetivava participar da economia internacional e, neste sentido” precisou-se delegar ao 

sistema educacional a atribuição de preparar os recursos humanos para absorção pelo mercado 

de trabalho (MANFREDI, 2002, p 105). 

Durante as décadas de 1980 e 1990 uma nova LDB veio sendo gestada, onde sua 

estruturação e planejamento foram debatidos e desenhados. 

O resultado desses anos de produção científica na área pedagógica, após um 
amplo debate que envolveu educadores, pesquisadores e parlamentares, 
dirigentes educacionais, estudantes, servidores e representantes dos diversos 
segmentos organizados da sociedade, envolvidos de alguma forma com a 
educação, concretizou-se na proposta da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB) [...] o texto apresenta uma característica que o 
diferencia dos anteriores: trata do Sistema Educacional em sua dimensão de 
totalidade, a partir da opção pela concepção de educação básica unitária, 
comum para todos os cidadãos [...]. (KUENZER, 1997 p. 30) 

Muitas foram as críticas e os indicadores de pouca aplicabilidade possibilitaram a 

releitura da Lei, criando condições para sua reformulação, sendo então aprovada pelo 

Congresso Nacional e promulgada em dezembro de 1996 sob nº 9.394. Segundo Cunha (2000), 

os argumentos que o Ministro da Educação utilizou em março de 1996 perante o Presidente da 

República para aprovação do projeto de Lei n.1.603/96 foram de que “a educação profissional 

deveria ser uma alternativa à educação superior. ”  (CUNHA, 2000, p. 253).  

Ficou caracterizado, portanto, de acordo com a adoção dos pressupostos do Banco 

Mundial, o ensino profissional como sendo um ensino paralelo e, de certa forma, uma opção 

em relação ao ensino superior para aqueles que não possuíssem capacidades necessárias para 

cursar um ensino mais amplo, com um currículo mais diversificado, afim de selecionar os 

indivíduos aptos a cursarem um ensino superior. O documento do Banco Mundial de 1995 deixa 

claro os objetivos sobre o ensino público no Brasil, e Kuenzer (1997) expõe o pensamento 

predominante na questão referente à finalidade da separação do ensino médio geral do ensino 

profissionalizante: 
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O raciocínio é simples: ensino superior não é para todos, mas sim para 
dirigentes e técnicos de alto nível, para o que se exige estudantes bem 
preparados pela educação primária e secundária, cujos egressos devem ser 
rigorosamente selecionados, premiando os que sejam realmente competentes. 
(KUENZER, 1997, p. 68) 

O Banco Mundial teve importante influência na criação da LDB de 1996, explicitando 

seus interesses nos países da América Latina, ou melhor, nos países pobres. Para justificar a 

Reforma, a alegação foi de que o ensino técnico integrado ao médio possuía altos custos e era 

utilizado pelos alunos de classe média como forma de acesso à universidade, não ingressando 

dessa forma no mercado de trabalho. (MATIAS, SICCA, 2006, p. 54,55). Cabe lembrar aqui, 

que a LDB em seu primeiro projeto encaminhado à Câmara continha a educação Profissional 

como “articulada à formação geral e humanística” (ARANHA, 2006, p. 325).  

A adoção dos princípios do Banco Mundial como condicionante para seu 

financiamento tornou claras as articulações feitas na política nacional na etapa em que se deu 

seu desenvolvimento.  

Define-se assim a forma de participação do Brasil no processo de 
globalização: como sócio dependente, heterônomo e consumidor, sem 
condições de negociar sua inserção e construir sua soberania, de modo que se 
relacione com os demais países como parceiro livre e autônomo. [...] A adoção 
dos pressupostos do Banco Mundial pelas políticas de educação brasileira são 
bastante claras [...] Destaca-se [...] a utilização do conceito burguês de 
competência para justificar pela natureza a seletividade e a contenção de 
acesso, o atendimento aos pobres como forma de justiça social tratando 
‘igualmente’ os diferentes e assim aumentando e cristalizando as diferenças, 
estratégia regada com o molho da lógica da mercadoria, que privilegia os 
privilegiados, e exclui cada vez mais os excluídos, mantendo-se e 
fortalecendo-se a hegemonia do capital. (KUENZER, 1997, p. 72-73) 

Estas considerações demonstram as preocupações eminentes do ensino técnico, 

preocupações estas, não só referentes à organização, formato, e classe social que cursariam 

essas modalidades ou grau de ensino, mas principalmente, a formação que se daria a esses 

jovens, incluindo as limitações que poderiam ter em relação à continuidade de seus estudos, 

como a forçosa entrada no mercado de trabalho.  

Doze anos depois, em 2008, o texto da LDB sofreu algumas reformulações, dentre elas 

destacando-se o fato da educação técnica de nível médio encontrar-se inserida no capítulo 

dedicado a formação básica (SANTOS, 2010, p. 55.61). Em 2009 a Emenda Constitucional n. 

59/2009 

[...] amplia a obrigatoriedade escolar para a faixa dos 6 aos 17 anos de idade 
[...] afim de criar condições de atendimento a toda a população de 15 a 17 
anos. As políticas de expansão do ensino médio respondem não somente às 
aspirações das camadas populares por mais escolarização, mas também à 
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necessidade de tornar o país mais competitivo no cenário econômico 
internacional.[...] O fato é que, seja pela demanda provocada pelo contexto 
econômico mais amplo (reordenamento internacional) ou de cada sujeito 
(empregabilidade), seja pela demanda resultante das políticas de priorização 
do ensino fundamental, o ensino médio vem se expandindo e explicitando 
novos desafios. (KRAWCZYK, 2011 p. 755, grifo nosso). 

Em uma breve análise da Lei de Diretrizes e Bases, a educação é conceituada em seu 

artigo primeiro como um processo formativo que é abrangido pelos variados tipos de relações 

sociais:  

Art 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 
e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais. (BRASIL, 2014 p. 9). 

Em uma visão política, cultural e social, a sociedade como um todo exerce papel de 

impacto sobre as atividades educativas de nossos jovens. Logo mais adiante no artigo vinte e 

dois a LDB define quais são os objetivos da educação básica:  

Art. 22º. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, 
assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania 
e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 
(BRASIL, 2014 p. 17).  

Sendo essa a finalidade maior da educação básica nada mais certo que a educação técnica 

pertencer a esta categoria. Dessa forma a LDB separa a educação básica em etapas e 

modalidades, Kuenzer sintetiza estas divisões para explicar a integração necessária na “ [...] 

organicidade da educação nacional” (KUENZER, 2010, p. 855). 

É a concepção de educação básica que assegura a organicidade da educação 
nacional, através do princípio da integração: 

• das etapas: a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio; 

• das modalidades: educação profissional, educação do campo, educação 
especial, educação de jovens e adultos, educação indígena. (KUENZER, 2010 
p. 855). 

Ainda de acordo com Kuenzer (2010), a LDB, logo em seu primeiro capítulo, trata da 

educação básica como um todo, “A incorporação de todas as modalidades de educação na 

concepção de educação básica, estabelecendo sua integração e assegurando sua organicidade, 

decorre desta concepção de educação como totalidade. ” (KUENZER, 2010). 

Assim a educação, como mencionado no artigo primeiro, está diretamente ligada às 

relações sociais, dessa forma a autora relata que por ser considerada pela LDB, num conceito 

mais amplo, uma totalidade, a educação supera seus limites: 
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[...] por ocorrer no interior das relações sociais e produtivas; reconhece, pois, 
as dimensões pedagógicas do conjunto dos processos que se desenvolvem em 
todos os aspectos da vida social e produtiva. Esta concepção incorpora a 
categoria trabalho, reconhecendo a sua dimensão educativa, ao mesmo tempo 
em que reconhece a necessidade da educação escolar vincular-se ao mundo do 
trabalho e à prática social. (KUENZER, 2010, p. 855). 

Portanto, quando se fala em educação de nível médio podemos afirmar que existe uma 

dualidade destacada na própria LDB em seus artigos 35 e 36.  
Seção IV - Do Ensino Médio: 

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima 
de três anos, terá como finalidades:  

I – à consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II – à preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 
novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, 

incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 

IV – á compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.  

Art. 36. O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I deste 
Capítulo e as seguintes diretrizes: 

I – Destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da 
ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da 
sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de 
comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania; [...] 

Seção IV-A - Da Educação Profissional Técnica de Nível Médio: 

Art. 36-A. Sem prejuízo do disposto na Seção IV deste Capítulo, o ensino 
médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o 
exercício de profissões técnicas.(BRASIL, 2014, p. 24) 

Quando a LBD menciona que a educação tem por finalidade formar o educando de modo 

a “[...] fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (BRASIL, 

2014, p. 17, grifo nosso) já separa e classifica o ensino médio. 

Podemos depreender dessa divisão, que ela é resultante dos percursos históricos pelos 

quais passou a sociedade nos processos capitalistas/trabalhistas provenientes dos modelos 

fordista/tayloristas, mas que apesar disto, de acordo com as análises da autora não são os fatores 

responsáveis, de forma direta, da separação existente no ensino médio. 

Ou seja, a divisão entre trabalho intelectual e trabalho prático, que por muito 
tempo justificou duas redes de ensino médio, uma de educação geral para a 
burguesia e outra profissional para os trabalhadores, tem sua origem na 
separação entre a propriedade dos meios de produção e a propriedade do 
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trabalho. Assim, a divisão técnica do trabalho a justificar dois percursos 
formativos não foi criada pelo modo taylorista/ fordista, tampouco será 
superada pelos novos paradigmas de organização do trabalho, uma vez 
que decorre do processo de valorização do capital. É desse processo que 
resultam as necessidades de desenvolver processos educativos, nas relações 
sociais e nas escolas, que disciplinem os trabalhadores operacionais e 
intelectuais para submeterem-se às diferentes formas de trabalho. 
(KUENZER, 2010, p. 862, grifo nosso). 

Portanto voltamos à afirmativa contida na primeira seção da LDB onde o processo 

educativo é resultante dos tipos de relacionamentos existentes na sociedade, assim vale 

mencionar o entendimento de Kuenzer (2010) ao afirmar que “[...]a superação da dualidade não 

é uma questão a ser resolvida através da educação [...]”, uma vez que o modelo dualista (ensino 

médio geral e ensino médio profissionalizante) é um processo resultante dos modelos 

capitalistas da sociedade, de forma que essa “[...] dualidade só será superada com a superação 

da contradição entre a propriedade dos meios de produção e a propriedade da força de trabalho.” 

(KUENZER, 2010, p. 862-863) 
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4 METODOLOGIA 

Pensando nos objetivos gerais, ou o propósito da pesquisa exploratória, observamos 

que de acordo com a exposição de Gil (2010), ao referir-se ao propósito de uma pesquisa, que 

é o de proporcionar uma maior familiaridade com o problema, possibilitando ao pesquisador a 

construção de hipóteses posto que os problemas fossem explicitados de tal forma que a 

exploração dos fenômenos se dá pela constante observação dos variados aspectos relativos ao 

fato estudado. Gil (2010) comenta, baseado em seus estudos, que a coleta de dados pode ocorrer 

de diversas maneiras sendo elas “1. Levantamento bibliográfico; 2. Entrevistas com pessoas 

que tiveram experiência prática com o assunto; e 3. Análise de exemplos que estimulem a 

compreensão. ” (Gil, 2010, p. 27). 

Partindo dessa premissa, questionários foram criados para obtenção de dados. Estes 

questionários foram desenvolvidos por meio da ferramenta que a empresa google15 oferece e 

foram aplicados através da web por meio de blog16 cujo acesso é fácil, e o retorno imediato. Os 

questionários levaram aos participantes a possibilidade de não se identificarem, porém, mesmo 

os que se identificaram tiveram seus nomes omitidos para garantir a idoneidade dos mesmos. 

Foram criados cinco questionários ao todo, eles foram referenciados por letras, sendo: 

Questionário A – Pesquisa Egressos; Questionário B – Egressos e o Mercado de Trabalho; 

Questionário C – Designers atuantes no mercado de trabalho, Questionário D – Objetivos em 

Relação ao curso Técnico e Questionário E – Formandos – Objetivos em Relação ao curso 

Técnico. Os participantes foram identificados com a letra do questionário seguido de um 

numero, por exemplo: A1.  

Diante da flexibilidade que o planejamento desse tipo de pesquisa apresenta, a 

possibilidade de entrar em outro campo, como a pesquisa descritiva, é proeminente, Gil (2010) 

destaca que “as pesquisas descritivas têm como objetivo a descrição das características de 

determinada população”, ou seja, possuem por finalidade pesquisar as particularidades de um 

grupo específico, bem como possuir “a finalidade de identificar possíveis relações entre as 

variáveis. ” (Gil, 2010, p. 27). Dessa forma, entendemos que os indivíduos que buscam o ensino 

técnico possuem uma característica em comum que os definem como um grupo a ser estudado, 

mais especificamente, dentro deste grupo. Nos reportamos a aqueles que buscam o ensino 

técnico em design de interiores, e ainda adentrando um pouco mais, podemos identificar por 

                                                 
15 Ferramenta gratuita disponível dentro da plataforma do Google Drive, serviço de armazenamento de dados nas 
“nuvens”. Fonte: a pesquisadora. 
16 O termo blog ou blogue é uma contração do termo inglês web log, "diário da rede". Fonte: a pesquisadora. 
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meio dos questionários quais são os que buscam este curso com propósitos distintos: o mercado 

de trabalho ou a graduação em arquitetura. 

Dentro destas linhas de pesquisas, mais especificamente a exploratória, as naturezas 

dos dados remontam a Metodologia Qualitativa. O referencial teórico buscado para compor o 

corpo desta pesquisa e dar base de sustentação às respostas que se pretende, compõem a base 

da pesquisa Qualitativa deste projeto, bem como a relação que deve ser feita com a bibliografia 

selecionada, juntamente com os dados obtidos sobre os perfis dos egressos. 

Já os processos de coleta de dados, por meio de questionários com alunos e ex-alunos, 

não podem compor uma Metodologia Quantitativa, pois não especificamos números para as 

quantidades de respostas. O primeiro questionário, aqui referenciado como: A - Pesquisa 

Egressos, foi criado em 06 de fevereiro de 2014, com o título: Pesquisa Egressos. Foi publicado 

em junho de 2014, com um total de 64 respostas. Como o acesso a este questionário se deu em 

sua maioria por alunos da instituição 1, outros questionários foram criados numa tentativa de 

alcançar os egressos da instituição 2.  

Assim foram criados mais outros quatro questionários. O segundo questionário aqui 

referenciado como B - Egressos e o Mercado de trabalho, foi criado em 25 de agosto de 2014, 

com o título: Egressos e o Mercado de trabalho. Foi publicado em agosto de 2014, com um total 

de 13 respostas. O alcance aos alunos da instituição 2 se deu por meio de 45% de egressos 

participantes. 

O terceiro questionário aqui referenciado como C - Designers atuantes no mercado de 

trabalho, foi criado em 16 de janeiro de 2015, com o título: Designers atuantes no mercado de 

trabalho. Foi publicado em janeiro de 2015, com um total de 14 respostas.  

O quarto questionário aqui referenciado como D - Objetivos em relação ao curso 

Técnico, foi criado em 22 de março de 2015, com o título: Objetivos em relação ao curso 

Técnico. Foi publicado em março de 2015, com um total de 54 respostas. 

O quinto Questionário aqui referenciado como E - Formandos – Objetivos em Relação 

ao curso Técnico, foi criado em 30 de agosto de 2015, com o título: Formandos – Objetivos em 

Relação ao curso Técnico. Porém neste questionário o maior número de respostas se deu em 

novembro de 2015, com os alunos que estavam finalizando os estudos em Design de Interiores. 

Obtivemos um total de 33 respostas. 

Como os questionários possuíram um caráter público, o acesso a eles se deu, não 

somente pelos alunos do curso de Design de Interiores, mas outros também responderam como 

alguns do curso técnico em Edificações. Optamos por deixar na pesquisa todos os dados 

obtidos, todas as respostas assim, foram consideradas. 
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Quando Gil afirma que “podem ser identificados muitos delineamentos de pesquisa” 

ele salienta que “na definição dos delineamentos são considerados muitos elementos”, portanto 

os métodos de pesquisa por possuírem sistemas de classificação que não podem ser 

considerados exaustivos poderão surpreender os pesquisadores com seus resultados, que podem 

muitas vezes não corresponder com as hipóteses levantadas, mostrando dessa forma que as 

pesquisas podem pertencer a mais de uma modalidade, e que por vezes ela pode simplesmente 

não se enquadrar em nenhuma das modalidades propostas. (GIL, 2010, p. 29). O viés que 

perpassa o levantamento de dados desta pesquisa passa por entrevistas semiestruturadas com 

quatro egressos do curso de design de interiores e estudantes do curso de graduação em 

Arquitetura e Urbanismo. A necessidade desta entrevista se deu devido ao fato de que somente 

por meio dos formulários não se poderia ter a real dimensão das considerações pessoais do 

indivíduo sobre os cursos que frequentou e frequenta. As entrevistas embasaram e reforçaram 

as respostas dos questionários, pois, tendo os entrevistados a oportunidade de explicar e relatar 

suas vivencias e aprendizados, deram mais peso às ponderações que foram extraídas das 

análises dos dados.  Ver suas expressões e entonações na voz ao responder aos questionamentos 

se fez de extrema importância para conhecer os efeitos que a formação e a transformação pelo 

curso técnico provocou no sujeito, uma vez que a pesquisadora fez parte do quadro de 

professores do curso técnico e o conheceu desde o início de sua frequência às aulas do referido 

curso. 

