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RESUMO 

 

 

MACHADO, Enio Rodrigues. Mundo do trabalho e educação profissional: formação técnica 

em edificações no Instituto Federal de Goiás – Campus Goiânia. Tese (Doutorado em 

Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2016. 

 

Esta tese insere-se na Linha de Pesquisa “Educação, Trabalho e Movimentos Sociais”, do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Goiás. Teve como 

objetivo compreender a relação trabalho e educação profissional, na área da construção civil, 

mais especificamente na formação profissional ofertada pelo Curso Técnico em Edificações 

do Instituto Federal de Goiás - Campus Goiânia, partindo das análises dos modelos da 

produção capitalista - o fordismo e a acumulação flexível e sua relação com o mundo do 

trabalho; da historicidade da educação profissional no Brasil; da experiência pedagógica 

vivenciada pelo curso técnico tomado como objeto de estudo. A pesquisa, de cunho 

qualitativo, foi realizada entre 2010 e 2015, contando com a análise bibliográfica, documental 

e pesquisa de campo, por meio de entrevistas com professores e alunos do Curso Técnico em 

Edificações, na mesma instituição, e com profissionais liberais da construção civil em 

Goiânia, analisando-se os depoimentos desses sujeitos. Os documentos pedagógicos do curso 

foram selecionados entre as décadas de 1970 a 2000. Como fundamentação das discussões 

elaboradas, buscou-se referência em David Harvey, Vanilda Paiva, Mauro Del Pino, 

Gaudêncio Frigotto, Acácia Kuenzer, Silvia Manfredi, Milton Vargas, Fábio Villela, Nelson 

Ribeiro, dentre outros. Tais autores contribuíram para o aprofundamento de estudos acerca 

das mudanças produtivas e sociais na contemporaneidade e dos desdobramentos históricos no 

trabalho e na educação profissional, considerando a área de construção civil e a formação 

profissional técnica em edificações no campus Goiânia. As reflexões teóricas e a análise do 

conteúdo empírico possibilitaram afirmar que: a área de construção civil  subárea 

edificações  é permeada por processos rígidos e flexíveis de produção; a formação 

profissional do técnico em edificações preserva a valorização da rigidez técnica, sendo 

atualizada, contemporaneamente, por conhecimentos e ferramentas que flexibilizam a sua 

prática; o trabalho e a formação profissional do técnico em edificações têm sido norteados por 

relações que revelam um caráter produtivista entre seus sujeitos, primordialmente presente na 

constituição identitária da maioria dos jovens que optam pelo curso e no papel educativo 

institucional nesta modalidade. Porém, há que se pensar em práticas, considerando diretrizes 

educacionais que apontem para uma formação completa do indivíduo, independente da 

vinculação formativa aos modelos de produção e das características do trabalho 

correspondente. 

 

 

 

Palavras-chave: Educação Profissional, Curso Técnico em Edificações, Fordismo, 

Acumulação Flexível, Trabalho, Formação Humana. 
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ABSTRACT 

 

 

MACHADO, Enio Rodrigues. The world of work and professional education: technical 

training in building construction at the Federal Institute of Goiás - Goiânia Campus. Thesis 

(Doctorate in Education) – College of Education, Federal University of Goiás, Goiânia, 2016. 

 

The area of research of this thesis is “Education, Work and Social Movements”, from the 

Graduate Program in Education of the Federal University of Goiás. It aimed to understand the 

work and professional education relationship in the area of construction and professional 

training, more specifically in the professional training offered by the Building Construction 

Technical Course of the Federal Institute of Goiás, Goiânia Campus, starting from the 

analyses of the capitalist production models - Fordism and the flexible accumulation and its 

relationship with the world of work; the historicity of professional education in Brazil; and the 

pedagogical experience lived by the technical course taken as object of study. This research of 

qualitative nature was conducted between 2010 and 2015 by means of a bibliographical and 

documentary analysis, field research, interviews with teachers and students of the cited course 

in the same institution and with liberal professionals of construction in Goiânia, analyzing the 

testimonies of these subjects. The pedagogical documents of the course were selected between 

the decades of 1970 to 2000. As a theoretical support of the discussions, reference was sought 

in David Harvey, Vanilda Paiva, Mauro Del Pino, Gaudêncio Frigotto, Acácia Kuenzer, Silvia 

Manfredi, Milton Vargas, Fábio Villela, Nelson Ribeiro, among others. These authors 

contributed to deepen the studies on the contemporary productive and social changes and on 

the historical outcomes in work and in professional education, considering the field of 

construction and technical training in buildings at Goiânia Campus. The theoretical reflections 

and the analysis of the empirical content made it possible to state that: the construction area - 

subarea buildings - is permeated by rigid and flexible production processes; the professional 

training of the buildings technician preserves the value of the technical rigidity, being 

updated, contemporaneously, by knowledge and tools that make his/her practice flexible; 

work and professional training of the building technician have been guided by relationships 

that reveal a productivist character among its subjects, primarily present in the identity 

constitution of the majority of young people who choose the course and in the educational 

role in this category. However, it is necessary to think of practices considering the educational 

guidelines that aim at a complete training of the individual, regardless of the formative link to 

the production models and the characteristics of the corresponding work. 

 

 

 

Keywords: Professional Education, Building Construction Technical Course, Fordism, 

Flexible Accumulation, Work, Human Development. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A dinamicidade do processo produtivo cobra mudanças e readequações constantes nas 

relações de produção, impelindo a busca por uma formação profissional que possa atender as 

constantes inovações na forma de realizar um trabalho para o qual estar apto 

profissionalmente não se traduz na suficiência definitiva de um curso concluído. É necessário 

acompanhar o ritmo das mudanças tecnológicas e de organização e métodos de trabalho. Ter 

uma formação profissional e se qualificar continuamente tem representado, para o 

trabalhador, maior probabilidade de conseguir uma vaga no mercado de trabalho
1
 ou de se 

manter nele.  

O discurso ideológico tem sustentado que as oportunidades de trabalho dependem da 

escolarização dos indivíduos, no sentido de prepará-los para o exercício de atividades 

produtivas que se renovam continuamente. Por isso, os jovens brasileiros que convivem com 

a incerteza de um futuro profissional mais estável buscam, como opção de formação 

profissional, aquela que possa conduzi-los diretamente ao mercado de trabalho. 

Em relação à formação profissional dos indivíduos sob responsabilidade da educação 

formal, presencia-se a tendência para a construção de uma sociabilidade que acrescenta, às 

habilidades produtivas de cada um, uma preparação para adaptações comportamentais diante 

de novas relações produtivas exigidas no mundo do trabalho. 

Sendo assim, a educação profissional vem atendendo aos desdobramentos 

econômicos, políticos e sociais do capitalismo, tendo o compromisso, segundo o discurso 

desse sistema, de oferecer ao aluno conhecimentos técnicos que o habilitarão a atuar em área 

específica da produção e melhorar sua possibilidade de conquista e/ou manutenção de um 

emprego. Assim, as opções de qualificação  técnica oferecidas pela educação profissional se 

tornaram uma alternativa pragmática para os indivíduos que almejam conquistar vagas de 

trabalho. 

Essa modalidade educacional relaciona-se com a minha graduação em Engenharia 

Civil  tendo trabalhado em construções por quatro anos  e com a experiência docente no 

                                                           
1
  Ao longo desta tese, utilizamos os termos “mercado de trabalho” e “mundo do trabalho”, conforme sejam 

apropriados às discussões desenvolvidas nos respectivos parágrafos em que estão inseridos ou em parágrafos 

vizinhos que apontem um contexto ligado a um ou outro termo. Em linhas gerais, adotamos “mercado de 

trabalho” para explicar ao leitor que se trata de um meio (ambiente), onde são estabelecidas relações de 

trabalho entre os detentores e os tomadores da força de trabalho. Já o termo “mundo do trabalho” aparece 

com maior abrangência de significado, incluindo as dimensões trabalho e sociedade no capitalismo. 
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ensino técnico, iniciada em 1993, em uma instituição da rede federal de educação 

profissional, ano inserido em um contexto de iniciativas e efetivação de reformas na educação 

básica e profissional – as décadas de 1990 e 2000. Vivenciei na carreira do magistério 

momentos importantes, marcados por mudanças na economia, no trabalho e na educação. 

No início dos anos 1990, na Escola Agrotécnica Federal de Urutai-GO, onde eu 

trabalhava, tínhamos fortes traços de um ensino identificado com a produção e a formação 

profissional em padrões rígidos. Observei especificidades da prática pedagógica condizentes 

com o cenário que se esboçava nas relações de produção – especificidades estas que se 

restringiam à formação profissionalizante e estreitavam a relação entre educação e trabalho.  

Nesse período, presenciei uma conturbada “fase de transição” (termo que utilizo nesta 

tese e penso não ter sido completamente superado) a um padrão de produção flexível (menos 

rígido). Os modelos rígido e flexível – que dizem respeito aos padrões de acumulação no 

modo de produção capitalista  certamente tiveram suas propagações no trabalho e na 

educação, buscando relacionar essas categorias por meio de uma formação profissional 

alinhada com o sentido dado às relações de produção. 

No Brasil, a Portaria n. 1.005/97, implementou o Programa de Expansão da Educação 

Profissional (PROEP) destinado a modernização e expansão do sistema de educação 

profissional, que teve como objetivo o desenvolvimento de ações integradas de educação com 

o trabalho, ciências e tecnologia, em articulação com a sociedade. O PROEP foi subsidiado 

pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e por recursos governamentais. As 

ações decorrentes desse programa incluíram reformas e ampliação de instituições federais e 

estaduais de educação profissional já existentes. Na década de 2000, a expansão da educação 

profissional deu continuidade a planos políticos e econômicos, por meio de reformas, visando 

a inserção do país no processo de “globalização”.  Tinha-se por meta a ampliação de cursos e 

matrículas na rede federal de educação profissional com o objetivo de qualificar pessoas, 

tendo em vista incluí-las no mercado de trabalho.  

Esse contexto parece sinalizar um momento de reflexão quanto às expectativas atuais e 

futuras sobre a educação profissional no Brasil. Compartilho minha inquietação diante da 

pergunta de como se desenvolvem as relações entre modelos de produção capitalista, mundo 

do trabalho e educação profissional, e como elas se materializam na área de construção civil e 

na formação e trabalho profissionais do técnico em edificações. Observo que essas relações 

vêm ancoradas pelo domínio do capital em sua ação globalizada, refletindo uma característica 
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da produção que procura difundir a necessidade crescente de qualificações condizentes com o 

dinâmico mundo do trabalho. 

As primeiras iniciativas no sentido de buscar conhecimentos sobre tal problema 

levaram-me a apreender um objeto que poderia ser revelado em uma pesquisa no Doutorado 

em Educação. Assim, com essa intenção, começamos a desenvolver uma sequência de estudos 

teóricos e metodológicos orientados no Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal de Goiás, que foram sendo conduzidos na busca de identificar, ao final, 

uma proposição que pudesse ser defendida.    

Compreendo que um trabalho de pesquisa, em nível de pós-graduação, deve começar 

por rever as produções intelectuais sobre o assunto que se quer discutir. Na pesquisa em 

educação, o pesquisador sempre tem ao seu alcance um vasto campo de leituras fundamentais 

e secundárias, um campo empírico, geralmente disponível a investigações, e, também, a 

possibilidade de se identificar com um modo ordenado de exposição escrita do seu trabalho.   

Na linha de estudos sobre educação e trabalho, depara-se com objetos de pesquisa 

instigantes, do ponto de vista da observação de elementos contraditórios e da predominância 

de um discurso identificado com as proposições instituídas no modo de produção capitalista. 

Nesse sentido, sinto-me motivado em discorrer sobre o problema enunciado anteriormente, 

procurando desvelar as interações que ocorrem nas categorias envolvidas, de forma tal a 

apreender o movimento entre contrários.    

Todo o conjunto de informações e reflexões sobre o tema de pesquisa que apresento é 

fruto de uma organização temporal de argumentações e, por isso, contempla eventos 

históricos relacionados, de alguma forma, aos objetivos que busco. Adiante, penso que será 

possível esboçar a tese de que a produção e também a formação profissional técnica em 

edificações revelam características relacionadas ao modelo fordista e ao modelo flexível de 

produção.  

Vive-se num mundo dinâmico, caracterizado por lutas e contradições que levam a 

compreender que as relações de trabalho e a formação profissional, controladas pelos 

interesses capitalistas, são atingidas por mudanças, procurando adequá-las, rapidamente, ao 

momento vivido pelas formas de acumulação do capital, tornando efêmeros o trabalho, o 

produto do trabalho e a profissionalização. 

Em cada período histórico, diferentes formas de interação da sociedade com o trabalho 

são identificadas e expressam uma intencionalidade do capital construída nas relações de 

produção. No fordismo, a força de trabalho é destituída de seu valor criador e submetida a 

condições de não reconhecimento como portadora de certa autonomia e criatividade, sendo 



14 

efetivamente controlada e facilmente substituível no processo de produção. O fordismo é 

marcado por um grande crescimento econômico, emplacando a “era de ouro do capital” nos 

países centrais do capitalismo. Já no Brasil, conforme Medeiros (2009), caracterizou-se por 

um processo de industrialização tardia – 1956 a 1961 – com um exército de trabalhadores 

vivendo à margem da sociedade capitalista. 

A partir de meados da década de 1970, houve um impulso de transformação 

organizacional da produção capitalista, impelido pelas mudanças econômicas, tecnológicas e 

de mercado. A rigidez de produção fordizada tornou-se inviável diante das características da 

nova economia, e o sistema produtivo flexível surgiu em resposta à superação dessa rigidez. 

Com a tendência à flexibilização do processo de produção, mudanças mais imediatas 

provocaram rápidas alterações nas relações de trabalho, não assegurando o direito a ele, mas 

promovendo uma transferência de responsabilidade social aos próprios trabalhadores que 

passaram a assumir individualmente a possibilidade de ter trabalho e competir por ele. Nesse 

novo padrão, o trabalhador adere conscientemente às demandas de capacidades cognitivas e 

características pessoais que possam ampliar suas possibilidades de inserção no mercado de 

trabalho.  

Nesse aspecto, Harvey (2010) considera que a passagem do fordismo à acumulação 

flexível se deu por meio de uma transição na forma de acumulação da produção capitalista, na 

qual a flexibilização ocorrida nos processos de trabalho foi incorporada pela sociedade. Ou 

seja, uma mudança com caráter de adaptação humana à nova forma de produzir engendrada 

pelo capital. 

Considerando o modelo de acumulação nos vários setores produtivos, o ritmo e as 

características das mudanças em direção à flexibilização acontecem de modo distinto. A 

cadeia produtiva da construção civil – subárea
2
 edificações, por exemplo, compõe-se de 

diversas partes da indústria que são necessárias para a materialização das construções. Ela 

pode ser considerada, por um lado, como um setor da produção, cujas formas de trabalho são 

manuais e padronizadas em algumas etapas realizadas no canteiro de obras. A execução das 

edificações, principalmente as de pequeno e médio porte, mostra-se orientada sob certa lógica 

de rigidez nas atividades de trabalho necessárias em cada etapa construtiva, não adotando 

integralmente o modelo flexível em suas práticas. 

                                                           
2
   O termo subárea será utilizado, ao longo desta tese, para indicar que a área de construção civil é composta 

por diversas subáreas relacionadas ao seu campo de abrangência. A subárea edificações, por exemplo, se 

refere, em geral, às obras civis edificadas, como moradias, prédios industriais, comerciais e de serviços, 

enfim, obras de atendimento à sociedade civil.     
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Parte das atividades da construção de edificações tende a estar ordenada segundo a 

lógica fordista de produção e organização das tarefas de trabalho. As frentes de trabalho no 

local onde se constrói uma edificação são bem delimitadas e altamente produtivas, pois os 

operários designados para cada atividade dentro do processo de construção executam um 

trabalho mecânico e repetitivo, produzindo em partes, tal como na esteira de produção em 

linha da indústria fordizada. 

Por outro lado, a elaboração de projetos de edificações e a comercialização imobiliária 

do produto final – as próprias construções – espelham o padrão flexível praticado no 

atendimento ao gosto de cada cliente, em relação a sua concepção de casa (moradia), por 

exemplo. Nesse entendimento, tanto a elaboração do projeto de uma edificação, quanto a 

execução e a comercialização de uma unidade edificada são vistas como práticas 

individualizadas, requerendo certa flexibilidade por parte dos profissionais envolvidos na 

concepção e na execução de um projeto, buscando atender a várias demandas, distanciando-

se, assim, de um padrão rígido. 

Ao buscar compreender como se desenvolvem a diretriz de formação profissional e as 

características do trabalho na área da construção civil – subárea edificações, verifica-se que 

essas dimensões não estão efetivamente ajustadas a um ou outro modelo de produção, visto 

que o trabalho na subárea edificações, no Brasil, não segue o padrão rígido ou flexível 

isoladamente, mas uma adaptação aos dois.  

A formação profissional decorrente da visão mercadológica da relação entre educação 

e trabalho tem se colocado como uma resposta adequada às características do processo 

produtivo. A qualificação no período fordista considerava a capacidade do trabalhador 

especificamente relacionada às exigências de tarefas estanques nos postos de trabalho. Nesse 

sentido, a concepção de qualificação se relaciona diretamente com a sociedade industrial e 

com o assalariamento, sendo constituída de uma escolarização prévia sobre determinados 

conteúdos e uma diplomação formal que garante um status profissional e renda (PAIVA, 

2000).  

Ao contrário desse tipo de qualificação, o momento vivido atualmente fundamenta-se 

em novos modos de organização de trabalho, trazendo a concepção de competência como 

balizadora da formação profissional, principalmente a oferecida pela educação profissional. 

Nesse caso, o entendimento empresarial de competência propõe redefinir as estratégias de 

educação profissional, procurando reintegrar a classe trabalhadora em um novo modelo de 

produção. Segundo Del Pino (2000, p. 79), “a formação técnico-profissional [...] vem 

sedimentando, como parte de uma profunda revolução cultural no imaginário das classes 
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trabalhadoras e população em geral [...] a ideia de que, mediante as diferentes modalidades 

desse tipo de formação, todos se tornarão empregáveis”. 

As empresas capitalistas sempre se posicionaram a favor de uma adequação funcional 

da educação à preparação de força de trabalho, buscando conformar o trabalhador às 

necessidades da classe que o explora, utilizando a educação para legitimar os mecanismos de 

dominação. Nesse entendimento, quando há uma redução da formação profissional do 

indivíduo à sua preparação para o trabalho produtivo, “a educação formal e a qualificação são 

situadas como elementos da competitividade, reestruturação produtiva e da empregabilidade” 

(FRIGOTTO, 1989, p. 15). 

No cenário econômico, social e político construído a partir dos modelos rígido e 

flexível de gestão e organização do trabalho, tensiona-se um debate para compreender as 

especificidades na aplicação de tais modelos nos principais polos da produção mundial e suas 

repercussões nas economias periféricas.  

Nas últimas décadas do século XX, ocorreram significativas mudanças no sistema 

produtivo, na estrutura das sociedades e na economia, em termos mundiais. Então, o modelo 

fordista como um padrão de produção baseado no Estado protetor – agente de promoção 

social e organizador da economia - passou a ser questionado pelo pensamento neoliberal  

que defende a não participação do Estado na economia e a adequação do ensino ao trabalho  

opondo-se aos sistemas de proteção social. Surgiu assim uma nova forma de dominação 

capitalista baseada na flexibilização da produção e do trabalho, em meio a um cenário de 

crescente desregulamentação social e trabalhista, desemprego e precarização do trabalho. 

A reestruturação produtiva tem se orientado pela necessidade do investimento em 

capacitação humana que, em princípio, potencializaria as oportunidades no mercado de 

trabalho dos atuais e futuros trabalhadores. Nesse sentido, a educação profissional vem sendo 

uma opção pragmática no oferecimento de cursos técnicos, cursos superiores de tecnologia e 

cursos de formação inicial e continuada a quem almeja objetivamente o trabalho e, por meio 

dele, uma forma de autonomia financeira com escolarização em áreas técnicas e tecnológicas, 

principalmente aos jovens da classe trabalhadora. Conforme dados do censo da educação 

básica, confirma-se a ênfase na educação profissional pública e privada por meio do aumento 

no total de matrículas nesta modalidade de 780.162, em 2007, para 1.441.051, em 2013, 

sofrendo uma variação de 84,7% (INEP, 2013, p. 29). 
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Diante desses esclarecimentos iniciais, partimos de um universo particular dessa 

modalidade de ensino, representado pelo Curso Técnico em Edificações (TE)
3
, buscando 

desvelar a área da construção civil – subárea edificações - do ponto de vista de sua 

caracterização no sistema produtivo, que envolve a formação profissional do técnico em 

edificações e o mercado de trabalho.  

Para uma abordagem investigativa que venha convergir em resultados de estudos 

teóricos e empíricos, foram propostos os seguintes objetivos específicos: a) discutir o modelo 

fordista de produção e, posteriormente, a reestruturação/transição ao modelo flexível, 

enfocando o trabalho, a formação profissional e a educação profissional brasileira; b) 

historicizar a construção civil, enfocando a subárea edificações; c) analisar a formação 

profissional técnica em edificações em uma instituição da rede federal de educação 

profissional no Brasil. 

Tomando por base a problematização desenvolvida em torno do objeto de pesquisa, 

segue-se uma direção pautada nos seguintes pressupostos: a) o sistema de produção capitalista 

determina, segundo seus preceitos, uma aproximação entre a educação e o trabalho por meio 

de abordagens mercadológicas de formação profissional, fundamentadas na responsabilização 

individual para a inserção ou não no mercado de trabalho; b) a sociabilidade e a educação 

profissional estão presentes de forma relevante na reestruturação produtiva; c) a subárea de 

edificações da construção civil tem se constituído num setor produtivo que espelha as ações 

do capital sob a forma de uma coexistência dos modelos rígido e flexível de produção; d) as 

orientações formativas do técnico em edificações revelam traços principais de cada modelo 

produtivo.  

Quanto ao desenvolvimento textual desta tese, este se centraliza num recorte da 

relação entre a educação profissional e o mundo do trabalho contemporâneo, especificamente 

                                                           
3
  Daqui em diante, a sigla TE será utilizada para indicar Curso Técnico em Edificações. O Curso se constitui 

objeto de pesquisa de campo desta tese, que vem contribuir para a elucidação de estudos teóricos acerca do 

mundo do trabalho e da educação profissional. Entretanto, antes de iniciar o trabalho de campo, orientadora e 

orientando, percebemos a necessidade de coletar alguns dados do TE do Cefet-RJ/Maracanã que pudessem 

complementar - ainda que anotados em rodapé de algumas páginas adiante - discussões pontuais sobre o 

curso. A escolha dessa instituição se justifica não como estudo comparativo, mas como referencial de apoio 

histórico pioneiro no ensino técnico em edificações no Brasil. Dessa maneira, pensamos que as anotações 

aqui realizadas não têm um caráter essencial de discussões, mas, ao mesmo tempo, não podem ser 

descartadas, quando é abordado o histórico da construção civil e as características da formação profissional 

técnica e do trabalho em edificações. O TE deve ser considerado parte de um contexto histórico da 

construção civil e da formação profissional técnica em edificações que, certamente, tem sua origem na cidade 

do Rio de Janeiro.  
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o que trata de desvelar o propósito dessa relação, analisado nas décadas de 1970 a 2010, 

segundo as dimensões: capital, trabalho, formação profissional e técnico em edificações.  

Os conceitos que sustentam as discussões da tese se reportam a um olhar crítico sobre 

o sistema de produção capitalista e os modelos de acumulação rígida e flexível do capital por 

meio das relações sociais e de trabalho que se apresentam nesse contexto. Acerca do objeto de 

estudo desta tese, procura-se desvelar a historicidade que permeia a construção civil brasileira 

e a formação profissional técnica em edificações. 

A pesquisa se desenvolve, primeiramente, por meio de uma revisão bibliográfica em 

busca de referenciais sobre: mudanças no capitalismo a partir da análise de modelos 

produtivos desde o final do século XX, recorrendo-se a Harvey (2010, 2011, 2013); 

socialização para o trabalho, com as contribuições de Del Pino (2000) e Paiva (2000); 

educação profissional, segundo Frigotto (1989, 2003), Kuenzer (2007) e Manfredi (2002); e 

construção civil brasileira e formação profissional técnica em edificações, segundo Farah 

(1996), Muñoz (2000), Preteceille e Valladares (1990), Ribeiro (2011), Vargas (1994a, 

1994b) e Villela (2007, 2008). 

Posteriormente, investiga documentos da legislação educacional básica e profissional 

– imprescindíveis para a compreensão das políticas e diretrizes formativas na educação 

profissional - consulta dados relacionados à educação profissional, em sítios do Ministério da 

Educação – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (MEC/SETEC) e Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), e, também, dados e/ou 

informações estatísticas fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

Instituto de pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).  

Para a obtenção de dados empíricos, buscaram-se documentos pedagógicos 

(planos/projetos, matrizes curriculares, disciplinas e suas ementas e conteúdos) do TE do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Campus Goiânia (IFG/Campus 

Goiânia)
4
, nas décadas de 1970 a 2000. Ainda foram realizadas entrevistas com professores e 

alunos do atual TE do IFG/Campus Goiânia, e profissionais liberais da construção civil – 

subárea edificações. O período de realização das entrevistas, organização e análise das 

respostas dos sujeitos, foi entre 2010 e 2015. Esta etapa da pesquisa é relevante porque visa 

complementar a linha de argumentação teórica seguida na exposição da tese. Assim, 

procurou-se interligar teoria e pesquisa empírica em um processo dinâmico de abordagem do 

objeto de estudos.  

                                                           
4
    Daqui em diante, a sigla IFG/Campus Goiânia será utilizada para indicar Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Goiás, Campus Goiânia. 
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O grupo de sujeitos entrevistados foi constituído por: quatro professores de disciplinas 

técnicas e egressos do TE do IFG/Campus Goiânia, respectivamente nas décadas de 1970, 

1980, 1990 e 2000; quatro alunos do último período do TE do IFG/Campus Goiânia e dois 

profissionais (engenheiro civil e tecnólogo em construção de edifícios) vinculados a empresas 

atuantes na construção civil  edificações, que orientaram estagiários técnicos em edificações 

do IFG/Campus Goiânia. A opção por professores que ministram disciplinas técnicas no curso 

para compor o grupo de sujeitos da pesquisa empírica, foi definida considerando a 

especificidade formativa do TE e maior identificação com a proposta de estudos da formação 

profissional técnica em edificações e sua relação com o mercado de trabalho.  

A constituição do grupo de sujeitos se orientou pela representatividade do mesmo 

frente a análise que se propôs sobre o problema do trabalho e da formação profissional técnica 

em edificações. Esses sujeitos estão estreitamente ligados ao cotidiano escolar e profissional 

do técnico em edificações, considerando a prática pedagógica no TE e a relação entre a 

formação profissional técnica e o trabalho em edificações. Os roteiros elaborados para as 

entrevistas com os sujeitos (contidos em apêndices nesta tese), bem como todo o projeto de 

pesquisa, passaram por apreciação prévia do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Goiás, com parecer favorável à realização dos procedimentos metodológicos 

necessários.  

Quanto à estrutura textual, a tese encontra-se organizada em três capítulos e as 

considerações finais. O capítulo 1 procura descrever o fordismo em polos centrais e países 

periféricos do capitalismo, entre eles o Brasil. Uma segunda parte traz o movimento de 

flexibilização como motor de transição a um novo processo de produção, destacando-se 

desdobramentos nos processos de trabalho e na formação profissional. Por último, discute a 

trajetória e tendências da educação profissional no Brasil.   

No capítulo 2 é contemplado o tema construção civil, abordando-se um histórico das 

construções no Brasil, as atividades de trabalho e a formação profissional na área de 

construção civil - subárea edificações, ligados aos contextos da produção rígida e da produção 

flexível. São verificadas as características do mercado de trabalho, vinculadas a um e outro 

modelo de produção, e a formação técnica em edificações.  

Um estudo particular sobre a formação profissional técnica em edificações, que 

procura desvelar as práticas pedagógicas em instituições da rede federal de educação 

profissional, é abordado no capítulo 3. Nele ainda são consideradas algumas dimensões do 

campo educacional dessas instituições, como história e legislação, regulamentos e matrizes 
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curriculares do TE, além de abordagem analítica qualitativa de dados obtidos por meio de 

entrevistas com sujeitos ligados à formação profissional no TE do IFG/Campus Goiânia e ao 

mercado de trabalho.  

As considerações finais buscam refletir sobre todas as discussões contempladas nos 

capítulos de forma a finalizar, temporariamente, nessa tese, o aprendizado que alcancei acerca 

dos estudos que foram empreendidos sobre o objeto. Inicialmente, no âmbito da produção 

capitalista, são abordados dois modelos produtivos em que se pautam os processos de trabalho 

e as relações sociais de produção. No cenário estruturado sob o domínio do capital, a classe 

trabalhadora se tornou alvo de estudos a ser desvelado em relação ao mercado de trabalho e à 

formação profissional de seus sujeitos. Nesse contexto sobressaem mudanças nas atividades 

laborais dos trabalhadores e a opção de qualificação em cursos da educação profissional.  

 A pesquisa na área da construção civil, especificamente a parte de edificações, 

possibilitou-me discutir sua trajetória histórica inserida na relação entre a educação 

profissional e o mundo do trabalho, estudando a atividade de construção de edificações e a 

respectiva formação técnica no IFG/Campus Goiânia. Meu aprendizado se ancorou em 

características dessa relação, que podem ser reconhecidas em afirmações que faço: na área de 

construção civil – subárea edificações, são observados processos rígidos e flexíveis de 

produção; a formação profissional técnica em edificações, na contemporaneidade, se pauta 

pela rigidez do conhecimento técnico imprescindível no mercado de trabalho e pela 

produtividade favorecida pelo recurso da informatização da técnica; o trabalho e a formação 

profissional do técnico em edificações têm sido norteados por relações que revelam um 

caráter produtivista entre seus sujeitos, primordialmente presente na constituição identitária da 

maioria dos jovens que optam pelo curso e no papel educativo institucional nesta modalidade. 
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1 TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO: ADAPTAÇÃO SOCIAL DOS 

INDIVÍDUOS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 

Este capítulo discute as mudanças na organização da produção segundo os modelos de 

produção fordista e flexível ao analisar as transformações no mundo do trabalho e a formação 

profissional técnica para o trabalho produtivo, fundamentando-se, sobretudo, em Harvey 

(2010, 2011). Para discutir aspectos da sociabilidade dos indivíduos diante das relações de 

produção, analisa o controle do trabalho e a educação profissional no contexto das adaptações 

ao mundo do trabalho contemporâneo – correspondente ao recorte histórico do fordismo a 

acumulação flexível - fundamentando-se em autores como Del Pino (2000), Paiva (2000) e 

outros. 

