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INTRODUÇÃO 

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 aqueles que buscam este tipo de ensino, capacitar o aluno para atuar como 

um profissional de nível técnico em uma determinada área, ou seja, objetiva-se que 

o aluno quando formado ingresse rapidamente no mercado.  

Algumas observações têm mostrado que esta perspectiva sobre os egressos 

dos cursos técnicos, mais especificamente, dos cursos de Design de Interiores, não 

condiz plenamente com a realidade. A pesquisa que se encontra em andamento na 

área da Educação Escolar evidencia por meio de questionários que muitos egressos 

do curso de Design de Interiores buscaram complementar o seu conhecimento nos 

cursos superiores, com ênfase no curso de Arquitetura e Urbanismo.  

No contexto da nossa história, o ensino técnico era marcado pela exclusão 

social, aos menos abastados era relegado o ensino primário e profissional e para 

aqueles de classe mais alta, era destinado o ensino secundário e superior 

(SANTOS, 2010, p. 41).  

O ensino técnico surge como um primeiro dever do Estado (SAVIANI, 2007). 

Saviani (2007) comenta que o Estado estabeleceu uma cooperação entre a Indústria 

e o Estado na Constituição de 1937, instituindo-se o caráter formativo do ensino 

técnico voltado para a produção de mão de obra para o mercado de trabalho. 

A escola assume então seu papel na sociedade sendo responsável por 

produzir mão de obra especializada para o sistema vigente nas primeiras décadas 

do século XX, o Taylorismo, cuja orientação de forma silenciosa levou a criação pelo 

Estado, de dois sistemas de ensino por meio de decretos-lei. O primeiro em 22 de 

janeiro de 1942 sob o nº 4.048 denominado Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial – Senai e o segundo em 10 de janeiro de 1946 sob o nº 8.621, Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac (SANTOS, 2010, p.42-43).  
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As tentativas de universalização e democratização do ensino não foram bem 

sucedidas até a segunda metade do século XX, muito se questionou 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, exigiam-se transformações no âmbito da política educacional, o que 

implicaria em mudanças na legislação que regularia o setor.  

Assim vemos a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 4.024 em 

20 de dezembro de 1961, e em 1971 a LDB nº 5.692, que reformulou os níveis de 

ensino de 1º e 2º graus e tornou o ensino profissional oficial e obrigatório para todos. 

Através destas transformações, ocorridas no âmbito da política educacional, 

buscou-se a criação de uma mão-de-obra técnica para os processos industriais em 

expansão, o que foi viabilizado pelas universidades brasileiras (públicas) e pelas 

faculdades isoladas (privadas) com respaldo da Lei 5540/68 para o Ensino Superior 

a Lei da Reforma Universitária. 

Muitas foram as críticas e os indicadores de pouca aplicabilidade eram 

preeminentes, criando-se então uma nova possibilidade pela leitura da Lei, aprovada 

pelo Congresso Nacional e promulgada 1996 sob nº 9.394. 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).  

Na contemporaneidade, observamos que a sociedade mudou a sua forma 

de pensar o trabalho, voltando o foco para 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 ao contexto que se altera a cada segundo, 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). 

Refletir sobre o ensino técnico nos leva a uma analise curricular. É possível 

entender os diferentes currículos adotados pelas escolas que oferecem esse tipo de 

ensino e saber, como estes influenciam a formação do sujeito dentro e fora do 

contexto escolar.  
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De acordo com Sacristán (2000) o currículo deve ainda nos dias de hoje ser 

pensado de forma a atender aos alunos “que não continuarão seus estudos em nível 

superior” (SACRISTÁN, 2000, p. 40). Na decisão sobre o currículo o autor considera 

ainda, que se deve pensar em “propor programas mais atrativos para camadas 

sociais mais amplas e heterogêneas” considerando a necessidade de “superar um 

academicismo estreito” que para ele é “fonte de aprendizagens de escasso 

significado para quem as recebe” (SACRISTÁN, 2000, p. 40).  

Costa (2005) demonstra em seu artigo algumas analises sobre currículo por 

competência baseada em autores de renome como Perrenoud (1999), Machado 

(2002), Ropé (2002), Araujo (2001), Lopes (2002) e Pacheco (2001) entre outros 

(COSTA, 2005, p.52-62). A autora menciona que em um currículo baseado em 

competências o importante não é a simples transmissão de conhecimentos, mas “a 

virtualização de uma ação, a capacidade de recorrer ao que se sabe para realizar o 

que se deseja”, de acordo com os escritos de Machado (2002), (COSTA, 2005, p. 

53). 

 

OBJETIVOS 

Um estudo mais aprofundado sobre currículo é primordial para a 

fundamentação teórica desta pesquisa. 

Trata-se de uma investigação para conhecermos como o ensino técnico atua 

na formação do sujeito, quais os encaminhamentos profissionais ocorridos com 

estes alunos após a conclusão de seus cursos técnicos. 