 Embora os objetivos sobre os levantamentos dos dados expostos sejam claros, ou seja, 

objetiva-se conhecer e identificar os perfis dos alunos que buscam o ensino técnico em design 

de interiores, bem como entender a relação egresso – mercado de trabalho – graduação em 

arquitetura, a pesquisa aqui descrita envolve-se em um emaranhado de hipóteses cujos dados 

após analisados podem confirmar ou negar, podendo até mesmo, gerar mais dúvidas a respeito 

das formações desses egressos do que respostas propriamente ditas. Por estas questões a 

reflexão feita por Gil (2010) com base nos estudos de Bicudo (1994) acerca dos delineamentos 

da pesquisa fenomenológica aqui se fazem pertinentes: 

A pesquisa fenomenológica inicia-se com uma interrogação. Mas 
diferentemente das pesquisas experimentais e levantamentos, o problema 
nessa etapa não está ainda bem definido pelo pesquisador. Ele corresponde 
mais a uma insatisfação do pesquisador em relação àquilo que ele pensa saber 
sobre algo. Algo o incomoda, gerando uma tensão que o leva a buscar a 
essência do fenômeno. Fenômeno este que, ao mesmo tempo em que lhe causa 
certa estranheza, também lhe é familiar, pois faz parte da realidade vivida. 
Mas essa familiaridade não constitui ainda o conhecimento. (BICUDO apud 
GIL, 2010, p. 136). 



51 
 

 Sobre as instituições de ensino técnico, aqui mencionadas, a partir desta sessão iremos 

nos referir a ambas como instituição 1 e instituição 2 por questões éticas e para garantia de suas 

idoneidades. 

Os dados utilizados nesta pesquisa, como já explicitado, resultam da utilização de 

questionários e entrevistas. As entrevistas semiestruturadas foram dirigidas a quatro egressos 

que estão atualmente cursando o ensino superior em Arquitetura e Urbanismo. Os questionários 

foram aplicados aos egressos e alunos dos cursos técnicos. Enfatizamos o curso técnico em 

Design de Interiores como nosso objeto de estudo, porém obtivemos algumas respostas de 

alunos de outro curso, o técnico em Edificações conforme explicado anteriormente. Dada a 

relevância das perguntas e respostas, optamos por não descartar tais respondentes. Foram cinco 

os questionários utilizados (Apêndice): 

Questionário A – Pesquisa Egressos;  

Questionário B – Egressos e o Mercado de Trabalho;  

Questionário C – Designers atuantes no mercado de trabalho,  

Questionário D – Objetivos em Relação ao curso Técnico;  

Questionário E – Formandos: Objetivos em Relação ao curso Técnico) 

As análises dos dados levaram em consideração questões pertinentes ao contexto do 

ensino profissional e perguntas como: porque escolheu um curso técnico? Este curso foi 

importante para entrar no mercado de trabalho ou ele foi um meio para ingressar posteriormente 

na faculdade? Os conhecimentos obtidos pelo ensino profissional fazem diferença na sua 

atuação no ensino superior? Questões com esse perfil interrogativo entre outras tantas, 

compõem a base de levantamento para tecermos nossas conclusões, mesmo que parciais, acerca 

do perfil do egresso do ensino profissional nos dias atuais. 

Os dados pessoais dos participantes foram omitidos para que não interferissem no 

trabalho da análise pela pesquisadora.  

4.1 Os Questionários 

Foram, portanto, necessários os cinco questionários para obtenção dos dados que 

compõem o desenvolvimento desta pesquisa. Após a criação do primeiro questionário 

(Questionário A) verificamos que grande parte dos egressos respondentes pertenciam a 

instituição 1, afim de tentar alcançar os egressos da instituição 2, criamos o segundo 

(questionário B). O terceiro questionário (questionário C) surgiu da necessidade de conhecer as 

motivações dos egressos em escolher o ensino técnico em design de interiores, se o curso 

ofereceu os recursos necessários para o mercado de trabalho e se os egressos sentem 
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necessidade de cursar uma graduação. Diante das poucas respostas deste questionário, um 

quarto questionário foi criado (questionário D), destinado principalmente aos alunos que 

estavam no primeiro módulo do curso Técnico em Design de Interiores. O quinto questionário 

(questionário E) surgiu para confirmar se as intenções dos alunos concluintes perante o curso 

técnico foram atendidas e saber o que pretendiam após a conclusão do curso. 

Na tabela 1 podemos ter uma visão global dos cinco questionários, assim como as 

quantidades de questões e de respostas de cada um. 
Tabela 1 - Listagem dos questionários. 

Questionários Quantidade Questões Quantidade respondentes 
Questionário A 18 64 
Questionário B 16 13 
Questionário C 8 14 
Questionário D 9 54 
Questionário E 12 33 

Questionário A: O primeiro questionário tem a intenção de conhecer e identificar os 

egressos que estão no mercado de trabalho e também cursando o ensino superior. O objetivo 

principal é saber se os alunos que frequentam o ensino superior na área de Arquitetura e 

Urbanismo frequentaram antes algum curso técnico em Design de Interiores e Edificações, e se 

este exerceu alguma influência nas escolhas profissionais e de formação superior dos alunos. 

Num total obtivemos 64 respostas. 
As seguintes questões foram feitas: 
1-Aceito/concordo em participar da pesquisa 
2-Nome Completo 
3-Data Nascimento  
4-Sexo  
5-E-mail  
6-Você cursou algum curso técnico? Se sim onde.  
7-Mês e ano de início do curso  
8-Mês e ano de conclusão do curso  
9-Porque você escolheu cursar o ensino técnico? Qual foi o curso escolhido?  
10-Antes de fazer o curso técnico você pensava em fazer graduação? Se não, 
o que o motivou a entrar na graduação, se sim, porque preferiu cursar primeiro 
o ensino técnico?  
11-Qual seu curso e qual a faculdade?  
12-Caso tenha cursado ensino técnico, ele foi determinante na escolha do 
Curso Superior?  
13-Você sente que seu desempenho na graduação é diferente dos demais 
colegas que não cursaram o ensino técnico? Por quê. 
14-Você sente facilidades em quais áreas? Você considera essas facilidades 
resultado do curso técnico?  
15-Situação profissional atual.  
16-O emprego é na área de formação?  
17-Qual tipo de empresa que trabalha?  
18-Qual a importância do Curso Técnico na conquista do emprego? 
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Questionário B: O objetivo deste questionário é, em primeiro lugar tentar alcançar os 

egressos da instituição 2, e enfatizar alguns pontos como mercado de trabalho e graduação em 

arquitetura. Dessa forma, buscamos saber se os alunos que frequentaram o curso de Design de 

Interiores conseguiram entrar no mercado de trabalho e também obter alguns dados sobre o 

ingresso ou não no curso de graduação em arquitetura. Num total obtivemos 13 respostas. 

As questões neste questionário são: 
1- Aceito participar desta pesquisa como: Identificado ou Anônimo. 
2- Se respondeu o item: IDENTIFICADO na questão anterior favor informar 
os dados: Nome 
3, 4, 5-  Se respondeu o item: IDENTIFICADO na questão anterior favor 
informar os dados: Data Nascimento | Sexo | E-mail | Facebook  
6- Cursou qual Curso Técnico?  
7- Em qual Escola cursou o ensino Técnico? 
8- Está empregado atualmente?  
9- Se está empregado, seu trabalho é na mesma área de seu curso técnico? 
10- Se estiver empregado, qual nível de relevância você dedica ao curso 
Técnico? 
11- Está cursando algum curso de bacharelado?  
12- Caso não esteja cursando, responda quais afirmativas estão corretas 
13- Caso Esteja cursando, responda quais afirmativas estão corretas 
14- Qual o conteúdo que você considera que seja de extrema importância para 
o mercado de trabalho? 
15- Você se sente seguro quanto a este conteúdo? Ele foi amplamente 
abordado no seu curso Técnico?  
16- Você tem alguma consideração a fazer sobre o curso? 

Questionário C: O objetivo deste questionário é conhecer um pouco sobre os designers 

que estão atuantes no mercado de trabalho, saber porque escolheram o curso técnico e se os 

conhecimentos adquiridos foram suficientes para sua atuação profissional. Obtivemos um total 

de 14 respostas. 
As seguintes questões foram feitas:  

1- Aceita participar desta pesquisa?  
2- Aceita se identificar?  
3- Idade.  
4- Porque escolheu cursar um ensino técnico de nível médio?  
5- Porque o Design de Interiores?  
6- No seu trabalho você sente que tudo que aprendeu é suficiente na execução 
de suas tarefas?  
7- Você acha necessário ingressar em um curso superior para poder trabalhar?  
8- Você deseja continuar seus estudos? Por quê? 

Questionário D: Este questionário é destinado aos ingressantes no ensino técnico, o 

objetivo é saber quais as reais intenções dos alunos em relação ao curso técnico. Conhecer seus 

objetivos e o que pretendem com a formação técnica. Neste questionário foram obtidas 54 

respostas. 
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Foram feitas as seguintes questões:  
1- Aceito participar da pesquisa sobre Educação da pesquisadora Joseane 
Aparecida Ipolito como 
2- Se respondeu o item: IDENTIFICADO na questão anterior favor informar 
os dados: 
3- Data de Nascimento | 4- Sexo: | 5-  E-mail  
6- Qual Curso Técnico?  
7- Qual é a escola que cursa ou cursou o ensino Técnico?  
8- Quando Iniciou o curso?  
9- Por que escolheu o ensino técnico? 

Questionário E: Este questionário é destinado aos que concluíram o ensino técnico, o 

objetivo deste questionário é saber se as intenções dos alunos em relação ao curso técnico foram 

atendidas e qual caminho o egresso pretende seguir após a conclusão do curso técnico. Neste 

questionário foram obtidas 33 respostas. 
As seguintes questões foram feitas:  
1- Aceito participar da pesquisa sobre Educação da pesquisadora Joseane 
Aparecida Ipolito como: 
2- Se respondeu o item: IDENTIFICADO na questão anterior favor informar 
os dados 
3- Data de Nascimento | 4- Sexo: | 5-  E-mail 
6- Qual Curso Técnico?  
7- Qual é a escola que cursa ou cursou o ensino Técnico?  
8- Quando Iniciou o curso?  
9- O curso atingiu seus objetivos? 
10- A formação que este curso ofereceu é:  

a). Apropriada para o mercado de trabalho.  
b) Base para o ensino superior. 

11- Você pretende:  
a). Cursar ensino superior (arquitetura);  
b). Cursar ensino superior (Outros); 
c) Trabalhar na Área. 

12 - Se respondeu que não pretende cursar o ensino superior na questão 
anterior, explique o porquê. 

4.2 As Entrevistas 

Nesta fase foi necessário utilizar a técnica de entrevistas semiestruturadas com quatro 

egressos, as quais pudemos complementar com outras questões à medida em que elas foram 

acontecendo, enriquecendo assim, o conteúdo objetivado. No quadro abaixo estão listados os 

quatro entrevistados para uma visão geral de faixa etária, datas de início e término dos cursos 

técnicos e ingresso no curso superior, assim como a universidade escolhida. 
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Quadro 1 - Egressos entrevistados. 

Nome do 
egresso 

Idade Início - Término 
do Técnico  

Ano de Início 
da Faculdade 

Faculdade / período 

Entrevistado 1 21 07/2011 12/2012 2013 Moura Lacerda / 3º ano 
Entrevistado 2 25 02/2010 06/2011 2012 Barão de Mauá / 4º ano 
Entrevistado 3 20 07/2011 12/2012 2013 Unip – Universidade Paulista / 2º ano 
Entrevistado 4 20 07/2011 12/2012 2012 Moura Lacerda / 4º ano 

 

De acordo com as respostas obtidas com o acréscimo das novas questões, a estrutura 

principal da entrevista foi incrementada, assim, uma tabela17 foi criada na intenção de ajudar 

com a visualização das respostas. Nela as questões estão relacionadas de acordo com assuntos 

e temas. 

As questões iniciais tratam do perfil do entrevistado, identificação, ingresso no curso 

técnico e no curso superior. Sobre o ingresso no curso superior, todos com exceção do 

Entrevistado 4, ingressaram após o termino do curso técnico no curso de Arquitetura e 

Urbanismo quando ainda cursava o ensino técnico em Design de Interiores, no início de 2012, 

iniciando o segundo módulo do curso técnico e o primeiro ano do curso superior, 

concomitantemente. 

Também os questionamos quanto a estarem usufruindo de Bolsa de Estudos, sendo 

apenas dois. Os entrevistados 1 e 3 foram beneficiados pelo FIES18.  

Todas as questões e suas variações estão tabuladas na Tabela 3, onde foram inseridas 

todas as entrevistas na integra. Ao longo da análise dos dados, as entrevistas foram sendo 

incorporadas de acordo com os temas das questões e suas respectivas respostas. 

Os temas que compõem o corpo estrutural de questões catalogados na Tabela 3, são: 

• Ingresso no curso técnico. 

• Ingresso no curso superior. 

• Bolsa de estudos. 

• Intenções sobre o curso técnico. 

• As mudanças nas intenções com o decorrer do curso técnico. 

• Sobre a escolha do curso técnico: o egresso tinha como intenção trabalhar ou 

ingressar posteriormente no curso superior? 

                                                 
17 Apêndice, p. 98, Tabela 3. 
18 FIES: Fundo de Financiamento Estudantil, programa do Ministério da Educação destinado a financiar a 
graduação na educação superior de estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitos na forma da Lei 
10.260/2001. (MEC, disponível em: <http://sisfiesportal.mec.gov.br/?pagina=fies> acessado em fevereiro de 
2015). 
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• Sobre o trabalho e / ou estágios. 

• Sobre as funções exercidas no trabalho e / ou estágios. 

• Importância do curso de design de interiores no currículo. 

• Sobre o crescimento pessoal e profissional do egresso do curso técnico. 

• Se existe diferença entre o egresso do curso técnico perante os colegas de 

graduação. 

• As disciplinas cujas facilidades foram perceptíveis. 

• Expectativas para o futuro. 

• Conclusão sobre o curso técnico em relação ao ensino superior.  

4.3 Análise dos temas que estruturaram os questionários e entrevistas.  

Os itens que compõem o corpo de questões das entrevistas foram agrupados por 

similaridade aos abordados nos questionários. Ao todo distribuímos em seis tópicos: perfil; 

instituição e cursos; escolha do curso técnico; busca do curso superior; conhecimentos 

adquiridos e desempenho na graduação; mercado de trabalho. Abrangendo assim o que trata os 

objetivos desta pesquisa: conhecer, identificar e verificar19. Com base nestes dados pudemos 

traçar um caminho para análise que nos permitiu buscar um entendimento mais profundo dos 

porquês indicados pelos egressos. Do porquê destes alunos terem escolhido cursar um ensino 

técnico como nível médio? (Intenção). De acordo com as respostas: entender o porquê destes 

alunos ingressarem em um curso superior após a formação no curso técnico, e assim, distinguir, 

compreender e verificar se houve transformações e qual o peso delas nestes sujeitos. 

  

                                                 
19 Lembrando aqui que os nossos objetivos são:  
Conhecer a real intenção dos alunos que buscam o ensino técnico de nível médio.  
Identificar os fatores que levam um aluno com formação profissional técnica de nível médio a procurar o ensino 
superior para o exercício da sua profissão.  
Verificar as transformações ocorridas nesses sujeitos no decorrer do ensino técnico de nível médio. 
Identificar o desempenho dos egressos que buscaram o ensino superior, se eles possuem um desempenho 
diferenciado em relação àqueles que ingressaram diretamente no curso superior. 
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5 ANÁLISE DE DADOS 

Embora esta pesquisa possua um caráter qualitativo, as informações obtidas por meio 

da participação dos egressos, permitiram a criação de gráficos, quadros e tabelas que ajudaram 

na visualização rápida das informações, facilitando a compreensão dos dados adquiridos. 

Separamos, portanto, as análises nos seguintes pontos: o perfil dos alunos que buscam 

o ensino técnico; as instituições e seus cursos; a escolha do curso técnico; a busca pelo ensino 

superior; os conhecimentos adquiridos e o desempenho na graduação e as questões pertinentes 

ao mercado de trabalho. 

5.1 O perfil dos alunos que buscam o ensino técnico. 

As questões iniciais dos cinco questionários abordaram os campos de identificação e 

gênero. Entre os participantes das entrevistas encontramos apenas 1 entrevistado do gênero 

masculino, sendo os outros três pertencentes ao gênero feminino. Em uma visão global, o maior 

índice de participação nos questionários foi do gênero feminino, com 72% no Questionário A, 

64% no questionário B, 61% no questionário D e 55% no questionário E. 

Figura 1 – Gráfico: questionário A, 
Questão 4. 

 

Figura 2 – Gráfico: questionário B, 
Questão 1. 

 

Figura 3 – Gráfico: questionário B, 
Questão 4. 

 
 

No quadro 1, do Questionário A, todos responderam a questão sobre a identidade de 

gênero. Das 64 respostas obtidas 46 são femininas e 18 são masculinos, ambos com idade 

predominante entre 20 e 25 anos. 

No questionário B, das 13 respostas obtidas, 7 foram femininas, 3 masculinas e 3 não 

se identificaram. A faixa etária dos egressos respondentes está entre 19 a 35 anos. Sobre a 

questão do anonimato obtivemos 3 respostas para anônimo e 10 para identificado. 

No questionário C as perguntas adquiriram um caráter de reafirmação perante o 

questionário anterior (Questionário B). Foi abordado aqui o porquê das escolhas feitas em 
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relação aos estudos no ensino técnico e se o conteúdo apreendido nele foi suficiente para o 

mercado de trabalho. 

O questionário C possuiu uma abordagem mais direta, sendo um questionário com 

apenas 8 questões que enfatizam o quesito das escolhas referente ao curso técnico e superior, e 

por isso não abordamos a questão do gênero. A questão sobre faixa etária foi trabalhada neste 

questionário de forma direta, questionando a idade, demonstrando ao final que mais da metade, 

55% dos respondentes, pertencem a faixa etária entre 20 e 29 anos. Nos demais questionários 

foi perguntada a data de nascimento dos egressos.  