O mundo vem experimentando uma impactante mudança, que interfere nas dimensões 

trabalho, economia, cultura, política, educação e sociedade. Sendo assim, o capital busca, de 

todas as formas, adaptar as relações e determinações consequentes das práticas sociais às 

transformações que sejam necessárias para obter êxito e domínio. Essas transformações 

ocorrem na medida em que o curso regular de acumulação do capital é ameaçado, provocando 

uma reação no sentido de firmar sua supremacia em relação às riquezas produzidas.  

Desde a fase em que predominou o modelo fordista de produção
5
  caracterizado pela 

rigidez no processo produtivo e, especificamente, pelo aperfeiçoamento da linha de montagem 

industrial, na qual os trabalhadores despendiam, predominantemente, trabalho mecânico com 

reduzido nível de qualificação  as saídas contra as crises de queda nos lucros sempre 

contaram com a influência globalizada do capital sobre as dimensões do trabalho e da 

educação, de forma a contribuírem para a sua dominação no mundo.   

No século XX, que foi marcado pela produtividade de trabalhadores industriais, criou-

se uma consciência individual alienada a partir de um padrão que enfocava somente o 

quantitativo que a força de trabalho pudesse produzir. Esse mesmo século iniciou como sendo 

o “século das massas”, permitindo um aumento da produtividade e a emergência de direitos 

sociais como contrapartida ao desempenho de trabalhadores na produção em larga escala. 

                                                           
5
  Modelo criado pelo empresário norte-americano Henry Ford, em 1914, caracterizado pela “produção em 

massa” com base na linha de montagem de automóveis. O fim simbólico do fordismo como modelo de 

produção data de 1973, tendo atingido seu estado pleno e gozado de certa estabilidade após 1945. A 

discussão proposta neste capítulo sobre o fordismo tem como referência principal a obra: Condição pós-

moderna, de David Harvey (2010).    
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Entretanto, importantes mudanças econômicas e sociais provocadas pelas alterações 

no âmbito da produção marcaram o final do século XX. Eventos como o avanço tecnológico, 

o funcionamento dos mercados mundiais e as mudanças na capacidade de assimilação 

individual e social da realidade marcaram e têm marcado aspectos relevantes no processo de 

produção, no trabalho e no consumo em escala global. As telecomunicações, a informática e 

os próprios meios de transporte propiciaram condições para que as transações do capital 

fluíssem sem barreiras temporais através dos espaços em todo o mundo.  

As transformações produtivas e as mudanças organizacionais repercutiram em uma 

crise ligada à estabilidade funcional e de salários dos trabalhadores, provocada pelas 

substituições realizadas no campo dos mecanismos de produção que, por seu turno, foram 

otimizados pelo uso da tecnologia microeletrônica, informatização e comunicações em rede. 

As mudanças necessárias foram concretizadas para que se pudesse dar suporte à altura das 

necessidades prementes e projeções futuras do capital em seu plano de domínio conquistado e 

de expansão para outras fronteiras.  

Embora o que possa ter acontecido no final do século XX e princípio deste leve a se 

pensar em alguma mudança, as regras básicas de como o capital exerce seu controle não 

foram alteradas. Por isso, o sistema capitalista, em seu propósito de permanência com 

retornos viáveis, concentra esforços principalmente na utilização da força de trabalho dos 

indivíduos de forma a garantir a valoração de mercadorias aos investidores em seus negócios 

lucrativos. Nesse sentido, buscando compreender melhor a origem das mudanças que 

ocorreram ou das continuidades que ainda permanecem nas sociedades, é necessário conhecer 

os elementos que caracterizam tais condições de mudança ou de continuidade, discutindo 

aspectos do trabalho num sistema de produção que se pauta pelo caráter exploratório.   

A divisão social do trabalho e a consequente divisão da sociedade em classes sociais 

trouxeram como resultado a insatisfação econômica e social de indivíduos ou grupos menos 

favorecidos que se veem vítimas da própria sorte e procuram galgar melhores posições 

sociais. No pensamento marxiano, expresso em O capital, as classes sociais surgem a partir da 

divisão social do trabalho, na qual a sociedade é dividida em grupos de detentores 

(empregadores) e não detentores (trabalhadores) dos meios de produção, surgindo então a 

classe dominante e a classe dominada. 

O controle do trabalho é um processo subordinado às estratégias do sistema capitalista, 

o qual tem de ser considerado como um instrumento das determinações necessárias à 

constante transformação da mais-valia em lucro. Por isso, busca-se utilizar as subjetividades 

emblemáticas em vigência na coletividade que possam influenciar as individualidades no 
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sentido de construir uma tendência à subordinação. Harvey (2011, p. 88) diz que “o capital 

tem de lutar bravamente para tornar o trabalho servil no exato momento em que o trabalho é, 

potencialmente, todo-poderoso”. 

O modelo ou regime que o capital utiliza para atingir suas metas se sustenta sobre as 

dimensões do processo de produção que adota  incluindo o controle do trabalho, do 

trabalhador e do consumo  e sobre as organizações social e política inerentes ao momento 

histórico vivido. Por exemplo, para caracterizar a tônica de desenvolvimento da produção, 

avaliam-se os respectivos desdobramentos sociais, políticos e culturais que, necessariamente, 

ocorrem. Quando se instala uma crise no processo de produção, é providencial que o 

capitalismo promova mudanças estruturais e desenvolva novas formas de controle, visando ao 

aumento da produção e, consequentemente, do montante acumulado de riquezas a serem 

revertidas para os capitalistas.  

Pensando de forma abrangente em relação a mudanças estruturais e sua ligação com a 

educação, principalmente a educação escolar e suas práticas, em um dado contexto, ela não 

está isenta de objetivos voltados para a produção e, portanto, dependentes do prevalecimento 

de relações adequadas à exploração do trabalho. De alguma maneira, e em cada fase do modo 

de produção capitalista, é previsível que a parte dominante da sociedade se utilize 

oportunamente das práticas escolares com o objetivo de preparar os indivíduos para o trabalho 

em sua forma hierarquizada de distribuição de postos laborais na sociedade. 

Claro que, por mais segurança que tenham os capitalistas em seus empreendimentos e 

que tenham sob seu domínio todos os meios materiais para funcionamento adequado do 

sistema de produção, é necessária a força de trabalho para que as mercadorias possam ser 

produzidas. Nesse propósito, o Estado é assumidamente colocado a postos como importante 

instância de concepção e implementação de programas, assim como as grandes corporações. 

O Estado (local, regional ou nacional) se torna responsável por garantir o 

fornecimento de força de trabalho em quantidades e qualidades adequadas 

(incluindo formação profissional, treinamento e docilidade política) em 

relação à demanda de trabalho corporativo. (HARVEY, 2011, p. 60). 

Historicamente, não se pode negar que as práticas educativas, de um modo geral, têm 

exercido um importante papel no modo de vida dos indivíduos, constituindo-se em uma 

maneira de internalizar os direitos e deveres de cada um e promover um consenso coletivo a 

fim de manter a sociedade e o Estado sob o direcionamento do capital. Nesse sentido, a 

expropriação do trabalho confisca as realizações autônomas e coletivas dos indivíduos, 

socializando-as em prol da manutenção das condições de produção.  
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Numa sociedade, os indivíduos aprendem e internalizam normas e valores por meio do 

processo de socialização, que visa obter as capacidades individuais necessárias para as 

interações sociais e de produção que se desenvolvem. Desse modo, os trabalhadores sempre 

deverão se adaptar ao regime de acumulação do capital e isso envolve não somente a busca de 

disciplinamento específico da força de trabalho, mas um controle amplo que passa pela 

socialização do trabalhador dentro dos contornos da produção capitalista, considerando, 

segundo Harvey (2010, p. 119), suas “capacidades físicas e mentais”.  

A educação tem um efeito fundamental no controle da força de trabalho, pois, na 

medida em que está presente na vida dos indivíduos desde a infância até a fase adulta, ela tem 

o poder de construir, prematuramente, certos sentimentos propensos à identificação desses 

indivíduos com o modelo de sociedade e trabalho no qual se inserem. Ao fim, instâncias 

educativas, como família, escola, trabalho, meios de comunicação, religião e grupos de 

pertencimento social, são capazes de promover e reforçar uma ideologia dominante que se 

internaliza nas atitudes do trabalhador. 

No fordismo, a sociedade deveria se adequar ao poder corporativo que propunha, em 

1916, segundo Harvey (2010), uma jornada de trabalho de oito horas com remuneração de 

cinco dólares, com vistas a disciplinar o trabalhador à eficiência produtiva da fábrica. Os 

salários e o tempo livre dos trabalhadores seriam suficientes para que pudessem consumir as 

mercadorias produzidas e usufruir de um lazer. Segundo o autor, buscava-se cultivar, fora do 

ambiente de trabalho, hábitos individuais ligados à valorização do convívio familiar e de 

momentos de lazer comportados que não prejudicassem o compromisso com o rotineiro 

trabalho na fábrica. Nesse aspecto, deduz-se que o objetivo era que os trabalhadores pudessem 

estar física e emocionalmente preparados para o cumprimento da jornada de trabalho após o 

descanso e o lazer.   

O trabalho e a socialização estão convenientemente ligados ao regime fordista, 

contribuindo para o alcance da eficiência e da produtividade nessa fase de acumulação do 

capital. Embora haja, aparentemente, nesse período, uma iniciativa relacionada aos direitos 

sociais dos trabalhadores – como salários e tempo livre – a preocupação quanto ao modo de 

vida dos mesmos dentro e fora dos contornos da fábrica não revela, como afirma Gramsci 

(2001, p. 267), uma preocupação com a “humanidade e espiritualidade” do trabalhador, mas, 

sim, com o equilíbrio emocional e físico que ele deveria manter para que fosse estabelecida a 

“eficiência muscular-nervosa” no desempenho de sua atividade, conforme exigia o trabalho 

na indústria.  
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O propósito maior de todo o empenho para conseguir que trabalhadores pudessem 

estar engajados numa determinada dinâmica de produção empreendida pelo capital se 

materializa no trabalho, no qual, segundo Gramsci (2001), a adaptação dos trabalhadores para 

que se tornassem “domesticados” não é obtida, exclusivamente, por meio da coerção. Deve-se 

buscar a sua concordância em relação a um novo modo de trabalho e de vida. 

A socialização do trabalhador nas condições de produção capitalista envolve 

o controle social bem amplo das capacidades físicas e mentais. A educação, 

o treinamento, a persuasão, a mobilização de certos sentimentos sociais (a 

ética do trabalho, a lealdade aos companheiros, o orgulho local ou nacional) 

e propensões psicológicas (a busca da identidade através do trabalho, a 

iniciativa individual ou a solidariedade social) desempenham um papel e 

estão claramente presentes na formação de ideologias dominantes cultivadas 

pelos meios de comunicação de massa, pelas instituições religiosas e 

educacionais, pelos vários setores do aparelho do Estado, e afirmadas pela 

simples articulação de sua experiência por parte dos que fazem o trabalho. 

(HARVEY, 2010, p. 119). 

A incorporação dos conceitos pelos indivíduos que se identificam com a forma 

dominante de viver e produzir da sociedade capitalista pode ser reforçada pelas tendências 

sociais e psicológicas que eles apresentam, quando se trata do impulso de realização pessoal 

perante a sociedade, expressas na conquista de estabilidade econômica, identidade social e 

segurança. Nessa visão, um modo particular de produção e vida em sociedade exerce uma 

influência fundamental que permeia a individualidade modelando-a ao padrão necessário para 

a manutenção do sistema produtivo.  

O modelo flexível de produção
6
 não interfere apenas na economia, no processo de 

trabalho e na formação profissional, mas, também, nas formas de agir e relacionar das pessoas 

que trabalham, afetando significativamente os processos de sociabilidade delas. As relações 

laborais observadas nas empresas são levadas ao plano individual, buscando-se o controle e a 

disciplina no trabalho por indivíduo. Ao contrário das conquistas sociais dos trabalhadores no 

modelo fordista que beneficiava a coletividade, no modelo flexível o interesse coletivo é 

ignorado. 

Enfim, o que mais se destaca na dificuldade enfrentada pelas classes dominantes em 

exercer seu poder de exploração da força de trabalho está na capacidade de controlar 

trabalhadores num dado processo produtivo de modo a torná-los eficientes produtores de 

                                                           
6
  A produção flexível se propõe a substituir a produção fordista, pois o modelo de produção e de distribuição 

em massa não atendia a contento os requisitos das perspectivas industriais modernas. O modelo flexível de 

produção surgiu como opção, ainda não totalmente caracterizada, de substituição ao modelo fordista, após 

seu declínio na década de 1970. As linhas de produção industrial no modelo flexível podem ser modificadas 

constantemente, segundo as necessidades do momento, sendo as inovações tecnológicas de fundamental 

importância para caracterizar o que se chama de “indústria de ponta”. 
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mercadorias nos moldes do regime de acumulação vigente. Nesse sentido, a condição de 

existência de um regime de acumulação é a consonância entre a transformação das condições 

de produção e a reprodução dos assalariados, de modo a fazer com que os comportamentos de 

todos os tipos de agentes mantenham o sistema funcionando.  

Diante desses esclarecimentos iniciais, é possível demarcar períodos diferenciados em 

relação às práticas político-econômicas, aos processos de trabalho e às formações sociais e 

culturais que caracterizam um regime de produção. Harvey (2010) distingue um período de 

rigidez na produção, principalmente na expansão pós-segunda guerra até o final da década de 

1960 e primeira metade da década de 1970, e, posteriormente, outro período que se 

caracteriza por certa fluidez de processos de trabalho e mercados, a partir da segunda metade 

da década de 1970. Nesse propósito, discute-se, nos dois subitens a seguir, as fases de 

acumulação do capital, assim delimitadas, e seus desdobramentos na sociedade.  

 

1.1 Trabalho e o trabalhador na acumulação fordista 

 

Para se chegar ao centro de discussões pautadas em mudanças culturais, sociais, 

políticas e econômicas, quando são assinaladas diferentes configurações no modelo de 

produção, é necessário empreender um estudo sobre as condições em que ocorrem a produção 

e a reprodução nas sociedades. A existência material e a estabilidade de um modelo de 

produção dependem da coerência que estabelecem com seu próprio esquema de permanência. 

Quanto mais se determinam normas, hábitos, leis, regulamentações etc., mais alinhados se 

tornam os comportamentos individuais e sociais e o modelo. 

Seguindo o desenvolvimento da produção sistematizada que aconteceu inicialmente 

nos Estados Unidos, a racionalização das tecnologias e a sujeição ao modelo de administração 

científica criado por Taylor, em 1911, estimularam Henry Ford à concepção de outro modelo 

produtivo, em que novas formas de trabalho “são inseparáveis de um modo específico de 

viver e de pensar e sentir a vida” (GRAMSCI, apud HARVEY, 2010, p. 121). A divisão do 

trabalho na fábrica e a fragmentação da produção mostravam que a indústria automobilística 

de Ford se encontrava num patamar acima das demais empresas da época. O início da era 

fordista, em 1914, teve a seu favor a mudança na tecnologia industrial, cuja intenção de 

produzir veículos em série de forma mais otimizada e menos dispendiosa levou à 

racionalização do processo de produção aos moldes propostos por seu idealizador.  

As demandas de racionalização solicitaram mudanças nas características pessoais dos 

trabalhadores de maneira a desconstruir toda a bagagem de atitudes e habilidades próprias, em 
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favor da construção de um novo tipo de homem que deveria se ajustar aos novos métodos de 

produção. Assim, novas capacidades e modos de pensar e agir deveriam se articular de forma 

a se adequarem ao trabalho caracterizado pela ausência de saberes intelectuais e criativos em 

seu desempenho. Gramsci (2001, p. 266) enfatiza que o modelo fordista se constituiu no 

“maior esforço coletivo até agora realizado para criar, com rapidez inaudita, e com uma 

consciência do objetivo jamais vista na história, um tipo novo de trabalhador e de homem”.  

A partir dos bons resultados alcançados pela Ford Motors (fábrica de automóveis), a 

busca pela racionalidade na produção começa a ser prioridade para os engenheiros de 

produção e empresários, sendo difundida como forma efetiva de obtenção de lucro. Cria-se, a 

partir daí, um pacto social no qual a sociedade interage com o sistema produtivo de modo a 

fazê-lo funcionar hegemonicamente. Assim, foi preciso conceder um salário mínimo e um 

tempo de lazer suficiente aos trabalhadores para que eles pudessem consumir os produtos que 

as corporações industriais fabricavam em quantidades cada vez maiores. 

Num primeiro momento, para se estabelecer essa racionalidade, o foco se dá na forma 

de produção, a qual a cientificidade da administração estipulou os meios para que fosse 

alcançada a eficiência na fábrica. Os princípios da administração científica (1911), de Taylor, 

descreviam como a produtividade podia ser radicalmente aumentada através da decomposição 

de cada processo de trabalho e da organização das tarefas em etapas fragmentadas. Os 

princípios básicos estipulados por Taylor para organização racional do trabalho na fábrica que 

melhor se ajustariam aos interesses do capital são, segundo Braverman (1987): a dissociação 

do processo de trabalho das especialidades dos trabalhadores; a separação entre concepção e 

execução; e a utilização do monopólio do conhecimento para controle do processo de 

trabalho. 

A intenção é de que cada vez menos o trabalhador utilize sua capacidade intelectual e 

experiência de trabalho e dependa cada vez mais da gerência de controle do processo de 

trabalho, perdendo, assim, o domínio sobre o que executa. No princípio da administração 

científica, são ignoradas as subjetividades do trabalhador, sendo explorados trabalhando mais 

e ganhando menos. O homem se transforma em uma máquina e é tratado como um 

componente mecânico do sistema produtivo. Desse modo, “o capitalista aprende desde o 

início a tirar vantagem desse aspecto da força de trabalho humana e da quebra da unidade do 

processo de trabalho” (BRAVERMAN, 1987, p. 104). 

Portanto, em decorrência da separação entre quem planeja e quem executa o trabalho, 

almeja-se que a relação entre planejamento, controle e execução seja harmonicamente 

estabelecida num ambiente de cooperação entre gerência e operários, viabilizando os 
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processos de produção utilizados. Nesse contexto, as inovações tecnológicas e 

organizacionais propostas por Ford se estenderam a partir de tendências de racionalização da 

produção já estabelecidas, marcando o início simbólico do fordismo em 1914, quando 

apresenta uma distinção em relação ao taylorismo
7
. 

O que havia de especial em Ford (e que, em última análise, distingue o 

fordismo do taylorismo) era a sua visão, seu reconhecimento explícito de 

que a produção em massa significava consumo em massa, um novo sistema 

de reprodução da força de trabalho, uma nova política de controle e gerência 

do trabalho, uma nova estética e uma nova psicologia, em suma, um novo 

tipo de sociedade democrática, racionalizada, modernista e populista. 

(HARVEY, 2010, p. 121). 

O modelo de organização e gestão do trabalho no fordismo caracterizava-se pela 

divisão de tarefas e, consequentemente, pela especialização do trabalhador. Destacou-se como 

um modelo de produção em série que acontece segundo movimentos padronizados e 

rigorosamente controlados por inspeção direta sobre a força de trabalho, sendo o trabalho 

dividido em partes que se completam ao final de uma linha de montagem.  

Cada trabalhador tem uma atividade específica de cunho prático (manual), repetitivo e 

contínuo, não tendo contato com outras partes do processo de trabalho. Buscando, pois, evitar 

o desperdício de tempo, as máquinas ditam o ritmo de trabalho, tornando os trabalhadores 

submissos a elas. Ford sistematiza essa forma de organização da produção e a colocava em 

prática na montagem de automóveis. “Cada trabalhador ocupa um posto do qual não se mexe, 

pois „andar a pé, repetia Ford, não é uma atividade remunerada‟. São, portanto, as peças que 

se movimentam numa correia transportadora; e cada trabalhador efetua uma operação” 

(BEAUD, 2004, p. 259). 

Com o desenvolvimento da indústria no fordismo, a partir de uma divisão do trabalho 

e a consequente decomposição do ofício, a força de trabalho passa a ser incorporada como 

parte do processo de produção e a ele subordinada, tornando a qualificação do trabalhador um 

atributo desnecessário e obsoleto, pois as etapas de produção são estanques e impedem a visão 

geral do processo de produção. Boa parte do conhecimento e decisões técnicas fica fora do 

controle do trabalhador e as condições de assalariamento na produção submetem totalmente 

os trabalhadores ao comando de como produzir, limitando-os à execução de tarefas mecânicas 

previamente aprendidas. O processo de montagem em linha na indústria automobilística Ford 

– utilizando a esteira transportadora, onde os automóveis são montados em etapas – aliado à 

                                                           
7
  Concepção de produção baseada no método científico de organização do trabalho desenvolvido em 1911 por 

Frederick W. Taylor, no qual o trabalho industrial foi fragmentado, sua organização hierarquizada e 

sistematizada, e o tempo de produção cronometrado.  
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nova maneira de gestão da força de trabalho, constituiu a especificidade produtiva no modelo 

fordista. 

Nas indústrias fordistas, o grau de separação entre concepção e gerência do trabalho e 

sua execução é bem avançado. A qualificação do trabalhador, ao ser desvalorizada, reduziu 

sua formação a um simples treinamento específico efetivado na fábrica ou em outros setores 

produtivos. Em consequência e “sob a ótica econômica, a tendência é um barateamento da 

força de trabalho e a criação de um corpo coletivo de trabalhadores nivelados por baixo” 

(FRIGOTTO, 1989, p. 163). 

Na organização funcional das indústrias, os trabalhadores se distribuem segundo uma 

disposição linear constituída de várias partes operacionais sem nenhuma conexão que as 

integre, em termos de uma continuidade do trabalho como um todo. Por se constituírem partes 

independentes, o caráter educativo da atividade executada se transforma simplesmente em 

dispêndio de esforço físico por parte do trabalhador nas manobras com o próprio corpo e com 

as máquinas.  

O conhecimento incorporado ao processo produtivo, por meio de máquinas 

eletromecânicas (até então a informatização e a automação não se faziam presentes) que 

traziam em sua operação um número restrito de possibilidades de manuseio, se relacionava 

apenas à manutenção de alguns componentes dessas máquinas, exigindo, por parte dos 

trabalhadores, apenas comportamentos pré-determinados e com pouca variação. “A 

inteligência (conhecimento, ciência, técnica) é objetificada na máquina, separando o trabalho 

manual do trabalho mental e reduzindo sua aplicação por parte dos produtores diretos” 

(HARVEY, 2010, p. 102). 

Nesse contexto, percebe-se nas escolas o reflexo do regime fordista na fragmentação 

do conhecimento e na hierarquização e organização de conteúdos desse conhecimento. O 

objetivo de atender a uma divisão social e técnica do trabalho marca a clara delimitação de 

fronteiras entre a atividade intelectual e a atividade mecânica (manual), fruto de relações de 

disputa entre classes sociais envolvidas na exploração do trabalho, ou seja, quem seriam os 

planejadores e os controladores e quem seriam os executores.  

No âmbito da formação profissional, são visualizadas especificidades em relação à 

amplitude de conhecimentos e à consciência crítica dos trabalhadores. Para uns, são 

suficientes o conhecimento prático e a instrumentalização para o trabalho; para outros, essa 

suficiência abrange a criação, o conhecimento científico e a concepção de indivíduo e 

sociedade. 



30 

Na medida, todavia, em que o sistema capitalista se solidifica e os sistemas 

educacionais se estruturam, assume nitidez a defesa da universalização 

dualista, segmentada: escola disciplinadora e adestradora para os filhos dos 

trabalhadores e escola formativa para os filhos das classes dirigentes. 

(FRIGOTTO, 2003, p. 34). 

Essa diferenciação, que atendia indivíduos de diferentes classes sociais, delimitava 

funções operacionais técnicas e de gestão e desenvolvimento de ciência e tecnologia, típicas 

da organização taylorista/fordista de trabalho, viabilizando diferentes trajetórias educativas 

para os trabalhadores de modo a atender às necessidades de disciplinamento para execução e 

de planejamento/direção do trabalho. Para Gramsci (1991, p. 136), existe uma tendência das 

escolas em fornecer uma formação com objetivos imediatistas: “As escolas de tipo 

profissional, isto é, preocupadas em satisfazer interesses práticos imediatos, tomam a frente da 

escola formativa, imediatamente desinteressada”.  

Concebendo a escola segundo a visão utilitarista que se propõe a ela, a modalidade de 

educação profissional prevalece na preparação da força de trabalho. Por exemplo, as escolas 

de ensino técnico têm o objetivo de disponibilizar trabalhadores com qualificação adequada 

para a produção. Assim, intensificaram-se as demandas decorrentes da expansão industrial a 

partir dos anos 1940, e a oferta de educação profissional foi se desenvolvendo com o intuito 

de atender tais demandas. Conforme afirma Kuenzer (2007), o desdobramento em escolas 

profissionais respondia à racionalidade da divisão social e técnica do trabalho nos termos da 

organização taylorista/fordista, de natureza rígida. Para atender ao processo produtivo, 

predominantemente em base eletromecânica, “bastava uma educação profissional 

especializada, parcial, com foco na ocupação e voltada para o rigoroso cumprimento de 

procedimentos a serem repetidos por meio de processos pedagógicos que privilegiam a 

memorização” (KUENZER, 2007, p. 1157). 

O trabalho assalariado ganhou importância como meio de inserção e estabilidade dos 

indivíduos na sociedade, pois lhe estavam associadas certas garantias e direitos, os quais a 

classe trabalhadora poderia possuir. Ford percebeu que, ao criar uma sociedade em que 

houvesse uma integração entre produção e consumo, por meio do assalariamento dos 

trabalhadores, a contrapartida seria lucrativa para os empresários, pois esses mesmos 

trabalhadores poderiam ser os próprios consumidores. Então, as corporações passaram a 

aceitar, convenientemente, os sindicatos, principalmente por causa da sua intervenção em 

planos de aumento de produtividade na fábrica e acordos salariais. Nesse aspecto,  

[...] utilizava-se o grande poder corporativo para assegurar o crescimento 

sustentado de investimentos que aumentassem a produtividade, garantissem 
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o crescimento e elevassem o padrão de vida, enquanto mantinham uma base 

estável para realização de lucros [...].  

O Estado, por sua vez, assumia uma variedade de obrigações. [...] fornecer 

um forte complemento ao salário social com gastos de seguridade social, 

assistência médica, educação, habitação etc. Além disso, o poder estatal era 

exercido direta ou indiretamente sobre os acordos salariais e os direitos dos 

trabalhadores. (HARVEY, 2010, p. 129). 

O Estado toma novas proporções no sentido de que fossem adotadas, abertamente, 

intervenções econômicas de forma a subsidiar os custos com a produção, sejam eles diretos, 

como os salários, ou indiretos, como os de assistência no âmbito social (seguridade, saúde, 

educação, habitação, etc.). O propósito dessa intervenção seria manter a estabilidade do 

processo de produção no fordismo, ou seja, fornecer condições materiais para que a produção 

e o consumo em massa ocorressem de forma integrada. 

O fortalecimento do fordismo se deu com a produção e o consumo em massa, com o 

disciplinamento do trabalhador e com a força corporativa do padrão de produção e 

distribuição de mercadorias, hierarquicamente centrado nos Estados Unidos. O fordismo 

alcançou sua maturidade após ter consolidado sua configuração e utilizado melhor os poderes 

do Estado. Como afirma Frigotto (1989), o Estado cumpre um papel econômico, no qual se 

torna produtor de mais-valia ou garante ao capital as condições de produção por meio de 

subsídios ou absorção de perdas.  

Isso manteve o regime fordista de acumulação com altas taxas de crescimento 

econômico, alcançando um surto de expansão internacional. Os Estados Unidos mantinham a 

posição de comando na hierarquia desse padrão da economia mundial, absorvendo grandes 

quantidades de matérias-primas de outros espaços e dominando a produção em massa de 

mercadorias. Nos demais países de capitalismo avançado o crescimento, em termos de 

acumulação, também alcançou taxas elevadas e se manteve relativamente estável no período 

pós-segunda guerra até o final da década de 1960. 

O contrário ocorreu em países onde o avanço do capitalismo se caracterizou numa 

industrialização contida, em que o processo de desenvolvimento do fordismo se deu de forma 

incompleta e precária. No Brasil, a Revolução de 1930 marca o fim da hegemonia agrário-

exportadora e início de uma base industrial predominante. Nesse momento um novo modelo 

de produção, distinto da estrutura agrária se revela, diferentemente dos Estados Unidos e 

países da Europa Ocidental. Houve atraso no desenvolvimento industrial brasileiro, pois o 

processo de industrialização baseou-se na importação de ciência e tecnologia dos países de 

capitalismo avançado, em vez de optar pela construção de um modelo próprio de produção 
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científica e tecnológica que estivesse voltado para a produção de bens destinados às classes 

potencialmente consumidoras. 

O conhecimento científico e tecnológico é incorporado a sistemas produtivos 

informatizados e à maquinaria importada, trazendo implicações quanto à formação 

profissional da classe trabalhadora. Segundo Alves (2000), o Brasil passa a integrar um 

capitalismo hipertardio, pois se desenvolveu sob a determinação estruturante do capitalismo 

mundial e sob condição de país subordinado. 

Especificamente no meio industrial paulista, lideranças empresariais aplicam a 

racionalização taylorista do trabalho com o aval de interesses políticos, definidos 

principalmente pelo Governo Vargas em relação ao estabelecimento de nova legislação do 

trabalho e de sindicatos corporativos sob controle do Estado. Entretanto, foi no Governo de 

JK, a partir de 1956, que o Brasil se lança em um processo de produção industrial. 

Observa-se, portanto, um surto de reestruturação produtiva de 1956 a 1961, 

com predominância do padrão taylorista-fordista, que constituiu um novo 

mundo do trabalho, um novo proletariado metalúrgico vinculado às 

indústrias produtoras de bens de consumo durável, cujo maior exemplo é o 

complexo automotivo sediado no ABC paulista. (MEDEIROS, 2009, p. 60). 

O Governo de JK seguiu um caminho de industrialização brasileira com base nas 

multinacionais. Assim, empresas de capital estrangeiro aplicavam o modelo fordista na gestão 

do trabalho, pois encontravam aqui condições ideais para investimentos e sindicatos 

corporativos. O fordismo dos países centrais difere do encontrado no Brasil em 

industrialização, incluindo-se este nas “ilhas de fordismo periférico”, conforme expressão 

usada por Lipietz (1988, p. 119), por não se tratar de um fordismo original. 

As especificidades de desenvolvimento do fordismo no Brasil criam uma 

industrialização combinada com formas tradicionais de produção local. E uma das 

características é que o bem-estar social, característico da cidadania fordista, não atingiu 

plenamente as massas de trabalhadores no Brasil. Por outro lado, de 1968 a 1973, o país 

alcançou índices máximos de crescimento econômico em seu processo de industrialização, 

resultando no que se denominou de “milagre econômico brasileiro”
8
 protagonizado pelas 

indústrias paulistas.   