A grande questão é: Que perfil discente procura as Instituições de Ensino 

Técnico Profissional e quais são os que após, procuram a formação acadêmica no 

Ensino Superior?  

Uma questão decorrente do objetivo principal é sobre a necessidade ou não 

de procurar o ensino superior. Os alunos que já estão inseridos no mercado de 

trabalho e não buscaram este tipo de ensino. Porque eles não sentiram a 

necessidade de buscar os conhecimentos oferecidos por um curso superior? 

Outras questões que decorrem desses objetivos gerais tornam-se objetivos 

específicos da pesquisa, como: Pode-se dizer que existe duas categorias de 

egressos? Os que buscam o ensino superior para complementação de seus estudos 

e os que ingressam direto no mercado de trabalho e não sentem necessidade de 
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complementação em seus estudos? Quais os fatores que possibilitaram essas 

escolhas? Existem diferenças entre estes alunos?  Eles provêm da mesma escola 

ou de escolas diferentes? Provêm-se de escolas diferentes, os currículos a qual 

foram submetidos possuem diferentes objetivos em relação à formação de seus 

alunos? Os egressos que buscaram o ensino superior possuem desempenho 

diferenciado em relação a aqueles que ingressaram diretamente no curso superior? 

„Perfil‟ e „formação‟ se encontram e desencontram em que medida? 

Obter dados concretos poderá suscitar outras indagações a serem 

futuramente investigadas compondo um interessante horizonte de pesquisas na área 

da Educação.  

 

MÉTODOS 

Pensando nos objetivos gerais, ou o propósito da pesquisa exploratória, 

observamos de acordo com a explanação de Gil (GIL, 2010, p. 27), que há a 

necessidade de proporcionar uma maior familiaridade com o problema, 

possibilitando assim ao pesquisador a construção de hipóteses, pois os problemas 

são explicitados de tal forma que a exploração dos fenômenos se dá pela constante 

observação dos variados aspectos relativos ao fato estudado. Gil comenta então 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.” (Gil, 2010, p. 27). 

Diante da flexibilidade que o planejamento desse tipo de pesquisa 

apresenta, existe a possibilidade de entrar em outro campo, como a pesquisa 

descritiva, onde Gil destaca que as pesquisas com objetivos profissionais podem ser 

elaboradas “com a finalidade de identificar possíveis relações entre as variáveis.” 

Estas pesquisas também possuem por característica pesquisar as particularidades 

de um grupo especifico. (GIL, 2010, p. 28)  

Dentro destas linhas de pesquisa exploratória, a natureza dos dados pede 

duas metodologias distintas: Metodologia Qualitativa e a Metodologia Quantitativa.  

A análise documental das propostas pedagógicas dos cursos, o perfil do 

egresso é base da pesquisa Qualitativa deste projeto. 

Já o processo de coleta de dados, por meio de questionários com alunos e 

ex-alunos, depoimentos de professores, entendemos que poderão ser essenciais no 
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atendimento a esta pesquisa. Estes mecanismos serão trabalhados de forma livre 

em blogs públicos sem vinculo institucional, os alunos e ex-alunos poderão se 

expressar de forma anônima ou identificada, se assim o desejarem. 

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). 

 

RESULTADOS 

A pesquisa encontra-se em processo de levantamento de dados, contudo, 

buscamos conhecer o perfil dos alunos que buscam o ensino técnico em Design de 

Interiores na cidade de Ribeirão Preto e posteriormente, o ensino de graduação nas 

áreas afins, por meio do perfil do egresso e suas oportunidades no mercado. 

Conhecer os currículos que constituíram a formação desses profissionais de ensino 

técnico que justifiquem as transformações que ocorrem nesse sujeito após a 

conclusão. Saber até que ponto os conhecimentos adquiridos interferem na atuação 

do egresso ao adentrar o ensino superior. Estas são questões pertinentes ao campo 

pedagógico, que revelam a influência da educação escolar na formação do sujeito.  

 

CONCLUSÃO 

Na contemporaneidade o ensino técnico ganhou um novo significado, 

podemos dizer que de certa forma ele passou a ser uma ponte entre a formação 

básica e o ensino superior, um tipo de formação cujo retorno é mais rápido e 

inclusivo na sociedade atual. A procura por este tipo de opção, o técnico de nível 

médio, não representa mais apenas a formação de mão de obra para o mercado de 

trabalho, mas sim uma maneira eficiente de embasar a continuidade de estudos.  

Devido a essa incidência na região e principalmente, na cidade que a 

pesquisa investiga, esperamos poder contribuir para a compreensão desse universo 

educacional, ampliando os horizontes de visão e proporcionando novas questões, 
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cujo debate possa fortalecer os currículos da formação técnica em Design de 

Interior. 
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