Figura 4 – Gráfico: questionário C, Questão 2. 

 

Figura 5 – Gráfico: questionário C, Questão 3. 

 

A Tabela abaixo relaciona a idade e quantidade de respostas de todos os questionários: 

Tabela 2 – Panorama Geral de Idades e respostas. 

Questionários Mais de 36 De 35 a 26 De 25 a 16 Sem resposta Total por Questionário 
A 6 12 46 - 64 
B 2 3 5 3 13 
C 5 - 6 3 14 
D 3 7 29 15 54 
E 2 3 13 15 33 
Total idade 18 25 99 36 178 (total de respondentes) 

Verifica-se que dentre as 178 respostas totais20 mais de metade, 99, estão na faixa etária 

dos 25 aos 16 anos, um dado relevante sob o ponto de vista da continuidade dos estudos em um 

curso de graduação. 

Sobre a questão do anonimato, no Questionário D, com apenas 9 questões, obtivemos 

15 respostas sem identificação e 39 identificadas. Na questão sobre o gênero, 10 egressos não 

se identificaram, 33 são mulheres e 11 homens. 

                                                 
20 Houve alguns participantes que responderam a mais de um questionário 
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Figura 6 – Gráfico: questionário D, Questão 1. 

 

Figura 7 – Gráfico: questionário D, Questão 4. 

 

O entrevistado 2 chegou a mencionar essa questão de gênero, falando sobre um colega 

do curso de graduação que também cursou o técnico em Design de Interiores, 

[...] outros que fizeram design por outra instituição também ... é a eles que eu 
me igualo... [...] quando você vê alguém se sobressaindo [...] você vai ver ele 
estudou design de interiores, que nem um rapaz que se destaca muito na parte 
de 3D, na aula, o primeiro curso que ele fez na vida dele foi o design de 
interiores, e não existe esse preconceito de homem ou mulher fazer, né, ele é 
super tranquilo, ele é noivo, e tudo mais, [...] porque as vezes as pessoas têm 
preconceito do homem fazer o design de interiores, mas não tem nada a ver, 
se você ver o desenvolvimento do trabalho dele, é tão bom quanto o meu, [...] 
então realmente eu tenho um diferencial. (Entrevistado 2, Questionário D, 
Questão 29) 

Entre os participantes do Questionário E, 20 optaram por se identificar, enquanto 13 

preferiram manter-se no anonimato. Das respostas sobre gênero, obtivemos para Feminino: 18, 

Masculino 3 e 12 não responderam. 

Figura 8 - Gráfico: questionário E, Questão 1. 

 

Figura 9 - Gráfico: questionário E, Questão 4. 

 
 

5.2 Instituições e Cursos 

No quadro 6, do Questionário A, em relação às instituições a questão 6 apurou como 

respostas: Instituição 1 – 60 respostas. Instituição 2 – 2 respostas e outros – 2. 
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As instituições foram identificadas como 1 e 2 no sentido de preservar a identidade 

das respostas. 

Na questão 6 e 7, do Questionário B, mostradas no quadro abaixo, verificamos qual foi 

o curso técnico que estes 13 egressos frequentaram e em qual Instituição, aferindo-se que 2 

deles (B2 e B9) cursaram o Técnico em Edificações e os demais (11) Design de Interiores.  

Dos que cursaram Design de Interiores, 6 deles estudaram na Instituição 1 e os 5 outros, 

na Instituição 2.  

Figura 10 - Gráfico: questionário A, 
Questão 6. 

 

Figura 11 - Gráfico: questionário B, 
Questão 6. 

 

Figura 12 - Gráfico: questionário B, 
Questão 7. 

 

No quadro 6 do Questionário A, referindo-se a questão 7: quando ingressaram no curso 

técnico? 61 egressos colocaram a data de início, e 3 não responderam. Este quadro mostra, em 

gráfico, a distribuição dos egressos em relação ao semestre e ano de início do curso nas escolas 

pesquisadas. Percebe-se maior envolvimento nesta pesquisa entre os egressos do ano de 2012.  

Figura 13 - Gráfico: questionário A, Questão 7. 

 

Ainda sobre a época em que cursaram o ensino técnico, o quadro abaixo refere-se a 

questão 8: Mês e ano de conclusão do curso. Das 64 respostas, 3 não mencionaram data de 
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conclusão. Analisando as demais respostas, verificamos que a maior incidência de respostas 

foram dos concluintes do segundo semestre de 2013, sendo que dois desses egressos pertencem 

a instituição 2 (iniciando os estudos em fevereiro de 2011 e o outro em outubro do mesmo ano), 

os demais são concluintes da instituição 1. Comparando com o quadro 8 concluímos que os 

indivíduos que iniciaram no 1 semestre de 2012 findaram seus estudos no segundo semestre de 

2013. 

Figura 14 - Gráfico: questionário A, Questão 8. 

 

O questionário D foi aplicado de forma mais incisiva nos alunos que estavam cursando 

o técnico na Instituição 1, devido a isso, apenas um respondente apontou a Instituição 2. 

Nas questões 6 e 7, do Questionário D, sobre os cursos e instituições, 9 cursaram 

Edificações, e 45 Design de Interiores sendo que entre estes 45 está o único que estudou na 

Instituição 2, todos os demais cursaram o ensino técnico na Instituição 1. 

Figura 15 - Gráfico: questionário D, Questões 6 e 8. 
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 No gráfico acima está a relação de cursos e data início dos estudos dos respondentes 

egressos. Entre os que responderam este questionário apenas 1 iniciou seus estudos no segundo 

semestre de 2012, os demais começaram a estudar a partir de 2014, no segundo semestre 

entraram 19 estudantes, sendo 4 em Edificações e 15 em Design de Interiores; no primeiro 

semestre de 2015 entraram 15 alunos, onde 4 pertenciam ao curso de Edificações e 11 ao Design 

de Interiores; já no segundo semestre de 2015 foram 19 matriculas, 1 em Edificações e 18 em 

Design de Interiores.  

No questionário E, o curso de Design de Interiores obteve dos egressos 29 respostas e 

Edificações 4 respostas. Com exceção de um egresso todos os demais (32) estudaram na 

Instituição 1. Sobre quando iniciou o curso técnico, um egresso respondeu ter entrado no 

segundo semestre de 2009, outro no segundo semestre de 2011, 2 iniciaram no segundo 

semestre de 2012, 2 no primeiro semestre de 2013 e 1 no segundo semestre de 2013, 8 egressos 

entraram no primeiro semestre de 2014, 14 no segundo semestre de 2014, 1 no primeiro 

semestre de 2015 e 3 no segundo semestre de 2015. 

Figura 16 - Gráfico: questionário E, Questões 6 e 8. 

 

5.3 A escolha do Curso Técnico 

Conhecer a real intenção dos alunos que buscam o ensino técnico de nível médio, 

portanto, constatamos na questão 9, do Questionário A, que os participantes egressos, optaram 

pelo ensino técnico devido a dois fatores predominantes: conhecimento adquirido e o mercado 

de trabalho, conforme demonstra algumas respostas: 
A17: Para agregar conhecimentos para a faculdade. Curso Design de 
Interiores;  
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A53: Escolhi cursar Design de Interiores pois era o que mais se aproximava 
de Arquitetura logo que não podia fazer a faculdade naquele momento”. 

A19: Escolhi cursar o ensino técnico pois ele me qualificaria   rapidamente 
para o mercado de trabalho, com aulas práticas e dinâmicas, num espaço de 
tempo mais curto. E assim realmente aconteceu”  

A46 “para começar a trabalhar para fazer a faculdade de arquitetura, faço 
design de interiores”  

Esta última resposta (A46) mostrou um interesse duplo, ingressar no mercado de 

trabalho para custear o curso superior e desta forma a inserimos no quadro 2 na coluna1. As 

respostas foram divididas em três categorias no quadro abaixo, para um melhor entendimento 

do porquê destes egressos optarem pelo ensino técnico. 

Quadro 2 - Intenção sobre o curso técnico - Questionário A - Questão 9. 

1 - Como base para futuramente 
cursar a graduação. 

2 - Para ingressar no mercado de 
trabalho. Aperfeiçoamento 

profissional, 

3 - Outros motivos. 

A1; A2; A3; A4; A6; A7; A10; A11; 
A12; A15; A17; A20; A21; A23; A28; 
A30; A32; A33; A34; A36; A38; A41; 
A43; A44; A46*; A47; A49; A50; A51; 
A54; A55; A57; A58; A60; A61; A63; 
A64. 

A14; A16; A19; A22; A39; A40; A42; 
A53; A59. 

A5; A8; A9; A13; A18; A24; A25; A26; 
A27; A29; A31; A35; A37; A45; A48; 
A52; A56; A62. 

 

Os egressos tiveram total liberdade para darem suas respostas nesta questão pois ela 

não é uma questão de múltipla escolha, pelo contrário, trata-se de uma questão aberta. Dessa 

forma ao analisarmos as respostas verificamos que 37 delas mencionaram de alguma forma o 

desejo de conhecer o curso técnico para melhor se preparar para cursar o ensino superior 

posteriormente. “Escolhi Design de Interiores para ter uma base quando fosse fazer graduação 

de Arquitetura” (Questionário A, Questão 09, resposta A11). Desses, egressos 9 optaram pelo 

curso técnico para ingressarem no mercado de trabalho, e 18 deram outros motivos ou não 

mencionaram o porquê. 

O gráfico abaixo refere-se à numeração proposta no quadro 2 (acima) estabelecendo a 

porcentagem das respostas catalogadas como 1, 2 e 3. Ao lado encontra-se um gráfico das 

respostas da questão 10 onde os respondentes explicam se quando escolheram o curso técnico 

já possuíam em mente o curso superior. 
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Figura 17 - Gráfico: questionário A, Questão 9. 

 

Figura 18 - Gráfico: questionário A, Questão 10. 

 

Assim, referente a questão 10, observamos pelas respostas que quase todos (56 

respondentes), a exceção de alguns (8 respondentes21), já pensavam em fazer faculdade antes 

de entrar no curso técnico. 

“Sim, para se ter noção e facilitar o ingresso em tal faculdade” (Questionário 
A, Questão 10, Resposta A17).  

Destacamos mais algumas respostas, agora, dos que afirmaram que o curso técnico teve 

importância na escolha do curso superior: 
A57 - Sim, para ter certeza da escolha da área. 

A58 - Sim, sempre gostei de Arquitetura no primário. Cursar Design de 
Interiores era a única opção daquele momento por não haver condição 
financeira para ingressar na faculdade. (Questionário A, Questão 10). 

Um egresso respondeu que antes de ingressar no técnico não tinha certeza sobre a área 

de interesse, e durante o curso decidiu pela faculdade de Arquitetura e urbanismo.  
Sim, mas não na mesma área, foi através do curso técnico que defini a 
graduação que queria. ” (Questionário A, Questão 10, resposta A59). 

Na questão 9, do questionário E: O curso atingiu seus objetivos? 30 egressos 

responderam que sim, apenas a resposta do egresso D16 não foi inserida no quadro 3, mesmo 

tendo sido considerada como positiva nesta questão, o egresso afirma que no decorrer do curso 

mudou de opinião quanto ao ingresso no mercado de trabalho por se sentir “inseguro”: 
O curso é muito bom e possui ótimos profissionais que lecionam, porém 
inicialmente, meu objetivo era de me especializar e ingressar no mercado de 
trabalho, porém ao decorrer do curso, me senti um tanto insegura para exercer 
a função, pois na minha opinião, deveria haver mais oportunidade para o 
aprendizado prático, como por exemplo, um estágio. Contudo, decidi 
ingressar em um curso superior de arquitetura. (Questionário E, Questão 9, 
resposta E16) 

                                                 
21 Respostas de números: A8; A14; A18; A21; A22; A27; A31; A35 do questionário A, questão 10. 
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Vide as demais respostas no quadro abaixo: 

Quadro 3 - Objetivos Atingidos - Questionário E - Questão 922. 

Questão 9 
D1 Sim 
D2 Sim 
D3 Sim 
D5 Sim 
D6 Relativamente sim 
D7 Em sua maioria, sim. 
D8 Sim 
D9 Sim 
D10 Sim 
D11 Sim, até superou 
D12 Sim 
D14 Sim, aprendi até mais do que esperava. 
D15 Sim 
D17 Superou minhas expectativas 
D18 Sim, tudo que aprendi foi valido e pretendo aplicar no interesse do meu futuro. 
D19 Sim, e ultrapassou-os. 
D20 Atingiu bem mais que meus objetivos, em relação aos professores capacitados e atenciosos, em relação de 

matérias dadas que ao decorrer fui conhecendo meu dom. 
D21 Sim 
D22 Sim 
D23 O curso foi bem além do que eu esperava, minha concepção do curso era totalmente diferente da que tenho 

hoje. Aprendi muito com o curso de design de interiores. 
D24 Sim 
D25 Sim 
D26 Sim 
D28 Sim, pois com o curso eu passei a admirar mais essa área da construção civil, e fez com que eu me optasse 

pela faculdade de engenharia civil, e tudo isso devemos aos excelentes professores do curso de edificações, 
que eram sempre atenciosos e dedicados com seus alunos. 

D29 Sim 
D30 Sim, eu aprendi muita coisa. Com toda certeza cresci não só como uma profissional, mas como pessoa. 
D31 Muito. Mais que minhas expectativas. Um curso muito bom. 
D32 Sim 
D33 Sim 

Apenas 3 egressos, E4, E13 e E27 afirmaram que o curso não atingiu os objetivos 

esperados, desses egressos apenas o E13 cursou Design de Interiores, os demais cursaram 

Técnico em Edificações. O egresso E13 afirmou nas questões 10 e 11 que o ensino técnico em 

Design de Interiores ofereceu uma formação de Base para o ensino superior e respondeu que 

sua pretensão é cursar o ensino superior em Arquitetura e Urbanismo. (Questionário E, questões 

9, 10 e 11) 

A questão 923, do questionário D, por ser aberta, obteve respostas descritas de várias 

formas, no quadro abaixo as respostas foram divididas em três categorias:  

                                                 
22 Respostas transcritas na integra, sem correções gramaticais. 
23Questão 9 - Por que escolheu o ensino técnico? 
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Quadro 4 - Intenção sobre o curso técnico - Questionário D - Questão 9. 

1 - Como base para futuramente 
cursar a graduação. 

2 - Para ingressar no mercado de 
trabalho. Aperfeiçoamento 

profissional. 

3 - Outros motivos. 

D1; D2; D7; D9; D11; D13; D14; D15; 
D17; D18; D19; D21; D31; D34; D36; 
D37; D38; D40; D41; D43; D44; D45; 
D47; D49; D50; D52; D54. 

D3; D4; D6; D8; D10; D12; D16; D26; 
D29; D30; D33; D35; D39; D46; D53. 

D5; D20; D22; D23; D24; D25; D27; 
D28; D32; D42; D48; D51. 

Nos quadros abaixo demos prioridade para os respondentes do curso de design de 

interiores. 

Quadro 5 - Design de Interiores - Intenção: base para graduação24. 

1 - Como base para futuramente cursar a graduação 
D7 Para ter uma base para arquitetura e saber se é isso mesmo que eu gostaria de fazer 
D9 Pretendo fazer faculdade de arquitetura quando terminar o ensino médio, e como quero trabalhar na 

área voltada para decoração resolvi fazer o curso para ter uma base e já entrar na faculdade com algum 
conhecimento, além de ser um diferencial quando seguir minha carreira. 

D11 Escolhi esse curso pois, quero fazer arquitetura e urbanismo e sempre gostei muito de decoração e com 
o curso já iria iniciar a faculdade com noções mesmo que básicas, de como é o curso, porque o técnico 
nos permite isso. 

D13 Para complementar meu conhecimento Profissional, para futuramente me formar como arquiteta e 
técnica em Design de Interiores e assim ter meu escritório para desenvolver meu trabalho. 

D14 Ter um ensino prático e um direcionamento melhor para escolha de uma faculdade 
D15 Escolhi o ensino técnico para ter uma base para a faculdade e também para ver se era realmente essa 

profissão que eu queria seguir. 
D21 Escolhi o curso técnico para me ajudar a decidir que faculdade seguir. Quero cursar Arquitetura, então 

acredito que o curso irá me ajudar muito a ter uma ideia de como é a faculdade que escolhi. E para 
ingressar no mercado de trabalho na área que curso. 

D31 Escolhi o curso técnico de Design de Interiores como um complemento para a faculdade de Arquitetura 
que pretendo cursar futuramente. 

D34 Base para matérias em na faculdade de Arquitetura 
D36 Pois gosto muito de desenho e quis conhecer mais sobre o curso e quem sabe futuramente fazer uma 

faculdade de arquitetura. 
D37 Escolhi este curso por estar voltado para desenhos, decorações e arquitetura. Algo que me identifico e 

pretendo trabalhar na área, também desejo futuramente fazer faculdade de Arquitetura e Urbanismo. 
D38 Eu estava com ideia de cursar Arquitetura na faculdade, então resolvi entrar no curso para conhecer mais 

a área e ter certeza do que quero. 
D40 Sempre tive este desejo, pois vou fazer faculdade de Arquitetura, o curso foi uma maneira de testar se 

realmente era o meu desejo, e hoje vejo que realmente é. 
D41 Para uma preparação para a futura carreira de arquitetura que pretendo exercer. 
D43 Para decidir se continuaria nesta área e concluir uma futura faculdade nesta área 
D44 Para que através do preparo prático e do conhecimento técnico do curso de designer, eu possa ter uma 

noção do curso de arquitetura e das disciplinas que serão aplicadas. 
D45 Por ser uma base para o ensino superior que escolhi. 
D47 Escolhi o ensino técnico, para ter uma noção básica quando entrar em uma faculdade, fazendo com que 

se torne mais fácil de entender alguns conteúdos. 
D49 Porque eu gosto de desenhar e pretendo cursar arquitetura 
D50 Cursar faculdade de arquitetura, trabalhar com Design 
D52 Desejo cursar o ensino superior em arquitetura 
D54 Meu sonho é cursar arquitetura, e esse curso me prepara para a faculdade 

                                                 
24 Respostas transcritas na integra, sem correções gramaticais. 
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Quadro 6 - Design de Interiores - Intenção: Para ingressar no mercado de trabalho25. 