                                                           
8
  O “milagre econômico brasileiro” é conhecido em função de extraordinárias taxas de crescimento do Produto 

Interno Bruto (PIB). Embora o período de 1968 a 1973 tenha sido amplamente estudado, não existe um 

consenso em relação aos determinantes últimos do “milagre”, sendo uma das vertentes atribuídas ao 

ambiente externo favorável, devido à grande expansão da economia internacional, melhoria dos termos de 

troca e crédito externo farto e barato (VELOSO; VILLELA; GIAMBIAGI, 2008). 
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Porém, a partir de 1973 se instalou um quadro de recessão econômica no fordismo. Os 

sinais de problemas começaram já na década de 1960 com a entrada da Europa e do Japão no 

mercado de exportações, até então sob predomínio dos Estados Unidos. Nesse país, as 

exportações diminuíram e as importações aumentaram, considerando o período de 1960 a 

1985, sendo que as importações sofreram picos de elevação em meados da década de 1970, 

quando o modelo fordista entrou em declínio (HARVEY, 2010). 

Em meados da década de 1960, a Europa Ocidental e o Japão estavam com seu 

mercado interno saturado e havia necessidade de criar mercados de exportação para seus 

excedentes. Assim, a competição internacional se intensificou e à medida que Europa, Japão e 

outros países se lançam no mercado mundial como nações recém-industrializadas, cresce o 

impacto que abala a hegemonia do fordismo estadunidense. Também, a rigidez acumulada de 

políticas e práticas de governo passa a gerar crises no modelo fordista, pois as implicações 

inflacionárias surgem com o crescimento das despesas públicas. Como conclui Harvey 

(2010), havia incompatibilidade entre o crescimento de programas assistenciais e a expansão 

da base fiscal para gastos públicos. 

Por outro lado, assistia-se a um excesso monetário acumulado das corporações diante 

de poucas áreas produtivas para investimentos. Elas se deparam com uma situação de 

capacidade monetária não utilizada, obrigando-as a entrar num período de reestruturação que 

via no controle do trabalho sua meta de contorno. A partir daí, sinalizaram-se mudanças que 

objetivaram reestruturar o sistema de produção na intenção de equilibrar o potencial produtivo 

com a expansão de mercados globalizados. 

Embora tivesse o controle da produção, o fordismo não detinha o controle dos espaços 

de fornecimento de matéria-prima e nem do tempo de circulação da produção. Os estoques se 

acumulavam por falta de sintonia com o mercado consumidor mundial, já que este se 

encontrava espalhado espacialmente e os sistemas de comunicação e transportes não supriam 

suas necessidades.  

Prevendo momentos de crise diante dos problemas gerados na esfera produtiva, o 

capital recorre novamente ao controle do trabalho como alternativa, em potencial, para manter 

a produção em níveis satisfatórios à acumulação. A rigidez dos mercados e o tempo de giro 

pouco dinâmico levaram à contenção de grandes estoques.  Aliados a esse problema, também 

estavam as formas de contratação de trabalhadores e o poder de reação da classe trabalhadora 

por meio de greves. “De modo mais geral, o período de 1965 a 1973 tornou cada vez mais 

evidente a incapacidade do fordismo e do keynesianismo de conter as contradições inerentes 

ao capitalismo” (HARVEY, 2010, p. 135).  



34 

O trabalho, até então organizado nos moldes da fábrica fordista, perdeu sua 

característica, sendo gradativamente sobreposto por nichos de acumulação flexível que se 

estabeleciam em espaços de pouca tradição industrial. Isso implicou na redução de postos de 

trabalho e salários, na busca de novas habilidades laborais dos trabalhadores  que até então 

não as possuíam  e na diminuição do poder de negociação coletiva desses trabalhadores. 

Diante do aumento da competição por empregos que se instalou, os patrões tiraram proveito 

do enfraquecimento sindical e da grande quantidade de desempregados ou subempregados 

para impor regimes e contratos de trabalho mais flexíveis. 

No Brasil, começa a ser observado o declínio dos níveis de acumulação no início da 

década de 1980, ou seja, na década seguinte ao período de auge do modelo fordista no país 

(1968 a 1973). Segundo Alves (2000), a crise subsequente a esse declínio na acumulação não 

se deve somente ao esgotamento do padrão de organização do trabalho no fordismo, mas 

também de uma industrialização retardatária e voltada para o mercado interno. É possível 

constatar uma contradição entre a internacionalização do capital e a industrialização brasileira 

que visava ao mercado interno, havendo um enfraquecimento do setor público e uma 

precarização das condições sociais (ALVES, 2000). 

Enfim, sejam as mudanças transitórias ou efêmeras, ou de caráter fundamental e 

permanente na vida político-econômica de uma sociedade, o certo é que, segundo Harvey 

(2010, p. 140), os contrastes entre práticas político-econômicas foram significativos para 

formulação de uma hipótese de passagem (transição) do fordismo para a nomeada 

acumulação flexível, que “se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados 

de trabalho, dos produtos e padrões de consumo”.  

Com vistas a discutir sobre as propagações dessa “onda” de flexibilização no âmbito 

do sistema produtivo, vislumbra-se considerar as novas relações de produção, os aspectos 

individuais dos trabalhadores, bem como as formas de preparação/adaptação dos mesmos para 

as novas relações de produção. 

 

1.2 Flexibilização produtiva e formação profissional 

 

O mundo do trabalho contemporâneo vem sendo caracterizado por um cenário de 

mudanças expressas numa reconfiguração no padrão de produzir, no qual se busca atender 

demandas em escala global. Uma profunda reestruturação produtiva busca responder: à 

volatilidade dos processos de produção e das mercadorias produzidas; e ao estreitamento da 
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margem de lucro e à acirrada competição. O surgimento do setor de serviços e de 

terceirizações abriu grandes oportunidades, em que várias empresas atuam em novos ramos, 

adotando novas tecnologias e formas de produzir. Há indústrias que entram no ramo dos 

serviços, outras, no ramo das finanças. Segundo Pastore (2009), a General Motors, por 

exemplo,  ganhava dinheiro vendendo automóveis e, hoje, gera uma colossal receita, através 

de seus bancos, emprestando dinheiro.   

Nesse novo cenário das relações de produção que vem se mantendo hegemonicamente, 

prevalece a exploração do trabalho em favor de grandes empresas e corporações capitalistas. 

A ocorrência de mudanças delineia novas estratégias do capital diante de categorias que 

podem ser alteradas dentro da dinâmica de exploração com o intuito de torná-las exequíveis 

no novo padrão produtivo.  

Para começar, o movimento mais flexível do capital acentua o novo, o 

fugidio, o efêmero, o fugaz e o contingente da vida moderna, em vez dos 

valores mais sólidos implantados na vigência do fordismo. Na medida em 

que a ação coletiva se tornou, em consequência disso, mais difícil – tendo 

essa dificuldade constituído, com efeito, a meta central do impulso de 

incremento do controle do trabalho –, o individualismo exacerbado se 

encaixa no quadro geral como condição necessária, embora não suficiente, 

da transição do fordismo para a acumulação flexível. (HARVEY, 2010, p. 

161). 

Basicamente, a transição para a acumulação flexível adota a rápida implantação de 

novas formas organizacionais e produtivas buscando superar a rigidez do fordismo. Isso tem 

uma implicação direta sobre a intensificação de processos produtivos e, consequentemente, 

uma aceleração na “desqualificação e requalificação” da força de trabalho. Não somente a 

formação profissional e as formas de trabalho são afetadas, mas também o consumo sofre 

alterações decorrentes de uma aceleração produtiva. O predomínio de produtos pouco 

duráveis ou descartáveis são exemplos de como o ciclo: produção, distribuição e consumo se 

efetiva em ritmo acelerado, conforme padronizou a “onda” de flexibilização espalhada pelo 

mundo.  

Os processos de trabalho de base rígida vão sendo substituídos por processos de base 

mais flexível. A eletromecânica cede lugar à microeletrônica que vem ampliar a gama de 

soluções para a produção, já que incorpora um amplo espectro de possibilidades tecnológicas 

em relação àquelas incorporadas apenas pelas máquinas e equipamentos fordistas. A 

explicação está no fato de a microeletrônica acumular mais conhecimentos acerca do processo 

produtivo de mercadorias e reduzir o número de trabalhadores necessários para operações. As 

exigências para essa reconfiguração, portanto, incidem nas próprias tecnologias de produção e 
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nas características pessoais dos trabalhadores. Passam a ser consideradas no perfil desses 

trabalhadores capacidades profissionais específicas e habilidades coerentes com a nova forma 

de relações no trabalho. A economia moderna se baseia em métodos de produção que 

requerem um bom domínio de novas máquinas e equipamentos assim como de uma ampla 

visão de processos produtivos que se tornam cada vez mais dependentes de inovações 

tecnológicas (PASTORE, 2009).  

A flexibilidade indica maior possibilidade de movimento e descentralização que 

permite aos empresários exercerem um controle mais efetivo do trabalho, do ponto de vista da 

facilidade em controlar diferentes espaços ao mesmo tempo, e, ainda, reduzindo a hierarquia 

administrativa. Contudo, o mercado de trabalho, ao ser reestruturado nos moldes da 

flexibilização, enfrenta um aumento na competitividade devido à tendência de aumento da 

distribuição espacial das empresas, antes concentradas em um polo – os Estados Unidos – e da 

consequente diminuição da margem de lucro. 

Com a flexibilização, o trabalho organizado na linha de produção das fábricas foi 

abalado. As atividades laborais passaram a exigir dos trabalhadores conhecimentos passíveis 

de serem alterados ou atualizados frequentemente. O trabalho sendo executado segundo 

atividades mais elaboradas passou a requerer um trabalhador mais engajado, disposto a 

enfrentar constantes processos de preparação/adaptação de suas habilidades laborais. 

Em princípio, o trabalhador se tornou multifuncional e polivalente, com uma visão 

mais ampla dos vários processos de trabalho, participando e envolvendo-se em todas as etapas 

da produção. A execução de tarefas repetitivas, simplificadas e fragmentadas, bem como a 

separação entre o trabalho físico e o intelectual foram emblemáticas para o início de uma fase 

de transição a formas mais flexíveis de produção. O que começou a ser valorizada foi a 

subjetividade do trabalhador, exigindo-se dele a capacidade de mobilizar saberes, 

conhecimentos e esquemas mentais para resolver problemas. Além disso, o conceito de 

qualidade total tornou o trabalho mais crítico e participativo, com discussões e debates para 

melhorias no processo de produção. 

É nesse contexto que a adaptabilidade e flexibilidade dos trabalhadores se 

tornam vitais para o desenvolvimento capitalista. Os trabalhadores, em vez 

de adquirirem uma habilidade para toda a vida, podem esperar ao menos um 

surto, senão muitos, de desabilitação e reabilitação no curso da vida. A 

destruição e reconstrução acelerada das habilidades dos trabalhadores foram 

uma característica central da passagem do fordismo para os modos flexíveis 

de acumulação. (HARVEY, 2010, p. 210). 
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Nessa nova dinâmica do capital, o papel do trabalhador é produzir ideias, resolver 

problemas e criar soluções. O trabalhador de hoje deve saber mobilizar esquemas mentais e 

conhecimentos para resolver problemas, analisar situações e fazer diagnósticos, trabalhar em 

equipe e saber proceder e agir com criatividade em qualquer situação. Nos últimos tempos, as 

novas máquinas e equipamentos tornaram-se sofisticados e o uso de sua plena potencialidade 

depende da capacidade dos operadores – os seres humanos. Para tanto, não basta ser 

adestrado, é preciso ser capacitado.  

No tocante à formação profissional do trabalhador e de acordo com o princípio da 

flexibilidade, cuja proposta é substituir a estabilidade e a rigidez pela dinamicidade, à 

educação cabe assegurar, segundo Kuenzer (2007), o domínio dos conhecimentos por meio do 

desenvolvimento de capacidades que permitam aprender ao longo da vida, já que o 

trabalhador, em sua trajetória laboral, transitará entre inúmeras ocupações e oportunidades de 

formação profissional.  

A substituição da rigidez tem um custo, pois as empresas que enfrentam a contínua 

competição e lutam pela lucratividade na produção se vêem forçadas a manter, segundo 

Kuenzer (2007, p. 1164), um “núcleo duro” de trabalhadores estáveis, gozando de benefícios 

e oportunidades de qualificação permanente, de modo a assegurar a capacidade de adaptação 

das mesmas às novas exigências do trabalho. Entretanto, percebe-se que a manutenção da 

formação profissional constantemente atualizada configura-se como uma vantagem 

competitiva que privilegia, além das empresas, apenas um grupo de trabalhadores que são 

contemplados, de alguma forma, com o domínio do conhecimento de ponta.  

Para além do “núcleo duro”, conforme explicita Kuenzer (2007), estão os grupos 

periféricos compostos por trabalhadores cuja capacidade profissional é facilmente encontrada 

no mercado e em todas as condições de trabalho (temporário, terceirizado, etc.). Nesse caso, a 

baixa qualificação e a alta rotatividade dos trabalhadores os tornam prisioneiros de ocupações 

cada vez mais efêmeras e sujeitas às necessidades do mercado. 

A acumulação flexível atingiu regiões sem tradição industrial, implicando em níveis 

relativamente altos de desemprego estrutural
9
. Esse quadro implica uma necessidade de 

“reconstrução de habilidades, ganhos modestos (quando há) de salários reais e o retrocesso do 

poder sindical – uma das colunas políticas do regime fordista” (HARVEY, 2010, p. 141).  

                                                           
9
  O desemprego estrutural ocorre quando a vaga do trabalhador é substituída por máquinas ou processos 

produtivos mais avançados. Não há dúvidas de que a tecnologia participa do desenvolvimento do processo de 

produção, porém, não se pode atribuir que a mesma seja a principal causa desse tipo de desemprego. Negar-

se ao “novo” e aceitar um estado estacionário pode conduzir o trabalhador a um estágio de vulnerabilidade ao 

desemprego em geral.  
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Na fase de consolidação do regime flexível, empresários podem impor mudanças nas 

formas contratuais, privilegiando trabalhos mais flexíveis, com a redução do emprego estável 

e crescente uso do trabalho em tempo parcial, temporário ou terceirizado. A tendência do 

sistema capitalista de produção, no que diz respeito ao funcionamento do mercado de 

trabalho, é de que o número de trabalhadores empregados formalmente seja reduzido, e o que 

permanecer possa ser facilmente demitido, quando necessário, ou seja, quando a acumulação 

dá sinais de crise. Resumindo, a reestruturação produtiva emergente se deve ao fato de que 

[...] novas técnicas e novas formas organizacionais de produção puseram em 

riscos os negócios de organização tradicional, espalhando uma onda de 

bancarrotas, fechamento de fábrica, desindustrialização e reestruturações que 

ameaçou até as corporações mais poderosas. A forma organizacional e a 

técnica gerencial apropriadas à produção em massa padronizada em grandes 

volumes nem sempre eram convertidas com facilidade para o sistema de 

produção flexível – com sua ênfase na solução de problemas, nas respostas 

rápidas e, com frequência, altamente especializadas, e na adaptabilidade de 

habilidades para propósitos especiais. (HARVEY, 2010, p. 146). 

Na esteira das mudanças na produção e no consumo, um aumento no setor de serviços 

pareceu compensar a contração no setor industrial. A educação escolar entrou então no grupo 

de serviços lucrativos engajados na dinâmica produtiva, sendo sua oferta se tornado refém do 

mercado de trabalho em sua exigência constante de torná-la vinculada ao que é necessário 

para produzir de forma mais rápida e competitiva.  

Para os jovens, a busca de uma formação profissional por meio da escola, na fase 

contemporânea, é motivada pelo desejo de realização profissional, rápido emprego, 

estabilidade e independência financeira, a partir da conscientização modelada pelo regime 

flexível de que o alcance desses objetivos se dá por meio do próprio esforço. Desde cedo os 

jovens são estimulados, seja no convívio familiar ou social, a se escolarizarem com o 

propósito de ingressarem mais cedo na vida produtiva. “... para numerosos jovens, a 

experiência ou inexperiência do mercado de trabalho constitui um momento decisivo da sua 

redefinição identitária” (BAJOIT e FRANSSEN, 1997, p. 76). 

Portanto, é compreensível que haja uma tendência de fortalecer modalidades de 

educação escolar apropriadas ao novo padrão de produção e consumo.  É o caso da educação 

profissional que, em sua especificidade, aparece como opção mediadora das relações entre 

profissionais e empresas, imbricada em suprir as necessidades da sociedade em termos do 

trabalho concebido na acumulação flexível. 

Na fase extremamente dinâmica em que se encontra o sistema de produção, a 

modalidade educação profissional passou a ser direcionada a todos que almejem se 
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qualificar/requalificar nesta modalidade para conseguirem, por exemplo, trabalho em nível 

técnico ou permanecerem nele. Em outras palavras, deverão adquirir conhecimento técnico 

que os possibilitem tornar sua força de trabalho empregável.  

Contraditoriamente ao que foi afirmado no parágrafo anterior, a participação dos 

trabalhadores com mais anos de estudo no total de desempregados vem aumentando ao longo 

dos últimos 20 anos, de acordo com um estudo realizado pelo Ipea entre 1992 e 2012. O 

estudo apontou que mais de 50% dos desempregados, em 2012, tinham 11 anos ou mais de 

escolaridade (IPEA; MTE, 2013, p. 32). Essa situação revela, portanto, que há uma 

incompatibilidade estrutural em relação à produção no Brasil e que o respectivo número de 

postos de trabalho gerados não condiz com o que se propõe em termos de oferecimento de 

uma educação voltada para o mercado de trabalho. Entretanto, na conjuntura socioeconômica 

atual, se discute que a educação profissional interessa aos jovens que irão trabalhar pela 

primeira vez, aos que precisam se requalificar, aos desempregados e até aos adultos que 

ultrapassaram a idade prevista de escolarização sem qualquer tipo de qualificação. 

O acesso ao conhecimento científico e técnico sempre teve importância na 

luta competitiva; mas, também aqui, podemos ver uma renovação de 

interesse e de ênfase, já que, num mundo de rápidas mudanças de gostos e 

necessidades e de sistemas de produção flexíveis (em oposição ao mundo 

relativamente estável do fordismo padronizado), o conhecimento da última 

técnica, do mais novo produto, da mais recente descoberta científica, implica 

a possibilidade de alcançar uma importante vantagem competitiva. O próprio 

saber se torna uma mercadoria-chave, a ser produzida e vendida a quem 

pagar mais, sob condições que são elas mesmas cada vez mais organizadas 

em bases competitivas. (HARVEY, 2010, p. 151). 

Para atender às demandas do capital, o sistema flexível não pode prescindir do 

trabalho produtivo e versátil dos trabalhadores e de um preparo profissional adquirido em 

escolas que qualificam para a prática. Compete então aos assalariados estarem sempre 

preparados em ralação às habilidades pessoais e técnicas produtivas. Àqueles que não 

pretendam vincular-se como trabalhadores assalariados, é forte a noção de empreendedorismo 

repassada aos ingressos e egressos de cursos técnicos, principalmente pela mídia (a exemplo 

de “pequenas empresas grandes negócios”) e pelas políticas de educação profissional. 

Na estrutura de produção capitalista, os jovens devem assumir a condição de 

potenciais forças de trabalho capazes de alavancar empreendimentos corporativos de 

produção. Assim, o profissional de nível técnico, por exemplo, pode oferecer um potencial 

produtivo imediato, pois detém um conhecimento aplicável que pode ser tomado, em curto 
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prazo, pelas empresas sustentadas pelo trabalho assalariado, ou utilizado autonomamente, 

sendo um empreendedor. 

Mas, a formação profissional oferecida nas opções de cursos técnicos, entre eles o TE 

(que será abordado especificamente no capítulo 3), pode não ser a garantia de emprego estável 

e remuneração salarial satisfatória. Não basta possuir algum conhecimento aplicado, é 

necessário sempre acumular incrementos de novos conhecimentos que surgem para 

acompanhar o ritmo da produção. Assim, os imperativos de competitividade e rentabilidade 

no modelo flexível levam a concluir que o trabalhador industrial, estável e especializado, 

herdeiro do modelo fordista, é transformado no trabalhador instável, desregulamentado e sem 

expectativas de pleno emprego (MORAIS, 2011).  

Por necessidades essenciais de sobrevivência, indivíduos buscam, a qualquer custo, 

apresentar algum potencial de trabalho às empresas na esperança de que possam passar pelos 

crivos da existência de postos de trabalho e da concorrência entre muitos candidatos. Em 

consequência de ter que administrar as dificuldades encontradas nessa busca, vivencia-se uma 

situação em que o desemprego e a precarização do trabalho são tidos como penalidades 

sofríveis que as mudanças produtivas no mundo contemporâneo trazem ao cotidiano da vida, 

e que precisam estar sempre em mira por parte dos trabalhadores, procurando amenizá-las ou, 

quem sabe, até superá-las por conta própria. 

Qualificar para o trabalho, conforme os preceitos do capital, não visa somente atender 

aos requisitos da produção em si, mas também à nova forma de vida em sociedade na qual o 

trabalho se insere. Trabalhadores em atividade ou não e trabalhadores em processo de 

formação para o trabalho devem internalizar uma flexibilidade de alcance suficiente para 

transitarem sem obstáculos pessoais pelas situações variáveis e inerentes às contradições do 

sistema de produção (desemprego, subemprego, autoemprego), de maneira a estarem sempre 

prontos para adaptações necessárias.  

De fato, o que antes se ocultava sob o manto da desqualificação que, por sua vez, 

trazia à visibilidade o suprimento pelo sistema educacional, hoje se oculta sob o “manto” da 

empregabilidade, que parece abrigar todas as lacunas possíveis dentro da estrutura 

contraditória do capital. Este conceito pode ser explicitado em duas fases, considerando as 

características do mercado de trabalho. Nesse propósito, segundo Paiva (2000, p. 58), 

anteriormente aos anos 1990, a empregabilidade era 

[...] definida por um mercado de trabalho amplo que “sorteava” entre a força 

de trabalho aqueles que dispunham da qualificação desejada e virtudes 

correspondentes, com elevados níveis de acomodação. Em situações de 
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pleno emprego ou de carência de força de trabalho – como ocorreu na 

Alemanha nos anos 60/70 – eram empregáveis até mesmo indivíduos com 

muito baixo nível de qualificação vindos de países longínquos. A situação 

não precisava de véus: o mercado determinava a “empregabilidade” dos 

indivíduos que compõem uma sociedade e podia mesmo dar-se ao luxo de 

importá-los com os mais diferentes níveis de qualificação, de acordo com 

ciclos e conjunturas. O Estado-Providência, na medida em que suas 

atividades criam um mercado mais ou menos amplo para muitas profissões e 

com elevada capacidade de acomodação, se encarregava de determinar a 

“empregabilidade” de outros segmentos da PEA.  

 

Posteriormente aos anos 1990, o conceito de empregabilidade se ajusta às mudanças 

no modelo de acumulação e  

[...] diz respeito à qualificação, às habilidades, disposição, atitudes do 

indivíduo frente a um mercado de trabalho que já não mais está em 

expansão. Se este se contrai e deixa grande parte dos que procuram trabalho 

do lado de fora, começa-se a buscar nas virtudes individuais e na 

qualificação as razões pelas quais alguns conseguem e outros não 

conseguem empregar-se [...].  

Transfere-se do social para o individual a responsabilidade pela inserção 

profissional dos indivíduos. A “empregabilidade” converte-se, neste caso, 

num corolário dos conhecimentos, habilidades e esforço individual de 

adequação. (PAIVA, 2000, p. 58). 

A conquista de um emprego tornou-se possibilidade e objetivo pessoal diante das 

novas relações de produção constituídas. Nesse contexto, a educação vem sendo questionada 

no sentido de ser mais aproveitável uma modalidade de ensino que esteja diretamente 

vinculada à empregabilidade, segundo o discurso. Assim, uma das estratégias é a criação de 

novos cursos que objetivam “formar” indivíduos produtivos. Nesse entendimento,  

[...] a forma como estes cursos de qualificação ou de requalificação 

profissional vêm sendo divulgados e trabalhados sugerem que a formação 

profissional adquirida pode gerar emprego. Na verdade, o que ela gera é o 

que realmente promete: empregabilidade. [...] Trata-se, para o assalariado, de 

estar pronto para trocar constantemente de trabalho, de estar disponível para 

todas as mudanças, para todos os caprichos dos homens e das mulheres de 

negócio. (DEL PINO, 2000, p. 80). 

A sociedade brasileira vem demonstrando um grau de subordinação na divisão 

internacional do trabalho que corresponde à dependência dos países periféricos ao centro 

organizador do capital, representado pelos países ricos. Portanto, os documentos referentes à 

educação escolar, de forma geral, adotam as diretrizes internacionais, em termos da 
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concepção de formação profissional, que passa a ser fundamentada na aquisição de 

competências
10

 profissionais balizadas pelo mercado de trabalho.  

Autores como Ropé e Tanguy (1997) e Ramos (2001) defendem que as mudanças nas 

relações de produção influenciaram na institucionalização de competências na formação geral 

e profissional e que, nessa ordem, as escolas se abrem para o mundo econômico e buscam um 

sentido prático para os saberes escolares.  

Na esteira das mudanças no mundo do trabalho, a formação profissional vem sofrendo 

algumas influências. Os avanços tecnológicos em todas as áreas de produção cobram cada vez 

mais dos profissionais habilidades técnicas, criatividade e iniciativa, além de relacionamento 

social, ou seja, atribuições que são conquistadas somente com a atualização contínua de 

conhecimentos e com ajustamentos comportamentais solicitados em ambientes de trabalho 

caracterizados pela flexibilidade na produção.  

As novas demandas de formação profissional pretendem, portanto, profissionalizar um 

trabalhador que atue a partir de uma base de conhecimentos científico-tecnológicos e sócio-

históricos acompanhando a dinamicidade dos processos. Uma das peculiaridades desse novo 

trabalhador é ser capaz de resolver problemas práticos, valendo-se de sua maior capacidade de 

enfrentar novas situações com um conhecimento mais socializado e menos mecânico. 

A formação profissional não mais repousa somente sobre a aquisição restrita de 

habilidades manuais para o “fazer” típico do posto de trabalho, como caracteriza o fordismo, 

mas passa a depender das possibilidades de acesso à informação, de interação com meios e 

processos de trabalho mais avançados. A formação profissional passa a ter uma forte 

determinação nas condições subjetivas do trabalhador, que incluem seus desejos, motivações 

e experiências anteriores. Incorpora-se “o trabalhador e a trabalhadora por inteiro/a na 

produção, através do uso da percepção, dos sentimentos, dos nervos e do cérebro do/a 

trabalhador/a no processo de trabalho” (DEL PINO, 2000, p. 68).  

As formas de controle do trabalho que marcaram o século passado e persistem nesse 

início de século passam pela exploração direta de trabalhadores, como aconteceu na produção 

fordista, e pela utilização, em acréscimo, das suas aptidões subjetivas para a produção 

flexível. São necessárias novas características que dependem de atributos antes não 

solicitados nas relações de produção. Diante da situação de desemprego vivenciada, quer seja 

na busca pelo primeiro emprego ou na reinserção empregatícia, os fenômenos relacionados 

                                                           
10

  As competências referem-se às aptidões de cada indivíduo, incluindo não somente aptidões técnicas 

adquiridas para a realização de um trabalho, mas, também, aptidões relacionais de socialização no ambiente 

de trabalho. 
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aos novos comportamentos individuais para estabelecer certo equilíbrio psicológico e social 

necessário demandam atitudes inerentes à construção da própria personalidade no contexto da 

nova fase de produção. 

Por isso mesmo, as transformações por que passa o mundo contemporâneo 

estão a demandar novas e maiores forças psíquicas e virtudes pessoais, 

necessárias à vida num mundo em que a concorrência se acirrou. São 

atributos que transcendem as possibilidades do sistema educacional. 

(PAIVA, 2000, p. 55).  

Considerando que a sociedade nos dias de hoje tem um caráter mais complexo e que 

as relações que se processam em seu interior são constituídas sob novas formas de 

transferência de conhecimentos, experiências e aprendizagens, há que se verificar a qual 

modelo de formação profissional deverá os indivíduos se submeter para serem portadores de 

uma qualificação que se enquadre no propalado discurso de aquisição do “conhecimento” 

correspondente ao termo. 

Até os anos 1990, o termo “qualificação” se referia à preparação técnica para o 

trabalho. Foi utilizado, predominantemente, em tempos da produção industrial fordista e, 

nesse caso, bastava que os trabalhadores estivessem aptos a dispensar esforço físico e/ou 

utilizar maquinarias para a produção. Nesse sentido, a concepção de qualificação se relaciona 

diretamente com a sociedade industrial e com o assalariamento, sendo constituída de uma 

escolarização prévia sobre determinados conteúdos e uma diplomação formal que garante um 

status profissional e renda (PAIVA, 2000).  

Posteriormente, acrescentou-se algo à qualificação que a afasta da escola como meio 

de aquisição de conteúdos “qualificatórios”, termo utilizado por Paiva (2000, p. 56) ao 

designar os atributos práticos que viabilizam a conquista de trabalho. Então, o termo 

“competência” foi concebido para incluir aspectos pessoais e disposições subjetivas dos 

indivíduos e para dar maior peso não apenas a aspectos técnicos, mas à socialização ( PAIVA, 

2000, p. 57). Diante da situação-problema, a competência não é algo que se aprende para 

repetir continuamente ao longo da vida, mas necessita ser revista e adaptada constantemente, 

pois, além do aprendizado cognitivo, envolve, também, novas formas de relações sociais.  

O que antes se colocava como imprescindível para o desempenho produtivo num posto 

de trabalho e que era suprido apenas pela cognição, hoje engloba atributos pessoais 

necessários à vida num mundo em que a concorrência se acirrou. O diferencial em termos de 

capacidade individual para o trabalho passa então a ser considerado não apenas pelo preparo 

técnico-profissional de cada candidato a um posto trabalho, mas pelo conjunto de suas 
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características pessoais. A concepção de competência vem, justamente, enfatizar que a 

acumulação flexível está atravessada pela socialização como forma de internalização de novos 

comportamentos pessoais diante do trabalho na fase contemporânea. Atribui-se então à 

competência 

[...] um atendimento mais estrito das necessidades do capital, por um lado, e 

a um preparo adequado aos novos tempos em que é preciso encontrar 

alternativas ao desemprego, por outro. Virtudes pessoais são acionadas como 

parte das competências em escala incomensuravelmente maior que quando 

se tratava de qualificação, mensurável por mecanismos mais objetivos num 

momento em que os empregos ou a inclusão dependiam menos do capital 

cultural e social dos indivíduos. (PAIVA, 2000, p. 57). 

A partir do pensamento da autora, pode-se inferir que a competência, ao valorizar 

atributos pessoais, pode incitar o individualismo e acentuar a competitividade nas relações de 

produção. Nesse sentido, a competência se ajusta aos propósitos do modelo flexível que 

coloca os trabalhadores em constante movimento em busca de trabalho e sempre conscientes 

de sua responsabilidade perante essa condição, no que concerne a potencializar sua 

capacidade de ser selecionado para uma vaga no mercado. 