2 - Para ingressar no mercado de trabalho. Aperfeiçoamento profissional. 
D3 Queria uma formação com qualidade e rápida que logo me direcionasse ao mercado de trabalho. Escolhi 

o curso porque sempre me identifiquei com essa área 
D4 Para ter uma boa qualificação e estar preparada para o mercado de trabalho sem, necessariamente, 

precisar passar por uma graduação. 
D6 Para começar a trabalhar no ramo escolhido e cursa a faculdade com o ganho do trabalho 
D8 Iniciei o curso com a intenção de atuar no mercado de trabalho, porém conforme o andamento, me 

interessei em cursar a faculdade de arquitetura, por ter interesse em aprofundar os conhecimentos e ter 
uma formação superior 

D10 Porque, pretendo ser um profissional e atuar na área no mercado de trabalho 
D12 Escolhi porque gosta da área de decoração e porque meu marido atua na área da construção civil. Meu 

objetivo é ter mau escritório próprio e também fazer o curso de edificações para complementar esse. 
D16 Em termos de tempo é mais rápido, apesar de ter a parte teórica, ele é muito prático o que nos ajuda na 

formação para o mercado de trabalho. 
D29 Porque quero seguir essa carreira. 
D33 Eu escolhi o ensino técnico por ser um ensino no meu ponto de vista mais rápido e tem um aprendizado 

melhor mesmo que é em pouco tempo, e minhas reais intenções e formar e trabalhar na área. E não fazer 
o curso por fazer, então estou aproveitando cada momento e aulas do curso, para muito em breve ser 
um bom profissional. E sobre a escolha do curso foi algo que sempre me chamou atenção, e que eu gosto. 
Só me arrependo de não ter iniciado o estudo na área antes 

D35 Gosto de decoração e desenho, tenho como objetivo melhorar meus desenhos e projetar bons ambientes 
D39 O ensino técnico é mais rápido e mais "especifico". Além de nos colocar em prática como no mercado de 

trabalho 
D46 Desejo trabalhar nessa área 
D53 Escolhi, pois, estudo de manhã o ensino médio e tive a oportunidade de passar na prova de um curso que 

quero me qualificar e gosto muito, abriu portas para um currículo melhor para mim um curso excelente 
 
Quadro 7 - Design de Interiores - Intenção: Outros motivos26. 

3 - Outros motivos. 
D5 Escolhei esse curso por gostar bastante da profissão e por ser técnico. 
D22 Porque oferece o curso que tinha vontade de fazer 
D23 Escolhi o curso técnico para aprender sobre a profissão e conhecer melhor assim aprendendo os 

fundamentos. 
D24 Por ser um curso de curta duração e ter um nível de capacitação tão bom e reconhecido quanto aos 

demais ensinos. 
D25 Escolhi o ensino técnico para aprimorar meus conhecimentos e conhecer mais a profissão tanto de 

designer como de arquitetos, para assim decidir qual caminho seguir. 
D27 Por ter um término rápido e ter mais prática 
D32 Conhecimentos em decoração e associar com Design de Interiores com Sustentabilidade 
D42 Para conhecer mais sobre a área de atuação de um arquiteto e Design 
D48 Gosto muito de desenhos e me interessei pela área. 
D51 Não escolhi o curso para futuramente seguir carreira, ao contrário de muitos, mas sim porque me 

interessei pelo curso como um hobby. 

Nas respostas observamos que 27 egressos, dos cursos de Design de Interiores e 

Edificações, escolheram o curso técnico como forma de preparo para a graduação, embora em 

algumas respostas apareça a intenção do ingresso rápido no mercado de trabalho, levamos em 

consideração nesta classificação a intenção de maior importância, como por exemplo a resposta 

do egresso D9 no Questionário D, Questão 09. 

                                                 
25 Respostas transcritas na integra, sem correções gramaticais. 
26 Idem 
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Pretendo fazer faculdade de arquitetura quando terminar o ensino médio, e 
como quero trabalhar na área voltada para decoração resolvi fazer o curso para 
ter uma base e já entrar na faculdade com algum conhecimento, além de ser 
um diferencial quando seguir minha carreira. (Questionário D, Questão 09) 

 Outras respostas para a mesma questão deixaram evidente a intenção primeira de atuar 

no mercado de trabalho: 
D6 - Para começar a trabalhar no ramo escolhido e cursa a faculdade com o 
ganho do trabalho; 

D26 - Quero ingressar no mercado de trabalho, ter uma qualificação técnico 
ajuda e eu adoro essa área da construção civil e também pretendo fazer uma 
faculdade futuramente de engenharia ou arquitetura.  

A resposta D8, demostra inicialmente o desejo de atuar no mercado, mas com o decorrer 

do curso o egresso foi mudando sua opinião:  
D8 - Iniciei o curso com a intenção de atuar no mercado de trabalho, porém 
conforme o andamento, me interessei em cursar a faculdade de arquitetura, 
por ter interesse em aprofundar os conhecimentos e ter uma formação superior 
(Questionário D, Questão 09)  

Classificamos estas respostas como pertencentes a categoria: Ingressar no mercado de 

trabalho. Foram 15 os egressos que disseram ter escolhido o curso técnico com o propósito de 

possuir uma profissão e atuar na área com o termino de seus estudos, ainda assim, desses 

egressos 3 mostraram o interesse de também ingressar em uma universidade para dar 

continuidade em seus estudos.  

Entre as respostas classificadas como: Outros Motivos, destacamos as respostas dos 

egressos D25 e D42:  
D25 - Escolhi o ensino técnico para aprimorar meus conhecimentos e 
conhecer mais a profissão tanto de designer como de arquitetos, para assim 
decidir qual caminho seguir. 

D42: Para conhecer mais sobre a área de atuação de um arquiteto e Design. 
(Questionário D, Questão 09)  

 Estas repostas evidenciam a escolha do curso com o propósito de conhecer melhor as 

áreas (Design de Interiores e consequentemente saber a diferença com a Arquitetura e 

Urbanismo) para poderem escolher com mais segurança suas carreiras. 
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Na questão 1027, do questionário E, os egressos responderam se o curso técnico 

apresentou uma formação mais voltada para o mercado de trabalho ou os preparou para o curso 

superior, e na questão 1128 eles disseram qual é sua intenção após a conclusão do curso técnico. 

Figura 19 - Gráfico: questionário E, Questão 10. 

 

Figura 20 - Gráfico: questionário E, Questão 11. 

 

Entre os egressos que responderam este questionário, o maior número de respostas foi 

a de que o curso técnico preparou melhor os alunos para o ingresso em um curso superior, 18 

respostas, os demais, 15 egressos, responderam que o curso técnico ofereceu uma formação 

apropriada para o mercado de trabalho. Desses 15 egressos, 9 responderam na questão seguinte 

que desejam dar continuidade em seus estudos ingressando em um curso superior, destes 9, 5 

desejam o curso de Arquitetura e Urbanismo. 

Entre os egressos que responderam este questionário, na questão 11, a intenção que 

obteve mais respostas foi a cursar um ensino superior após a conclusão do curso técnico, 27 

egressos pretendem ingressar em uma universidade, desses egressos, 21 optaram pelo curso de 

Arquitetura e Urbanismo. 

As intenções dos egressos entrevistados sobre o curso Técnico em Design de 

Interiores: 
Os entrevistados foram questionados sobre as suas intenções em relação ao curso 

técnico em Design de Interiores.  As respostas demonstram que os quatro entrevistados não 

escolheram o curso técnico em Design de Interiores com o foco exclusivo no mercado de 

trabalho, os entrevistados 1 e 4 pensavam em fazer Engenharia, e o curso técnico foi o meio 

que encontraram para se decidirem quanto a graduação que fariam. Entrevistado 2 queria a 

                                                 
27 Questão 10 - A formação que este curso ofereceu é: a). Apropriada para o mercado de trabalho. b) Base para o 
ensino superior. 
28 Questão 11- Você pretende: a). Cursar ensino superior (arquitetura); b). Cursar ensino superior (Outros); c) 
Trabalhar na Área. 
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confirmação da área que escolhera, e o entrevistado 3, apesar da resposta um pouco vaga, 

também relacionou o curso técnico a uma confirmação do seu gosto pela arquitetura. 

Na verdade assim, eu entrei meio que de “gaiato” no design porque eu fui com 
uma mãe de um amigo meu, ela ia inscrever o filho dela [...] eu vi que oferecia 
o curso de design de interiores, foi quando despertou meu interesse em querer 
fazer o curso [...] já sempre tive uma vontade por trás, porque quando a gente 
é menor, assim criança, a gente não sabe discernir muito bem o que a gente 
quer fazer, mas até então eu queria fazer engenharia civil porque eu achava 
que na verdade arquitetura era engenharia civil, porque eu não tinha o 
conhecimento da arquitetura, e o design de interiores, [...] era uma forma de 
eu estar dentro do meio e foi quando eu entrei. (Entrevistado 1, Questão 6). 

Minhas intenções era que o design abrisse minha mente, pro que eu queria pro 
futuro, era pra confirmar uma coisa que eu já levantava dentro de mim né, eu 
tinha uma noção de que eu gostava daquilo mas o design era mais pra eu ver 
dentro da área mesmo como que era isso de fato. (Entrevistado 2, Questão 5). 

A... eu gostava dessa área de ... quando eu entrei eu tinha a visão de desenhos 
de criação, relacionado a casas ... ai eu gostei, foi um pouco do que eu pensei 
até mais do que eu pensei, eu acho que... a gente pensa muito em decoração, 
e eu gostei muito que pelo menos pra nossa turma eu vi como foi mais na parte 
de criação mesmo , de arquitetura, do que de design, então eu gostei bastante. 
(Entrevistado 3, Questão 7). 

Decidir o meu curso, o que eu ia fazer de faculdade, eu entrei justamente assim 
né... quando eu fui entrar eu realmente não tinha nem muito interesse na área 
e ai minha mãe me pressionou porque eu queria fazer engenharia civil, e minha 
mãe me pressionou pra eu fazer o curso, eu entrei no curso e ai acabei indo 
parar na arquitetura eu tinha feito só seis meses o curso e decidi fazer 
arquitetura, então... (Entrevistado 4, Questão 7). 

Mesmo com o intuito de conhecer melhor a área e decidir pela graduação, o ingresso no 

mercado de trabalho também esteve presente na resposta do entrevistado 1, quando questionado 

sobre suas intenções e expectativas durante o desenrolar do curso técnico. Nesta questão 

confirmou ter a vontade de ingressar rapidamente no mercado, pois precisaria de uma fonte de 

renda para custear a faculdade: 

Então assim, eu entrei assim meio que assustado né, porque eu não sabia muito 
bem o que seria e como seria, mas as minhas intenções era aprender ali o 
máximo que eu pudesse né e ver se realmente era aquilo que eu queria e o que 
iria me oferecer e eu também queria já um trabalho então já entrei no design 
já pensando que eu começaria a trabalhar na área desde aquele momento, que 
foi o que aconteceu um pouco mais tarde, mas a minha perspectiva era essa, 
de já ter um conhecimento, quando eu entrasse na arquitetura eu já teria algo 
a mais para oferecer ao mercado. (Entrevistado 1, Questão 7). 

Para confirmar seus interesses a seguinte pergunta foi feita: 8 - E quando você entrou 

no design então a sua intenção já era de cursar arquitetura ou era primeiro de trabalhar? 
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Resposta: “Não, era entrar na arquitetura posteriormente, só que eu precisaria trabalhar para 

poder entrar na faculdade, então era um meio, eram assim, eram duas coisas em prol de uma. ” 

(Entrevistado 1, Questão 8). 

Nesta mesma categoria as respostas das outras três egressas penderam para o lado do 

conhecimento adquirido, a Egressa Maria Júlia enfatizou a questão do preparo para o mercado 

de trabalho:  

Durante o curso eu fiquei bastante folgada eu aprendi muita coisa que eu não 
fazia ideia que existia o curso realmente agregou muito não só no design, mas 
em diversas coisas, assim, o curso foi me ensinando o que é ser um 
profissional também, né, 'vai te dando essa noção, né, eu nunca tinha estudado 
nada depois do ensino médio e a gente começa a amadurecer a mente pro 
mercado de trabalho [...] (Entrevistado 2, Questão 6) 

A resposta do entrevistado 3 para a questão 1029, vai de encontro com a afirmativa de 

entrevistado 2 ainda na questão 630, levando a resposta para a questão do ensino-aprendizagem. 

O entrevistado 4 nas questões 14 e 15 também teceu comentários sobre a forma de ensino, mas 

explorou o lado da paixão despertada no curso, que o fez mudar de ideia e optar pela graduação 

em Arquitetura e Urbanismo. 
Sim, principalmente agora, depois do primeiro ano da faculdade, eu parei pra 
pensar e falei que o curso foi realmente a melhor coisa porque eu aprendi 
coisas no curso que até hoje eu não aprendi na faculdade e o jeito que a gente 
aprendeu foi muito bem explicado, todas as materiais eu não tenho o que 
reclamar. (Entrevistado 3, Questão 10). 

[...] a questão do ensino era muito completo os professores sempre em cima 
dando respaldo e nós tínhamos dois professores, um ensinando, um dando 
suporte, então, tipo, não tinha problema em aprender, não aprendia quem não 
queria, realmente era uma coisa muito completa assim, que eu nunca tinha tido 
essa experiência antes. (Entrevistado 2, Questão 6) 

Outras perguntas foram feitas com o intuito de confirmar a escolha do Curso técnico 

pelo egresso, se eles tinham como principal intenção trabalhar ou ingressar no curso superior? 

Na Tabela 3 (p. 98) estão relacionadas as questões feitas aos entrevistados sobre esta escolha. 

O entrevistado 1 respondeu na questão 931: “Isso, era eu adquirir conhecimento, poder trabalhar 

na área e depois cursar arquitetura. ”. O entrevistado 2, na questão 10, deixou claro que sua 

intenção era apenas adquirir conhecimentos para posterior ingresso no curso superior e não 

                                                 
29 Durante o curso de design, o que você achou do curso, as suas intenções foram sendo atendidas com o desenrolar 
do curso? 
30 E durante o curso de design, o que você achou e quais eram as suas intenções no desenrolar do curso? O que 
você achou dele e qual a sua evolução? 
31 9 - Você iria aproveitar para se preparar para a faculdade de arquitetura e também já ingressar no mercado de 
trabalho? 
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pensava em trabalhar na área, “Por enquanto era só... no momento era só pra ter certeza do que 

eu queria e já... em agregar conhecimento, eu não pensava em trabalhar”. Já o entrevistado 3, 

nas questões: 8, 9, 12 e 13, demonstrou que seu interesse era tanto confirmar seu desejo pelo 

curso de Arquitetura, adquirir conhecimento para o ingresso no curso superior e também 

trabalhar na área de design: 

8 - (Pesquisadora) Você já tinha a intenção de fazer arquitetura ou não? 
(Entrevistado 3) Tinha. 

9 - (Pesquisadora) Você já pensou no design, pensando na faculdade de 
arquitetura depois? 
(Entrevistado 3) Sim, porque eu pensei que eu queria arquitetura, mas como 
eu não tinha certeza exatamente do que era ... eu falei assim: eu acho que isso 
vai me ajuda a dá uma entendida. 

12 - (Pesquisadora) Quando você entrou no design, como eu já perguntei, a 
sua intenção era só pra... como um preparo para a faculdade de arquitetura ou 
você também pensava no mercado de trabalho? 
(Entrevistado 3) Mercado de trabalho, 

13 - (Pesquisadora) Qual era o principal? 
(Entrevistado 3) A, no momento eu acho que era mais a busca do 
conhecimento, em segundo o mercado de trabalho.  

Entrevistado 4 optou pelo curso técnico através de uma intervenção de sua mãe, o curso 

ajudou a definir sua escolha em relação ao curso superior, a princípio a egressa desejava cursar 

Engenharia Civil, mas o técnico ascendeu nela a paixão pela Arquitetura, e ela então se decidiu 

pelo curso:   

8 - (Pesquisadora) Então na verdade antes de fazer o design você pensava na 
engenharia? 
(Entrevistado 4) Pensava em fazer engenharia civil. 

9 - (Pesquisadora) E o que te fez mudar de ideia? 
(Entrevistado 4) Eu acho que eu gostei muito assim, da parte de desenhos, 
parte de projeto, mas do que a parte de cálculos, e que assim... eu sempre 
gostei dessa coisa de plantas... que eu fazia um curso que tinha desenho 
técnico, alguma coisa, mas eu... Ai eu decidi que eu gostava mais era de 
desenhar mesmo, não da parte chata... 

10 - (Pesquisadora) Qual que seria a parte chata? 
(Entrevistado 4) A parte de cálculos mesmo. 

24 - (Pesquisadora) Você tinha a intenção de primeiro trabalhar quando entrou 
no design? 
(Entrevistado 4) Não. 

25 - (Pesquisadora) Seu foco era decidir o curso? 
(Entrevistado 4) Era, meu foco era decidir o curso da faculdade, porque nem 
posso dizer que é design de interiores, também a minha área, assim, mas, 
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trabalhar na área, nunca tinha pensado, sempre falei: vou acabar o design, vou 
fazer a faculdade e depois trabalhar com, assim, a função da faculdade né, vou 
ser arquiteta... 

26 - (Pesquisadora) Então pode-se dizer que você escolheu um curso técnico 
pensando primeiro em definir uma graduação? 
(Entrevistado 4) Isso. Exatamente. 

27 - (Pesquisadora) Ter certeza em qual área que você quer atuar? 
(Entrevistado 4) Exatamente.  

5.4 A busca pelo ensino Superior 

Identificar os fatores que levam um aluno com formação profissional técnica de nível 

médio a procurar o ensino superior para o exercício da sua profissão. 

Na questão 11, do Questionário A: Qual seu curso e qual a faculdade? ” Das 64 

respostas obtivemos: 

Quadro 8 - Curso superior escolhido. Questionário A - Questão 11. 

34 Arquitetura e Urbanismo 
13 Engenharia Civil 
3 Design de Interiores (graduação) 
2 Direito 
1 Publicidade e Propaganda 
1 Pedagogia 
1 Enfermagem 
1 Curso Superior de Tecnologia (CST) em Design de Produto 
1 Curso Superior de Tecnologia Gestão de RH 
1 Administração 
1 Química 

Os demais não estão em nenhum curso superior. Portanto 53,125%, mais da metade 

optaram pelo curso de arquitetura e urbanismo, desses estudantes, 28 cursaram o design de 

interiores, 2 edificações, 1 cursou os dois técnicos, 1 fez técnico em administração e 2 não 

responderam; e 20,32% a faculdade de Engenharia civil, vale salientar que dos 13 que 

escolheram engenharia civil 9 cursaram o técnico em edificações e 3 o design de interiores e 1 

cursou ambo os técnicos. Destes números podemos depreender que o curso técnico em Design 

de Interiores direcionou o seu público para o curso superior em Arquitetura e Urbanismo, 

enquanto o curso técnico em edificações é mais procurado por quem pretende cursar Engenharia 

Civil. 
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Na questão 12, Questionário A: Caso tenha cursado 

ensino técnico, ele foi um fator determinante na escolha do 

Curso Superior? Destacamos que mais da metade responderam 

que o ensino técnico influenciou na escolha do curso superior. 

Das 64 respostas, 46 responderam afirmativamente e 16 

discordaram e 2 não responderam. 

Cabe, nesta questão, analisar as respostas dos alunos 

que negaram a influência do curso técnico na escolha do curso 

superior.  

Figura 21 - Gráfico: questionário A, 
Questão 12. 

 

Dos 16 que discordaram, 11 desses egressos estão empregados, sendo, que apenas 1 não 

trabalha na sua área de formação; 9 desses egressos consideraram o curso técnico importante 

na conquista do emprego, sendo que desses, 6 atribuíram máxima importância. Verificando o 

quadro 9, analisamos que 9 egressos escolheram o curso técnico por outros motivos, e apenas 

3 escolheram para se preparar para o curso superior e 4 para ingressar no mercado de trabalho.  

Quadro 9 – Intenção: a influência do curso técnico - Questionário A - Questão 9. 

1 - Como base para futuramente 
cursar a graduação. 

2 - Para ingressar no mercado de trabalho. 
Aperfeiçoamento profissional, 

3 - Outros motivos. 

A10; A17; A58 A19; A22; A42; A53; A5; A8; A24; A25; A26; A27; A37; 
A48; A52; 

 Verifica-se que, apesar do fato de discordarem que o curso técnico tenha influenciado 

na sua formação superior, 3 deles confirmam a escolha pelo técnico como forma de preparo 

para o curso superior e estão cursando Arquitetura e Urbanismo.  

A17 - Para agregar conhecimentos para a faculdade. Curso Design de 
Interiores;  

A58 - Escolhi cursar Design de Interiores pois era o que mais se aproximava 
de Arquitetura logo que não podia fazer a faculdade naquele momento. 
(Questionário A, Questão 9).  

Conclui-se que o curso técnico não os influenciou na escolha porque já almejavam o 

curso superior antes. Dos outros 4 que disseram ter escolhido o curso técnico para ingressar no 

mercado de trabalho, destacamos a resposta abaixo: 

Escolhi cursar o ensino técnico pois ele me qualificaria rapidamente para o 
mercado de trabalho, com aulas práticas e dinâmicas, num espaço de tempo 
mais curto. E assim realmente aconteceu. (Questionário A, Questão 9, 
Resposta A19). 

Sim
71%

Não
26%

Sem 
resposta

3%
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Desses egressos que escolheram o técnico para o rápido ingresso no mercado de trabalho 

e negaram sua influência na escolha do curso superior, 3 estão no curso de Engenharia Civil e 

1 na Engenharia Agronômica; este último egresso deu respostas um pouco contraditórias para 

as questões 9 e 10 pois, mencionou ter escolhido o curso técnico para prepara-lo para o mercado, 

mas pensava em fazer graduação antes e mudou de ideia com o decorrer do curso, conclui-se 

que o curso técnico o ajudou a definir a área de graduação que gostaria de cursar. O egresso 

A53 que está no curso de Engenharia Civil, mencionou o fator profissional na questão 9, mas, 

disse ter escolhido o técnico como forma de preparo para a graduação na questão 10. No quadro 

abaixo relacionamos as respostas destes 2 egressos por se destacarem dos demais apresentando 

respostas contraditórias: 

Quadro 10 - Comparativo de dois egressos nas questões 9, 10 e 11. Questionário A32. 

 9 - Porque você escolheu cursar o ensino 
técnico? Qual foi o curso escolhido? 

10 - Antes de fazer o curso 
técnico você pensava em fazer 
graduação 

11 - Qual seu curso e qual 
a faculdade? 

A42 Para me qualificar profissionalmente. 
Escolhi Design de Interiores. 

Sim, pensava em fazer 
Arquitetura e Urbanismo, porem 
acabei mudando no final 

Engenharia Agronômica, 
Centro Universitário 
Moura Lacerda. 

A53 É um curso com duração reduzida mais 
abrange o foco na carreira que se pode 
ter. Técnico em edificações. 

Sim, escolhi o curso técnico para 
ter uma melhor noção da área 
que pretendo obter a graduação 
que é engenharia civil. 

Engenharia civil, Moura 
Lacerda 

No quadro 11 verificamos as respostas de 8 dos 16 egressos que negaram a influência 

do curso técnico como fator determinante na escolha do curso superior; estes egressos deram 

outros motivos, que não o preparo para a graduação ou entrada no mercado de trabalho, em 

relação a intenção ao curso técnico e sobre a graduação. 

Quadro 11 – Intenções: curso técnico e Graduação. Questionário A - Questões 9 e 1033. 

 9 - Porque você escolheu cursar o ensino técnico? 
Qual foi o curso escolhido? 

10 - Antes de fazer o curso técnico você pensava em 
fazer graduação 

A5 Pelo curto período, pois já tinha feito faculdade Sim, cursei antes a graduação 
A8 Edificação-técnico em transações imobiliárias- tec. 

em informática- tec. informática para internet 
Não 

A24 Edificações Sim, interesse pelo curso 
A25 Edificações Sim, iniciei os dois cursos juntos, achei o técnico um 

ponto a mais no meu currículo 
A26 Para retornar aos estudos após 45 anos Sim 

 
A27 Meu ensino técnico foi integrado ao ensino médio, 

no Instituto Federal, minha prioridade era o ensino 
Médio, que era mais avançado do que em uma 
escola pública comum. 

O curso técnico do qual sou formado (Técnico em 
Agroindústria) não influenciou em minha decisão do 
curso de graduação. Porém, alguns conhecimentos 
adquiridos me ajudaram em determinadas 
disciplinas. 

                                                 
32 Respostas transcritas na integra, sem correções gramaticais. 
33 Idem 
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A48 Para mudar a área de atuação e seguir novas 
carreiras acadêmicas, escolhi Design de Interiores, 
sou formado em Enfermagem 

SIM, fui direto para a graduação 

A52 Design de Interiores Sim, escolhi design porque já estava com a opção de 
graduação em arquitetura e urbanismo 

O que podemos concluir sobre a questão 12 é que dentre os egressos que negaram a 

influência do curso técnico sobre a escolha do curso superior, alguns já haviam feito sua escolha 

em relação a graduação, um afirmou ter mudado de ideia durante o curso, caindo em 

contradição, e os demais mencionaram motivos diversos ou, que não envolviam um curso 

superior, ou ainda, que já haviam cursado. 

Os egressos entrevistados teceram considerações em relação ao curso técnico em 

design de interiores perante o curso superior em Arquitetura e Urbanismo, nestas considerações 

eles foram categóricos quanto ao preparo para o ingresso no curso superior, destacando seus 

desempenhos diferenciados em relação aos colegas que ingressaram diretamente na 

Arquitetura.  
O curso de design de interiores foi fundamental, é, porque ele me fez adquirir 
muita maturidade pra chegar preparado na faculdade e ali eu tive todo o apoio 
dos professores, então já cheguei assim, já procurando ter afinidade com os 
professores porque eu sei que o curso oferece muito, mas o aluno, ele se 
oferece muito mais, então você sendo amigo do professor ele sempre vai te 
dar um apoio pra você ir além, e além, e além, eu acho que sempre tive 
afinidade com todos os meus professores do curso técnico e também isso 
ajudou a ser, na faculdade, assim, quando eu entrei na faculdade, a ser muito 
mais fácil, e então, o curso técnico, assim, ele foi fundamental, por isso que 
eu sinto saudade até hoje né, porque não tem como. (Entrevistado 1, p. 112, 
Questão 30) 

Eu acho que quem tiver a oportunidade de fazer, Josy, é...é assim... 
principalmente aqui pelo Instituição 1que é uma coisa assim pública, assim, 
disponível a qualquer pessoa, abre o horizonte da pessoa, trata a mente da 
pessoa,  quebra paradigmas, tabus que a gente tinha, as vezes com relação a 
uma coisa, conforme eu com formas, eu fugia de certas formas, depois de ver 
o design, trabalhar com as coisas, eu consigo trabalhar com formas mais 
orgânicas, que eu não trabalhava. (Entrevistado 2, Questão 37) 
Que todo mundo deveria fazer o design antes de fazer arquitetura, 
principalmente como a gente fez, eu não sei se em outros lugares é assim, mas, 
é a base inicial. (Entrevistado 3, Questão 33). 

Me acrescentou muito por causa desse primeiro contato, a parte de projeto. É, 
me acrescentou porque quando... aqui é muito mais detalhado, muito... 
começa do básico, a gente tem muita base pra faculdade. Então, é, coisa que 
eu não vi na faculdade ainda e que eu sei que vai fazer muita diferença essa 
matéria arquitetura de interiores, não posso dizer hoje ainda porque eu não 
tive a matéria, mas, tenho certeza que vai fazer muita diferença, o curso. 
(Entrevistado 4, Questão 53). 

O Entrevistado 4, fala do curso de Design e dos resultados perante a faculdade em outras 

questões: 
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15 - (Pesquisadora) Assim, no último módulo, como você se sentia? 
(Entrevistado 4) Ah... que eu queria fazer isso né... que...  Assim eu ... acho 
que eu cresci muito aqui... tudo que ... eu falo que quem entrou na faculdade 
de arquitetura sem passa por alguma coisa antes, sofre bastante... e aqui eu já 
sentia.... Quando eu tava no ultimo modulo, eu já tava no segundo semestre 
da faculdade, então eu já tinha... eu me sentia um pouco evoluída em relação 
ao resto das pessoas na faculdade. 

16- (Pesquisadora) Quando você entrou na faculdade? 
(Entrevistado 4) Eu entrei na faculdade quando eu comecei o segundo modulo 
aqui.... 

17 - (Pesquisadora) Então no começo de 2012? 
(Entrevistado 4) No começo de 2012 eu entrei na faculdade, então ... e eu já 
... já... assim... depois que eu passei por aqui... eu nem discuto .... Todo mundo 
devia passar por esse curso antes de fazer arquitetura... porque assim a parte 
de desenho a gente não tem nada muito especifico na faculdade, tudo que eu 
aprendi de desenho foi aqui, então assim, até ter feito em paralelo, porque meu 
primeiro ano de faculdade, que e o básico de desenho, eu tava fazendo em 
paralelo com as coisas aqui, então ... foi perfeito, eu acho que evoluiu muito. 

18 - (Pesquisadora) Assim, mesmo você entrando na faculdade, enquanto você 
ainda estava cursando o segundo modulo, você sentia muita facilidade na 
faculdade?  
(Entrevistado 4) Senti. (Entrevistado 4, questões 15, 16, 17 e 18) 

5.5 Conhecimentos adquiridos e desempenho na graduação. 

Verificar quais foram as transformações ocorridas nesses sujeitos no decorrer do ensino 

técnico de nível médio; e também, se estas transformações, resultantes dos conhecimentos 

adquiridos, contribuíram para um desempenho diferenciado nestes alunos. 

Analisando as questões 1334 e 1435, do questionário A, 

observa-se que apenas 2 egressos consideraram que o curso 

técnico não lhes proporcionou um desempenho diferenciado em 

relação aos colegas do curso superior, e daqueles que não 

fizeram o curso técnico; 6 egressos deram outras respostas 

como, não cursaram o ensino técnico na mesma área do curso de 

graduação escolhida ou não estão frequentando nenhum curso 

superior.  

Figura 22 -  Gráfico: questionário A, 
Questão 13. 

 
As demais respostas (56) foram afirmativas nestas questões, os egressos apontaram o 

seu bom desempenho em relação aos demais colegas com respostas como: 

                                                 
34 13-Você sente que seu desempenho na graduação é diferente dos demais colegas que não cursaram o ensino 
técnico? Por quê. (Questionário A) 
35 14-Você sente facilidades em quais áreas? Você considera essas facilidades resultado do curso técnico? 
(Questionário A) 

Sim
88%

Não
3%

Outros
9%
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“A6 - Sim, o curso é uma prévia do que tem na faculdade, além de que quem 
faz o curso tem bem mais facilidade e compreensão das matérias, já que o 
técnico é ensinado passo a passo e na faculdade é mais simplificado. Falo isso 
porque executo trabalhos acadêmicos com alunos que não fizeram o curso e 
eles encontram mais dificuldades que me foram tiradas durante o técnico; 
A33- sim.  Grande parte dos alunos não sabem nem o que é um material 
técnico e nem como utiliza-lo. Na faculdade tudo é muito teórico em sua 
maioria mas os professores exigem coisas que quem não fez um curso técnico 
ou não leu algum livro sobre desenho arquitetônico ou planta ou até mesmo 
algo sobre o autocad36 terão as mínimas condições de realizar o projeto. ” 
(Questionário A, Questão 13). 

O entrevistado 1 respondeu a questão 13 do questionário A: 
“Sim, pois o ensino técnico te prepara para o mercado de trabalho que anda 
competitivo. Quando ingressei no curso de graduação já possuía muito 
conhecimento e habilidade para lidar com várias situações do curso. Já possuía 
todas as noções das disciplinas cursadas, e mesmo hoje indo para o terceiro 
ano tudo o que aprendi no curso técnico reflete em minha vida, tanto 
acadêmica quanto profissional. ” (Questionário A, Questão 13, Resposta do 
Entrevistado 1, classificado como A30).  

No quadro 12, do questionário B, compara-se as respostas em relação ao ensino de 

graduação, relacionando as questões 7 (Instituição), 11, 12 e 1337. 

Quadro 12 - Comparativo das questões 7, 11, 12 e 13; Questionário B38. 

Egresso Instituição Questão 11 Questão 12 Questão 13 
B1 1 Não Quero cursar, mas não 

posso no momento 
Estou cursando pois senti a necessidade de 
melhorar os conhecimentos que não foram 
aprofundados no ensino técnico. 

B2 1 Não   
B3 1 Sim  Estou cursando para aprofundar meus 

conhecimentos  
B4 2 Não Quero cursar, mas não 

posso no momento  

B5 2 Não Quero cursar, mas não 
posso no momento  

B6 2 Não Quero cursar, mas não 
posso no momento  

B7 2 Não Não tenho interesse 
em cursar   

B8 2 Não Quero cursar, mas não 
posso no momento  

B9 1 Sim  Estou cursando para aprofundar meus 
conhecimentos  

B10 1 Não Quero cursar, mas não 
posso no momento 

Ainda não estou cursando 

B11 1 Sim  Estou cursando para aprofundar meus 
conhecimentos  

B12 1 Sim  Estou cursando para aprofundar meus 
conhecimentos  

B13 1 Sim  Estou cursando para aprofundar meus 
conhecimentos  

                                                 
36 Software gráfico utilizado para execução de desenhos técnicos. 
37 Questão 11 - Está cursando algum curso de bacharelado 
Questões 12  e 13 - Caso Não esteja cursando, responda quais afirmativas estão corretas 
38 Respostas transcritas na integra, sem correções gramaticais. 



79 
 

De acordo com a análise do quadro 12 verificamos uma separação nítida em relação 

as instituições, mesmo com a contradição da primeira resposta (do egresso B1), os demais 

egressos da Instituição 1, 5 dos 8 respondentes, estão cursando a graduação para ampliarem 

seus conhecimentos, estão trabalhando nas suas áreas de formação e cursam a graduação, os 

outros 3 não estão empregados e também não cursam o ensino superior. 

Em relação aos egressos da Instituição 2, as respostas foram unanimes em não estarem 

cursando nenhuma graduação no momento, e analisando o quadro 12, verificamos que todos 

estão inseridos no mercado de trabalho na área em que realizaram seus estudos técnicos. 

No quadro 13 estão relacionadas as questões, 4 e 539, do questionário C, pertinentes à 

escolha do curso técnico pelos egressos, e especificamente o Design de Interiores. 

Quadro 13 - Comparativo das questões 4 e 5 - Questionário C40. 

Egresso Questão 4 Questão 5 
C1 Porque senti que precisava me 

reciclar, aprendi desenhar na mão, 
precisava aprender no computador. 

Fiz Técnico em Edificações, mas desde que formei só trabalhei 
como designer 

C2 Mais rápido do que uma faculdade e 
o nível de ensino é tão bom quanto. 

Porque gosto da área 

C3 Para poder ter mais conhecimento da 
profissão que escolhi desde sempre. 