Assim, a assunção da responsabilidade pessoal diante da inserção laboral se 

caracteriza pela busca de escolarização/titulação, acrescentando-se a história de vida dos 

indivíduos, carregada pelas experiências e subjetividades trazidas e aproveitadas no modelo 

produtivo que se baliza, hoje, pela flexibilidade de processos produtivos e de comportamentos 

dos trabalhadores na relação capital/trabalho.  

Torna-se tarefa das instituições que oferecem educação tentar tornar sua 

clientela empregável, adequando seus cursos à demanda e incluindo na 

formação elementos subjetivos capazes de assegurar maior adesão dos 

quadros às instituições e seus objetivos. Digamos que a contração do 

mercado de trabalho aprofunda a subsunção do sistema educacional (e 

especificamente da educação profissional) aos requisitos do capital. 

(PAIVA, 2000, p. 58). 

Os elementos subjetivos de que trata a autora podem ser identificados no próprio 

ambiente da educação escolar – que foca seu objetivo em reunir conhecimentos técnicos e 

características comportamentais trazidas pelos educandos, para ampliar sua eficiência como 

veículo de reprodução do sistema capitalista – e do trabalho. Na atualidade, é frequente a 

adoção de processos seletivos nas empresas baseados numa avaliação das características 

individuais dos candidatos que possam demonstrar disposição para novas aprendizagens e 

adaptação ao grupo e à rotina empresariais. Tais processos visam medir a persistência de 
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candidatos diante dos desafios e a capacidade de aprender ou encontrar alternativas a partir de 

uma situação-problema. 

As formas de inserção no mercado de trabalho abrangem requisitos que ultrapassam o 

domínio de aquisições cognitivas na escola. Embora as instituições educativas formais 

tenham, sob sua responsabilidade, a consecução do discurso capitalista em torno das 

exigências instrumentais para inserção laboral, elas mostram constituir-se, também, de uma 

extensão aos ambientes da família e da empresa, no que concerne ao propósito de fornecer 

práticas educativas que se alinhem à forma de como deve ocorrer essa inserção, considerando 

aspectos pessoais. Mesmo que as escolas lidem com as diferenças individuais provenientes de 

internalizações construídas em outras instâncias educativas, elas o fazem com o propósito de 

tornar essas diferenças cada vez mais adaptáveis às condições atuais das relações de 

produção. 

As demandas de formação profissional, considerando a proposta de competências, 

abriram caminho para a ação do capital sobre as instituições educativas, difundindo-se a ideia 

de uma mudança nas funções da escola, no sentido de aproximá-la da dinâmica da produção 

contemporânea. Tal dinâmica parece contar com a participação não só da educação escolar 

para o trabalho, mas de todas as instâncias (família, grupos de relacionamento, local de 

trabalho, local de treinamento, etc.) que colaboram para a preparação do indivíduo para as 

relações sociais e de produção. A contribuição dessas outras instâncias na formação de 

competências se torna importante, na medida em que a parte que caberia à educação formal se 

desenvolve lentamente – como no caso, em geral, dos sistemas educacionais que não 

acompanham, no mesmo ritmo, as mudanças estruturais. Em função disso, para o trabalho 

produtivo, de acordo com Paiva (2000), o capital entende que são incoerentes longos cursos, 

devido à rapidez em que se processam as demandas produtivas e as respostas, em termos de 

capacitação para lidar com novas linguagens.  

A formação por competências é inerente a um processo gradativo de habilitação dos 

indivíduos que começa nas relações sociais anteriores às do ambiente escolar e do trabalho. 

Nesse entendimento, a empregabilidade considera aspectos da formação comportamental, um 

novo aprendizado que torna o indivíduo competente o bastante para encarar as transformações 

no âmbito da produção. 

Num primeiro momento, virtudes pessoais podem contribuir para a flexibilidade da 

força de trabalho, elevando seu potencial produtivo. Entretanto, a mudança nas características 

da produção (formas de trabalho, tipo de trabalhador para novas demandas e meios de 

produção), ao mesmo tempo em que traz uma elevação substancial de produtividade por meio 
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de avanços tecnológicos, mudanças organizacionais e novos comportamentos dos 

trabalhadores, traz, também, um acelerado processo de dispensa de trabalhadores, devido à 

busca de produtividade por meio da redução da força de trabalho e ampliação da maquinaria. 

Isso confirma que, para o capital, não importa preocupar com as consequências de caráter 

estrutural e social e sim com as que revertem em acumulação de riquezas.  

Nesse contexto, não há como considerar que o processo de produção, em seu sentido 

econômico, esteja desvinculado do quadro social adjacente. Diante de uma situação geral da 

produção inerente ao capitalismo de acumulação flexível, materializada no desemprego, 

desvalorização salarial e precarização do trabalho, revelam-se a exclusão e a instabilidade de 

jovens trabalhadores pertencentes às famílias de baixa renda permeando o mercado de 

trabalho. Para estes, 

[...] somente 41,4% possuem empregos assalariados, sendo ainda bem menor 

o contingente de ocupados assalariados com contrato formal (25,7%). Sem 

acesso ao assalariamento e, sobretudo, ao contrato formal, há 

inequivocamente maior exclusão dos benefícios da legislação social e 

trabalhista para os jovens de baixa renda no Brasil (POCHMANN, 2004, p. 

386).  

É ardiloso como as propostas de solução para as contradições que permeiam as ações 

do capital são concebidas de maneira sutil, fazendo acreditar que as iniciativas do Estado 

procuram equalizar os anseios dos indivíduos em relação à formação profissional e ao 

trabalho, utilizando-se de orientações que seguem por caminhos distintos, conforme se dirijam 

aos indivíduos, segundo as atividades laborais que lhes são reservadas na composição da 

divisão técnica do trabalho. 

A formação técnico-profissional é um exemplo de política que caminha 

passo a passo com uma propaganda intensa e reiterada. Ela vem 

sedimentando, como parte de uma profunda revolução cultural no imaginário 

das classes trabalhadoras e população em geral – desempregados/as, 

subempregados/as, trabalhadores/as precários/as, excedente de mão de obra 

– a ideia de que, mediante as diferentes modalidades deste tipo de formação, 

todos se tornarão empregáveis. (DEL PINO, 2000, p. 79). 

Seguindo o raciocínio do autor, o tipo de educação escolar pode definir os tipos de 

trabalho a serem distribuídos aos indivíduos, conforme os interesses dominantes e a forma 

que cabe aos dominados assumirem na relação capital/trabalho. A educação profissional, por 

exemplo, procura difundir a ideia de que a formação técnica teria seu espaço demarcado no 

mercado de trabalho, visto que se alinha às demandas da produção em termos de potencial de 

trabalho produtivo. Entretanto, com base em dados da Pesquisa Mensal de Emprego, 
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elaborada pelo IBGE, o jornal O Estado de São Paulo, publicou, em 7 de junho de 2015, sob 

o título “Qualificado e sem Vaga”, uma variação da taxa de desemprego entre jovens 

escolarizados, como mostra a Tabela 1. 

 
Tabela 1 Taxas de desemprego anual, no Brasil, entre jovens de 18 a 24 anos,  

  com escolarização ≥ 11 anos  

Ano 2013 2014 2015 

Desemprego (%) 12,5 11,1 14,6 
Fonte: jornal “O Estado de São Paulo” - Economia & Negócios, 7 de jun. 2015. 

  Tabela elaborada pelo autor. 

Verifica-se, nos dados da Tabela 1 que, de 2013 para 2014, a taxa de desemprego caiu 

1,4%, intervalo em que se acentuou a expectativa na geração de empregos, por exemplo, na 

área da construção civil, principalmente em função das obras de infraestrutura para os jogos 

da copa do mundo em 2014 e, também, pela implantação de programas governamentais 

visando ao crescimento da indústria e habitações. Posteriormente, no intervalo de 2014 a 

2015, essa mesma taxa subiu 3,5%, indicando questões relacionadas ao aumento do 

desemprego devido ao desaquecimento da construção civil no contexto pós-jogos da copa do 

mundo e de programas de investimentos na mesma área iniciados anteriormente. Assim, 

compreende-se uma situação não estável em relação às possibilidades reais de emprego.  

A situação dos trabalhadores (pode-se incluir também a dos jovens em formação 

profissional) em relação ao trabalho e à qualificação traz um dilema a ser pensado, quando se 

observa que os indivíduos disponíveis ao trabalho estão buscando, frequentemente, 

qualificações e/ou requalificações e, consequentemente, se envolvendo por um maior período 

de tempo nesse propósito, levando a uma suspensão provisória de inserção no mercado de 

trabalho. Ou seja, a intenção oculta esperada com esse direcionamento, seria desviar a 

responsabilidade sobre o que deveria ser pensado estruturalmente em termos sociais para o 

plano individual. Nesse propósito, se vê reforçada a regra válida para a classe trabalhadora 

“tem trabalho/emprego quem se qualifica”. “Já não há políticas de emprego e renda dentro de 

um projeto de desenvolvimento social, mas indivíduos que devem adquirir competências e 

habilidades no campo cognitivo, técnico, de gestão e atitudes para se tornarem competitivos e 

empregáveis” (FRIGOTTO, apud DEL PINO, 2000, p. 79).   

Adiar por algum tempo a disponibilidade de trabalhadores não absorvidos pelo 

mercado de trabalho, procurando qualificá-los continuamente de forma a potencializar sua 

capacidade de ser empregável pode ser uma estratégia relevante do capital para lograr 

alternativas temporárias de solução das contradições de seu comando. É o que vem 
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acontecendo, principalmente, com a expansão de escolas profissionalizantes que se propõem a 

qualificar seus alunos por meio do oferecimento de cursos técnicos voltados para as 

tendências do mercado de trabalho. A educação profissional teria, formalmente, a função de 

tornar realidade a concepção de empregabilidade, pelo menos no que diz respeito às 

especificidades profissionais mais requisitadas no mundo produtivo contemporâneo, ou seja, 

aquelas que se embasam no uso de procedimento técnicos.   

Em busca de apreender alguns aspectos da discussão acerca dos padrões de 

acumulação e seus reflexos no trabalho e na formação profissional, abordamos a distinção 

entre as formas rígida e flexível aplicadas ao modo de produção capitalista. A constituição das 

sociedades no fordismo e na fase contemporânea – menos rígida – se pauta, 

fundamentalmente, pelas mudanças no mundo do trabalho e nas interações humanas, 

responsáveis pela produção e reprodução social. Em função das novas caracterizações 

individuais e sociais e das demandas produtivas, a internalização das relações sociais para o 

trabalho é protagonizada pela educação escolar e dirigida aos indivíduos no propósito de 

constituí-los agentes no processo de produção. Nesse entendimento, a educação profissional 

traz, intrinsecamente, aspectos que a identificam com o trabalho produtivo e, desde a sua 

origem institucional, tem percorrido caminhos que revelam características notáveis da 

sociedade brasileira. 

 

1.3 Educação e trabalho: percurso e tendências da educação profissional no Brasil  

 

De algum modo, a divisão técnica do trabalho esteve sempre associada à estrutura de 

classes, cujas formas de realização desse trabalho se pautaram pela separação entre o que seria 

manual e o que seria intelectual, sendo que ambos são dependentes de uma prática educativa. 

Seguindo esse direcionamento, a educação se dividiu nas formas de uma instrução 

desinteressada
11

 para as classes dominantes e de uma aprendizagem em ofícios de trabalho 

para os dominados. No Brasil, essa mentalidade prevaleceu até o início do período 

republicano, em 1889, tendo a aprendizagem profissional, inicialmente, um caráter 

                                                           
11

   Essa forma de educação diz respeito a uma prática institucionalizada que não se pauta por uma “formação” 

do indivíduo diretamente ligada ao exercício laboral, mas pela instrução literária da Arte e da Cultura que dão 

continuidade ao legado do “saber” nas sociedades. Reforça a ideia de uma escola de formação geral, que, no 

contexto brasileiro, era uma prioridade para os filhos das elites para que esses se preparassem para a 

educação superior. O contraditório é que na realidade brasileira a concepção de educação profissional não 

avança como Gramsci havia proposto para uma escola unitária, que forma para ambas as perspectivas. As 

escolas de tipo profissional se preocupam em atender interesses práticos imediatos e, assim, se contrapõem à 

escola que educa o indivíduo de forma completa.  
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assistencial aos que precisassem de um encaminhamento social e de trabalho e depois, um 

caráter instrucional. 

Os liceus de artes e ofícios, criados em 1858, traziam em seus programas 

uma nova filosofia, uma outra maneira de encarar o ensino técnico-

profissional, que deixava de ser meramente assistencial e elementar. A 

multiplicação de liceus de artes e ofícios em várias províncias parece indicar 

que em todo o país surgiam novas ideias com relação ao ensino necessário à 

indústria. (CAMPELLO; LIMA FILHO, 2008, p. 77). 

O ano de 1906 foi marcado pela consolidação do ensino técnico-industrial no Brasil, 

quando o então Presidente da República, Afonso Pena, declara em seu discurso de posse que 

“a criação e multiplicação de institutos de ensino técnico e profissional muito podem 

contribuir também para o progresso das indústrias, proporcionando-lhes mestres e operários 

instruídos e hábeis” (BRASIL, s.d., p. 2). 

Com o falecimento de Afonso Pena, em julho de 1909, Nilo Peçanha assume a 

Presidência do Brasil e assina o Decreto n. 7.566, criando, inicialmente em diferentes 

unidades federativas, sob a jurisdição do Ministério dos Negócios da Agricultura, Indústria e 

Comércio, dezenove “Escolas de Aprendizes e Artífices” destinadas ao ensino profissional 

primário e gratuito. 

A criação da rede de escolas de aprendizes e artífices dá continuidade ao ideal de 

manter uma função social de amparo aos menos favorecidos. O cenário nesse momento 

continuaria constituído, predominantemente, pela classe trabalhadora, que enfrentava um 

desamparo por parte das políticas públicas de educação. Assim, essa rede de escolas se firma 

no atendimento escolar primário voltado para uma profissionalização e sentido de 

pertencimento social da época. 

Após a década de 1930, o contexto da industrialização no Brasil define a grande 

concentração industrial em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, 

colocando em destaque a relação entre a educação e o trabalho do ponto de vista da criação de 

um ensino profissionalizante, articulando as esferas pública e privada no que diz respeito à 

formação da força de trabalho para atuar na indústria.  

O empresariado industrial utilizou-se da via corporativa como um canal de 

instrumentalização de seus interesses, participando ativamente dos conselhos 

e comissões consultivas criados na década de 1930, contribuindo para a 

formação de uma coalizão favorável à implantação do capitalismo industrial. 

(CUNHA, 2000, p. 3). 

Isso vem reforçar a existência do dualismo escolar, com o ensino profissional se 

direcionando aos menos favorecidos como itinerário de sua formação para o trabalho. Nessa 
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visão, diferentes objetivos são identificados em relação à cultura e à constituição da 

sociedade. Segundo Cunha (1997), o sistema de ensino primário e profissional e o sistema de 

ensino secundário e superior acabam se tornando instrumentos de estratificação social, 

servindo aquele à classe popular e este à burguesia. 

O ensino profissional se coloca como opção de preparação da força de trabalho para a 

indústria, e a aprendizagem restrita de um ofício passa a ser aprendizagem de técnicas de 

execução das etapas produtivas na fábrica. Assim, objetivava-se a preparação técnica e o 

disciplinamento dos trabalhadores para a explícita divisão do trabalho e para a produtividade. 

Pesados investimentos públicos em infraestrutura foram feitos para substituição do 

modelo agroexportador pelo modelo de industrialização. Em 1937, foi assinada a Lei n. 378, 

que transformava as Escolas de Aprendizes e Artífices em Liceus Profissionais, destinados ao 

ensino profissional de todos os ramos e graus (BRASIL, s.d.).  

A “Reforma Capanema”, criada em 1941, remodelou todo o ensino no país, inclusive 

passando a considerar o ensino profissional como de nível médio. Foi marcada pela 

articulação junto aos ideários nacionalistas de Vargas e seu projeto político ideológico, 

implantado no “Estado Novo”. Assim, a educação deveria estar a serviço da nação e ao 

desenvolvimento de habilidades e mentalidades de acordo com os diversos papeis atribuídos 

às diversas classes sociais (TAKUNO e SANTOS, 2001). O sistema educacional proposto 

pelo Ministro Capanema correspondia à divisão técnica do trabalho. Nesse sentido, se teria 

uma educação destinada à elite e outra (profissional) aos trabalhadores necessários à 

utilização da riqueza potencial da nação. Com essa última, intensificou-se a formação de 

trabalhadores técnicos diante do acelerado processo de industrialização. 

Com a consideração do ensino profissional em nível equivalente ao do secundário, 

inicia-se, formalmente, o processo de vinculação do mesmo à estrutura educacional do país 

como um todo, uma vez que os alunos formados nos cursos profissionalizantes de nível médio 

ficavam autorizados a ingressar no ensino superior em área equivalente à de sua formação. 

O Estado Novo (1937 a 1945) legitimou uma concepção de educação que ressaltava 

uma relação de sintonia entre escola e trabalho, sendo dividida esta relação entre os ramos: 

secundário  preparatório aos cursos superiores  e profissionalizante. Essa lógica dualista 

não acabou, embora tenha se submetido a amplas correntes de opinião por uma escola 

unificada que não institucionalizasse a dicotomia intelectual/manual. A primeira LDB, 

promulgada em 1961, em nada alterou esta divisão, apenas garantiu maior flexibilidade de 

passagem entre os ramos secundário e profissionalizante. Assim, o ramo secundário tinha por 
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objetivo formar dirigentes por meio do próprio ensino ministrado nesse nível e, também, 

preparar para prosseguimento de estudos em nível superior. O ramo profissionalizante tinha 

por finalidade formar a força de trabalho para o setor secundário (indústrias).  

Posteriormente, no âmbito de uma organização escolar, houve uma reforma, por meio 

da Lei n. 5.692/71, que instituiu uma profissionalização obrigatória para o ensino secundário. 

Os objetivos principais dessa lei eram assegurar a ampliação da oferta do ensino de 2º grau 

para garantir formação e qualificação mínimas à inserção de grande parcela da classe 

trabalhadora no processo produtivo; e criar condições para formação de força de trabalho 

habilitada para a indústria, de modo a favorecer o processo de modernização que se pretendia 

para o país.  

Diante dessa condição obrigatória do caráter profissionalizante não se vislumbrou 

formas objetivas de transformação e manutenção do ensino público secundário, articulando-se 

educação geral e educação profissionalizante. Aos poucos, modificações foram introduzidas 

nessa estrutura e culminaram com a volta da distinção entre tais tipos de educação. 

A obrigatoriedade da profissionalização no 2º grau foi extinta, portanto, pela Lei n. 

7.044/82, facultando, ou não, às instituições educacionais de oferecerem o ensino profissional. 

Assim, esse ensino voltou a ter expressão em estabelecimentos especializados, como, por 

exemplo, nas escolas técnicas da rede federal de educação profissional, que traziam boa 

estrutura física, certa experiência pedagógica específica e condições de oferecimento gratuito 

de cursos técnicos. Segundo as considerações de alguns estudiosos, analistas da educação 

profissional, a dualidade estrutural do sistema de ensino profissional não o torna estranho ao 

modelo fordista de produção capitalista (MANFREDI, 2002).  

Mas a crise do capital e as transformações no processo produtivo, na década de 1980, 

no Brasil, imputaram novas demandas em relação à educação, havendo a necessidade de 

serem efetivadas alterações significativas na mesma, envolvendo, desde as políticas públicas 

educacionais até o funcionamento dos sistemas escolares - concepções, currículo dos cursos, 

etc.  

Contudo, as mudanças técnico-organizativas introduzidas com a adoção do 

padrão capitalista de acumulação flexível iriam gerar tensões e contradições 

entre o “velho sistema educacional” e as novas necessidades de educação 

para o trabalho. Novas demandas e necessidades iriam tensionar velhas 

estruturas e fazer emergir, a partir da segunda metade dos anos 90, os 

debates para a reestruturação do ensino médio e profissional. (MANFREDI, 

2002, p. 107) 
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A partir de meados da década de 1990, foi sendo pensada uma nova caracterização da 

educação profissional no Brasil. A construção de um plano de educação profissional, na 

perspectiva do Ministério do Trabalho (MTb), levou em conta a situação geral dos 

trabalhadores, prevendo o desenvolvimento de estratégias destinadas à 

qualificação/requalificação de trabalhadores jovens e adultos. Sendo assim, a reforma da 

educação profissional, nessa mesma década, prevendo tais estratégias, acabou por consolidar, 

na estrutura educacional brasileira, um caráter dual, estabelecendo dois ramos paralelos de 

ensino. A reforma nessa modalidade 

[...] anuncia como seu objetivo prioritário a melhoria da oferta educacional e 

sua adequação às novas demandas econômicas e sociais da sociedade 

globalizada, portadora de novos padrões de produtividade e competitividade. 

[...]. 

Assim é que se propõe modernizar o ensino médio e o ensino profissional no 

país, de maneira que acompanhem o avanço tecnológico e atendam às 

demandas do mercado de trabalho, que exige flexibilidade, qualidade e 

produtividade. (MANFREDI, 2002, p. 128). 

A distinção caracterizada pelos ramos propedêutico e profissionalizante da educação 

brasileira é oficializada pelo Decreto n. 2.208/97, no qual fica evidente uma regressão ao 

dualismo presente na década de 1960. Esse decreto retoma, em outro contexto, uma educação 

profissional na qual se configurava uma separação entre educação geral e educação 

profissional. Oportunamente, houve a aproximação entre os interesses dos empresários e as 

recomendações de órgãos internacionais, em detrimento de perspectivas democráticas 

defendidas pela sociedade - entre elas a de promover o desenvolvimento plural do indivíduo. 

Críticas a esse Decreto, que trata de um tipo específico de educação escolar, referem-se 

[...] à manutenção da centralidade da educação profissional na dimensão 

econômica. Tal perspectiva supõe uma aceitação do mercado de trabalho 

como instrumento regulador da sociabilidade, em vez de afirmar a 

centralidade no ser humano e em suas relações com a natureza, visando 

atender às necessidades dos sujeitos e da sociedade. Nessa compreensão, a 

atual proposta constitui a reiteração das DCN elaboradas para o Decreto 

2.208/97, não alcançando os avanços conceituais promovidos na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei 9.394/96 pela Lei 11.741/08. 

(PACHECO, 2012, p. 12). 

Tais avanços contidos na LDB n. 9.394/96 consideram o lado de uma educação para 

todos e a defesa da formação profissional em nível médio, nos seus múltiplos aspectos 

humanos e científico-tecnológicos, estando orientada para a recuperação da relação entre 

conhecimento e práticas de trabalho. Os avanços conceituais em relação à versão original da 

LDB n. 9.394/96 podem ser identificados: na articulação da Educação Básica à Educação 
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Profissional, procurando romper com a dimensão de subordinação ao mercado de trabalho; na 

consideração do trabalho como princípio educativo, com enfrentamento à sua concepção no 

capitalismo; e no redirecionamento da relação entre ciência, tecnologia e educação 

profissional, em favor de interesses mais amplos a partir dos atores sociais.  

Reflexões e posteriores iniciativas de mudanças encontraram resistências diante das 

características da sociedade brasileira que são traduzidas, segundo Pacheco (2012), pela 

extrema desigualdade socioeconômica, a qual obriga grande parte dos filhos da classe 

trabalhadora a buscar a inserção no mercado de trabalho, visando complementar o rendimento 

familiar ou a autossubsistência, muito antes dos 18 anos de idade. 

Compreendendo que as premissas contrárias ao desdobramento da possibilidade de 

criação de uma escola que possa conduzir ao aprendizado de todo o saber acumulado na 

sociedade seriam difíceis de serem superadas, partiu-se para a intenção de uma convergência 

mínima de discussões sobre a educação em nível médio. Nesse propósito, o Decreto n. 

5.154/04  que veio regulamentar o parágrafo 2º do artigo 36 e os artigos 39 a 41 da LDB n. 

9394/96  revogou o Decreto n. 2.208/97, restituindo a possibilidade de integração do ensino 

médio com a educação profissional.  

[...] o Decreto 5.154/04 tenta restabelecer as condições jurídicas, políticas e 

institucionais que se queria assegurar na disputa da LDB na década de 80. 

Daqui por diante, dependendo do sentido em que se desenvolva a disputa 

política e teórica, o “desempate” poderá conduzir à superação do dualismo 

na educação brasileira ou consolidá-lo definitivamente. (CIAVATTA; 

FRIGOTTO; RAMOS, 2005, p. 37-38). 

Atualmente, a concretização da formação técnica integrada em instituições da rede 

federal de educação profissional não se estabeleceu majoritariamente, coexistindo com as 

formas concomitante e subsequente que lembram a distinção ainda presente no caráter 

formativo proposto e praticado na educação escolar. O Quadro 1 mostra essa distribuição por 

meio do número de matrículas em cada forma. 

         Quadro 1 Matrículas, no nível técnico, na Rede Federal de Educação Profissional 

Ano 2012 2013 2014 2015 

Concomitante 25.008 30.175 27.484 29.611 

Subsequente 80.820 80.495 83.070 152.309 

Integrada 104.957 117.747 127.455 133.611 

             Fonte: MEC/Inep - Sinopses Estatísticas 

             Quadro elaborado pelo autor 

Essa alternativa continua a expressar, segundo Campello e Lima Filho (2008), a 

histórica dualidade estrutural da educação brasileira. A forma subsequente apresentou um 
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salto considerável de matrículas de 2014 para 2015, correspondente a 83,4%. Essas matrículas 

em cursos técnicos subsequentes, na rede federal, traduzem uma tendência da educação 

profissional em oferecer uma qualificação rápida e estritamente técnica para as necessidades 

do mercado de trabalho, principalmente aos jovens que buscam ampliar sua empregabilidade 

por meio de novas capacitações técnicas. A própria Lei n. 11.741/08 altera dispositivos 

contidos na atual LDB, assumindo “como característica da educação profissional técnica de 

nível médio o contexto da preparação para o exercício de profissões técnicas (art. 36-A).” 

(PACHECO, 2012, p. 13). 

No Brasil, a rede federal de educação profissional, por exemplo, apresentou um 

crescimento acentuado no número de unidades de ensino, conforme mostra o Gráfico 1, a 

seguir. 

Gráfico 1 Expansão da Rede Federal de Educação Profissional Técnica e Tecnológica  

 
Fonte: MEC/SETEC. 

Gráfico elaborado pelo autor. 

A ampliação da oferta de educação profissional consta como estratégia de várias metas 

do Plano Nacional de Educação (PNE), considerada como um meio de retenção do estudante 

no ensino médio, visando ao aumento dos anos de escolarização da população brasileira. No 

caso da educação profissional técnica, a meta de número 11 do PNE é triplicar o total de 

matrículas na educação profissional técnica de 2014 a 2024, ou seja, de 1.741.528 para 

5.224.584 matrículas. Nesse propósito, a oferta de vagas seria assumida pela rede pública, 

nesse segmento, em pelo menos 50% (OBSERVATÓRIO DO PNE, 2014, s.p.).  

Por um lado, o aumento das unidades de ensino, principalmente após 2008 – como 

mostra a inflexão ocorrida no Gráfico 1 a partir desse período - demonstra uma estreita 

ligação com a concepção de empregabilidade, que, cada vez mais, vem estimulando a 

qualificação e se consolidando como pretexto da falta de empregos. Os números apresentados 
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sugerem uma expansão programada pelo Governo Federal, segundo um modelo educacional 

que expressa a supremacia do capital nos países em desenvolvimento. Por outro, é aceitável o 

fato de que a interiorização desta expansão permite o acesso a escolas reconhecidamente de 

qualidade aos sujeitos que dificilmente o teriam em seus locais de origem. 

Considerando as mudanças no modelo de produção, os cursos de formação 

profissional técnica acabam sendo assumidos com maior propriedade pela modalidade de 

educação profissional, em que os mesmos são criados segundo as demandas de qualificação e 

adequados em currículos ao mercado de trabalho. “Nos últimos seis anos, a rede federal mais 

que dobrou a oferta de matrículas de educação profissional, com um crescimento de 108%” 

(INEP, 2013, p. 29). Esse dado do Inep se refere aos últimos seis anos em relação a 2007. 

Para ilustrar essa oferta, o Quadro 2 destaca cursos das redes pública e privada que obtiveram 

maior número de matrículas em 2013.   

Quadro 2 Matrículas em cursos técnicos nas redes pública e privada no Brasil, em 2013  

Rede Pública Rede Privada 

Informática 92.398 Enfermagem 121.357 

Administração 89.308 Seg. do Trabalho 89.059 

Agropecuária 47.249 Administração 48.696 

Edificações 33.834 Informática 38.341 

Enfermagem 32.475 Mecânica 38.253 

Contabilidade 27.998 Radiologia 28.411 

Eletrotécnica 27.458 Eletrotécnica 27.844 

Mecânica 26.304 Edificações 19.455 

Seg. do Trabalho 24.739 Mecatrônica 16.623 

Logística 24.380 Química 14.844 

          Total 426.143   Total 442.885 

             Fonte: MEC/INEP. 

             Quadro elaborado pelo autor. 

As mudanças no processo de produção influenciam as trajetórias de vida profissional 

percorridas pelos jovens em busca de seus anseios. Há a necessidade de se utilizar a força de 

trabalho dos jovens o mais cedo possível com uma escolarização profissionalizante, 

respondendo os cursos técnicos – conforme registros de matrículas por cursos mais 

procurados no Quadro 2 - pela objetivação da classe trabalhadora em relação à inserção 

profissional de seus jovens.  

Se para conseguir trabalho o caminho é qualificar, é encontrada no ambiente da 

educação profissional uma escolarização que conscientiza o aluno de que ele está inserido 

num contexto educacional no qual prevalece a formação profissional para o trabalho 
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produtivo. Assim, é proporcionado um ensino que se constitui em ferramenta condizente com 

o sentido da empregabilidade.  

A visibilidade da escola que se especializa no oferecimento da formação profissional 

para a vida produtiva tem, sob sua responsabilidade, o comprometimento com as 

transformações no mundo do trabalho e está suscetível às diretrizes que evidenciam os 

propósitos do sistema capitalista. 

Em tempo de globalização e reestruturação produtiva, marcado por um 

processo de exclusão social, o Brasil está atravessando a implantação de uma 

profunda reforma educacional. [...] 

A formação profissional tem sido vista como uma resposta estratégica, mas 

polêmica, aos problemas postos pela globalização econômica, pela busca da 

qualidade e da competitividade, pelas transformações do mundo do trabalho 

e pelo desemprego estrutural. (DEL PINO, 2000, p. 76). 