Sempre quis fazer arquitetura, e vi no design de interiores uma 
alternativa de já estar no meio da minha futura profissão, e 
também já seria um conhecimento a mais, uma especialização 
e aprofundamento que me daria base para começar a trabalhar 
na área antes da faculdade, e também possuir conhecimento 
para entrar no curso de arquitetura preparado. 

C4 Aprendizagem antes da faculdade de 
Arquitetura 

Proximidade com o curso de graduação superior 

C5 Por ter ligação com o meu curso de 
Arquitetura e urbanismo 

Relação com arquitetura 

C6 Para ter a certeza que gostava da área Porque meu marido e engenheiro... nós queríamos trabalhar 
juntos. 

C7 Pensei em começar pelo técnico Gostava de desenha e de decoração 
C8 Por não conseguir fazer uma 

faculdade. 
É um curso que gosto. 

C9 Contato direto com a profissão, você 
tem uma visão melhor do que do é 
necessário. 

Organização e o belo. 

C10 Por ser mais rápido e especifico. Uma paixão antiga 
C11 Disponibilidade Área de identificação 
C12 Porque não tem superior nessa área 

na minha cidade 
Porque transformar sonhos, mudar ambientes é magnífico 

C13 Rápido, Pratico e Barato Sempre trabalhei na área de móveis: restaurador, montador e 
com vendas de ferragens para móveis! Paixão por decorar e 
projetar o sonho das pessoas! 

C14 Por ser mais rápido, mas mesmo 
assim existe uma graduação. 

Pelo amor as artes plásticas. 

Neste quadro ficou claro a característica que os egressos atribuíram ao curso técnico, 

sempre tecendo um paralelo entre o curso técnico em Design de Interiores com a Graduação 

                                                 
39 Questão 4- Porque escolheu cursar um ensino técnico de nível médio? Questão 5- Porque o Design de Interiores? 
40 Respostas transcritas na integra, sem correções gramaticais. 
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em Arquitetura e Urbanismo. Muitos indicaram ter optado pelo técnico pelo (pré) conhecimento 

que iriam adquirir para posterior inserção na graduação.   
Sempre quis fazer arquitetura, e vi no design de interiores uma alternativa de 
já estar no meio da minha futura profissão, e também já seria um 
conhecimento a mais, uma especialização e aprofundamento que me daria 
base para começar a trabalhar na área antes da faculdade, e também possuir 
conhecimento para entrar no curso de arquitetura preparado. (Questionário C, 
Questão 5, resposta C3). 

Na questão 8, do questionário C: Você deseja continuar seus estudos? Por quê? As 

respostas, embora descritas de diversas formas, demonstram sempre a vontade de ampliar os 

conhecimentos e melhorar a posição profissional:  

C1 - Sim, apenas para ter um diploma de nível superior. 

C13 - Sim. Para poder me aprimorar em diversas áreas e agregar outros nichos 
de mercado no trabalho. (Questionário C, Questão 8) 

A questão: Existe diferença entre o egresso do curso técnico perante os colegas de 

graduação? Foi amplamente explorada nas entrevistas, para esta questão as respostas foram 

unanimes: 
Não só, é habilidade, conhecimento, agilidade, praticidade, porque o curso de 
design de interiores te ensina a ser muito prático também, porque é um curso 
técnico, você esta ali fazendo, você não esta vendo uma aula pra depois fazer, 
então eu sinto sim que eu estou assim não é pouco não, é coisa de 70 por cento. 
(Entrevistado 1, Questão 27). 

Eu sinto bastante, bastante diferença, e outros que fizeram design por outra 
instituição também ... é a eles que eu me igualo... né, quando você vê alguém 
se sobressaindo ele ... você vai ver ele estudou design de interiores, que nem 
um rapaz que se destaca muito na parte de 3D, na aula, o primeiro curso que 
ele fez na vida dele foi o design de interiores, e não existe esse preconceito de 
homem ou mulher fazer né, ele é super tranquilo, ele é noivo, e tudo mais, 
assim, porque as vezes as pessoas têm preconceito... do homem fazer o design 
de interiores, mas não tem anda a ver, se você ver o desenvolvimento do 
trabalho dele, é tão bom quanto o meu, assim lá na parte de, tipo assim, de um 
conhecimento a mais  né então realmente eu tenho um diferencial. 
(Entrevistado 2, Questão 29) 

Sim, principalmente  nessa parte de conhecimento, e ainda eles... falam assim, 
porque por coincidência, três pessoas que fizeram na mesma sala, a gente caiu 
na mesma sala da arquitetura, então, o pessoal vê a gente com aqueles olhos 
assim, elas são as designers, então assim, eles veem que a gente tem uma 
facilidade maior, nosso trabalhos saem um pouco melhor, assim porque a 
gente medita amais e a gente já sabe, então enquanto eles estão buscando 
entender o que é, como a gente já sabe a gente já ta fazendo, então isso 
facilitou muito.  (Entrevistado 3, Questão 28) 

Sinto, muita diferença, principalmente no começo, agora o pessoal já começa 
a acompanhar um pouco mais, mas nos dois primeiros anos da faculdade, todo 
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mundo amava fazer grupo comigo, era uma coisa assim... justamente por 
causa dessa parte de desenho, porque é uma coisa que você tem que aprender 
sozinho, pela faculdade, quem entra na faculdade sem ter feito nenhum curso 
tem que pega livros e aprender sozinho, porque se depender de aula, de 
professor, na faculdade não sabe, então quanto a isso fez muita diferença sim, 
eu percebia em relação, até hoje, eu acho que eu ainda tenho muito mais base 
que o pessoal da minha turma. (Entrevistado 4, Questão 40) 

Fica claro o desempenho diferenciado dos egressos do curso técnico em Design de 

Interiores perante os colegas que ingressaram diretamente no curso superior em Arquitetura e 

Urbanismo. 

Os egressos entrevistados descreveram quais disciplinas cujas facilidades foram 

perceptivas, são várias as disciplinas mencionadas: 

Assim, as disciplinas que envolvem estruturas ou cálculo estrutural, é mais 
complicado né porque envolve coisas que não tem nada a ver, mas em relação 
as outras, todas, todas as disciplinas eu sinto que estou a frente sempre, as 
disciplinas de história, de projetos, de materiais, tecnologia, tudo. 
(Entrevistado 1, Questão 28). 

Destaca-se aqui algumas mencionadas por mais de um egresso: Tecnológicas, Desenho 

técnico e história.  
Por conta do software de autocad eu tive muita facilidade na parte de 
urbanismo, porque a gente tinha que trabalhar com muitos mapas, fazer 
desenhos, é locação de algumas coisas lá, então por conta da parte da 
tecnologia que o curso de design me ofereceu isso eu levei de letra [...] a parte 
de desenho, é, tinha que fazer, as vezes, o desenho muito mais complexo de 
telhado, sabe tesoura, tudo aquelas coisas de madeira, e tal, mas tipo, pra mim 
era mais novo o conceito de estrutura, não o conceito de desenho, como 
trabalhar angulo, trabalhar compasso, transferidor, essas coisas tudo, ficou 
muito fácil [...] foi muito tranquilo, assim... primeiro ano inteiro da faculdade, 
a conceptualização de formas, desenho, representação, conceito de arquitetura 
e tudo, isso basicamente o design me forneceu tudo. [..] inclusive a história, 
uma coisa que eu não mencionei, a história da arte e da arquitetura e 
urbanismo, aqui foi história da arte e do mobiliário, mas praticamente tudo, 
você ia vendo e você já consegui identifica, numa pintura, numa escultura o 
período, eu já sabia, isso, eu já sabia decifrar isso, e história se perdura até 
esse ano, entendeu? (Entrevistado 2, questões 27 e 30). 

[...] os primeiros trabalhos foram muito mais fáceis, até maquete; maquetes 
você vê que tem muita gente que sofre, com aqueles negocinhos assim, a gente 
aprendeu muito, muitas técnicas de cortes, muita coisa então acho que facilita 
muito, pôr na escala, tem gente que não sabe colocar uma geladeira na escala, 
então, isso facilitou bastante, circulação... tudo... acessibilidade [...] 
(Entrevistado 3, Questão 30). 

O Entrevistado 4 descreve nas questões 40 a 48 as disciplinas que foram vistas e as que 

facilitaram os novos aprendizados, menciona também as relações interpessoais trabalhadas no 

design através dos trabalhos que eram feitos em grupos, essa experiência foi levada para a 
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faculdade e para o setor profissional. Ela fala do desenho como principal facilitador dos novos 

aprendizados. (Entrevistado 4, questões 40 a 48). 

5.6 Questões sobre o mercado de trabalho. 

É pertinente tecermos uma análise dos egressos e o mercado de trabalho pois, partimos 

da premissa, mesmo que isso se altere com a conclusão da análise destes dados, de que o curso 

técnico está totalmente voltado para o mercado de trabalho. Dessa forma algumas questões 

referentes a emprego, área de atuação, conhecimentos exigidos nas funções exercidas, entre 

outras questões, foram abordados nos questionários.  

Os gráficos 23 e 24 expõem o panorama da questão 

15, do questionário A, sobre a situação atual dos participantes, 

comparando primeiro os egressos que estão trabalhando e os 

que estão desempregados, depois em um quadro mais 

detalhado demonstramos as categorias profissionais que estão 

inseridos. 

 

 Figura 23 - Gráfico: questionário 
A, Questão 15. 

 
Figura 24 – Gráfico: questionário A, Questão 15. 

 
 

Entre os 42 egressos que estão inseridos no mercado de trabalho, a questão 16 (se o 

emprego é na área de formação?) 34 egressos responderam que sim, estão trabalhando na 

mesma área de sua formação acadêmica 
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Figura 25 - Gráfico: questionário A, Questão 16. 

 

Figura 26 - Gráfico: questionário A, Questão 17. 

 
 

Na questão 1741 os 34 egressos, que disseram estar trabalhando na sua área de formação, 

descreveram os locais onde trabalham, 28 egressos estão inseridos em escritórios de arquitetura, 

engenharia, design de interiores e construtoras, lojas de revestimentos, decoração e móveis 

planejados, marcenaria e Museu de arte, os demais (6) estão inseridos em outros setores. Dentre 

esses 6, todos consideraram trabalhar em áreas pertencentes a sua formação, algumas respostas 

demonstram que os estes egressos cursaram vários técnicos dentre eles o técnico concernente a 

sua área de atuação, como é o caso da resposta A8; outros egressos que responderam este 

questionário cursaram outras áreas, como o A35 e A56 atuando profissionalmente nas mesmas. 

Os demais se contradisseram ao afirmarem estar atuando dentro da área do curso técnico no 

qual se formaram. 

Quadro 14 - Comparativo entre as questões: 9, 15, 16 e 1742. 

 Situação 
profissional atual 

O emprego é na 
área de formação? 

Qual tipo de empresa que 
trabalha? 

Porque você escolheu cursar o 
ensino técnico? Qual foi o curso 
escolhido? 

A8 Empregado sem 
Carteira Assinada 

Sim Corretor de imóveis Edificação-técnico em 
transações imobiliárias- tec em 

informática- tec informática 
para internet 

 
A11 Estagiário (a) Sim Escola Profissionalizante - 

Área Jurídica 
Escolhi Design de Interiores 

para ter uma base quando fosse 
fazer graduação de Arquitetura. 

A25 Empregado com 
Carteira Assinada 

Sim Instituição financeira Edificações 

A34 Empregado com 
Carteira Assinada 

Sim Licenciamentos Ambientais Aprender ferramentas na área 
da construção civil. Edificações 

A35 Empregado com 
Carteira Assinada 

Sim Clínica de Medicina 
Ocupacional 

Técnico de Segurança do 
Trabalho 

A56 Empregado com 
Carteira Assinada 

Sim HCRP/ ASSESSORIA DE 
COMUNICAÇÃO 

Mecânico geral, e técnico de 
maquinas industriais, gosto de 

consertar coisas 

                                                 
41 17- Qual tipo de empresa que trabalha? 
42 Respostas transcritas na integra, sem correções gramaticais. 

Sim
81%

Não
19%

Na sua área
80%

Fora da sua área
20%
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Na questão 18, concluímos que o curso técnico foi importante na conquista do emprego 

para a maioria dos egressos respondentes da pesquisa no questionário A, com 51 respostas 

afirmativas para a questão 18, sendo 30 respostas para ‘máxima’ importância; 18 para ‘parcial’; 

3 para ‘mínima’; 3 para ‘sem importância’ e 10 para ‘não estou empregado’. 

Figura 27 – Gráfico: questionário A, Questão 18. 

 

Devido à pouca participação de egressos da instituição 2 no questionário A, criamos o 

questionário B, neste questionário as questões de números, 7, 8, 9 e 1043 são referentes ao perfil 

profissional e questionam se o egresso está empregado, se o emprego é na mesma área em que 

estudou e qual a importância do curso técnico na conquista do emprego. 

Quadro 15 - Comparativo das questões 7, 8, 9, 10; Questionário B44. 

Egresso Instituição Questão 8  Questão 9 Questão 10 
B1 1 Não   
B2 1 Não   
B3 1 Sim Sim Importante 
B4 2 Sim  Importante 
B5 2 Sim Sim Imprescindível  
B6 2 Sim Sim Imprescindível  
B7 2 Sim Sim Importante 
B8 2 Sim Sim Imprescindível  
B9 1 Sim Sim Importante 
B10 1 Não Sim Imprescindível  
B11 1 Sim   
B12 1 Sim Sim Imprescindível  
B13 1 Sim Não Ajudou 

                                                 
43 Questão 7 - Em qual Escola cursou o ensino Técnico? 
Questão 8 - Está empregado atualmente?  
Questão 9 - Se está empregado, seu trabalho é na mesma área de seu curso técnico? 
Questão 10 - Se estiver empregado, qual nível de relevância você dedica ao curso Técnico? 
44 Respostas transcritas na integra, sem correções gramaticais. 
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Das 13 respostas, 4 foram negativas em relação à condição de estar empregado; dos 9 

egressos empregados, 8 trabalham na mesma área do curso, destes, 5 proveem da Instituição 2.  

As questões 14, 15 e 1645, do questionário B, relacionadas no quadro 16 procuram 

demonstrar sob a ótica do egresso quais conteúdos abordados nos cursos técnicos são mais 

importantes no mercado de trabalho, se esses conteúdos foram bem trabalhados durante o curso 

e se possuem alguma consideração a fazer. 

Quadro 16 - Comparativo das questões 7, 14, 15 e 16; Questionário B46. 

Egresso Instituição Questão 14 Questão 15 Questão 16 
B1 1 Criatividade Sim Professores especializado em Design 
B2 1 Experiência Não  
B3 1 Conteúdos práticos 

como canteiro de 
obras e visitas 
monitoradas a 
obras 

Segurança em obra se adquire 
no trabalho, ele foi 
amplamente abordado 
considerando o tempo do 
curso. 

Seria bom haver uma introdução nas 
aulas sobre o BIM, tema que na 
minha época de curso não era 
abordado, mas que será exigência 
do mercado de trabalho em breve. 

B4 2 Conhecimento e 
experiência 

Sim Curso muito bom e prepara bem os 
alunos para o mercado de trabalho. 

B5 2 Parte Técnica Sim Ótimo 
B6 2 Abordagem 

correta do cliente 
Foi abordado porem quanto 
mais informação sobre o 
assunto melhor 

Foi mais do que eu esperava! 
Melhor investimento que fiz até o 
momento 

B7 2 Conhecimento Sim  
B8 2 Experiência Sim Índico para todos do ramo 
B9 1 AutoCad * Sim Apenas que ele foi ótimo! 
B10 1 AutoCad * Sim Ótimo 
B11 1 Desenvolver e 

instigar a criação e 
trabalhar em 
grupo. 

Sim, me sinto segura e sim, ele 
foi amplamente abordado no 
meu curso técnico. 

Acho essencial que as pessoas 
interessadas nessa área, façam o 
curso antes de algum outro curso 
acadêmico. 

B12 1 AutoCad * Sim; foi com esse conteúdo 
dado no curso que consegui o 
meu primeiro emprego. E com 
a base que tive no curso 
técnico pude ter várias 
oportunidades, e conseguir 
ser a profissional e sou hoje. 

Não 

B13 1 Fácil manipulação 
de software 

Sim  

*AutoCAD – Software Gráfico utilizado no desenvolvimento de desenhos técnicos 

Na questão 6, do questionário C: No seu trabalho você sente que tudo que aprendeu é 

suficiente na execução de suas tarefas? O Egresso responde de maneira a confirmar algumas 

das respostas do questionário anterior (Questionário B, Questões 14 e 15). 

                                                 
45 Questão 14 - Qual o conteúdo que você considera que seja de extrema importância para o mercado de trabalho? 
Questão 15 - Você se sente seguro quanto a este conteúdo? Ele foi amplamente abordado no seu curso Técnico? 
Questão 16 - Você tem alguma consideração a fazer sobre o curso? 
46 Respostas transcritas na integra, sem correções gramaticais. 
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Quadro 17 - Comparativo das questões 6 e 7; Questionário C47. 

Egresso Questão 6 Questão 7 
C1 Uso tudo que aprendi, porem faltam 

algumas coisas como programas 
específicos como promob, vdmax. 

No meu caso foi suficiente, pois abri uma empresa e tenho tido 
sucesso. 

C2 Sim Já aprendi no curso técnico 
C3 Sim, sempre fui muito bem instruído 

pelos meus professores do curso 
técnico, e hoje, no terceiro ano de 
faculdade ainda sinto uma imensa 
facilidade para com todas as 
atividades propostas, exceto na área 
de exatas. O curso de design abriu 
minha cabeça para muitas coisas, e 
até hoje sinto seus reflexos! 

O curso técnico me proporcionou uma base sólida para que eu 
pudesse entrar no mercado de trabalho, como aconteceu. No 
segundo semestre de curso já estava empregado, e fiquei na 
empresa por 3 anos, ou seja, tempo para cursar design duas 
vezes. Hoje estou em outro trabalho pois pelo meu preparo 
oportunidades melhores apareceram! 

C4 Sim, com certeza Não, mas dá total suporte às pessoas que desejam fazer uma 
faculdade ou melhor aprimoramento em determinar profissão 
que já exerce. 

C5 Sim, aprendi mais do que na 
graduação 

Um curso de graduação enriquece ainda mais o design de 
interiores 

C6 Sim Não. Acho o curso suficiente. 
C7 Não Aprendi muita coisa na pratica e o curso superior ia me trazer 

mais conhecimento 
C8 Acho, que poderia ser de dois anos o 

curso técnico. 
Os professores que tive são ótimos, mas as condições que eles 
dão aula é precária fazem o que pode. 

C9 Sim Talvez para constar no currículo sim, mas estou satisfeita com o 
técnico. 

C10 Não, é necessária constante 
atualização de conhecimentos e 
técnicas,   

Acho importante, mas o técnico te dá uma boa base. 

C11 As vezes sim Pode ser complementado 
C12 Ainda não exerço Não 
C13 Não Não conheço algum curso superior, pelo menos na minha 

região, que me ofereça vantagens para a área! 
C14 Sim. É suficiente para exercer a função de designer, mas gostaria de 

me agregar mais com arquitetura. 

O quadro 17 relaciona as questões 6 e 748 para tecer um paralelo ante as possíveis 

necessidades perante o mercado de trabalho, sobre a continuidade dos estudos em um curso 

superior. Ao questionar se o conteúdo apreendido no curso técnico é suficiente para a execução 

das tarefas profissionais e se o aluno acha necessário dar continuidade aos estudos para ingresso 

no mercado de trabalho, estamos na verdade, explorando as questões relativas ao porquê do 

egresso optar pela continuidade ou não dos seus estudos, se o ingresso na graduação teve como 

fator determinante o mercado de trabalho ou, se foi o desejo de aprofundamento dos 

conhecimentos que fez o egresso seguir pelo caminho do ensino superior. 

Das 14 respostas, 9 afirmaram que não existe a necessidade da graduação para o 

mercado de trabalho da área de design de interiores, respostas como “Aprendi muita coisa na 

                                                 
47 Respostas transcritas na integra, sem correções gramaticais. 
48 Questão 6 - No seu trabalho você sente que tudo que aprendeu é suficiente na execução de suas tarefas?  Questão 
7- Você acha necessário ingressar em um curso superior para poder trabalhar? 
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pratica e o curso superior ia me trazer mais conhecimento” (Questionário C, Questão 7, 

Resposta C7) demonstram a determinação do egresso em desejar a ampliação dos 

conhecimentos adquiridos, e respostas como: “Não, mas dá total suporte às pessoas que desejam 

fazer uma faculdade ou melhor aprimoramento em determinar profissão que já exerce.” 

(Questionário C, Questão 7) demonstram a vontade de alterar mudar de profissão. 

Sobre trabalho ou estágio e as funções exercidas pelos entrevistados: embora tenham 

enfatizado que seus interesses no curso técnico era o de adquirir conhecimento na área para 

posteriormente cursar Arquitetura e Urbanismo, os egressos entrevistados estão inseridos no 

mercado de trabalho, com exceção do Entrevistado 3 que é contratado como funcionário, os 

outros três fazem estágios em escritórios de arquitetura e construtoras na cidade de Ribeirão 

Preto. Atuam na área de interiores, demonstrando o preparo que adquiriram no curso técnico. 

Vide as questões relativas na Tabela 3 (p. 98).  

12 - (Pesquisadora) E o que você fazia lá no trabalho?  
(Entrevistado 1) primeiramente eu comecei a desenvolver cenários, então eu 
fazia uma planta, um esquema, com base no material que a gente tinha, ou 
seja, os móveis, e eu fazia uma planta de distribuição desses móveis no espaço 
de acordo com a câmera que já vinha pré-definido com outro setor da empresa. 
Aí eu definia aquele espaço com as cores que iriam compor o ambiente e aí 
eles fotografavam e eu produzia também, além de posicionar os móveis, eu 
produzia os móveis com objetos, então quando tinha um rack eu colocava os 
objetos no rack, ou numa estante, enfim, cabeceira. (Dando sentido de etc).  

15 - (Pesquisadora) Você criava o cenário?  
(Entrevistado 1) Criava, e porque na verdade eu achava que era até um déficit 
da empresa, porque eu já poderia estar ali fazendo, então eles prepararam um 
(eu: funcionário) é, cara que já trabalhava com computação gráfica só pra 
fazer isso, então ele não tinha noção, então era o que acontecia, que muitas 
vezes voltava pra correção, por ele não ter o conhecimento ali na hora. 

16 - (Pesquisadora) Conhecimento de decoração, design de interior? 
(Entrevistado 1) De decoração que eu já tinha, até mesmo de disposição, assim 
conceitos básicos que só quem estuda na verdade sabe né. E foi isso. 
(Entrevistado 1, questões 12, 15 e 16). 

O egresso: Entrevistado 2 e o Entrevistado 4 trabalham em construtoras atuando na parte 

de arquitetura de interiores: 

[...] eu tinha autonomia pra pedir pra desfazer o apartamento inteiro que fosse 
se não estivesse de acordo com o padrão de qualidade da construtora [...] e eu 
fiz toda a decoração do escritório, eu escolhi tinta, escolhi o mobiliário que 
faltava eu defini tudo pra está montando o escritório porque antes a gente não 
tinha escritório, era um container, então eu já fiz uma coisa melhor pra ta 
recebendo um cliente pra ta fazendo elaboração de contrato era uma coisa mais 
formal, antes era uma coisa bem informal. (Entrevistado 2, questões 12 e 13) 
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O Entrevistado 4 descreve os locais onde trabalhou e fala da importância do curso 

técnico em Design de Interiores na conquista desses empregos: 

28 - (Pesquisadora) E quando você começou a trabalhar na área? 
(Entrevistado 4) Em 2013, eu comecei a fazer estágio em um escritório de 
arquitetura, e que ela só trabalha com interiores, a Andrea Esteves, né, e foi... 
eu fiquei lá dois anos só trabalhando com interiores e paisagismo.  

29 - (Pesquisadora) E depois? 
(Entrevistado 4) Ai, agora, eu fiquei dois anos, e um pouco lá, e agora eu to 
trabalhando na construtora na Biuld, eu trabalho no setor de personalização, 
então, interiores também, mas...  (Risos). 

31 - (Pesquisadora) Quando você entrou na Andréa Esteves, no seu currículo, 
o curso de Design contou? 
(Entrevistado 4) Conto muito, quando eu entrei la uma estagiaria tinha 
acabado de sair, e ela tinha feito também o curso de design e a minha chefe 
mesmo falo, a Andréa Esteves, quando eu fiz a entrevista, que ela sentiu muita 
diferença com a esta estagiaria anterior, quando ela contratou ela, que ela 
também tinha o curso de design justamente na parte de desenho de 
detalhamento que já teve um primeiro contato, que na faculdade nessa área de 
interior a gente não tem, eu vou ter  matéria de arquitetura de interiores agora 
no nono semestre, começo do ano que vem, não tive nada de interiores, então 
assim, pra esse escritório dela que era interiores contava muito isso, ter feito 
o curso. (Entrevistado 4, questões 8, 9, 12 e 13). 

Já o Entrevistado 3 é funcionário na loja de design de interiores atualmente: 

14 - (Pesquisadora) E qual foi o primeiro lugar que você começou a trabalhar?  
Entrevistado 3) Aqui.  

15 - (Pesquisadora) Aqui na Florence? 
(Entrevistado 3) "Gesto afirmativo" 

16 - (Pesquisadora) Quando você entrou aqui? 
(Entrevistado 3) Eu entrei em janeiro de 2012. 

17 - (Pesquisadora) E quais são suas funções aqui? 
(Entrevistado 3) Sou projetista, faço o 3D de todos os ambientes todos...  e 
assim, a gente mexe com construção né, pega plantas de arquitetos, a gente 
vê, a gente desenha elas no promobi de novo, faz a planta e depois faz o 3D. 
(Entrevistado 3, questões 14, 15, 16 e 17). 

Sobre o crescimento pessoal e profissional dos egressos do curso técnico, os 

entrevistados, com exceção do Entrevistado 449, responderam como o curso de Design de 

Interiores repercutiu em suas vidas: 

18 - (Pesquisadora) E que o design mostrou para você? 

                                                 
49 Esta pergunta não entrou em sua entrevista dada a enorme quantidade de questões e também devido ao fato da 
entrevistada já ter relatado em outras perguntas o efeito do design em sua relação com o trabalho e com a faculdade. 
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(Entrevistado 1) O design só afirmou, eu tive muitas dificuldades no design, 
pensava em desistir todo semestre (risos), mas graças a Deus que eu não 
desisti... (Entrevistado 1, Questão 18). 

23 - (Pesquisadora) O que o design de interiores abriu para você em relação a 
mercado de trabalho e em relação a faculdade? 
(Entrevistado 2) Bom, primeiro, tipo assim, eu não sabia nada, não tinha, eu 
sabia de observar, nunca de trabalhar, o design ele me ensinou a toma uma 
visão tridimensional de um espaço, uma coisa que eu, eu olhava pra uma 
planta, às vezes, e eu não conseguia imaginar aquilo, hoje, depois logo do 
design, eu olhava pra uma planta, bastava estar especificado a altura do pé 
direito e aquilo lá já virava um ambiente na minha cabeça. (Entrevistado 2, 
Questão 23) 

22 - (Pesquisadora) O que o curso de design mostrou pra você sobre o mercado 
de trabalho, sobre conhecimento, sobre formação pessoal? 
(Entrevistado 3) Olha, eu cresci bastante, eu aprendi assim, que, em relação a 
construção a gente aprendeu muita coisa, medidas, ergonomia, a, tem bastante 
coisa assim que a gente vê no dia a dia e eu falo, tudo que eu aprendi lá eu não 
consigo esquecer, eu sempre to na faculdade e eu lembro... to fazendo um 
projeto a mão, eu lembro de como eu fazia lá, de como eles ensinaram, então 
eu acho que assim, que tudo que foi passado lá eu uso no dia a dia, tudo. 
(Entrevistado 3, Questão 22) 

Entretanto, é necessário conhecer a relação existente entre a sociedade e o ensino 

técnico para tecer qualquer análise que nos conduza às respostas para todas as inquietações aqui 

pertinentes, por isso, Machado (2007) em seu estudo procurou elucidações cabíveis ás questões 

do ensino técnico: 
[...] foram buscados dados com relação aos papéis do Ensino Médio e do 
Técnico de nível médio [...] considerando que, quanto à relação entre a 
formação básica e profissional, e seus respectivos conteúdos curriculares e 
percursos formativos, há perspectivas e projetos diferentes que expressam 
concepções de trabalho, de sociedade e de educação pautadas por princípios 
político-filosóficos divergentes, com paradigmas historicamente construídos 
e ressignificados no presente. (MACHADO, 2007, p. 121). 

Manfredi (2002) conclui, que na sociedade brasileira existem três formas de 

pensamentos paralelos referente às questões do ensino técnico. Há aqueles que, dentro da 

vertente histórica, tratam o ensino técnico como uma atitude compensatória e assistencialista 

por parte do governo àqueles desafortunados e desvalidos da sorte; em contrapartida, existem 

os que defendem o ensino técnico, no âmbito econômico e político, como forma de propiciar 

ao país mão de obra qualificada e especializada dentro dos ditames da racionalidade técnico-

instrumental conduzindo a nação ao desenvolvimento por meio das mudanças e inovações do 

modelo econômico vigente; e à margem destas duas linhas de pensamento existem os que 

defendem o ensino técnico como uma formação de trabalhadores e sujeitos coletivos e 

históricos, vinculando a formação técnica com uma “sólida base científica, numa perspectiva 
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social e histórico-crítica, integrando a preparação para o trabalho à formação de nível médio”, 

na mesma direção entende-se a formação para o trabalho “como uma das dimensões educativas 

do processo de formação humana” (MANFREDI, 2002, p. 57). 

Diferente de outros países, o ensino técnico no Brasil possui o caráter compensatório, 

uma forma de compensar a precariedade do ensino obtido ao longo da vida estudantil dos 

brasileiros de classe média e classe média baixa. Essa linha de pensamento mais comum 

compensatória e assistencialista é seguida pela linha de produção, ou seja, garantir a mão de 

obra necessária para o modelo econômico vigente. 

Contemporaneamente a sociedade mudou sua forma de pensar o trabalho, focando 

agora a formação de um sujeito capaz de se adequar às constantes transformações causadas 

pelas inovações tecnológicas. O sujeito ao se formar deve possuir características que o 

possibilitem a se adequar e se adaptar neste contexto mais veloz em que vivemos, onde a 

sociedade agora opera no capitalismo do trabalho imaterial. “Os trabalhadores da era do 

trabalho imaterial devem ser flexíveis e capazes de exercer um controle sobre si constante, 

readaptando-se às novas normas com a mesma rapidez com que as fábricas se readaptam à 

fabricação de novos produtos” (SARAIVA, 2013, p.20). 

A linguagem toyotista, para Kuenzer (2005), expõe um discurso onde homens e 

mulheres devem ser “flexíveis, capazes de resolver problemas novos com rapidez e eficiência, 

acompanhando as mudanças e aperfeiçoando-se permanentemente” (KUENZER, 2005, p. 93), 

assim, as vertentes da educação vigoram em relação ao mercado. “As práticas inscritas no modo 

de produção capitalista acentuam cada vez mais a separação entre trabalhadores e dirigentes, 

ente trabalho intelectual e trabalho instrumental. ” (KUENZER, 2005, p. 91).  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final pudemos observar que, na prática, o que encontramos hoje, é a procura, dos 

jovens, por caminhos que possam conduzi-los ao ensino universitário. Aqueles antigos 

“desvalidos da sorte”, que hoje são caracterizados como “classe média baixa”, no decorrer de 

seus estudos, na grande maioria em colégios públicos, frutos de estratégias educacionais como 

a “empurroterapia 50” não encontraram recursos suficientes para prover sua entrada e 

permanência no ensino superior, sendo, portanto, levados a buscar caminhos alternativos. 

Encontram no Ensino Técnico de Nível Médio uma forma de se chegar a universidade mais 

fortalecidos no saber e, também, de garantir a sua permanência por meio do trabalho e, 

consequentemente, alcançar a formação desejada obtendo o grau de Bacharel. 

Por se tratar de uma pesquisa, cujo foco foi o ensino de nível técnico no Brasil, não se 

pode negar a questão do preconceito que ainda persiste em relação ao trabalho técnico. O sonho 

de uma graduação ainda permeia o desejo de formação de boa parte da população nacional. 

Percebemos que os jovens procuram o ensino profissional não só para atuar como técnicos, mas 

para se prepararem para o ingresso na universidade. Muitos precisam do emprego que o ensino 

técnico possibilita, para custear o curso superior, sendo dessa forma, um emprego temporário 

que logo se transformará em estágio. 

Por meio da metodologia utilizada, também pudemos observar que os questionários 

aplicados, expuseram alguns temas que poderão ser melhor trabalhados em pesquisas futuras, 

um exemplo está na análise do questionário A, que obteve um maior índice de respostas entre 

os alunos que iniciaram seus estudos em 2012 e os concluíram em 2013. Fica aqui a pergunta: 

turmas de mesmo curso e de uma mesma instituição podem ter diferentes formações? Verificou-

se neste questionário que esta turma foi mais participativa, porque? Será que esta turma é 

melhor que as outras? Se for, é melhor em que sentido? E o currículo? Enfim, são brechas para 

futuras pesquisas, pois não nos cabia procurar tais respostas, ficando apenas registrado o dado 

da participação mais significativa da turma em questão. 

Mesmo com a baixa quantidade de respostas51 também ficou claro uma diferença 

quanto aos destinos dos egressos provindos das Instituições 1 e 2. Porém não serão analisadas 

                                                 
50 Colocada por Kuenzer (2005), como uma das estratégias educacionais instaurada pelo governo decorrente de 
uma “distorcida apropriação de processos desenvolvidos pelo campo da esquerda com intuito de minimizar os 
efeitos da precarização cultural decorrente da precarização econômica, com a única preocupação de melhorar as 
estatísticas educacionais: ciclagem, aceleração de fluxo, progressão automática, classes de aceleração. 
(KUENZER, 2005, p. 93). 
51 Questionário A: 64 respostas - Questionário B: 13 respostas - Questionário C: 14 respostas - Questionário D: 54 
respostas - Questionário E: 33 respostas 
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nesta pesquisa os currículos de tais instituições, ficando aqui uma diretriz para futuras 

pesquisas. 

O aluno que procura as Instituições de Ensino Técnico Profissional possui em mente 

dois focos: conhecimento adquirido e o mercado de trabalho, porém, por meio dos questionários 

e das entrevistas, verificamos e confirmamos que o mercado de trabalho é encarado como uma 

forma de custeio do curso superior, ou seja, os jovens almejam o curso de graduação, e vêm no 

curso técnico a possibilidade de alcançar a Graduação no ensino superior para então atuar em 

sua profissão. 

Os fatores que induzem um aluno egresso de um curso técnico de nível médio a 

procurar, ainda, o ensino superior, foram claramente explicitados nos questionários e nas 

entrevistas, onde puderam relatar quais eram as intenções que os motivaram ao ingresso no 

curso: alguns para confirmarem a escolha sobre o curso de graduação que almejam, ou ainda, 

“experimentarem” um pouco da área para terem certeza se irão gostar do curso superior que 

pretendem; e, outros, para ingressarem no mercado de trabalho na área e assim custearem a 

graduação e ir ao mesmo tempo, adquirindo experiência profissional.  