Pensando na educação profissional, o próprio termo já indica uma concepção restrita 

de educação. Os cursos de formação profissional nessa modalidade demonstram claramente a 

intenção de uma prática educativa que se particulariza na vertente profissional, enfatizando 

mais ainda o papel reprodutivo da escola. Ao se concentrar no oferecimento de um ensino 

focado no mercado de trabalho, a educação profissional deixa de ofertar uma formação ampla 

e de promover a autonomia dos indivíduos para se submeter ao empregador, oferecendo a ele 

profissionais com qualificação desejável.  

Apesar de, na atualidade, alguns cursos técnicos da rede federal de educação 

profissional serem oferecidos na forma de curso técnico integrado ao ensino médio, e de 

contemplarem, em seus currículos, as disciplinas de formação geral características do ensino 

médio propedêutico, tem-se um forte apelo às disciplinas profissionalizantes, sendo as 

mesmas ministradas sem maior vínculo com aquelas da formação geral.  

A qualificação exigida pelo mercado de trabalho demanda que a educação profissional 

exerça o seu papel de preparar os indivíduos com base na consistência da formação 

profissional técnica. Ou seja, o sucesso profissional seria daqueles que se lançam a cumprir a 

rotina que leva à empregabilidade, e isso inclui estar preparado tecnicamente para 

desempenhar uma atividade de trabalho e estar atento a novas qualificações necessárias.  

Nos últimos anos, presencia-se a impossibilidade do capitalismo em aumentar postos 

de trabalho, tendo como meta aumentar a produtividade a partir da introdução de recursos 

tecnológicos que reduzem a utilização da força de trabalho. Em consequência, as trajetórias 

profissionais de cada um são colocadas em uma “gangorra” que a cada momento poderá 

pender para o lado da profissão mais viável (entre elas, as mais procuradas, conforme mostrou 
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o Quadro 2) e que possa se alinhar às mudanças ocorridas no sistema de produção, 

assegurando assim maior empregabilidade. Com isso, as opções profissionais se tornaram 

mais dinâmicas, tendendo favorecer a expansão de cursos na modalidade de educação 

profissional por serem direcionados para o “aprender a fazer”.  

Concretamente se sabe que o sistema de produção capitalista não possibilita a geração 

de postos de trabalho na mesma proporção em que enfatiza a qualificação/requalificação 

como condição necessária e suficiente para que trabalhadores estejam em atividade laboral. 

Assim, a educação profissional reafirma o papel de uma escolarização que apenas coloca o 

indivíduo em competição no mercado de trabalho. Portanto,  

[...] se a padronização de salários e carreiras se esvai, se as trajetórias 

ascendentes são substituídas por gangorras profissionais e sociais, modifica-

se o sentido dos trajetos qualificatórios bem como a forma de viver o 

cotidiano e as projeções que podem ser feitas em relação ao futuro. (PAIVA, 

2000, p. 53). 

A educação profissional brasileira tem passado por várias reformulações, porém, o 

sentido que paira nesta modalidade é de que a titulação profissional se constituiria em base 

exigível para qualificações futuras e como condição sine qua non de competitividade inicial 

por vagas de trabalho. Ou seja, o próprio título de técnico traz a ideia de uma formação com 

fortes vínculos com as atividades profissionais nesse nível e que sempre acompanha a 

evolução das ciências aplicadas, num sentido pragmático. Cabe aos alunos regulares e 

egressos de cursos da educação profissional técnica buscar, com certa frequência, atualizações 

qualificatórias que possibilitem alavancar sua empregabilidade.  

Os trabalhadores são envolvidos pelo discurso da empregabilidade e se lançam a 

ampliá-la, conforme as diretrizes de qualificação inerentes às configurações do mercado de 

trabalho. Nesse entendimento, a educação profissional brasileira tem buscado uma 

proximidade com a produção, balizando suas práticas conforme as mudanças sociais e do 

trabalho, desde um ensino de ofícios até a forma mais elaborada de aprendizagem industrial. 

Porém, cabe repensar esse aspecto, lembrando que as instituições de educação profissional, ao 

oferecerem formação técnica, deveriam fazê-la em acordo com princípios básicos que façam 

jus a integração de conhecimentos gerais da formação humana e conhecimentos técnicos da 

formação profissional. É necessário ponderar que 

[...] nesta perspectiva, deve-se adotar uma concepção educacional que não 

considere a educação como a única variável de salvação do país e a 

Educação Profissional e Tecnológica como a porta estreita da 

empregabilidade, até mesmo porque nunca houve e nem haverá congruência 
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direta entre curso realizado e emprego obtido ou trabalho garantido. É 

bastante evidente que a Educação Profissional e Tecnológica não é uma 

condição individual necessária para o ingresso e a permanência do 

trabalhador no mercado de trabalho, que não pode ser considerada como de 

responsabilidade única e exclusiva dos trabalhadores, como se houvesse 

relação causal direta entre a Educação Profissional e Tecnológica e o nível 

de empregabilidade do trabalhador certificado. Para tanto, é essencial 

desmistificar a pretensa correspondência direta entre qualificação ou 

habilitação profissional e emprego ou oportunidades de trabalho. (IPEA; 

MTE, 2013, p. 210). 

Buscando elucidar algumas questões que se inserem no contexto da formação 

profissional mais pragmática e orientada pelo mercado de trabalho, pretende-se analisar, no 

capítulo seguinte, como a indústria da construção civil no Brasil vem se produzindo e 

reproduzindo no âmbito das construções de edificações e da formação profissional técnica em 

edificações. 
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2 A CONSTRUÇÃO CIVIL BRASILEIRA E SUA MATERIALIZAÇÃO EM 

EDIFICAÇÕES 

 

 

O presente capítulo discute a construção civil no Brasil, enfocando sua trajetória 

histórica, e o ensino profissional técnico para as atividades profissionais na subárea 

edificações diante das mudanças no modelo produtivo. As argumentações se desenvolvem 

fundamentadas em autores como Vargas (1994a, 1994b), Villela (2007, 2008), Harvey (2010, 

2011, 2013) e outros. Na elaboração deste capítulo estava prevista a coleta e análise de dados 

históricos relacionados ao TE no IFG/Campus Goiânia, mas não foi encontrada documentação 

que tenha registrado informações específicas sobre o curso ao longo do tempo. Esse registro 

está em processo de levantamento e organização na instituição. Os poucos dados que puderam 

ser coletados estavam contidos em documentos pedagógicos mais gerais sobre o planejamento 

de cursos técnicos, incluindo matrizes curriculares, programas de disciplinas, etc. Por essa 

razão, se discute, historicamente, sobre a área de construção civil, em relação ao campo de 

Engenharia, e algumas informações pontuais sobre o nível técnico em Edificações. 

A área de construção civil constitui-se em um campo que contempla várias subáreas, 

tais como: as edificações; as instalações prediais de água, esgotos, elétricas, etc.; as estradas; 

os portos e aeroportos; as obras de terra; o gerenciamento de execução e manutenção de 

obras; e outras. Entretanto, o foco de discussões que se propõe neste capítulo centra-se na 

construção civil - subárea edificações, por se entender que abrange uma parte da área de 

indústria fortemente engajada na produção de construções que predominam na ocupação dos 

espaços pelas sociedades, principalmente os espaços das cidades, onde coexistem: as 

moradias e os espaços sociais coletivos; e os espaços destinados ao mercado de trabalho 

(indústrias, comércio, serviços, etc.). 

O avanço tecnológico e a integração competitiva dos mercados mundiais vêm 

ocasionando profundas mudanças nas várias instâncias de produção. Porém, a grande difusão 

do modelo produtivo em condições flexíveis não atingiu todos os países e setores da 

economia mundial ao mesmo tempo e no mesmo ritmo. Pode-se considerar que o novo 

modelo produtivo seja consequência de uma transição não completamente caracterizada como 

mudança. Mesmo considerando a crescente utilização de práticas flexíveis, as organizações 

que as adotam existem em número reduzido. Por isso, Harvey (2010) considera a acumulação 

flexível como o desdobramento de uma adaptação do fordismo a novos processos de 

organização da produção. 



60 

No contexto de mudanças em curso, torna-se importante avaliar a diversidade de 

aplicações do modelo de acumulação flexível. Assim como na primeira fase do processo de 

industrialização no mundo, este se deu de maneira bastante diversificada em vários espaços, o 

novo momento de desenvolvimento organizacional presenciado nas indústrias, também, vem 

se efetivando de modo particular em cada país e setor da produção. “Por vezes, a existência de 

um modo fordista de produção é exigência do tipo de produto e do processo produtivo, 

requeridos em função da padronização de produtos finais” (HELAL; EMMENDOERFER, 

2007, p. 73). 

O processo de industrialização no Brasil pode ser considerado tardio em relação aos 

países desenvolvidos. Tal processo tem início na segunda metade da década de 1950, com o 

Governo JK. Sua fase mais significativa e com certa proximidade do modelo fordista, ocorreu 

no período de 1968 a 1973, conhecido como “milagres econômico brasileiro” (VELOSO; 

VILLELA; GIAMBIAGI, 2008). Para Lipietz (1988, p. 74), o caso brasileiro, assim como o 

de outros países industrializados do Terceiro Mundo, pode ser definido como “fordismo 

periférico”, devido a certa dependência tecnológica aos países centrais, ao montante de suas 

exportações e ao acesso parcial de trabalhadores no mercado de trabalho. 

Diferentemente do que aconteceu nos países desenvolvidos, onde se efetivou uma 

estabilização salarial para os trabalhadores, um aumento do consumo e a criação de políticas 

de bem-estar social – características do fordismo para essa categoria – no Brasil, esses fatos 

não se consolidaram, predominantemente. A onda de flexibilização resultante do geral 

esgotamento do modelo fordista atingiu a economia brasileira sem que esta tivesse promovido 

melhoria significativa em termos de benefícios para os trabalhadores. Na esteira da 

flexibilização, alterações nos processos e na gestão do trabalho tiveram início na década de 

1990, principalmente na região Sudeste do país, onde o avanço tecnológico se fazia mais 

evidente.  

Não se pode negar que a influência japonesa
12

, em relação à difusão da acumulação 

flexível, associada aos métodos de organização produtiva tenha ocupado uma posição central 

no modo de produção capitalista na contemporaneidade. A questão é se os métodos e práticas 

ditos flexíveis de fato alteram radicalmente os princípios do fordismo, introduzindo uma 

sistemática produtiva essencialmente nova, ou se tais orientações não seriam um 

aperfeiçoamento ou uma adaptação do fordismo às condições de flexibilidade. 

                                                           
12

   Essa influência aconteceu com a criação do Toyotismo, no Japão, pelo engenheiro Taiichi Ohno, após a 

Segunda Guerra Mundial. Esse modelo de produção foi aplicado inicialmente nas fábricas da Toyota, tendo-

se espalhado por várias regiões do mundo a partir da década de 1960. Suas principais características são o 

ajustamento às demandas de mercado e o trabalhador qualificado e multifuncional.   
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Sabe-se que a conjuntura flexível passou a exigir do trabalhador diferentes 

características do esquema de produção em massa. Da rigidez dos procedimentos 

mecanizados à flexibilização alcançada com a introdução da microeletrônica, mudou-se o 

contexto da formação profissional para o trabalho, no qual as exigências técnicas e as 

habilidades de cunho individual se tornaram balizadoras das atribuições qualificatórias para 

atendimento da produção. Nesses termos, alterou-se o cenário do trabalho e do emprego no 

mundo.  

[...] mudanças rápidas nos requisitos de qualidade de trabalho (por exemplo, 

a súbita necessidade de novas habilidades, como a alfabetização eletrônica), 

que ultrapassam as capacidades existentes na força de trabalho, geram 

tensões no mercado de trabalho. As infraestruturas sociais e educacionais 

têm dificuldade para se adaptar rapidamente, e a necessidade permanente de 

muitas “reciclagens” na vida de um trabalhador coloca pressões sobre os 

recursos públicos, bem como sobre as energias particulares. A produção da 

precariedade crônica por meio da desqualificação e requalificação é apoiada 

pelo desemprego tecnologicamente induzido. (HARVEY, 2011, p. 81). 

Considerando-se os vários setores da produção, o ritmo e as características das 

mudanças a que eles se submetem em direção à flexibilização na acumulação do capital 

acontecem de modo distinto. A cadeia produtiva da construção civil - subárea edificações, por 

exemplo, dispõe de diversos elos que perpassam outras áreas da indústria, resultando em um 

encadeamento de partes necessárias à materialização das construções. Uma edificação pode 

incorporar uma variedade de insumos (materiais, equipamentos, etc.) necessários à execução 

da mesma. Ainda que a tradição das construções utilize procedimentos de trabalho e produção 

de um desses insumos - no caso, os materiais - no próprio canteiro de obras, como a 

fabricação de argamassas e concretos, há a introdução de materiais pré-fabricados (aqueles 

produzidos fora do local da obra), como tijolos ou blocos, “concreto usinado”, estruturas 

metálicas, lajes e outros, além da utilização, em algumas etapas da construção, de serviços 

terceirizados. 

Por ser a construção civil uma área de produção que engloba muitas ramificações, há 

uma diversidade de mercadorias e serviços utilizados direta ou indiretamente nas construções, 

constituindo parte de sua cadeia produtiva. Nesse sentido, pode-se considerar a construção 

civil como uma área de produção industrial que depende de outras fontes de fornecimento de 

insumos.  

A construção civil – subárea edificações – pode ser considerada um setor da produção, 

cujas formas de trabalho são, em grande parte, manuais e altamente padronizadas. Por um 

lado, ela tem se mostrado relativamente desengajada do processo de flexibilização como um 
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todo. A execução das edificações se mantém parcialmente estruturada sob uma lógica de 

rigidez nas atividades de trabalho necessárias em cada etapa construtiva. 

[...] a construção civil ainda não incorporou o modelo flexível, em que a 

gerência assume a responsabilidade pela concepção do trabalho, a 

programação e controle das atividades. Pelo contrário, a definição de como 

executar o trabalho, a constituição de equipes, a programação e alocação de 

tempos, o estabelecimento do ritmo de trabalho e o próprio controle da 

produção se dão no interior da força de trabalho, sob a liderança do mestre e 

do encarregado. (MUÑOZ, 2000, p. 3). 

Ou seja, para o autor, parte das atividades da construção de edificações tende a estar 

ordenada segundo a lógica fordista de produção e organização das tarefas de trabalho. As 

frentes de trabalho no local onde se constrói uma edificação são bem delimitadas e altamente 

produtivas, pois os operários designados para cada atividade dentro do processo de construção 

executam um trabalho mecânico e repetitivo, produzindo em partes, tal como na esteira de 

produção em linha da indústria fordizada. 

Por outro lado, a elaboração de projetos de edificações e a comercialização imobiliária 

do produto final – as próprias construções – espelham o padrão flexível praticado no 

atendimento ao gosto de cada cliente, em relação a sua concepção de casa (moradia), por 

exemplo. Tanto a elaboração de um projeto construtivo de uma edificação quanto a 

comercialização de uma unidade edificada são práticas individualizadas, requerendo certa 

flexibilidade que busca atender a várias demandas e que tende a se distanciar de um padrão 

rígido.  

Assim, diante dessas questões iniciais e pretendendo discutir sobre a trajetória da 

construção civil em geral, enfocando a formação profissional e o trabalho em edificações, 

busca-se desvelar a área industrial da construção civil – subárea edificações - do ponto de 

vista de sua caracterização no sistema produtivo.  

 

2.1 Construção civil: histórico e trajetória formativa dos profissionais 

 

Expor sobre o histórico da formação profissional na área da construção civil, no 

Brasil, é reportar a um passado que não conta com muitos registros ao longo do tempo. A 

construção civil, na atualidade, é constituída por vários tipos de atividades que vão desde a 

indústria e o comércio de uma gama de materiais utilizados nas construções até a execução 

e/ou comercialização das mesmas. A subárea de edificações se reporta a uma produção 

milenar encontrada em todo o mundo, em cada período histórico, sob inúmeros padrões de 
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formas e atendimentos. Tem maior expressão em áreas urbanas, muito embora as edificações 

no campo venham se apropriando de especificidades na elaboração de projetos e execução 

dessas obras mais específicas.  

No Brasil, os primeiros conhecimentos sobre construções foram transmitidos pelos 

portugueses no século XVI. Alguns documentos iniciais escritos sobre as construções no 

Brasil fazem referência a um conhecimento lusitano sobre as mesmas ou enfatizam 

determinados aspectos técnicos das obras construídas aqui, mais adequadas ao cenário 

cultural da época. Sobre as práticas construtivas no país, Ribeiro (2011) afirma que o mais 

antigo documento que discorre de forma mais sistematizada sobre tais práticas é um 

manuscrito de 1684, intitulado Declarações de obras, do Frei Bernardo de São Bento. Este 

beneditino foi responsável por uma importante reforma no mosteiro da ordem situado no Rio 

de Janeiro, onde descreve, como em um “Diário de Obras”, os procedimentos técnicos 

empregados nessa reforma e, também, as dificuldades encontradas no percurso e como foram 

superadas.  Embora o documento não tenha sido divulgado editorialmente na época, tratava-se 

de um registro diário específico de atividades de construção no qual eram descritos os 

processos construtivos “luso-brasileiros” do século XVII.  

Outro documento importante para a história das construções no Brasil, segundo 

Ribeiro (2011), é o manuscrito de 1743, de autoria de Diogo da Silveira Velloso, Sargento-

Mor Engenheiro da Capitania de Pernambuco, que traz relatos de sua participação na 

construção e reparo de fortalezas militares na costa brasileira, inclusive no Arquipélago de 

Fernando de Noronha. Nesse documento, encontram-se conhecimentos preliminares sobre a 

concepção dos Fortes e sua representação gráfica, bem como as técnicas de sua construção. 

As imigrações para o Brasil contribuíram para que ocorressem profundas 

transformações na construção civil – como a utilização de operários estrangeiros mais 

qualificados. Porém, tais imigrações não aconteceram de forma igualmente distribuída pelo 

país, e nem todos os que aqui chegavam estavam qualificados para exercer o ofício de mestre 

de obras nas construções, ou seja, exercer uma atividade de comando e zelar pela aplicação da 

boa técnica nas construções. Em São Paulo e no Rio Grande do Sul, a imigração italiana 

trouxe muitas famílias de artesãos qualificados nos liceus italianos de arte e ofícios, elevando 

a qualidade da força de trabalho, apesar de ainda ser artesanal. 

Houve um avanço do conhecimento em construções que se ancora na constituição de 

uma nova classe de profissionais – os engenheiros civis – que surge em nome de um projeto 

de “modernização” do Estado brasileiro, em relação ao ensino de engenharia aos moldes 
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europeus. A arte de construir deixava cada vez mais de se pautar por aspectos regionais e da 

tradição lusa para incorporar um conhecimento técnico-científico e globalizado.  

Ainda que tenha sido mantido algum vínculo com a tradição portuguesa, em termos 

das atribuições do ofício de mestre de obras, houve uma cisão em relação ao campo do 

conhecimento sobre construção civil que, a partir de então, ficava fundamentado em dois 

eixos de saberes: o tecnológico – reservado à Escola Politécnica – e o da concepção/projeto – 

reservado à Escola de Belas Artes (origem da Escola de Arquitetura no Brasil).  

O conhecimento científico ligado às construções se desenvolvia, porém, fortemente 

vinculado ao enfoque das técnicas de construções difundidas por instituições militares. A 

Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (POLI/UFRJ) e o Instituto 

Militar de Engenharia (IME), ambos fundados em 1792, tiveram origem a partir de a Real 

Academia Militar de Artilharia, Fortificação e Desenho do Rio de Janeiro. São pioneiras 

referenciais no ensino de engenharia na América Latina, sendo que o IME possui um enfoque 

mais técnico do ponto de vista da caracterização militar dada à formação, a qual preparava 

oficiais para a concepção e execução de obras emergenciais e de segurança como a construção 

de pontes provisórias e outras obras. Tais instituições constituíram-se em “celeiro” de 

professores, os quais, gradativamente, foram viabilizando a criação de outros cursos de nível 

superior pelo Brasil.  

A engenharia brasileira nasceu em berço militar. Foi com o objetivo de 

fortificações que defendessem a Colônia, ainda tão vulnerável a ataques de 

outros povos e corsários, que a Coroa Portuguesa determinou que 

engenheiros estrangeiros começassem a ensinar técnicas de fortificações, 

matemática, ciências e artilharia a oficiais brasileiros. (UFRJ, s.d., s.p.). 

A formação profissional em Engenharia Civil não se ocupava, até então, com o ensino 

mais abrangente praticado por outras escolas da Europa, as quais se pautavam pelos avanços 

técnico-científicos demandados na área. Ao contrário, preservava o foco num conhecimento 

que privilegiava a infraestrutura e a defesa. A Real Academia de Artilharia, Fortificação e 

Desenho – raiz histórica do IME – destinava-se a formar Oficiais das Armas e Engenheiros 

para o Brasil - Colônia. O curso de Engenharia durava seis anos, sendo que no último ano 

eram lecionadas as cadeiras de Arquitetura Civil, Materiais de Construção, Caminhos e 

Calçadas, Hidráulica, Pontes, Canais, Diques e Comportas (LUCENA, 2005). 

A instituição da Engenharia Civil somente se deu a partir de 1858, quando seu ensino 

foi separado do oferecido pela Academia Militar. Nesse sentido, surge um ensino que abriria 

espaço para uma compreensão mais aprofundada dos problemas técnicos. Na segunda metade 
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do século XIX, as escolas politécnicas do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Salvador 

assumiram um ensino civil sem qualquer ligação com o Exército. As principais atividades dos 

politécnicos eram a construção de edifícios, estudos e projetos de portos e a construção de 

estradas de ferro (VARGAS, 1994a). 

Na área da construção civil - subárea edificações, destacam-se três vertentes de 

domínio: a forma (desenho), a estabilidade (estrutura) e a técnica (como fazer), as quais 

formam um conjunto de conhecimentos que reúne tanto os ligados à área da estética e 

composição quanto os ligados à área dos saberes e procedimentos técnicos propriamente 

ditos. Compreende-se, nesse contexto, que o público-alvo da difusão da ciência e da técnica 

das construções envolve não apenas os detentores da concepção e do planejamento das 

construções, mas também os detentores da técnica e da força de trabalho manual para 

materialização das construções. 

Em relação à concepção da forma ou projeto gráfico (desenho), a Arquitetura, num 

primeiro momento, orienta-se pelo modelo de produção na sociedade industrial, cuja lógica 

estava presente nas construções das vilas de operários próximas às fábricas para completar o 

ideal de harmonia buscado por meio da integração, num só ambiente, de espaços destinados a 

moradias, trabalho, escolas, saúde e lazer. É, pois, uma disposição racional e adequada às 

necessidades da sociedade e do sistema produtivo, sem, contudo, deixar de oferecer condições 

básicas que proporcionassem certa satisfação aos membros dessas comunidades.  

Tal como acontecera na Inglaterra, no pós-guerra imediato, Harvey (2010) aponta 

políticas adotadas com a finalidade de restringir a suburbanização e substituí-la pelo 

desenvolvimento planejado de novas cidades. 

Sob o olho vigilante e às vezes a mão-forte do Estado, foram tomadas 

medidas para eliminar habitações miseráveis e construir casas, escolas, 

hospitais, fábricas etc. modulares através da adoção dos procedimentos de 

planejamento racional e dos sistemas de construção industrializada que os 

arquitetos modernistas há muito tinham proposto. E tudo isso integrado por 

uma profunda preocupação, expressa repetidas vezes nas leis, com a 

racionalização dos padrões espaciais e dos sistemas de circulação para 

promover a igualdade (ao menos de oportunidade), o bem-estar e o 

crescimento econômico. (HARVEY, 2010, p. 71). 

Lúcio Costa – pioneiro da arquitetura modernista no Brasil e mundialmente conhecido 

pelo projeto do plano piloto de Brasília – preocupou-se, antes mesmo da segunda guerra, com 

a nova demanda no campo da forma/desenho advinda de reverberações do padrão técnico 

predominante sobre a sociedade capitalista. Isso o levou a escrever, na década de 1930, sobre 

as Razões da Nova Arquitetura. Nesse propósito, identificava a concepção arquitetônica como 
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tendo um vínculo com a lógica industrial estandardizada e reproduzível que pretendia alcance 

em larga escala e de maneira mais econômica possível. Em outra obra do autor, já em 1941, 

intitulada A Arquitetura dos Jesuítas no Brasil, é retratado um paradigma no saber em Belas 

Artes, na qual ele compreende que o concreto armado tende a delinear a Arquitetura (a 

forma). Nesse caso, forma e função estão muito próximas e sintetizam a busca por evitar 

elementos supérfluos e desperdícios nas construções. 

Reforçando a tendência de sobreposição da racionalidade à forma, o professor Paulo 

Santos, em sua obra A arquitetura religiosa em Ouro Preto, de 1951, retrata ter escapado da 

influência das Belas Artes e ter tido uma maior afinidade com a história das técnicas 

(RIBEIRO, 2011). Esta obra faz um levantamento dos templos religiosos da cidade, contendo 

detalhes técnicos e descrições minuciosas das etapas construtivas. 

Num segundo momento, a concepção arquitetônica e urbana viu-se diante de novas e 

amplas oportunidades de diversificar a forma espacial. A organização da ocupação do espaço 

urbano, por exemplo, tornou-se mais dispersa e descentralizada. As formas arquitetônicas 

tornaram-se mais flexíveis do ponto de vista de possibilidades de concepção e adaptação às 

demandas atuais de projetos e execução. Segundo Harvey (2010), formas urbanas são hoje 

muito mais factíveis tecnologicamente do que antes, permitindo a produção em massa 

flexível.    

Considerando a importância da estabilidade nas construções, o grande passo na 

evolução do conhecimento em engenharia civil se deu com o cálculo e a execução de 

estruturas de concreto armado - elemento que utiliza o concreto e o aço, proporcionando 

rigidez às construções. Nesse caso, o projeto estrutural é assumido pelo engenheiro civil que 

possui um conhecimento teórico sobre o comportamento estático das estruturas quando 

submetidas a um carregamento, como as cargas provenientes de alvenarias, revestimentos, 

pavimentações e sobrecargas de ocupação.  

As construções executadas sem os conhecimentos da engenharia civil eram 

estruturadas em alvenarias de tijolos ou pedras argamassadas, mas logo apareceram 

construções de grande porte, pressupondo conhecimentos avançados de estabilidade 

(VARGAS, 1994a). Portanto, para oferecerem segurança às pessoas, as construções 

necessitariam de um “esqueleto estrutural” que dispensasse grandes volumes de alvenarias e, 

ao mesmo tempo, fosse economicamente viável. O concreto armado tem essa função e 

associou-se inicialmente às construções das fábricas com seus grandes galpões, às pontes com 

maiores “vãos livres”, aos edifícios de pavimentos e outras obras de grande porte.       
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Quanto à técnica, define Vargas (1994b), esta é uma habilidade humana de fabricar, 

construir e utilizar instrumentos. Nesse sentido, considerando as práticas das construções, a 

técnica possibilita a compreensão do conjunto de regras, invenções, operações e habilidades 

correlacionadas à construção de edificações, estradas, pontes etc., ensinadas pelos mestres a 

seus aprendizes (VARGAS, 1994b). No Brasil Colônia, não houve aporte significativo da 

ciência moderna na prática geral das técnicas, visto que as obras eram realizadas tendo por 

base um conhecimento prático transmitido por mestres portugueses não preparados 

teoricamente. Também, segundo o autor, a técnica moderna tem sido exercida por 

profissionais técnicos sem uma maior preparação científica. Os técnicos são mais bem-

sucedidos na solução de problemas práticos do que na detenção de conhecimentos teóricos 

(VARGAS, 1994b). 

Por fim, pensando na totalidade, o planejamento/projeto e a execução das construções 

dependem de arquitetos, engenheiros, tecnólogos e/ou técnicos, mestres e operários 

especializados, os quais se dedicam, em níveis distintos de atribuições, ao trabalho com: o 

desenho ou expressão da forma; a definição estrutural; e com a aplicação da técnica e 

execução. Em geral, no passado, a necessidade de operários era suprida pela contratação de 

trabalhadores imigrantes vindos da Europa. Vargas (1994a) afirma que se tornava urgente a 

formação de força de trabalho técnica no próprio país e aponta que, até então, o sistema 

educacional vigente era falho e menosprezava tal formação. 

No campo da engenharia civil, parte das atribuições profissionais está ligada à 

concepção e ao planejamento e outra parte à materialização das obras nos respectivos locais 

onde são construídas. Como essas atribuições podem pertencer a diferentes áreas de atuação 

profissional, tem sido observado, desde o século XX, algum questionamento do campo no 

sentido de se identificar a quem caberia a concepção (projeto) e a quem a execução, em 

termos do conhecimento e aplicação das técnicas construtivas em uma obra da construção 

civil. Seguindo essa delimitação de atribuições, 

[...] a execução propriamente dita da obra e os conhecimentos para realizá-la 

não eram tanto da alçada dos engenheiros, mas, principalmente, dos mestres 

de obras, aos quais cabia a direção e realização de todas as técnicas 

construtivas [...].  Aos engenheiros caberia a aplicação de conhecimentos 

científicos nos cálculos e na topografia ou que, eventualmente, surgissem 

durante a obra; e aos mestres, a solução de problemas técnicos, não havendo 

muita conexão entre os dois. (VARGAS, 1994a, p. 191). 

Tradicionalmente, a presença do mestre de obras tem perdurado, pois até nas 

construções de pequeno porte do cotidiano torna-a necessária como responsável direta pelos 
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serviços de execução das obras. Nesse caso, não haveria a necessidade da presença física do 

engenheiro. Porém, as construções de maior porte têm demandado a responsabilidade geral de 

um engenheiro, somada à participação de um mestre de obras como responsável pela 

aplicação dos procedimentos técnicos de execução. 

Os conhecimentos sobre construções (estradas, portos, edificações, pontes, obras de 

abastecimento de água e coleta de esgotos, obras de terra, e outras) evoluíram difundindo-se 

paralelamente, porém distintos, os saberes relacionados à concepção (projeto das construções) 

e os relacionados à execução (técnicas e procedimentos construtivos). Gradativamente, foi 

sendo necessária a formação (preparação) de trabalhadores para atender à demanda por 

construções que, inicialmente, de acordo com o grau de complexidade de projeto e de 

execução, poderiam ser realizadas com o conhecimento adquirido em escolas de formação 

profissionalizante.  

As primeiras iniciativas de uma formação profissional de forma a atender a demanda 

de profissionais para o planejamento e a execução das construções foram assumidas pelos 

liceus de artes e ofícios entre 1858 e 1886, nos principais centros urbanos do Império. Os 

cursos profissionalizantes contemplavam, entre outros aprendizados, o desenho de arquitetura 

civil e regras de construção. O objetivo não era somente preparar mestres de construção, mas, 

também, atuar como oficina implementadora da fabricação de materiais e equipamentos 

utilizados na construção civil. Os liceus foram mantidos em alguns estados, servindo de base 

para a criação de uma rede nacional de escolas profissionalizantes, contemplando diversas 

áreas da produção, inclusive a da construção. Segundo Manfredi (2002), a finalidade 

educacional dessas escolas seria a formação de trabalhadores por meio do ensino prático e de 

conhecimentos técnicos, convenientes ao local onde cada escola funcionasse. 