A partir resultados encontrados por meio dos questionários, conseguimos relacionar o 

curso técnico em Design de Interiores como um direcionador para o curso superior em 

Arquitetura e Urbanismo, mas não podemos aqui afirmar que o público que é direcionado para 

a graduação não possui as competências necessárias para o ingresso no mercado de trabalho. 

Portanto, ficou evidente, ao observar os questionários e entrevistas, que os egressos começaram 

a trabalhar na área do design de interiores exercendo funções pertinentes a sua formação 

técnica.  

Pelas respostas obtidas de modo afirmativo, pudemos considerar que a maioria dos 

egressos tiveram suas expectativas alcançadas em relação ao curso técnico. As respostas 

também mostraram que o curso técnico apresenta uma formação dual: voltada para o mercado 

de trabalho e também preparatória para o curso superior. Mais da metade desses egressos 

afirmaram que a pretensão deles era cursar uma graduação em Arquitetura e Urbanismo.  

Um dado que julgamos muito importante e que foi apontado durante as entrevistas 

foram as transformações dos sujeitos no decorrer do ensino técnico de nível médio, todos 

relataram que o curso não só os ajudou a decidir sobre a graduação que pretendiam, como 

também trouxe para eles conhecimentos abrangentes e, também favoreceu suas relações 

interpessoais. A maioria afirmou ter sentido a diferença no aprendizado e no seu desempenho 

no ensino superior em relação aos demais colegas que não cursaram o ensino técnico, de acordo 

com os quatro entrevistados.  
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Assim, o perfil do egresso do curso técnico de nível médio em Design de Interiores, 

na cidade de Ribeirão Preto, atualmente, é marcado pelo sujeito que ao buscar a profissão na 

área, percebe no curso técnico de nível médio um facilitador para, não só a aquisição, mas, 

também, o fortalecimento do saber e da sua prática profissional no mercado. A formação que o 

curso técnico propõe a estes alunos vai ao encontro das suas expectativas, possibilitando 

conhecimentos práticos a curto prazo, que poderão, posteriormente, ser ampliados pela 

graduação.  
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APÊNDICE 

Entrevista Semiestruturada. 

Tabela geral das questões  
Tabela 3 - Classificação das perguntas das entrevistas. 

Categorias Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3, 
tenho 20 anos 

Entrevistado 4, 20 
anos. 

  

Identificação 1 – Pode falar seu 
nome e idade. 

1 - Pode falar seu 
nome 

1 - Pode falar seu 
nome e idade 

1 - Pode falar seu 
nome e idade: 

     

Ingresso no 
curso Técnico. 

2 - Quando você 
entrou no curso 
técnico em design de 
interiores? 

2 - Quando você 
entrou no curso 
técnico em design 
de interiores? 

2 - Quando você 
começou o design? 

4 - Quando você 
entrou no design? 

3 - Começo de 
2011? 

5 - No começo de 
2011? 

4 - E você saiu? 6 - E você saiu? 
  

Ingresso no 
curso superior. 

3 - E aí depois você já 
entrou na faculdade? 3 - E quando você 

entrou na 
faculdade? 

5 - Você entrou na 
faculdade quando? 2 - Qual a faculdade? 

4 - Em 2012 mesmo? 
11 - Na faculdade 
você está no 
segundo ano? 

3 - Que ano? 

  

Sobre Bolsa de 
estudos. 5 - Você ganhou bolsa? 4 - Você ganhou 

bolsa? 
6 - E você tem 
alguma bolsa? 

11 - Na faculdade 
você tem bolsa? 
12 - Você trabalha 
para custear a 
faculdade? 

  

Intenções sobre 
o curso técnico. 

6 - Quando você 
entrou no curso de 
design, quais eram as 
suas intenções? 

5 - Quando você 
entrou no curso de 
design, quais eram 
as suas intenções? 

7 - Quando você 
entrou no design, 
quais eram as suas 
intenções com o 
curso? 

7 - Quais eram as 
suas intenções 
quando você entrou 
no design? 

  

As mudanças 
nas intenções 
com o decorrer 
do curso técnico. 

7 - E durante o curso 
de design, o que você 
achou e quais eram as 
suas intenções no 
desenrolar do curso? 

6 - E durante o 
curso de design, o 
que você achou e 
quais eram as suas 
intenções no 
desenrolar do 
curso? O que você 
achou dele e qual 
a sua evolução? 

10 - Durante o curso 
de design, o que 
você achou do 
curso, as suas 
intenções foram 
sendo atendidas 
com o desenrolar 
do curso? 

13 - Quando você 
entrou no Design, 
durante o desenrolar 
do curso, o que você 
me fala das suas 
expectativas, das 
suas intenções, no 
primeiro, no segundo 
e no terceiro módulo, 
o que foi evoluindo 
em você? 

7 - E Na faculdade 
é diferente? 

14 - No sentido 
profissional, que você 
queria fazer 
engenharia e depois 
você mudou de ideia. 
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Sobre a escolha 
do Curso 
técnico: O 
egresso tinha 
como intenção 
trabalhar ou 
ingressar no 
curso superior? 

8 - E quando você 
entrou no design 
então a sua intenção já 
era de cursar 
arquitetura ou era 
primeiro de trabalhar? 

8 - E quando você 
entrou no design 
então a sua 
intenção já era de 
cursar 
arquitetura? 

8 - Você já tinha a 
intenção de fazer 
arquitetura ou não? 

8 - Então na verdade 
antes de fazer o 
design você pensava 
na engenharia? 

9 - Você iria aproveitar 
para se preparar para a 
faculdade de 
arquitetura e também 
já ingressar no 
mercado de trabalho? 

9 - Antes você já 
pensava em 
arquitetura? 

9 - Você já pensou 
no design, 
pensando na 
faculdade de 
arquitetura depois? 

9 - E o que te fez 
mudar de ideia? 

17 - Então você entrou 
no design já pensando 
que você gostaria de 
fazer arquitetura ou 
durante o curso de 
design é que você teve 
o interesse na 
arquitetura já que você 
falou que era 
engenharia que você 
pensava em fazer? 

10 - E sobre o 
mercado de 
trabalho, você 
pensava em fazer 
design para 
trabalhar ou não? 

12 - Quando você 
entrou no design, 
como eu já 
perguntei, a sua 
intenção era só 
pra... como um 
preparo para a 
faculdade de 
arquitetura ou você 
também pensava no 
mercado de 
trabalho? 

10 - Qual que seria a 
parte chata? 

24 - Você tinha a 
intenção de primeiro 
trabalhar quando 
entrou no design? 

13 - Qual era o 
principal? 

25 - Seu foco era 
decidir o curso? 
26 - Então pode-se 
dizer que você 
escolheu um curso 
técnico pensando 
primeiro em definir 
uma graduação? 
27 - Ter certeza em 
qual área que você 
quer atuar? 

  

Sobre Trabalho 
ou estágio. 

10 - E quando que você 
começou a trabalhar? 

11 - O primeiro 
estágio quando foi 
e onde? 

14 - E qual foi o 
primeiro lugar que 
você começou a 
trabalhar? 

28 - Entendi, é.… e 
quando que você 
começou a trabalhar 
na área? 

11 - Onde você 
começou? 

15 - Aqui na 
Florence? 

29 - E depois? 
16 - Quando você 
entrou aqui? 

  

Sobre as funções 
exercidas nos 
trabalhos ou 
estágios. 

12 - E o que você fazia 
lá no trabalho? 

12 - Quais eram 
suas funções, 
descreva-as? 

17 - E quais são suas 
funções aqui? 

30 - Me descreva 
quais são as suas 
funções nesse atual. 

13 - Quais os softwares 
que vocês usavam? 

13 - E você tinha 
autonomia para 
escolher os 
materiais, definir 
layout? 

18 - Vocês usam o 
software promobi? 32 - E quais os 

softwares que você 
usa? 

14 - Entendi. 
14 - E agora você 
está em outro 
estágio? 

19 - Você tem 
contato direto com 
o cliente ou com os 
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arquitetos 
também? 

15 - Você criava o 
cenário? 15 - Qual é? 

20 - E os projetos 
são mais de 
interiores ou vocês 
também trabalham 
com as reformas, 
vocês participam 
das reformas? 

16 - Conhecimento de 
decoração, design de 
interior? 

16 - Projetos de 
decoração você 
fala? 
17 - É um projeto 
completo? 
18 - Qual o 
software que 
vocês usam? 
19 - E com o curso 
do design você já 
utilizava? 
20 - No segundo 
estágio e no 
primeiro também, 
para o seu 
currículo, o curso 
de design foi 
importante? Foi 
levado em 
consideração? 
21 - Sentia 
confiança no seu 
dizer? 

22 - Confiou em 
todas? 

  

Importância do 
curso de Design 
no currículo. 

  

20 - No segundo 
estágio e no 
primeiro também, 
para o seu 
currículo, o curso 
de design foi 
importante? Foi 
levado em 
consideração? 

21 - Quando você 
pediu, quando você 
trouxe seu currículo 
para a Florence, 
você acha que o 
curso de design de 
interiores contou? 
Foi importante? 

31 - Quando você 
entrou na Andréa 
Esteves, no seu 
currículo, o curso de 
Design contou? 

  

Sobre o 
crescimento 
pessoal e 
profissional do 
egresso do curso 
técnico. 

18 - E que o design 
mostrou para você? 

23 - O que o design 
de interiores abriu 
para você em 
relação a mercado 
de trabalho e em 
relação a 
faculdade? 

22 - O que o curso 
de design mostrou 
pra você sobre o 
mercado de 
trabalho, sobre 
conhecimento, 
sobre formação 
pessoal? 

  
  
  
  
  
  
  
  

19 - E porque você 
pensava em desistir? 

24 - Você já 
mentalizava? 

20 - Mas esse conceito 
você já tinha época do 
design ou você não 

25 - Dos conceitos 
por trás? 
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sabia o que te 
incomodava?  

21 - Você só sabia que 
alguma coisa te 
incomodava? 
22 - Mesmo com toda 
a sua dificuldade, que 
você está falando que 
tem no design de 
interiores, ainda assim 
o seu trabalho, o seu 
primeiro emprego foi 
fazendo design de 
interiores, foi 
decorando espaços, e 
você acha que se saiu 
bem nesse projeto, 
nesse emprego? 
23 - Esse 
conhecimento todo 
veio do...   
24 - Então vamos 
recolocar, na verdade 
você, não é que você 
não sabia, você só não 
tinha um interesse 
maior no design de 
interiores em elação a 
tua faculdade, que 
você falou que gosta 
mais de projetar os 
espaços. 
25 - Na verdade você 
não tem dificuldade 
em modelar, ou tem? 
O espaço interior? 

  

Se existe 
diferença entre 
o egresso do 
curso técnico 
perante os 
colegas de 
graduação. 

  
27 - E você se sente 
diferente dos colegas 
que não fizeram um 
curso técnico em 
termos de habilidades, 
em termos de 
conhecimento? 

  
  
  
  
  
  

26 - E na 
faculdade, como 
você já 
mencionou, você 
sentiu muitas, 
facilidades, até 
quando essas 
facilidades foram 
sendo 
substanciais? Até 
que época da 
faculdade? 

23 - Na faculdade? 
Você consegue me 
descrever o que o 
design contribuiu 
para o seu 
progresso?  

41 - Hoje, assim nos 
grupos, como você se 
sente? 

29 - Pelo que você 
acabou de dizer, 
você se sente 
diferente dos seus 
colegas que não 
fizeram nenhum 

28 - Você se sente 
diferente dos seus 
colegas que não 
fizeram curso 
técnico? 

40 - Me diz, você 
sente diferença em 
relação as sua 
evolução ao seu 
aprendizado em 
relação aos colegas 
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curso técnico, em 
especial o design? 

que não fizeram 
curso técnico? 

30 - E esse moço 
fez onde o Design? 

  
  
  
  
  

29 - O nível de 
compreensão de 
vocês é mais 
rápido? 

34 - E você tinha uma 
visão do todo? 

30 - E os conceitos 
da faculdade? 

  
  
  
  

35 - E o que você teve 
no design que não 
tem na faculdade? 
36 - Desenho 
expressivo? 
37 - Mas tem história 
da arte? 
38 - Tecnológicas? 
Softwares? 
39 - Tecnológica? 

  

As disciplinas 
cujas facilidades 
foram 
perceptivas. 

28 - Em todas as 
disciplinas, ou em 
algumas especificas? 

  
  
  
  
  
  
  

27 - E quais as 
principais 
disciplinas que 
você sentiu muitas 
facilidades na 
arquitetura? 

25 - Me diz em 
quais disciplinas 
você sente mais 
facilidade devido ao 
curso de design? 

33 - Na faculdade, 
como você já 
mencionou, mas eu 
gostaria que você me 
descrevesse um 
pouco mais, as 
disciplinas que você 
senti mais facilidade 
até hoje por causa do 
design? 

32 - Em todas as 
disciplinas, ou em 
algumas 
especificas que 
você sente, assim, 
que você já sabe 
aquele conteúdo? 

31 - Tem alguma 
disciplina na 
faculdade que você 
percebe que ela é 
nova mas que você 
sente que algum 
conteúdo do design 
te ajuda a 
compreender 
aquele conceito? 

42 - E diz o que que 
foi de disciplinas 
novas, que você 
nunca tinha ouvido 
falar, nem aqui, mas 
que você sentiu que 
alguma coisa aqui te 
ajudou lá. 

33 - Tinha alguma 
disciplina que 
tudo que foi 
passado, você já 
tinha visto tudo? 

25 - Me diz em 
quais disciplinas 
você sente mais 
facilidade devido ao 
curso de design? 

43 - Leitura 
Projetual? 

31 - Quem te deu 
história da arte? 

26 - durante o 
primeiro ano quais 
as disciplinas que 
você sentia que 
tinha muita 
facilidade? 

  

44 - Também sentiu 
facilidade? 

28 - Essa visão 
espacial? 

45 - Na parte de 
artes? 

34 - Você tinha 
então, uma 
expressão visual 
no seu desenhar? 

27 - Desenho 
expressivo? 
Desenho técnico? 

  

46 - Ergonomia, você 
falou não tem na 
faculdade, mas tem 
conforto? 
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35 - Isso é 
consequência do 
design? 

  

  47 - De ergonomia do 
mobiliário? 
48 - Eles não 
abordam do início 
explicando o que? 
Eles já vêm para o 
aluno como se o 
aluno já entendesse 
do assunto? 

  

Expectativas 
para o futuro. 

29 - E para a gente 
finalizar, quais são as 
suas expectativas para 
o futuro? 

  

36 - E para gente já 
ir terminando, 
quais são suas 
expectativas para 
o futuro? 

  

32 - Pra gente já ir 
terminando, quais 
são as suas 
expectativas pro 
futuro? 

  

49 - Pra gente 
finalizar, quais são as 
suas expectativas pro 
futuro? 
50 - La você trabalha 
em grupo, é uma 
equipe né? 
51 - Você sente que 
os trabalhos em 
grupo feitos tanto 
aqui no design de 
interiores, quanto os 
trabalhos que você 
faz em grupo na 
Arquitetura, te 
ajudaram a ter esse 
relacionamento com 
outros profissionais? 

     

Conclusão sobre 
o curso técnico 
em relação ao 
ensino superior. 

30 - Para a gente 
encerrar, qual é sua 
conclusão com relação 
ao curso de design de 
interiores para a 
faculdade de 
arquitetura? 

  
  
  

37 - E para gente 
encerrar, qual é 
sua conclusão 
sobre o curso de 
design em relação 
a arquitetura, a 
faculdade? 

33 - E para a gente 
concluir, qual é a 
sua conclusão em 
relação ao curso de 
design de 
interiores, perante 
a faculdade de 
arquitetura? 

52 - E pra encerrar, 
qual q sua conclusão 
em relação ao curso 
de design de 
interiores para a 
faculdade de 
arquitetura? 

38 - Você superou 
suas dificuldades 
com o design? 

  
  

34 - Você acha que o 
preparo foi um 
preparo completo 
para você pode 
ingressar numa 
faculdade de 
arquitetura? 

  
  

53 - Me dê uma 
conclusão sobre o 
que você acha que o 
curso de Interiores, 
te acrescentou para a 
arquitetura, se você 
não o tivesse feito 
por exemplo.  
54 - Você tem a 
impressão de que 
nesta matéria você 
irá se sair bem por 
conta do Design? 
55 - Pelo 
conhecimento? 
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Questionários 

Questionário A 
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Questionário B: 
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Questionário C: 

 
 
 

3- Idade e 4- Porque escolheu cursar um ensino técnico de nível médio? 
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Questionário D: 
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Questionário E: 
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ANEXOS 

Modelo utilizado: 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Nome da pesquisa:  

O papel do ensino técnico na constituição do sujeito: 

A formação em Design de Interiores. 

 

Orientando(a): Joseane Aparecida Ipolito 
 

Orientadora: Profª Drª Maria de Fátima da S. C. G. de Mattos 

 

Instituição: Centro Universitário Moura Lacerda 

Eu, _______________, RG n. ______________, abaixo assinado, declaro ter sido 

informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito, 

declaro ainda ter recebido informações sobre os objetivos, justificativas e procedimentos que 

serão adotados durante a sua realização, não havendo desconfortos e riscos previsíveis, assim 

como os benefícios que poderão ser obtidos para a Educação. Também fui informado de que 

posso me recusar a participar do estudo, ou retirar meu consentimento a qualquer momento, 

sem precisar justificar, e de, por desejar sair da pesquisa, não sofrerei qualquer prejuízo à 

assistência que venho recebendo. 

Ribeirão Preto, ___ de ____de 20__. 

 
_______________________________________                  ____________________________________ 

                            Entrevistado                                                       Joseane Aparecida Ipolito 
                    Assinatura do Pesquisado                                          Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

 
_____________________________________ 

Profª Drª Maria de Fátima da S. C. G. de Mattos 
Assinatura da Orientadora 
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