Nesse sentido, como os ofícios eram relacionados às especialidades industriais dos 

estados, houve condições favoráveis à expansão industrial e, com esta, aumento da demanda 

por trabalhadores, o que incentivou o crescimento das cidades  como ambientes de vida 

social e de trabalho criados em função do cotidiano da fábrica  e a consequente necessidade 

de infraestrutura, habitações, escola e trabalho.  

[...] O propósito era oferecer ao povo, que se aglutinava nas cidades, uma 

profissão, uma ocupação ou um oficio por meio do ensino profissional 

significativo, especificamente, a geração de maiores incentivos ao trabalho e 

mão de obra às indústrias que começavam a surgir no país, devido às 

mudanças que vinham ocorrendo na sua economia agrário-exportadora. [...]  

Nesse momento, a economia nacional já sinalizava a exaustão do modelo 

agrário-exportador e começava a sentir as pressões do capitalismo lhe 
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impondo um ajustamento para o modelo de produção industrial. (KUNZE, 

2009, p. 11/22). 

No contexto de adaptações ao modelo industrial, foi criada uma rede de educação 

profissional composta por escolas que ofereciam o ensino padronizado de vários ofícios 

ligados à produção sistematizada das indústrias. Assim, a busca pela uniformização dessas 

escolas já visava à maior articulação com a indústria em processo de expansão pelo Brasil. 

Em cada uma dessas escolas seria prioritário o aprendizado de ofícios ligados ao 

trabalho manual ou mecânico e às demandas específicas das indústrias. Esse enfoque, quanto 

aos conteúdos formativos profissionalizantes, era conveniente ao Estado e regido segundo 

diretrizes do capital. Obviamente que, em relação ao ensino voltado para o trabalho, as 

escolas de aprendizes artífices inicialmente estiveram desvinculadas da realidade 

socioeconômica existente no país, onde ainda predominava a atividade agrícola. Esse modelo 

econômico começou a ser alterado no contexto das crises que o setor agrário-exportador 

enfrentou, sobretudo a partir da década de 1930, quando, aos poucos, surgiu a necessidade de 

trabalhadores mais qualificados, mudando o perfil de profissionalização assumido por tais 

escolas (SILVA, 2012). 

As escolas de aprendizes e artífices com uma nova proposta de ensino ligada às 

indústrias foram instituídas para formar uma rede de ensino em 19 unidades da federação, 

sendo precursoras das escolas industriais e das escolas técnicas federais. Durante o Governo 

Vargas, significativas mudanças políticas, econômicas e sociais ocorreram no país. Diversos 

projetos visando à construção de uma nacionalidade foram forjados e a educação, certamente, 

tinha um papel central. Até 1941, o ensino para o trabalho nas indústrias brasileiras não seguia 

uma padronização, sendo assumido por várias instâncias como o Governo Federal, os próprios 

estados, instituições privadas e até as forças armadas, no propósito de desenvolverem a 

formação profissional em um ofício. Construções de portos, fortificações e algumas estradas 

marcavam a necessidade de aprendizado sobre projetos e técnicas de algumas construções que 

seriam importantes para a nação – como obras de infraestrutura, inicialmente assumidas por 

iniciativas militares nessa área. 

Posteriormente, o ano de 1942 marcaria uma etapa de reformas em alguns ramos do 

ensino, no sentido de normatizar a estruturação da educação. A reforma do ensino industrial 

evidenciava o interesse do Estado em conceber uma educação profissional que pudesse 

contribuir, fundamentalmente, para a formação de técnicos, em nível médio, e para a 

qualificação de operários, visando ao desenvolvimento industrial do país. Nesse sentido, é 

publicado o Decreto n. 4.127, que transformou os liceus em escolas industriais e escolas 
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técnicas. Em 1959, as escolas técnicas são transformadas em autarquias com o nome de 

Escolas Técnicas Federais (ETFs), ganhando autonomia didática e de gestão (BRASIL, s.d.). 

Segundo Silva (2012), as novas escolas técnicas foram instituídas, majoritariamente, nas 

regiões Sul e Sudeste, enquanto que as escolas industriais foram distribuídas, na sua maioria, 

na região Nordeste. Uma justificação possível para esta distribuição diz respeito ao processo 

de industrialização, que foi, ao longo do século XX, se concentrando principalmente nas 

regiões Sul e Sudeste, onde se fazia necessária maior qualificação dos trabalhadores. 

Certamente, a estruturação do ensino profissionalizante, naquele momento, estava 

associada à ação do capital no Brasil e às exigências dele decorrentes, como o aumento e 

melhoria da produção, considerando a possibilidade de ampliar a capacidade produtiva dos 

trabalhadores por meio da sua qualificação. O período de crescimento experimentado pelas 

economias centrais do capitalismo, entre as décadas de 1950 e 1970  nesse período se insere 

o auge do fordismo como modelo de produção  teve um desdobramento similar no Brasil, o 

qual ficou conhecido como “milagre econômico”. 

As ETFs formaram uma rede de educação profissional e consolidaram-se como 

referência na formação de técnicos de nível médio, em habilitações profissionais específicas 

compatíveis com as requeridas pelo desenvolvimento que se anunciava. Algumas dessas 

habilitações marcaram um início histórico nas ETFs, entre elas, algumas ligadas à área de 

construção civil, como: edificações, saneamento e estradas  

A firme preocupação do capital consistia em compatibilizar a política educacional com 

os princípios da grande indústria capitalista (no caso brasileiro, de acordo com o modelo de 

produção taylorista-fordista), com vistas a aumentar a produtividade desta. Por isso, “[...] a 

teoria educacional que subsidiou as reformas [...] orientou-se pela episteme americana, mais 

pragmática e utilitária, com ênfase em uma educação menos humanista e mais tecnocrática e 

economicista” (FREITAG, 2005, p. 23, grifos do autor). 

O desenvolvimento industrial atualizou o modo de produção da sociedade e os 

trabalhadores se tornaram seus agentes. Então, novas concepções e práticas de educação 

profissional foram surgindo ao longo do tempo. Nas décadas de 1970 e 1980, o processo de 

produção e a organização do trabalho em base taylorista-fordista vigoraram nas indústrias 

brasileiras, reforçando cada vez mais a proximidade da formação profissional nessa 

modalidade com o mercado de trabalho, segundo padrões do sistema capitalista.  

A educação profissional passou por reformas que previam estratégias formativas 

destinadas à qualificação e requalificação de pessoas que pretendessem chegar mais 
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rapidamente ao mercado de trabalho, sendo portadoras de um maior aporte qualificatório. No 

âmbito do Ministério da Educação (MEC), esse objetivo seria atingido com uma elevação na 

qualidade do ensino na educação profissional técnica e tecnológica. Uma parceria entre o 

MTb e o BID, em 1997, propôs subsidiar a reforma na educação profissional, por meio de um 

programa que pretendia  

[...] transformar a Educação Profissional oferecida no Brasil para que 

responda, com maior eficiência e eficácia, às demandas do mercado de 

trabalho e aos requerimentos específicos do desenvolvimento econômico e 

social do país, com o propósito de criar condições de empregabilidade para 

os jovens ingressos na População Economicamente Ativa – PEA, qualificar e 

requalificar mão de obra e contribuir para a elevação da produtividade das 

empresas nacionais e melhoria da qualidade de vida da população. 

(BRASIL, 1997, p. 7). 

Nesse mesmo contexto de reforma, começaria a se configurar uma iniciativa rumo à 

criação de centros de educação tecnológica. A Secretaria de Educação Média e Tecnológica 

(SEMTEC) mobilizou-se no propósito de transformar as escolas técnicas e agrotécnicas 

federais em centros federais de educação tecnológica (Cefets). Tal propósito veio a se efetivar 

por meio do processo de “cefetização” dessas escolas, segundo o Decreto n. 2.406/97, no qual 

a principal característica desses Cefets seria a atuação, também, no nível superior. 

A ideia era a verticalização do ensino de cursos profissionais numa mesma instituição, 

preservando-se uma estreita ligação com o sistema produtivo. Em geral, os Cefets ofereceriam 

cursos em nível técnico e tecnológico (superior) em diversas áreas, entre elas, de construção 

civil – subárea edificações. Chegaram a oferecer, também, cursos em nível de especialização 

e mestrado em várias vertentes da engenharia. 

Posteriormente, os institutos federais de educação, ciência e tecnologia (IFs) foram 

criados pela Lei Federal n. 11.892/08, que transformou os Cefets em autarquias federais 

detentoras de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e 

disciplinar, equiparando-se às universidades federais. Portanto, instituições “multicampus” de 

educação profissional técnica e tecnológica, especializadas na oferta de educação profissional 

em vários níveis e áreas do conhecimento aplicado. 

Considerando que as instituições de educação profissional vêm historicamente 

procurando alinhar-se às demandas do mercado de trabalho, é esperado que os cursos ligados 

à área de construção civil se coloquem como importantes opções de formação profissional. 

Nesse sentido, é relevante a contextualização da construção civil nas mudanças dos processos 

de trabalho e da formação de profissionais nessa área.  
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2.2 Mercado de trabalho em construção civil e o técnico em edificações 

 

O desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro é influenciado pela evolução 

da crise internacional, cujos efeitos são visíveis, em maior ou menor grau, em todas as 

atividades econômicas. Por exemplo, pode haver uma queda de produção na área de 

construção civil – subárea edificações, observando-se, em consequência, uma queda no total 

de empregos com carteira assinada na atividade de construção em geral, como exemplificam 

as taxas porcentuais determinadas no mês de agosto, dos seguintes períodos: 2011 – 42,5%; 

2012 – 41,7%; 2013 – 40,5%; e 2014 – 39,5% (IBGE, 2014, p. 14). 

Em 2007, o Brasil foi escolhido para sediar os jogos da copa do mundo de 2014 e as 

obras necessárias de infraestrutura e dos estádios somente tiveram início em 2011. Nesse 

mesmo ano, a construção civil brasileira, segundo dados da Câmara Brasileira da Indústria da 

Construção – CBIC, respondia por cerca de 15,5% do PIB gerado no país e mantinha 6% da 

população economicamente ativa ocupada (BRASIL, 2007, p. 2). Entretanto, as expectativas 

de que haveria um crescimento na geração de empregos na construção civil, em função da 

demanda que seria provocada por essas obras, não foram alcançadas, como confirmam os 

dados anteriores de porcentuais decrescentes de empregos com vínculo. Há uma contradição, 

portanto, entre as expectativas criadas pelo discurso e a realidade concreta. Isso confirma a 

não efetividade de iniciativas pontuais diante do problema do desemprego desencadeado pela 

própria conjectura político-econômica do país. 

Embora a situação da indústria da construção civil apresente uma dinâmica de 

desenvolvimento mais evidente, há de se considerar que ela está fortemente ligada à economia 

do país, sofrendo consequências imediatas em casos de recessão ou crescimento do PIB. Têm 

sido presenciados momentos de crise e de crescimento na indústria da construção civil que se 

desdobram em desempregos e, por outro lado, pontual e temporariamente, na geração de 

empregos. Um exemplo é o programa “Minha casa, minha vida”
13

, que pode aumentar os 

investimentos na área de construção civil e, assim, gerar mais empregos, mas que ficam 

sujeitos à vigência desse programa. Os dados do Gráfico 2 mostram uma variação do número 

de trabalhadores ocupados na área de construção civil que revela certa instabilidade pontual, 

considerando alguns períodos anuais em sequência.  

                                                           
13

  O programa “Minha casa, minha vida”, criado em 2009 pelo Governo Federal, tem como meta combater o 

déficit de habitações no Brasil, principalmente para a classe dos trabalhadores e famílias de baixa renda, além 

de se propor a atenuar os efeitos da crise econômica mundial. O sentido seria melhorar a qualidade de vida 

das populações mais carentes, por meio do acesso a moradias dignas financiadas pelo governo. Tanto o 

programa quanto os próprios investimentos públicos e privados realizados em infraestrutura física para 

atendimento aos jogos da copa do mundo em 2014 podem ter contribuído temporariamente para o aumento 

da demanda por operários e técnicos que atuam na construção civil – subárea edificações. 
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Gráfico 2 Variação do nível de ocupação, no Brasil, na área de construção civil 

 

Fonte: IPEA. Dados correspondentes ao primeiro quadrimestre de cada ano.  

Gráfico elaborado pelo autor. 

Utilizando a “reestruturação produtiva” como diretriz de mudanças nas últimas 

décadas do século XX, pode-se compreender seu desdobramento na área de construção civil 

como geradora de novos modos de socialização para a produção nesta área. No Brasil, o 

processo de reestruturação das empresas industriais irrompe de maneira mais efetiva no início 

da década de 1980, não significando, entretanto, que tenha se tornado hegemônico de lá para 

cá. A construção civil  subárea edificações  buscou atingir objetivos que expressassem a 

lógica dessa reestruturação por meio da racionalização dos processos de trabalho em 

escritórios e canteiros de obras; da aprendizagem contínua e do engajamento dos 

trabalhadores aos princípios da empresa (VILLELA, 2008). 

Com o advento da automação microeletrônica e das inovações tecnológicas e 

organizacionais, os modos de socialização foram alterados e os trabalhadores que atuam ou 

irão atuar em áreas de trabalho tecnicamente produtivas, segundo o discurso, têm de estar 

abertos a se profissionalizarem pautados pelo “aprender” contínuo. Isso porque o processo de 

produção é implementado constantemente por máquinas, equipamentos e procedimentos de 

produção que, embora sejam atuais e acumulem certo grau de complexidade, têm uma 

utilidade temporária, uma vez que, sempre novos insumos e procedimentos são utilizados na 

busca de se aumentar o lucro no processo produtivo da empresa capitalista. 

Os modos de socialização podem ser entendidos como a preparação dos 

indivíduos em uma empresa para o uso dos meios técnicos disponíveis na 

sociedade, como, por exemplo, as novas tecnologias, os programas de 

computadores, os programas de gestão da empresa, a qualificação 

profissional etc. O que diferencia um modo de socialização de outro em 

diferentes momentos históricos são as finalidades, as formas e as instituições 

sociais envolvidas nessa preparação [...]. (VILLELA, 2008, p. 310)   
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Na fase de estágio, por exemplo, os alunos de cursos técnicos (futuros trabalhadores) 

são submetidos a um novo modo de socialização que não tem sido contemplado nas 

instituições de educação profissional técnica e que, neste caso, passaria a ser internalizado no 

próprio ambiente de trabalho, observando-se os princípios da empresa e os novos 

comportamentos requeridos para o trabalho. A atitude de adaptação individual diante dessa 

exigência é tida como essencial e indicativa de uma possível permanência/contratação do 

futuro técnico na empresa. 

No cenário da produção brasileira é observado que a construção civil tem crescido 

muito nas últimas décadas. O trabalho do técnico em edificações tem interessado ao mercado 

de trabalho em torno da construção civil que, convenientemente, teria a possibilidade de poder 

contar com um profissional voltado para procedimentos técnicos nessa área e de menor custo 

salarial para as empresas. Isso tem demandado a permanência do TE, em certo grau de 

necessidade, como opção de formação profissional que contribui para a produção de 

edificações para moradias, indústrias, comércio e serviços.  

As mudanças na estrutura econômica têm influenciado o contexto da construção civil e 

têm sinalizado novos procedimentos de trabalho em edificações, uma vez que tal atividade se 

mantém por investimentos financeiros bancários ou do próprio indivíduo. Dessa forma, as 

empresas construtoras de edificações tendem a ser influenciadas pelas oscilações do mercado 

financeiro. No Quadro 3, a seguir, estão sistematizadas as fases de estruturação econômica no 

Brasil, condizentes com a construção civil, segundo propõem Baer (1996) e Melo (1998), 

referenciados por Villela (2007): 

  

Quadro 3 Estruturação da produção na área de construção civil brasileira a partir de 1964  

Período Característica Fase econômica 

1964 

 a 

 1973 

Racionalização produtiva com 

características do período fordista. 

Auge econômico conhecido como o “milagre 

brasileiro”. Criação do Sistema Financeiro de 

Habitação (SFH). Atividades na indústria da 

construção civil – edificações. 

1979 

 a 

 1984 

Recessão Juros altos e diminuição de financiamentos. Declínio 

da produção na construção civil - subárea 

edificações, refletindo em desempregos. 

1985 

 a 

 1990 

Novos métodos de racionalização 

produtiva. Introdução do modelo 

flexível de produção.  

Baixo crescimento na indústria da construção civil. 

Investimentos concentrados em habitações de alto 

padrão.  

Década 

de 1990 

Política de juros altos. Baixo crescimento do PIB na indústria da construção 

civil. 

2000 

aos dias 

atuais 

Certa estabilidade econômica. Criação do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC) com investimentos em infraestrutura. Geração 

de empregos diretos, principalmente na subárea 

edificações da construção civil. 

Fonte: Villela (2007). 

Quadro elaborado pelo autor  
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A indústria da construção de edificações passou por uma radical reestruturação 

produtiva, implicando na aplicação de algumas novas tecnologias de produção e inovações 

nos processos de trabalho, com o propósito de “enxugar” a produção, tornado-a otimizada em 

termos de utilização da força de trabalho. Alguns procedimentos de execução das etapas de 

uma obra traduzem essa mudança, entre eles o revestimento de tetos em laje com aplicação do 

gesso em pasta em vez de argamassa convencional. Esse procedimento específico pode 

diminuir o custo de materiais e operários envolvidos nessa atividade, além de diminuir o 

tempo gasto para sua execução. Trata-se de um método de racionalizar a produção, 

possibilitando o aumento da produtividade no trabalho, economizando tempo, suprimindo 

postos de trabalho e gastos adicionais com materiais e salários. 

A mesma etapa mencionada anteriormente, em geral, é terceirizada, passando a ser 

gerenciada diretamente pela administração central da empresa. Ou seja, há um 

“enxugamento” de trabalhadores diretos nas obras com a transferência de execução de 

determinada etapa para terceiros, e acompanhamento mais próximo da administração 

(escritório central) da empresa. Nesse sentido, a racionalização presente em tal procedimento 

reforça uma relação estreita entre contratação/execução e acompanhamento/controle. 

Portanto, o processo de racionalização na construção de edificações não é uma nova invenção 

contemporânea, pois o próprio Taylor, em 1907, já apontava para os benefícios da 

administração científica (VILLELA, 2007). 

As consequências da cientificidade aplicada às formas de trabalho visando ao lucro 

levam ao aumento da produtividade em todas as áreas da produção, inclusive a da construção 

civil – subárea edificações – que, historicamente, se insere em uma prática milenar 

empregando processos manuais de trabalho. O consequente aumento do desemprego, a 

intensificação do trabalho – que passa a ser absorvido por menos trabalhadores – e as 

mudanças de procedimentos de execução de atividades, antes realizadas por trabalhadores no 

próprio canteiro de obras, têm implicações marcantes, como a perda do controle sobre o 

próprio trabalho. “As tecnologias de economia de trabalho e as inovações organizacionais 

podem mandar as pessoas para fora do trabalho e de volta à reserva industrial” (HARVEY, 

2011, p. 56). 

Nessa fase de transição se encontra a construção civil no Brasil, mesclando modelos 

de produção que podem ser convenientemente adotados, sem comprometimento da 

lucratividade final no processo. A construção de edificações em larga escala por empresas 

construtoras se aproxima da indústria capitalista, no que tange aos processos de trabalho de 

acordo com o modelo de produção que lhe é conveniente. No caso da subárea edificações, 
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pode-se verificar a coexistência de práticas rígidas e flexíveis de produção que implicam, 

além de alterações nas atividades executadas, também alterações na atuação de profissionais 

com formação técnica específica. 

Em termos de iniciativas governamentais no sentido de amenizar o desemprego em 

áreas técnicas, o TE pode ter incorporado alguma atratividade. Segundo dados totais de todo o 

Brasil para os dez cursos técnicos mais procurados na rede federal de educação profissional, o 

TE ocupou o terceiro lugar em número de matrículas, em 2013, representando 8% do total das 

mesmas (INEP, 2013, p. 30). Entretanto, é preocupante a situação do mercado de trabalho em 

geral, que reflete as deficiências estruturais do Brasil em termos da geração de empregos. 

Segundo Harvey (2013, s.p.), em entrevista sobre o tema urbanização e estratégia do capital, 

[...] o interesse que o capital tem na construção da cidade é semelhante à 

lógica de uma empresa que visa ao lucro. Isso foi um aspecto importante no 

surgimento do capitalismo. E continua a ser. [...] Faz todo sentido na diretriz 

da realização dos megaeventos como as Olimpíadas e a Copa do Mundo. O 

capital precisa que o Estado assegure essa dinâmica. Assim, pode usar esses 

eventos como instrumentos de investimentos e mais lucratividade. [...] Há 

alguma geração de empregos, em função dos megaprojetos e megaeventos, 

mas o que se vê é o desvio da verba pública para apoiar essas empreitadas. 

[...] Este é um contexto que ilustra como o capital gosta de construir as 

cidades, à diferença do que é a cidade em que as pessoas podem viver bem. 

[...] O grande problema é que a tendência é a dominação do capital sobre o 

poder político nas cidades.  

As oportunidades de ingresso no mercado de trabalho para o técnico em edificações 

podem ser maiores devido ao potencial que esse profissional pode oferecer, em termos de 

conhecimento aplicado e de produtividade em curto prazo. E, ainda, atender às regras da 

produção capitalista, sustentada no trabalho assalariado – este sempre alinhado aos ditames 

das grandes corporações empresariais que projetam seu lucro na exploração do trabalho. As 

expectativas quanto a um mercado de trabalho mais estável para a formação técnica em 

edificações estão ligadas a fatores que revelam a condição estrutural que o próprio país 

enfrenta. 

Os técnicos em edificações que se dispõem a trabalhar convivem com a alta 

rotatividade de trabalhadores causada pelas empresas que buscam sempre alguém mais 

qualificado. O mercado de trabalho está em constante mudança quanto às exigências de 

formação profissional do técnico, buscando critérios de seleção baseados no diferencial de 

atributos profissionais de acordo com o momento econômico vivido na produção em 

construção civil. Segundo dados sobre a construção civil brasileira por segmento, o número de 
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empregos com vínculo na área de construção civil - subárea edificações - sofreu variações de 

2010 a 2015, conforme mostra o Quadro 4. 

Quadro 4 Número de empregados no Brasil, na subárea edificações  

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Empregados 1.262.138 1.365.162 1.364.108 1.364.830 1.287.347 1.128.608 

Fonte: SINDUSCON-SP / FGV. Dados correspondentes ao mês de dezembro em cada ano.  

Quadro elaborado pelo autor.  

 

De acordo com o Quadro 4, entre 2010 e 2013, há um aumento de 102.692 empregos, 

mas, de 2013 a 2015, há uma inversão, com a queda de 236.222 empregos. Essas variações no 

período em questão (2010 a 2015) podem ser justificadas, positivamente, pelo crescimento 

dos investimentos em obras, por meio do PAC
14

, programas de habitações populares e 

infraestrutura para os jogos da Copa/2014. Posteriormente, houve uma desaceleração de tais 

investimentos que levaram à tendência de queda de empregos formais na área de construção 

civil, a partir de 2013. Enfim, essas conclusões levam a compreender que “o crescimento da 

demanda pelos produtos da construção civil depende do comportamento global da economia e 

dos investimentos e financiamentos governamentais” (HELAL; EMMENDOERFER, 2007, p. 

76).  

Nesse contexto, vislumbra-se uma rotina com dois polos que se justificam 

mutuamente: no primeiro, a escolarização em nível médio na modalidade de educação 

profissional – cursos técnicos – tem sido pauta de ações, visando oferecer à sociedade opções 

de formação profissional técnica ao grande contingente de pessoas que ainda não trabalham e 

aos que se encontram desempregados. No segundo polo, o mercado de trabalho, em 

atendimento às rápidas mudanças nos processos de produção, estimula a busca por 

qualificação e/ou treinamentos/atualizações na área técnica, uma vez que, nas empresas, o 

alvo é sempre a busca pelos mais qualificados. Ou seja, em tese, têm-se as condições 

favoráveis à necessidade do qualificar-se para ter trabalho, mas a responsabilidade pela 

inserção no mercado de trabalho recai sobre o próprio técnico que deve potencializar sua 

empregabilidade e enfrentar a competitividade por vagas de trabalho.  

Na área da construção civil – subárea edificações – existem níveis de formação 

profissional, como os engenheiros civis, os tecnólogos e os técnicos em edificações. O nível 

técnico vem sendo oferecido dentro de escolas profissionalizantes como as da iniciativa 

                                                           
14

   Este programa, “espelhado na Educação com o Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE ou PAC da 

Educação) expressam medidas de fortalecimento da economia nacional e uma tentativa de manter o 

crescimento da demanda compatível com o nível de emprego, como contramedida aos efeitos da crise do 

capital que se instaurou mundialmente” (RAMOS, apud MOURA, 2016, p. 131). 
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privada, as públicas e as do Sistema “S”. A atuação desse profissional vai desde o 

assessoramento na etapa de projetos, orçamentos e cronogramas, até a etapa de 

gerenciamento, fiscalização e execução das obras.  

Organizando as atividades desse profissional em edificações, constata-se que a sua 

atuação em escritório de projetos e planejamento situa-se, prioritariamente, nas seguintes 

atividades: a) elaboração gráfica (utilizando software específico) de projetos previamente 

concebidos por arquitetos ou engenheiros; b) levantamentos de quantitativos de insumos para 

orçamentos; c) elaboração de planilhas orçamentárias e cronogramas; d) controle de tarefas de 

trabalho; e outras. Já nas frentes de obras, poderá exercer funções que se confundem com 

aquelas realizadas pelo mestre de obras ou por encarregados, ou seja, a materialização do 

projeto e do planejamento concebidos no escritório.  

Assim, a atividade de trabalho do técnico em edificações é exercida como qualquer 

outra atividade profissional, levando em conta que, para a empresa contratante dos serviços do 

técnico em edificações, o importante é a produtividade em trabalhos específicos de sua 

competência, seja no escritório ou no canteiro de obras. Ao técnico em edificações, cabe-lhe 

assumir as atividades rotineiras, consequentes de desdobramentos de projetos ou 

gerenciamento e execução de obras, que estão a cargo de uma minoria de profissionais de 

nível superior vinculados ao patamar hierárquico dos patrões, gestores e projetistas das 

empresas de construção civil. Portanto, sua força de trabalho está sujeita a variações do 

mercado de trabalho, à lucratividade das empresas de construção civil e a consequentes 

contratações ou demissões de acordo com o interesse particular das mesmas.  

As estratégias de racionalização dos processos de trabalho são identificadas num 

segmento cada vez mais amplo de construtoras. A principal tecnologia presente na construção 

civil – subárea edificações – vem sendo a automatização da base microeletrônica – como o 

uso de softwares para: desenho, por meio do Computer Aided Design (CAD) ou Desenho 

Auxiliado por Computador; cálculo de estruturas; dimensionamentos elétricos e hidráulicos; 

orçamentos; gerenciamento e controle; e outros – empregada nos processos de trabalho em 

escritórios de projeto e planejamento de obras de edificações. Sendo assim, há uma 

racionalização por meio de avanços tecnológicos específicos absorvidos no trabalho cotidiano 

dos escritórios centrais de onde emanam os projetos, o planejamento e as diretrizes de 

execução e controle que dão materialidade às obras da construção civil.  

Até o início da década de 1980, a difusão da informática na construção civil era 

limitada à utilização de computadores de bancada acessíveis nos escritórios de grandes 

empresas, geralmente para atender ao desenvolvimento de projetos. Posteriormente, com a 
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difusão de microcomputadores, pequenas e médias empresas do ramo puderam ter acesso a 

essa tecnologia, porém, restrita principalmente ao uso em trabalhos no escritório.  

A atividade de construção de edificações, propriamente dita, tem trilhado por 

caminhos da produção altamente parcelada, seja na execução direta das etapas que 

materializam a construção – fundações, estruturas, alvenarias, instalações elétrica e hidráulica, 

acabamentos – ou na fabricação de materiais e componentes pré-fabricados produzidos não 

necessariamente no local de obra, como o concreto usinado, lajes, esquadrias, etc. Nesse 

entendimento, depara-se com características da produção fordizada, na qual profissionais 

desempenham tarefas padronizadas de preparação (fabricação) e/ou aplicação (montagem) 

dos materiais utilizados na produção do todo (da edificação), desvinculadas da totalidade. 

Por outro lado, os efeitos da reestruturação reprodutiva nas construções podem ser 

verificados nos procedimentos de execução das edificações que passam a ser divididos em 

duas partes: uma é realização ou materialização da obra; a outra é a produção dos materiais e 

componentes para utilização na obra. Essas características demonstram certa flexibilidade no 

processo construtivo, no qual uma nova racionalidade está presente, porque utilizam 

processos distintos, mas que se somam produtivamente para obtenção da obra final.  

Ao final, percebe-se uma integração entre dois modelos para a realização das 

construções. Uma apropriação adequada dos modelos rígido e flexível de produção tem sido 

encontrada na indústria da construção civil – subárea edificações – e sua efetividade gerado 

lucro para as empresas. Permanece o entendimento de que a ação do capital sempre segue a 

lógica da acumulação, inscrita em formas contemporâneas de vigência do valor-trabalho 

(VILLELA, 2007). 

Desse modo, pequenas, médias ou grandes empresas de construção de edificações 

detêm duas estratégias: a que contempla a racionalização da produção, em base 

microeletrônica, aplicada no trabalho de projeto, planejamento e controle de obras em 

escritórios – nestes, também, está centrado o gerenciamento de serviços terceirizados; e a que 

contempla a racionalização em base eletromecânica, aplicada no trabalho direto de execução 

das obras, onde se distribuem atividades rotineiras por etapas definidas de utilização da força 

de trabalho operária. Nesse sentido, há indícios de presença do modelo rígido (fordista) de 

produção nas obras de edificações. Portanto, essas características do processo de trabalho na 

construção “não devem ser entendidas como indicativas de um atraso com relação a um 

modelo de desenvolvimento definido a partir da evolução de outros setores, mas sim como 

uma forma específica de acumulação neste ramo, em determinado momento histórico” 

(FARAH, 1996, p. 96). 
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A construção civil – subárea edificações – tende a demonstrar uma menor 

identificação com o modelo flexível de produção, pois a oscilação da economia e dos 

investimentos na área pode ocasionar certa instabilidade quanto à uniformização de seu 

desenvolvimento tecnológico e organizacional pelas várias regiões do país. Em regiões pouco 

urbanizadas, ainda persiste um trabalho rotinizado e em defasagem no uso de tecnologias 

avançadas. Em geral, os operários da subárea edificações da construção civil são portadores 

de uma qualificação em base manufatureira e exercem suas atividades sob a ausência de uma 

organização mais avançada de processos de produção. 

Mesmo em regiões mais urbanizadas onde as tecnologias estão mais disponíveis e os 

profissionais da construção de edificações são mais qualificados, é perceptível alguma 

desarticulação entre projeto e execução, demonstrando um limitado grau de planejamento e 

controle do processo produtivo que se reflete em etapas mal realizadas – em termos da 

qualidade do serviço, da ocorrência de “retrabalho” (quando há necessidade de refazer algum 

serviço) e também do desperdício - indicando a falta de controle no processo.  

Observa-se que a automatização do processo produtivo, as modernas 

técnicas de administração na execução de projetos, o controle e garantia da 

qualidade dos produtos finais e o treinamento e reciclagem da mão de obra 

empregada não se efetivam na indústria da construção civil. (LIMA; JORGE 

NETO, 2000, p. 1). 

Enfim, o exercício da atividade concreta na construção de edificações – atividades 

desenvolvidas na frente de trabalho – tem forte embasamento no saber difundido pela própria 

estrutura de ofícios (mestre, carpinteiros, pedreiros, etc.). Sendo assim, a eficácia de uma 

mudança depende da aceitação por parte desses trabalhadores. 

Como há uma transição das formas clássicas de organização do trabalho taylor-

fordista para o modelo flexível, a busca de racionalização do processo produtivo desenvolve-

se de forma não-homogênea, apresentando diferenças de empresa para empresa, quanto ao 

interesse na introdução de mudanças (VILLELA, 2007).   

O técnico em edificações exerce atividades correspondentes a sua formação 

profissional, porém o faz de acordo com padrões adotados pela empresa, seja na própria obra 

ou no escritório, buscando produtividade, mesmo utilizando pouca tecnologia. O eixo de 

formação do técnico em edificações, ao longo dos tempos, tende a se flexibilizar, mas 

preserva traços de rigidez expressos na disputa entre saberes da ciência e da cultura e saberes 

técnicos. Essa característica também é percebida em documentos pedagógicos e entre sujeitos 

envolvidos na formação técnica e no trabalho em edificações, alvo das discussões trazidas no 

próximo capítulo.    
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3 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA EM EDIFICAÇÕES E SUA PRÁTICA 

INSTITUCIONALIZADA 

 

 

Este capítulo discute a dimensão institucional da educação profissional, a partir de 

documentos pedagógicos do TE do IFG/Campus Goiânia e de dados obtidos por meio de 

investigação qualitativa com sujeitos envolvidos nas suas práticas pedagógicas. Tem como 

objetivo apresentar características formativas do TE, sua ligação com o mercado de trabalho e 

identificação com as mudanças produtivas em curso no mundo contemporâneo. As discussões 

elaboradas partem do estudo de autores como Cunha (1997, 2000), Manfredi (2002) e outros 

para a reflexão sobre a prática escolar na educação profissional. Na condição de pesquisador 

diante de seu campo empírico, pude investigar o TE desde a sua implantação na instituição até 

a atualidade, procurando desvelar a essência desse ensino profissionalizante e sua relação com 

o trabalho técnico em edificações.  

 

3.1 Apreensões pedagógicas no ensino técnico em edificações no IFG/Campus Goiânia 

 

A educação profissional de nível técnico tem se expandido em atendimento às 

necessidades históricas de produção e organização do trabalho na sociedade. Com o gradativo 

desenvolvimento industrial no Brasil e a partir de uma correlação de forças existentes na 

sociedade e no próprio governo, engendrou-se o ensino profissional técnico, no sentido de se 

vincular um conhecimento mais próximo da prática, por meio do focado aprendizado de 

saberes técnicos. De lá para cá se tem um histórico
15

 de implantação de escolas técnicas, 

culminando na atual fase de expansão da rede federal de educação profissional.  

O primeiro TE no Brasil foi criado em 1944 com a inauguração da Escola Técnica 

Nacional (ETN), atual Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro, Unidade 

Maracanã (Cefet-RJ/Maracanã). Posteriormente, o curso foi regulamentado pelo 

Departamento de Ensino Médio do Ministério da Educação e Cultura, por meio do Projeto n. 

37, de 1971, que elaborou um Documento Básico envolvendo engenheiros e arquitetos, todos 

eles representantes de instituições de ensino técnico, majoritariamente federais. Eles 

definiram o técnico em edificações como um profissional que “executa, geralmente sob a 

                                                           
15

  Na origem das escolas e dos cursos de cunho técnico e revendo a história da educação profissional no Brasil, 

depara-se com o pioneirismo, nessa modalidade, do atual Cefet-RJ/Maracanã. Esta instituição tem sua origem 

com a inauguração oficial da Escola Técnica Nacional (ETN), em 1944, sucedendo a Escola Normal de Artes 

e Ofícios Wenceslau Braz, criada no mesmo local, em 1917. 
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direção e a supervisão de um engenheiro civil ou de um arquiteto, tarefas de caráter técnico, 

tendo em vista contribuir para a preparação de trabalhos de construção civil [...]” (BRASIL, 

1971, p. 4). 

Uma importante escola na trajetória da educação profissional e objeto de investigação 

empírica nesta tese  o IFG/Campus Goiânia  reporta sua história ao século XX com a 

criação, em 1909, das Escolas de Aprendizes e Artífices espalhadas por unidades da 

federação. Uma dessas escolas sediou-se na antiga capital do estado de Goiás – Vila Boa, 

constituindo-se a primeira instituição no Estado voltada para o ensino profissionalizante. 

Posteriormente, em 1942, essa escola foi transferida, com a mudança da antiga capital, para a 

cidade de Goiânia, onde recebeu a denominação de Escola Técnica de Goiânia (ETG).  

A formação profissional oferecida pela ETG correspondia a um ensino industrial 

equiparado ao nível médio e dividido em dois ciclos, o primeiro, composto pelo Curso 

Industrial Básico, e o segundo, pelo Curso Técnico. O curso Industrial Básico da ETG 

contemplava as seguintes opções de formação: Serralheria, Marcenaria, Alfaiataria, Arte e 

Couro, Máquinas e Motores, Tipografia e Encadernação – todas oriundas da Escola de 

Aprendizes e Artífices na antiga Vila Boa - apresentando traços de uma produção industrial, 

conforme o contexto histórico que se esboçava na capital com a mudança do modelo agrário 

exportador para o industrial (SÁ, 2014).  

Para o segundo ciclo, que teve início em 1946, na ETG, foram criados os cursos 

técnicos industriais nas habilitações de Máquinas e Motores, Edificações e Eletrotécnica. Em 

1959, a ETG foi transformada em autarquia federal, passando à denominação de Escola 

Técnica Federal de Goiás (ETF-GO) e outros cursos técnicos foram gradativamente 

implantados, como Agrimensura, Estradas, Eletromecânica, Mineração e Saneamento.   

Esses cursos em suas características formativas traziam propostas de ensino técnico 

em áreas essencialmente produtivas e necessárias no Brasil, inicialmente agroexportador, e 

depois, em transição à industrialização. A maioria deles, como Edificações, Eletrotécnica, 

Saneamento e Estradas, denotam a demanda de formação profissional técnica para o trabalho 

requerido pelo desenvolvimento em edificações, infraestrutura e indústria no país.  

Considerando a implantação pioneira desses cursos na ETF-GO, percebe-se que houve 

uma ênfase na formação profissional técnica para atividades produtivas, e as atribuições a 

serem desenvolvidas nos alunos de cursos técnicos seguem essa prerrogativa. Segundo 

informações contidas nas matrizes curriculares do TE da ETF-GO, ao longo da década de 

1970, a carga horária total do curso foi em torno de 3500 horas. Em 1977, a matriz curricular 
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vigente propunha 43,5%
16

 da carga horária total dedicada às disciplinas profissionalizantes, 

conforme mostra a Figura 1. 

 Figura 1 Matriz curricular do Curso Técnico em Edificações da ETF-GO, em 1977 

 
Fonte: Arquivos Pedagógicos do IFG/Campus Goiânia – Curso Técnico em Edificações. 

Esse indicador, inserido em uma década em que é marcado simbolicamente o início de 

declínio do fordismo (1973) e algumas iniciativas de flexibilização da produção em países 

centrais do capitalismo, ainda sugere a existência de um vínculo produtivo da indústria 

brasileira aos moldes da indústria fordizada, na qual os saberes e os procedimentos técnicos 

eram mais solicitados no processo produtivo. A busca pela produtividade e pelo lucro no 

capitalismo reflete o estreito vínculo escola-empresa. No Brasil, vivia-se um clima de euforia 

em decorrência do crescimento da produção interna proporcionado pelo período do “milagre 

econômico”. A política educacional, por meio da Lei n. 5.692/71 - que foi o marco principal 

                                                           
16

  Na proposta de distribuição de disciplinas formativas do TE na década de 1970, o Cefet-RJ/Maracanã traz, 

em duas matrizes curriculares do curso – 1973 e 1976 - uma porcentagem em torno de 43% correspondente 

às disciplinas técnicas (BRASIL, 1973, 1976). 



84 

no ciclo de reformas da educação brasileira durante a fase áurea de repressão pelo Governo 

Militar nos anos pós-1964 - adotou a profissionalização compulsória, evidenciando que a 

relação educação e trabalho era atual e muito importante.  

Um aspecto a ser destacado em relação à formação profissional do técnico pela ETF-

GO, na década de 1970, é a presença de disciplinas que revelam um propósito no sentido de 

construir atitudes comportamentais coerentes com a organização social e política brasileira e 

preparo físico para o trabalho. Tal construção vem do estudo de disciplinas específicas como: 

Educação Moral e Cívica, Organização Social e Política Brasileira, Programa de Saúde e 

Educação Física, constantes nas matrizes curriculares do TE da ETF-GO de 1973 a 1979. 

Dessa forma, não havia interesse em estruturar uma escola com base no desenvolvimento do 

senso critico e, com isso, tais disciplinas representaram um ponto estratégico na veiculação da 

ideologia defendida pelo Regime Militar. Neste sentido, os conteúdos foram direcionados 

para um modelo propagandístico e cívico de educação em comum acordo com a política 

repressiva por parte do Estado. 

A disciplina Educação Moral e Cívica, por exemplo, previa o conhecimento dos 

princípios fundamentais da Constituição do Brasil, os poderes e a segurança nacional, a 

expressão de cidadania por meio do voto e do serviço militar. Assim, configurava-se “a 

introdução de disciplinas calcadas na Ideologia de Segurança Nacional; o fechamento dos 

diretórios e grêmios estudantis e sua substituição pelos „centros cívicos escolares‟, 

devidamente tutelados e submetidos às autoridades oficiais” (GERMANO, 2005, p. 168). 

A prática de educação física como componente curricular nas instituições de educação 

profissional visava preparar fisicamente os alunos e contribuir para a adoção de hábitos 

saudáveis (a fábrica no período fordista se preocupava com a aptidão física e com a forma de 

ocupação do tempo livre de seus operários). A carga horária da disciplina Educação Física nas 

matrizes curriculares do TE permaneceu até o final da década de 1990, acima de 270 horas 

(BRASIL, 2015a, 2015b, 2015c). Isso confirma certa preocupação com a integridade física 

dos trabalhadores, buscando manter a produtividade do trabalho. 

Também, constituíam-se objetivos específicos da educação física o desenvolvimento 

social e moral por meio da prática de jogos, enfocando-se o respeito e a disciplina em 

convívio grupal. Hábitos saudáveis, inclusive os que auxiliariam o estudo de outras 

disciplinas curriculares eram cultivados, entre eles o de manter as horas diárias de repouso, 

estudar assentado com a coluna vertebral ereta e musculatura relaxada, dominar ansiedades e 

distrações.  
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Havia uma intenção de disciplinar e conter os jovens, traduzida em construir um perfil 

comportamental e físico coerentes ao momento político, econômico e social vivido, 

principalmente, pela classe trabalhadora, que assumia as frentes de produção no país. Manter 

os jovens adequadamente preparados para o trabalho aos moldes da expansão da indústria e 

das ocupações criadas protagonizou uma intenção que marcaria as relações de produção 

contemporâneas.  

A ETF-GO, esta foi transformada, em 1999, em Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Goiás (Cefet-GO), passando a atuar também no ensino superior e mantendo 

certa continuidade quanto à carga horária e objetivos da disciplina Educação Física. Em 2008, 

por meio da Lei n. 11.892, o Cefet-GO passou à denominação de Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) – instituição multicampus. De lá para cá, a 

disciplina Educação Física tem sido oferecida nos três primeiros anos de formação no TE. 

Desde então, tem preservado desenvolver no aluno a autonomia e a cooperação através de 

atividades em grupo, contribuindo para o desenvolvimento de suas potencialidades de forma 

democrática e não seletiva (BRASIL, 2007). Nessa visão, é tensionada a discussão em torno 

das características do modelo flexível que busca a construção de habilidades favoráveis ao 

trabalho em equipe com a participação coletiva em prol de um objetivo comum, que pode ser 

um ganho em produtividade no trabalho. 

No novo modelo produtivo, a Educação Física persegue objetivos que espelham a 

continuação da busca pelo desenvolvimento de atributos físicos – correção postural, aquisição 

de massa muscular e resistência – e a inclusão de conhecimentos sobre o funcionamento de 

alguns aparelhos do corpo humano, como o cardiorrespiratório, o circulatório e o muscular 

esquelético (BRASIL, 2007). Nesse propósito, continua a intenção oficialmente declarada de 

manter a integridade corporal dos indivíduos que poderão contribuir para a produtividade de 

um trabalho em equipe. Atualmente, a carga horária de Educação Física no TE do 

IFG/Campus Goiânia permanece inalterada em relação ao ano de 2007, cujo total era de 

243h
17

 (BRASIL, 2007).  

Continua marcante o objetivo da educação física em melhorar a aptidão física dos 

indivíduos - tanto a sua capacidade de realizar trabalho quanto de possuir boa condição de 

saúde. Nesse sentido, persegue alguns conteúdos do programa proposto na disciplina 

Educação Física do IFG/Campus Goiânia, como musculação, condicionamento físico e 

prevenção de doenças degenerativas, por meio da prática de exercícios (BRASIL, 2007).   

                                                           
17

   No caso do Cefet-RJ/Maracanã, essa carga horária é de 200 horas (BRASIL, 2014a). 
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A disciplina Programa de Saúde foi retirada da matriz curricular de cursos técnicos em 

geral, sendo substituída, em alguns de seus conteúdos, pela disciplina Educação Física que 

novamente busca a manutenção da integridade da força de trabalho. Destacam-se conteúdos 

que denotam esse aspecto, tais como “drogas e exercícios físicos”; “benefícios e malefícios da 

nutrição”; “reavaliação médica” (BRASIL, 2007, p. 16).  

Até meados da década de 1970, de acordo com o padrão rígido de produção, 

propunha-se, de um lado, uma maior carga horária para Educação Física, visando ao melhor 

condicionamento físico do aluno por meio de práticas de atletismo. De outro, ênfase na 

estrutura política do Estado, na segurança nacional e cidadania, por meio da disciplina 

Educação Moral e Cívica, buscando-se um comportamento estável e compromisso por parte 

dos trabalhadores e, com isso, a construção de um consenso passivo que era oportuno às 

relações de produção vigentes na sociedade. Enfim, essa diretriz formativa expressa uma 

visão de que 

[...] até o último quartil do século passado, a formação profissional no Brasil, 

praticamente limitava-se ao treinamento operacional para a produção em 

série e padronizada, com a incorporação maciça de operários 

semiqualificados, adaptados aos respectivos postos de trabalho, 

desempenhando tarefas simples, rotineiras e previamente especificadas e 

delimitadas. (BRASIL, 2013, p. 208).  

Porém, há que se destacar nesse contexto da profissionalização proveniente dos cursos 

técnicos da educação profissional, a especificidade do ensino médio desenvolvido na mesma 

matriz curricular do técnico nas Escolas Técnicas Federais (ETFs) à época, onde as 

disciplinas não profissionalizantes contidas nas matrizes curriculares de cursos técnicos, além 

de atender às exigências da legislação pertinente ao nível médio, eram ministradas com 

elevada qualidade, proporcionando aos futuros egressos dessas instituições, a efetiva 

possibilidade de ingresso no ensino superior. No caso de egressos do TE, predominantemente 

em Engenharia Civil. 

Posteriormente, com o declínio, porém não desaparecimento, do fordismo diante da 

onda de flexibilização que se instalou depois de meados da década de 1970, um novo 

momento passou a ser considerado na relação educação e trabalho. Além de ser concebida na 

forma da produção capitalista, essa relação passa a depender das variações na oferta e na 

demanda de trabalhadores no mercado de trabalho, ou seja, a competitividade se instala 
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ensejando um contexto para o surgimento da concepção de empregabilidade
18

 na década de 

1990. 

A partir de meados da década de 1990, ocorre uma alteração na matriz curricular do 

TE da ETF-GO, extinguindo-se as disciplinas de Organização Social e Política Brasileira e 

Educação Moral e Cívica e introduzindo-se as disciplinas Filosofia e Sociologia, conforme 

mostra a Figura 2. A alteração proposta parece se justificar pela necessidade de estudos acerca 

da humanidade – em busca de compreender a realidade e o sentido da existência humana – e 

das transformações fervilhantes no mundo do trabalho, na sociedade e na formação de 

trabalhadores.   

 Figura 2 Matriz curricular do Curso Técnico em Edificações da ETF-GO, em 1995 

   
Fonte: Arquivos Pedagógicos do IFG/Campus Goiânia – Curso Técnico em Edificações. 

Para a reformulação do TE no Cefet-GO, em 2007, elaborou-se um projeto no qual a 

subárea edificações foi um dos indicadores de aumento da demanda pela formação 

                                                           
18

   Este conceito vem sendo trazido, sempre que necessário, ao longo das discussões propostas nesta tese. Neste 

final de parágrafo, traduz a necessidade da busca individual de condições que favoreçam a competitividade, 

ou seja, considerar outras capacidades laborais dependentes das habilidades pessoais para lidar com as 

relações humanas no ambiente de trabalho e com os princípios da empresa. 
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profissional técnica. O planejamento do curso utilizou dados do Censo Escolar em Goiás, em 

que 73.282 alunos concluíram o ensino fundamental, em 2006, na rede pública estadual, e 

12.450 alunos na rede pública municipal de Goiânia (BRASIL, 2007, p. 4). 

Na matriz curricular contida no planejamento do curso, em vigência desde 2007, o 

núcleo comum
19

 está representado por 53,5%
20

 da carga horária total e prevê as disciplinas 

Filosofia e Sociologia cursadas, respectivamente, no segundo e último períodos anuais, 

conforme mostra a Figura 3. A ementa de Sociologia objetiva oferecer ao educando 

“elementos para a reflexão sobre as transformações ocorridas, a partir do século XIX, no 

campo das ideias e das relações sociais marcadamente influenciadas pela consolidação do 

modelo capitalista industrial” (BRASIL, 2007, p. 19).  

Figura 3 Matriz curricular do Curso Técnico em Edificações do IFG/Campus Goiânia, 

    em 2016 

 
Fonte: Arquivos Pedagógicos do IFG/Campus Goiânia – Curso Técnico em Edificações. 

                                                           
19

  Núcleo comum corresponde ao grupo de disciplinas que equivalem ao ensino médio e estão presentes em 

todas as matrizes curriculares de cursos técnicos integrados. Este núcleo - no caso do TE e sua matriz 

curricular em 2016 - engloba desde a disciplina Língua Portuguesa até Educação Física. 
20

   Estabelecendo uma comparação com o Cefet-RJ/Maracanã, visualiza-se os seguintes dados: em duas 

matrizes curriculares da década de 1970, esse percentual era de 21,5%, subindo para 41% nas matrizes 

curriculares da primeira metade da década de 1990 (BRASIL, 1973, 1976, 1992 a 1995) e, a partir de 2014, 

para 69% (BRASIL, 2014a). 
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A presença da disciplina Sociologia nos cursos de caráter profissionalizante tem o 

compromisso de exercitar o pensamento crítico acerca das mudanças tecnológicas 

impulsionadas por um novo modelo de produção e seus impactos no mundo do trabalho. Isso 

mostra uma tendência em contemplar, de maneira gradativa, os conhecimentos responsáveis 

pela formação mais completa, do ponto de vista da interação com as dimensões sociais 

envolvidas no sistema de produção. No caso da disciplina Filosofia, esta busca desenvolver 

um pensamento individual no aluno, no sentido de colaborar na consolidação de sua 

personalidade.  

De acordo com o programa de conteúdos da disciplina Sociologia, busca-se discutir o 

trabalho e a sociedade contemplando o sentido dado àquele desde as formações sociais mais 

antigas até a sociedade capitalista. Nesta última, em particular, são abordados: concepção de 

trabalho; capital e trabalho; e os modelos de acumulação envolvidos no sistema produtivo – 

fordismo e acumulação flexível (BRASIL, 2007).  

Por um lado, persiste a intenção de se discutir temas da Sociologia que provocam uma 

reflexão crítica em torno da educação, da formação profissional e do trabalho. Por outro, essa 

mesma intenção pode seguir um viés que tende a internalizar uma reflexão socialmente útil 

sobre as mesmas categorias, ou seja, uma abordagem das formas de sociabilidade para a 

produção no sistema capitalista. 

Há que se pensar sobre a discussão de saberes humanísticos no TE que realmente 

possam refletir sobre a formação integral do indivíduo, a qual não pode estar contemplada 

com simples inclusões de disciplinas de formação geral, mas permeada das questões que 

levam o aluno a pensar e proceder em interação com a sociedade. Isso também faz parte da 

função docente em todas as disciplinas que integram o curso. Mais que isso, que essas 

disciplinas possam auxiliar numa reflexão crítica acerca de questões sociais. A Tabela 2, a 

seguir, busca comparar a importância dada à formação integral do indivíduo em relação à 

formação estritamente técnica, por meio da representatividade porcentual da disciplina 

Sociologia na matriz curricular de formação profissional do técnico em edificações. 
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Tabela 2 Relevância da disciplina Sociologia na formação profissional do técnico em edificações 

M. curricular ETF-GO 

1977* 

Horas (h) M. curricular ETF-GO 1995 Horas (h) M. curricular IFG/Campus 

Goiânia 2016** 

Horas (h) 

Carga horária total 3.680 Carga horária total 4.200**** Carga horária total 3.267***** 

Carga horária disc. técnica  1.600 Carga horária disc. técnica  1.680 Carga horária disc. técnica  1.242 

Carga horária Sociologia  0*** Carga horária Sociologia  60 Carga horária Sociologia  54 

M. curricular ETF-GO 

1977* 

Porcentagem 

(%) 

M. curricular ETF-GO 1995 Porcentagem 

(%) 

M. curricular IFG/Campus 

Goiânia 2016** 

Porcentagem 

(%) 

Carga horária Sociologia / 

carga horária total  

0 Carga horária Sociologia / 

carga horária total  

1,43 Carga horária Sociologia / 

carga horária total  

1,65 

Carga horária Sociologia / 

carga horária disciplinas 

técnicas  

0 Carga horária Sociologia / 

carga horária disciplinas 

técnicas  

3,57 Carga horária Sociologia / 

carga horária disciplinas 

técnicas  

4,35 

Fonte: Matrizes curriculares do Curso Técnico em Edificações – IFG/Campus Goiânia. 

Tabela elaborada pelo autor. 

* Esta matriz curricular não contempla o estágio supervisionado. 

** Esta matriz curricular está em vigência desde 2007, quando foi implantado o TE. 

*** O número 0 (zero) indica ausência da disciplina Sociologia. 

**** Esta carga horária total não inclui o estágio supervisionado, que é de 720h. 

***** Esta carga horária total não inclui o estágio supervisionado – 400h – nem atividades complementares – 120h. 
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A Tabela 2 considerou a formação do técnico em edificações em três períodos anuais 

contidos em décadas marcantes do contexto político, econômico e social brasileiro, por meio 

da distribuição de disciplinas e cargas horárias nas matrizes do curso. Verifica-se que, de 

1995 aos dias atuais (nesse intervalo só vigoraram duas matrizes curriculares distintas, a de 

1995 e a de 2007), a representatividade da Sociologia – como disciplina que propõe discutir, 

no ensino técnico em edificações, questões relacionadas à atuação do profissional formado, 

levando em consideração as relações sociais e de trabalho que permeiam a produção 

capitalista – expressa um incremento porcentual muito pequeno em meio à necessidade 

premente de discussões que perpassam a vida em sociedade e que exigem, portanto, uma 

formação mais completa.   

No caso do TE tem-se uma formação profissional, na qual o modelo humanístico e 

científico da formação divide espaço com o técnico. Discussões acerca dessas apreensões são 

possíveis a partir da análise de depoimentos dos sujeitos da pesquisa empírica, a seguir.   

 

3.2 O Curso Técnico em Edificações (TE) do IFG/Campus Goiânia na visão de 

professores, alunos e profissionais liberais 

 

O Campus Goiânia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 

oferece o TE cujo ingresso ocorre por meio de processo seletivo por prova escrita. O curso é 

voltado, essencialmente, para os jovens que pretendam concluir o ensino médio e 

profissionalizar-se na área de construção civil – subárea edificações, atuando, por exemplo, na 

elaboração de orçamentos de obras, na execução ou acompanhamento de construções, na 

assistência à elaboração de projetos de edificações e outros.  

A visão de professores, alunos e profissionais liberais sobre a formação profissional do 

técnico em edificações foi extraída a partir de um mapeamento inicial das respostas dadas às 

entrevistas com tais sujeitos, buscando-se desenvolver um estudo do conteúdo dessas 

entrevistas, a partir do cotidiano vivenciado pelos entrevistados no que tange à opção pelo TE, 

à formação profissional do técnico em edificações e à sua relação com o mercado de trabalho. 

Nesse sentido, procurou-se aproximar dos propósitos da relação entre a educação profissional 

e o mundo do trabalho, apreendidos na formação profissional e no trabalho do técnico em 

edificações, apontando algumas dimensões de discussão a seguir.  
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3.2.1 Trabalho e relações sociais como determinantes na opção pelo TE 

 

No mundo desde cedo se começa uma trajetória de adaptação para a vida em 

sociedade. O grupo familiar e o de convívio social são relevantes no encaminhamento da 

maioria dos jovens a uma educação escolar e a uma profissionalização para o trabalho, 

seguindo orientações que se balizam pela vida produtiva que o indivíduo terá.  

A opção de formação profissional dos jovens no TE sofre algumas influências, 

conforme destacam Silva, Pelissari e Steimbach (2013), entre elas: a experiência vivenciada 

por algum membro da família em atividade profissional relacionada ao curso; a conquista de 

um trabalho mais rapidamente, buscando independência e sustento pessoal; a ajuda nas 

despesas familiares e o atrativo salarial; e a visão do jovem sobre tecnologia. Atualmente, o 

início da vida laboral dos jovens, principalmente os da classe trabalhadora, tem sido uma 

preocupação para os pais diante das incertezas e perspectivas, quanto a inserção deles no 

mercado de trabalho. 

A origem familiar do jovem se constituiu, nas décadas de 1970 e 1980, num 

importante fator de escolha pelo TE. Pertencer à classe trabalhadora e ter uma profissão que 

possibilitasse uma identidade social se colocaram como justificativas da busca por uma 

formação profissional mais rápida e com maiores perspectivas de trabalho na área do curso. 

[...] quem vem da camada mais pobre e se submete a virar trabalhador 

manual na condição de técnico, é porque precisa trabalhar pra ter o recurso... 

a própria sociedade enxergava que um curso técnico era pra inserir o aluno 

no mercado de trabalho pra sustentar a família ou ele próprio (P1
21

).  

Nessas palavras, observa-se certo grau de influência social nos jovens, visto que o 

pertencimento ao grupo de convívio induz a um pensamento preponderante na classe 

trabalhadora na sua forma de entendimento da relação entre a educação e o trabalho – o 

espelhamento nas relações sociais e de trabalho do modo de produção capitalista. O jovem da 

classe trabalhadora precisa trabalhar o quanto antes, sendo o curso técnico a opção indicada, 

no sentido de reconhecer que há uma diferença de escolarização intrínseca às classes sociais. 

“No Brasil, uma parte substancial da sua população, pertencente inequivocamente às classes 

subalternas, sequer tem acesso à escola” (GERMANO, 2005, p. 165).    

Embora esse entendimento seja aparentemente claro para as famílias da classe 

trabalhadora, a referência a outras camadas da sociedade também passa a ser adotada em 

                                                           
21

  Daqui em diante, as referências P1, P2, P3 e P4 serão utilizadas para indicar as falas de professores 

entrevistados.  
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longo prazo, como expressa o professor P1: “[...] todo pai quer que o filho vire um 

trabalhador intelectual, não um trabalhador manual [...] nós temos que entender que nós 

somos uma sociedade burguesa [...] e ter um diploma de engenheiro, advogado, médico, esses 

aí, esses que dão ideia de status quo [...]”. 

Muitos jovens pretendem cursar o ensino superior, contando, predominantemente, com 

instituições privadas de ensino médio preparatório aos processos seletivos para ingresso em 

vários cursos. Entretanto, o aluno da classe trabalhadora, por ter condição financeira mais 

limitada em relação a sua própria escolarização, tem optado pelo ensino técnico público, 

buscando, preferencialmente, qualidade na parte que corresponde aos conteúdos do ensino 

médio e, com isso, maiores chances de alcançar o ensino superior. Há alunos que vêem no TE 

a oportunidade de concluírem um ensino médio público e de qualidade, preparando-se para 

vestibulares, com afirma o aluno A2: “o curso técnico é tipo um bônus do ensino médio...”. 

Outras vezes se vê que o aluno do TE em uma instituição da rede federal de educação 

profissional não fez uma opção consciente. “A gente... vai na tentativa e no erro” (A1
22

). 

Nesse sentido, as instituições federais acabam selecionando um público discente que possui 

uma educação básica suficiente para enfrentar seu processo seletivo, mas que não se dispõe de 

fato a se qualificar para um determinado trabalho, embora, nos termos do Art. 36 da LDB n. 

9394/96, a educação profissional, ao ser desenvolvida na forma integrada e na mesma 

instituição, busque o atendimento ao ensino médio e a preparação para o trabalho. Para os 

jovens da classe trabalhadora, a LDB confirma que “a profissionalização nesta etapa da 

Educação básica é uma das formas possíveis de diversificação, que atende a contingência de 

milhares de jovens que têm o acesso ao trabalho como perspectiva imediata” (BRASIL, 2013, 

p. 171). 

Outra referência importante na escolha pelo TE diz respeito à qualidade do ensino 

técnico oferecido pela instituição que, aos olhos da comunidade, tinha um bom conceito na 

década de 1970, época em que, no Brasil, predominavam relações de produção num modelo 

industrial semelhante ao período fordista, e a antiga ETF-GO contribuiu significativamente 

para a formação profissional de técnicos para o mercado de trabalho. 

Não somente esse mercado era alvo dos egressos do TE, mas a docência no ensino 

técnico também atraiu alguns jovens a seguir essa carreira, que tinham se identificado 

enquanto alunos do curso. “... a área de docência sempre foi a minha vocação... eu olhava pra 

                                                           
22

  Daqui em diante, as referências A1, A2, A3 e A4 serão utilizadas para indicar as falas de alunos 

entrevistados. 
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um professor eu queria ser igual a ele né, então eu tive os professores por espelho,...” (TCE)
23

. 

No ambiente da escola, professores e alunos podem desenvolver uma relação de compromisso 

com o conhecimento e com a futura vida profissional. Nas instituições de educação 

profissional, onde o aprendizado tem a função de inserir os jovens no mercado de trabalho, há 

uma preocupação por parte dos professores de disciplinas técnicas no sentido de encaminhar o 

técnico para o mesmo, seja como estagiário ou como profissional formado. O Professor P1é 

egresso do TE na antiga ETF-GO e demonstra essa preocupação com o futuro profissional dos 

seus alunos, declarando que “sempre ficou a ideia de voltar aqui pra poder passar o que a 

gente tinha aprendido aí fora... quem passou por aqui e „pegou‟ sente na obrigação de passar 

pros outros”. 

O interesse de alguns egressos do TE, hoje professores no IFG/Campus Goiânia, pelo 

trabalho docente pode ser demonstrado de várias formas, entre elas, a identificação com o 

trabalho de transmissão de conhecimentos técnicos específicos do curso; o valor social 

proporcionado pela carreira do magistério, principalmente na esfera pública federal, como 

confirma o professor P4 ao dizer que “a carreira docente no ensino público federal é mais 

valorizada que no ensino público estadual ou municipal”; e o aval de ser professor de um 

curso diretamente relacionado com uma atividade a qual se está exercendo no mercado de 

trabalho – caso do professor entrevistado P2 que justifica: “[...] lecionar no TE ajuda no meu 

desenvolvimento profissional, porque dando aula você tem que estudar”.  

A questão afetiva e de sucesso vivenciada no cotidiano da instituição é outro fator que 

tende a motivar egressos do TE a continuar sua relação com o ambiente escolar numa 

oportunidade futura de trabalho docente. Expressões dessa motivação são verificadas, por 

exemplo, em falas que revelam o histórico de passagem do professor pelo curso: “[...] a gente 

passou aqui fazendo um curso... porque a gente não saía daqui, o ambiente [...]” (P1); “eu 

tinha sido uma boa aluna [...] eu entrei no curso que formava em licenciatura plena em 

construção civil” (P3). Nesse último depoimento, a professora revela que nas décadas de 1970 

e 1980 foram oferecidos cursos de formação de professores de disciplinas técnicas do TE aos 

professores da casa que não possuíam formação em nível superior, mas que demonstravam 

competência e dedicação na carreira do magistério na instituição.   

No Brasil, os cursos técnicos têm se constituído numa opção de formação profissional 

para o trabalho produtivo e, em geral, de baixo custo para as empresas. Entretanto, para os 

                                                           
23

  Daqui em diante, a referência TCE será utilizada para indicar a fala do Tecnólogo em Construção de 

Edifícios entrevistado. Este sujeito da pesquisa empírica foi selecionado por se enquadrar na categoria de 

profissionais liberais da área da construção civil – subárea edificações. 
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alunos do TE, a formação profissional técnica não é suficiente aos seus anseios intelectuais e 

de trabalho. Ao contrário, se constitui em meio para alcançar o curso superior de Engenharia 

Civil, podendo este ser cursado pelo aluno da classe trabalhadora por meio de um trabalho 

conquistado com o curso técnico. Como confirma o aluno A3: “eu vou fazer o curso técnico 

só pra mim conseguir trabalhar durante a faculdade, um meio d‟eu me sustentar”. Alguns 

alunos do TE não concebem essa opção de formação profissional simplesmente para a atuação 

no mercado de trabalho, pois consideram que a qualificação técnica é intermediária e precisa 

ser completada com um curso superior nessa área. Nessa perspectiva, 

[...] os meninos que estão formando hoje no IFG/Campus Goiânia não têm 

interesse de permanecer no mercado de trabalho enquanto técnicos... podem 

até passar por essa fase na vida, mas enquanto estiverem fazendo o curso 

superior. O curso técnico em edificações teria de ser oferecido como um 

curso pós-médio... para uma pessoa adulta que não tem a pretensão de fazer 

um curso superior de engenharia... uma formação profissional que 

melhorasse a atuação dela no mercado de trabalho, mas de uma forma mais 

rápida (P3). 

Percebe-se na afirmação de P3 que os jovens egressos do TE não valorizam o 

empenho pedagógico dos professores de disciplinas técnicas, no sentido de aproveitamento do 

conhecimento transmitido para atuação profissional imediata quando se tornarem egressos do 

curso. Ao citar a modalidade pós-médio, o professor P3 pensa que esta opção pode ser mais 

atrativa para quem procura, realmente, se qualificar e assumir, em seguida, um posto de 

trabalho. Além disso, há certa perda de vínculo entre o profissional egresso do TE e o 

mercado de trabalho. 

Embora a expansão da indústria da construção civil e a demanda por trabalhadores 

nessa área, considerando o intervalo de 2010 a 2016, possam ter aumentado a procura pelo TE 

este pode ser uma opção temporária, em termos de perspectivas futuras mais estáveis. O PAC 

e os eventos da copa do mundo 2014 e olimpíadas 2016 marcaram um crescimento não 

permanente da produção em construção civil.    

Analisando os dados do Quadro 5, verifica-se que as matrículas no TE, no intervalo de 

2010 a 2013 tiveram um aumento de apenas 14,3%. De 2013 a 2016, tem-se uma queda em 

torno de 33%, que pode indicar um desaquecimento na retomada dessas matrículas no TE. Ou 

seja, são questões que confirmam a variabilidade do contexto econômico no Brasil, nesse 

período, refletindo no âmbito da formação profissional no TE.  
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Quadro 5 Situação acadêmica dos alunos do Curso Técnico em Edificações no IFG/Campus 

Goiânia, no período de 2010 a 2016 

Ano* 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Matrículas** 35 34 33 40 32 33 30 

Conclusões 23 19 14 0 1 0 0 

Fonte: IFG/Campus Goiânia – Diretoria de Administração Acadêmica. 

Quadro elaborado pelo autor. 

* Corresponde ao início do período anual. 

** Inclui os aprovados no processo seletivo regular anual (30 vagas) mais transferências e reingressos. 

Os dados relacionados à conclusão do TE, nos períodos de 2010 a 2012, traduzem, 

entre outras variáveis, as evasões e as retenções que tendem estar ligadas à identificação com 

o curso e às expectativas futuras de trabalho. Também se observa, em alguns períodos, dados 

nulos sobre conclusão no TE, os quais informam momentos de greves de docentes e/ou 

administrativos no IFG/Campus Goiânia.   

Enfim, num primeiro momento, o TE pode ser uma opção profissional concluída em 

menos tempo e de demanda salarial mais atrativa para as empresas, “ajuda a entrar no 

mercado de trabalho, com baixa remuneração, pra angariar um curso superior” (A1). 

Entretanto, a entrada e a permanência desse profissional no mercado de trabalho vai depender 

tanto do contexto da produção em construção civil quanto de sua empregabilidade. E isso não 

depende apenas da opção pelo TE, mas de outras variáveis de abrangência nas relações de 

produção que têm levado muitos egressos do curso a pleitearem uma formação profissional 

superior na mesma área, buscando ampliar as chances e a competitividade no mercado.  

Nas questões sobre a opção pelo TE, discutiu-se as influências e motivações nesse 

sentido, o que leva a investigar também sobre quais as especificidades do curso que o tornam 

visto como mediador de profissionalização mais rápida dos jovens ou como mediador da 

continuidade de estudos futuros. 

  

3.2.2 Formação profissional no TE a partir da década de 1970 

 

Uma educação pública e de qualidade é fundamental na formação profissional dos 

jovens, prioritariamente os da classe trabalhadora, que buscam nas instituições públicas de 

ensino a oportunidade de conquistar, em condições de igualdade, qualquer nível de 

escolarização que se proponha. Isso é essencial em termos do direito à educação e ao trabalho 

para os indivíduos de todas as classes sociais.  

Em geral, um curso técnico da educação profissional, no Brasil, enfrenta problemas 

quanto ao nível de conhecimentos adquiridos na educação básica fundamental. A 
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profissionalização técnica depende dessa escolarização básica para que o ensino de disciplinas 

técnicas seja assimilado e aplicado de forma mais efetiva. Por mais pragmática que seja uma 

formação profissional técnica, esta sempre dependerá de conhecimentos científicos básicos 

que fundamentem o sentido da prática.  

O Engenheiro Civil (EC)24 entrevistado na pesquisa confirma que “o básico é 

necessário e às vezes escolas, muitas, não têm como oferecer toda essa amplitude, ou pela 

carga horária, ou porque muda muito..., tá sempre sendo inovação”. Na formação profissional, 

segundo sua experiência em auxiliar os técnicos no aprendizado de conteúdos necessários ao 

desempenho de atividades em escritório de projetos de edificações, a dificuldade apresentada 

pelos mesmos em relação aos conhecimentos gerais que dão suporte aos específicos da área 

técnica em edificações sempre existe e é de formação básica.  

Os profissionais, atualmente, têm mais facilidade com a tecnologia, mas, às 

vezes, você percebe alguma dificuldade, questiona muito coisas básicas... de 

um ensino que poderia ter mais “formação”. O estudante vem lá desde a fase 

do primário com uma bagagem fraca [...] apresenta defasagem [...] Por 

exemplo, mais coisas básicas de matemática [...] (EC). 

Esta afirmação do EC é coerente com as matrizes curriculares do TE que foram 

apresentadas anteriormente. Na matriz de 1977 (Figura 1), a carga horária total de matemática 

prevista no curso era de 320h – sendo distribuída no núcleo comum, com 288h, e em 

instrumentais, com 32h. Nas matrizes curriculares de 1995 (Figura 2) e 2016 (Figura 3), essas 

cargas horárias são, respectivamente, 300h e 270h. Diante desses totais, observa-se que houve 

uma redução de 50h, considerando as décadas representadas na vigência de cada matriz, ou 

seja, 1970, 1990 e 2010. Justifica-se, nesse caso, o pensamento de EC, de que há certa 

carência de domínio em relação a conteúdos essenciais de matemática necessários ao 

desempenho profissional.   

Os alunos do TE, embora estejam envolvidos num contexto ensino-aprendizagem 

próprio das instituições de educação profissional – um contexto em que a aquisição de 

conhecimentos aplicados se torna primordial na formação do técnico – revelam um 

entendimento de que as disciplinas não diretamente relacionadas à prática profissional podem, 

sim, fundamentar, instrumentalizar e dar sentido ao aporte técnico adquirido na formação. Por 

exemplo, “aprender a Matemática, a Física... porque isso pra mim, isso é necessário, porque 

geralmente o ofício [a profissão] que a gente aprende ele não é assim..., hoje em dia, você não 

aprende do nada” (A4). 

                                                           
24

  Daqui em diante, a referência EC indica a fala do Engenheiro Civil entrevistado. 
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Pensando sobre essa questão, é oportuno registrar que a Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), em sua Recomendação n. 195/2004 sobre a formação profissional e a 

aprendizagem ao longo da vida, defende que haja uma escolarização geral suficiente para dar 

suporte à aquisição/atualização de conhecimentos para formação profissional em qualquer 

tempo e nível. Nesse sentido, o MEC, em suas diretrizes curriculares para a educação básica, 

propõe que esta seja 

[...] reconhecida como direito público fundamental de todos os cidadãos, 

deve ser garantida de forma integrada com a orientação, a formação e a 

qualificação profissional para o trabalho. O objetivo dessa política pública é 

o de propiciar autonomia intelectual, de tal forma que, a cada mudança 

científica e tecnológica, o cidadão consiga por si próprio formar-se ou buscar 

a formação necessária para o desenvolvimento de seu itinerário profissional. 

(BRASIL, 2013, p. 211). 

Há que se atribuir certa qualidade à educação básica de forma a proporcionar um 

conhecimento mais sólido e permanente, que venha oferecer ao aluno condições de 

acompanhar as mudanças tecnológicas e a inserção de novos conhecimentos, mesmo sem a 

mediação da instituição de educação profissional. Isso porque esta, nem sempre, absorve tais 

mudanças ao mesmo tempo, transferindo, muitas vezes, a complementação ou atualização 

profissional aos próprios alunos, em outras oportunidades de aprendizagens.  

Em relação à distribuição de carga horária na matriz curricular do TE, na década de 

1970  quando a produção indicava características do fordismo  e atualmente, a parte 

profissionalizante e a de formação geral passaram por alterações. Na matriz curricular do TE 

em 1977, as disciplinas profissionalizantes representavam 43,5% da carga horária total, como 

pôde ser verificado na Figura 1. Já em 2016, de acordo com a matriz curricular vigente 

(Figura 3), a parte profissionalizante conta com 32,8% do total de carga horária prevista para 

o curso. Segundo esses dados, compreende-se que havia uma ênfase na formação estritamente 

técnica, uma preparação do profissional formado para assumir um trabalho, como confirma o 

professor P2, “o técnico estava mais capacitado a exercer a profissão que hoje”. 

O ambiente na educação profissional, na década de 1970, deixava clara a concepção 

educacional escolar para o trabalho produtivo, considerando a capacitação e o desempenho 

profissionais de forma individualizada – o que já determinava, predominantemente, o trabalho 

rígido e parcelado da construção civil na época. A intenção era preparar o técnico em 

edificações unicamente em conhecimentos e práticas utilizadas na realização de um trabalho 

relacionado ao campo, como confirmam os 43,5% destinados às disciplinas técnicas da matriz 

de 1977. 
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Em meio ao crescimento da indústria no Brasil e à influência do modelo fordista 

aplicado na produção em série, a antiga ETF-GO se balizava por orientações da produção 

vigente e contribuía para a formação de técnicos necessários ao mercado de trabalho da época. 

Havia um consenso no meio escolar e até nas famílias dos alunos de que o TE da instituição 

“tinha um bom conceito para o desempenho de atividades técnicas específicas, uma profissão, 

e não precisaria galgar outros caminhos” (P3). 

Nesse contexto temporal da ETF-GO, havia, portanto, um entendimento que a 

aproximava de uma instituição de ensino mais para trabalhos manuais do que intelectuais. A 

escola mantinha certa característica industrial que pode ser justificada como reverberações de 

arcabouço político, conforme declara o professor P1: “em pleno regime militar... não podia 

sentar nas muretas, não podia ficar fora da sala... o ambiente aqui dentro provocava isso... as 

pessoas reconheciam que você era estudante daqui, e te respeitava, respeitava a escola”. 

Por outro lado, considerando as mudanças ocorridas na produção capitalista, não se 

exclui do modelo de flexibilização do trabalho que este também busque a produtividade e o 

lucro. O que “muda” é a forma utilizada de acumulação por meio do trabalho e da formação 

profissional técnica. Nesse caso, uma formação que valoriza habilidades pessoais do 

trabalhador e o trabalho realizado em equipe, porém, com o mesmo objetivo que tem marcado 

a produção no sistema capitalista.     

É fato que se presencia uma evolução tecnológica e o mercado exige que o 

profissional tenha um conhecimento atualizado. Porém, é inconcebível que esta aquisição 

atualizada de saberes aplicáveis dê pouca importância ou até ignore a assimilação de 

conhecimentos de base formativa geral em ciências (Exatas, Sociais e da Terra). Esses 

conhecimentos dizem respeito ao que é científico e socialmente construído e, portanto, 

importante legado de saberes disponíveis a todos os indivíduos. Nesta defesa, completa a 

professora P3, “[...] hoje em dia, a quantidade fala muito mais que a qualidade [...]”. Observa-

se, nessas palavras, que as disciplinas não técnicas requerem maior atenção pedagógica, pois 

se fundamentam em conhecimentos científicos mais estáveis e estão presentes como base 

fundamental mesmo com as mudanças tecnológicas.  

Com a velocidade em que os conhecimentos são produzidos, torna-se necessária uma 

formação científica mais consistente que favoreça minimamente uma capacitação tecnológica. 

“Temos que formar gente que se atualize por si mesma, capaz de desenvolver sua capacidade 

de raciocínio própria. Essa reciclagem permanente do conhecimento é outra condição para 

estarmos dentro da sociedade contemporânea” (SANTOS, apud GERMANO, 2005 p. 172). 
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Hoje, com as especializações que atingiram o mercado de trabalho em geral, as opções 

de atividades na construção civil se tornaram mais “engessadas”, segundo o professor P2, e o 

técnico é colocado num posto de trabalho sem qualquer ligação com os demais e com o 

processo produtivo das construções como um todo. Essa característica constitui-se num ponto 

contraditório no contexto da flexibilização, uma vez que a produção, nesses moldes, traria, em 

tese, uma maior mobilidade de trabalhadores entre postos de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, 

revela o que Harvey (2010) afirma de que não presenciamos, de fato, uma mudança no 

modelo rígido de produção, mas sim uma fase de transição/adaptação ao modelo flexível.  

Percebe-se que a rigidez no trabalho realizado na construção civil  subárea 

edificações  revela-se na intenção de obter a maior produtividade possível e, 

consequentemente, maior lucro. Para a empresa, a máxima é: “você vai ter de bater as metas 

que foram designadas pra você” (P2). Os empresários não têm muito interesse em manter uma 

equipe solidária em termos de cooperação mútua no trabalho, como aparentemente se propõe, 

no discurso contemporâneo, em relação à produção no capitalismo. Todo o potencial de 

criação, iniciativa e habilidades desenvolvido, tende a estar primordialmente submetido à 

produtividade. O incentivo à competitividade entre trabalhadores, seja no aporte qualificatório 

ou no desempenho de tarefas, tende a valorizar o trabalhador individualmente. Segundo o 

professor P2, uma aluna do TE e estagiária em uma construtora diz ter pouco contato com 

outros departamentos dentro da mesma empresa, inclusive com colegas de trabalho, visto que 

“hoje são os gerentes que fazem essa ponte aí”. 

A evolução tecnológica e os novos arranjos sociais têm modificado as relações no 

mundo do trabalho. Desse modo, o uso de tecnologias tem transformado o trabalho em algo 

menos sólido com uma tendência à flexibilização de formas rígidas de produção. Já se 

convive com trabalhos realizados fora dos padrões convencionais adotados em processos 

produtivos, como é o caso dos trabalhos realizados com o uso de aplicativos computacionais – 

softwares aplicados em projetos e no gerenciamento e execução de construções. De certa 

forma, essa nova metodologia de trabalho valoriza o desempenho individual com o uso do 

computador.  

Na década de 2000, os empregadores passaram a exigir trabalhadores qualificados à 

altura de um trabalho especializado com ferramentas virtuais, equipamentos e instalações 

complexas. Segundo o TCE entrevistado, há uma gama de atividades especializadas na área 

de edificações e o técnico deve estar “predisposto para aprender e expandir dentro da 

empresa”. 
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Percebe-se que o uso da “ferramenta computacional” assume, com uma eficiência e 

exatidão sobre-humanos, grande parte dos conhecimentos básicos necessários na elaboração 

de projetos e na execução de obras de edificações, o que otimiza e torna produtivo o trabalho 

do técnico nessa área. O que deve ser reconhecido é que os programas e os aplicativos para o 

trabalho em edificações terão um bom aproveitamento desde que bem operados por um 

profissional, tornando-se relevante então a consolidação de uma escolarização básica 

suficiente para sustentar as práticas e possibilitar novos aprendizados. 

Com a consolidação das transformações produtivas, houve uma mudança de eixo na 

relação trabalho e educação. Também a mediação microeletrônica abalou formas tayloristas e 

fordistas de organização e gestão do trabalho, com reflexos na organização da educação 

profissional. Há um posicionamento das diretrizes curriculares nacionais para a educação 

básica, da qual faz parte a educação profissional, expressando que 

[...] a nova realidade do mundo do trabalho, decorrente, sobretudo, da 

substituição da base eletromecânica pela base microeletrônica, passou a 

exigir da Educação Profissional que propicie ao trabalhador o 

desenvolvimento de conhecimentos, saberes e competências profissionais 

complexas [...].  

Essas novas diretrizes, obviamente, devem considerar a Educação 

Profissional e Tecnológica, sobretudo, como um direito social inalienável do 

cidadão, em termos de direito do trabalhador ao conhecimento. A 

Constituição Federal em seu art. 6º, ao elencar os direitos sociais do cidadão 

brasileiro, relaciona os direitos à educação e ao trabalho. (BRASIL, 2013, p. 

206). 

Nesse novo entendimento, houve um esforço de mudanças pedagógicas no 

IFG/Campus Goiânia, onde se destaca a intenção de alinhamento da matriz curricular do TE 

ao mercado de trabalho em sua fase de transição e ajustes ao modelo de produção. Assim, “os 

currículos dos cursos de Educação Profissional de Nível Médio devem proporcionar, aos 

estudantes, elementos para empreender e discutir as relações sociais de produção e de 

trabalho, bem como as especificidades históricas nas sociedades contemporâneas”. (BRASIL, 

2013, p. 231). 

Portanto, as formas rígidas de produção tendem a ser adaptadas ao contexto da 

flexibilização das diretrizes de formação profissional e dos processos de trabalho. Não 

necessariamente se atinge um nível pleno de mudanças, mas se admite que a relação trabalho 

e educação passa por momentos de transição provocados pelo avanço tecnológico e a 

necessária adaptação da força de trabalho.  
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3.2.3 Mundo do trabalho e o ambiente laboral de sujeitos do TE  

 

As mudanças produtivas têm impactado na formação do técnico em edificações e na 

atuação dos professores do TE. O avanço tecnológico, as novas relações de produção e a visão 

globalizada sobre a relação trabalho e educação certamente contribuíram para a reconstrução 

dos planos pedagógicos do curso e também para a capacitação/atualização dos professores. 

Comparando décadas anteriores com a atualidade, a formação profissional técnica em 

edificações do IFG/Campus Goiânia sofreu adaptações em sua matriz curricular de acordo 

com as demandas do mercado de trabalho, mas respeitando diretrizes pertinentes a esta 

modalidade, elaboradas por instância pública federal responsável pela rede de educação 

profissional.  

Nas décadas de 1970 a 1980, a formação profissional dos técnicos em edificações era 

tida como mais completa do ponto de vista da eficiência demonstrada pelos mesmos no 

desempenho de atividades requeridas na construção civil – subárea edificações. Pressupõe-se 

assim que o eixo pedagógico praticado nas instituições de ensino técnico na época tenha 

contemplado uma aprendizagem mais tecnicista voltada para as demandas do crescimento 

industrial vivido no Brasil. De lá para cá, contando com as reformas na educação de um modo 

geral e, principalmente, na educação profissional, com a LDB n. 9.394/96 e, posteriormente, 

com leis e decretos específicos, como o Decreto n. 2.208/97, algumas mudanças significativas 

foram introduzidas nesse campo.  

Seja no passado – anteriormente à reforma empreendida pela LDB n. 9.394/96 e 

posteriores desdobramentos (leis e decretos) específicos sobre a educação profissional – ou na 

atualidade, as empresas que oferecem estágios ou empregos aos técnicos em edificações do 

IFG/Campus Goiânia revelam que a formação profissional dos mesmos demonstra certo 

distanciamento ao se objetivar estritamente o mercado de trabalho. Segundo o EC – 

empresário da construção de edificações, desde a década de 1980 – “nem todos saem com 

toda a bagagem adquirida, pronto pra ser empregado, tem que passar por uma maturação... 

continua o aprendizado, seja estudando por conta própria ou praticando no trabalho”. Para ele, 

o estágio curricular ou mesmo uma revisão pós-curso técnico, praticada no próprio ambiente 

de trabalho, sedimentaria os conhecimentos adquiridos no TE.  

No entendimento de que a formação profissional do técnico em edificações possa ser 

sedimentada por meio da prática, resta aceitar que o mercado de trabalho contribui para uma 

parcela relevante nesse propósito. Assim, atribuir uma responsabilização individual do aluno 

ou egresso do TE pela boa ou má formação profissional técnica que terá depende, em boa 
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parte, do esforço e dedicação do mesmo na aprendizagem de novos conhecimentos e de 

práticas não contemplados pelo curso ou não assimilados pelo aluno.  

Por isso, há um incentivo ao técnico em edificações no sentido de que ele assuma 

identificar-se com os princípios da empresa onde trabalha e busque aprender mais, sempre 

que possível, potencializando sua empregabilidade. O EC espera que o técnico em edificações 

tenha muito interesse em aprender e que esteja envolvido com o cotidiano da sua empresa. Já 

o TCE deixa claro que as possibilidades de permanência do técnico em edificações numa 

empresa dependem de características individuais, como empenho, disposição, resposta rápida 

às atividades designadas e conhecimento técnico. “[...] muitos técnicos permanecem mais 

tempo na empresa e continuam estudando, buscando crescer profissionalmente na própria 

empresa” (TCE).   

Atualmente, não é suficiente apenas o aprendizado dos conhecimentos adquiridos na 

formação profissional regular dos técnicos para atuarem no mercado de trabalho. Como a 

rapidez de mudanças produtivas atinge grande parte dos setores da indústria em geral, a 

construção civil e a formação profissional no TE tendem também a acompanhar esse 

processo.  

Hoje em dia, os alunos estão diretamente antenados, pesquisam na internet... 

não tem como você dar a mesma aula todos os anos... é muito mais rápido... 

por um lado é bom porque exige que o professor responda a contento, por 

outro, às vezes, fica muito superficial... não dá pra aprofundar, há pouco 

conhecimento” (P3).  

Nesse entendimento, os professores do TE no IFG/Campus Goiânia assumem que o 

avanço tecnológico tem tornado mais difícil a prática pedagógica e que a carga horária do 

curso é insuficiente para dar conta das mudanças no trabalho realizado em edificações, ao 

mesmo tempo em que é exigida do professor uma atualização constante de conhecimentos 

técnicos a serem transmitidos.  

Como todo esse conjunto de mudanças tem se tornado impactante para professores e 

alunos, tem-se assim um curso mais dinâmico que leva o professor a se capacitar com o 

conhecimento minimamente necessário para a formação profissional do aluno e, também,  

com as novas metodologias necessárias para alcançar a aprendizagem: “eles não querem nada 

maçante, cê tem que ser quase um apresentador” (P3). 

Em consequência das mudanças no trabalho e da tendência, em geral, de verticalização 

da formação profissional e do aumento de instituições de ensino superior, percebe-se certa 

perda de sentido no trabalho docente de professores do TE. O impacto de uma 



104 

“desconstrução” na prática docente de formação do técnico em edificações leva dois 

professores a afirmarem: 

[...] então, quando era só escola técnica, a gente era bem resolvido, depois 

que começou a virar essa “febre” de outras coisas que a gente, não tem mais 

isso... um mundo “véio” de escolas de arquitetura e de engenharia que nós 

temos... cria um exército de estagiários, que ocupa esse espaço, a empresa 

põe logo um estagiário de engenharia. Entre registrar a carteira do técnico e 

colocar um estagiário de engenharia, a empresa prefere o estagiário de 

engenharia (P1).   

Isso dificulta a relação do profissional formado com o mercado de trabalho. 

Hoje, de certo modo, o técnico em edificações está sendo desnecessário, 

porque há um número muito grande de escolas de engenharia (P2).  

Apesar dos depoimentos dos professores P1 e P2 compactuarem sobre uma mesma 

questão, tais afirmações não podem ser aceitas definitivamente sem a confirmação por meio 

de dados empíricos de pesquisa quantitativa, que possam embasá-las. No entanto, também não 

se pode desprezar a experiência desses professores à frente do ensino de disciplinas técnicas 

que têm uma estreita ligação com o mercado de trabalho e, por isso, relevantes no momento 

de definição da empregabilidade dos técnicos, seja em estágios curriculares ou contratações 

efetivas. Os professores dessas disciplinas se relacionam mais proximamente com seus alunos 

por atuarem diretamente na área de formação profissional e, muitas vezes, acompanharem os 

mesmos, por meio de relatórios de estágio, ou receberem informações de alguns egressos do 

TE, quanto a estarem ou não trabalhando na área de sua formação.  

Considerando ponderadamente o conteúdo dos depoimentos, é aceitável que as 

mudanças frequentes no mundo do trabalho sob as orientações capitalistas, de certo modo, 

alteram a relação dos técnicos em edificações com o mercado, colocando em discussão alguns 

elementos como o sentido da formação profissional técnica, as políticas e diretrizes da 

educação profissional e a empregabilidade.  

A rede de educação profissional por se aproximar mais do contexto da produção 

capitalista tem procurado seguir as reformas legais e as demandas do mercado de trabalho. 

Entretanto, não consegue oferecer aos seus alunos toda a amplitude formativa 

profissionalizante a qual se propõe. O surgimento de novos conhecimentos, em sintonia com 

os avanços tecnológicos, tem retirado das instituições de educação profissional a 

responsabilidade prioritária de seu repasse. A elas se juntam outras instituições, os meios de 

comunicação em rede - socializando informações em tempo real no meio estudantil - e o 

próprio mercado de trabalho com as iniciativas de treinamentos e atualizações.  
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Um aprendizado contínuo ao longo da vida é considerado como fundamental na vida 

profissional do técnico em edificações, sendo ainda necessário que a pessoa “vá alimentando 

seus conhecimentos perante as novas tecnologias” (A4). Entretanto, devido ao acúmulo de 

informações disponíveis ao acesso e sem a mediação de um processo educacional 

institucionalizado, tem-se a possibilidade de confundir conhecimento com informação. 

Após as reformas na educação básica e profissional, ocorridas a partir de meados da 

década de 1990 tem persistido uma preocupação com a distribuição de disciplinas técnicas e 

de formação geral dentro da matriz curricular do TE, a qual tem se mostrado pouco flexível 

em termos de distribuição de carga horária. Ou seja, as disciplinas e seus conteúdos têm de 

atender as demandas de formação profissional atuais, respeitando a carga horária total do 

curso e, também, os limites de carga horária adotados para os conhecimentos propedêuticos e 

os conhecimentos técnicos, sem que haja prejuízo a nenhuma das partes. A orientação das 

diretrizes curriculares para a educação básica quanto à carga horária total de um curso técnico 

integrado ao ensino médio diz que 

[...] o Ensino Médio pode preparar para o exercício de profissões técnicas, 

por articulação na forma integrada com a Educação Profissional e 

Tecnológica, observadas as Diretrizes específicas, com as cargas horárias 

mínimas de: a) 3.200 horas no Ensino Médio regular integrado com a 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio. (BRASIL, 2013, p. 189). 

Embora essa carga horária total seja mínima (3.200 horas), há uma tendência no TE de 

não aumentá-la consideravelmente, prevalecendo um tempo médio para conclusão no curso, 

vigente há algum tempo, em torno de quatro anos. Dessa maneira, há certo descontentamento 

por parte dos professores de disciplinas técnicas do curso em relação à parcela de carga 

horária destinada às mesmas e as destinadas ao ensino médio, já que ambas competem dentro 

de uma carga horária total invariável. Essa divisão vem sendo assegurada pela própria Lei n. 

11.741/2008 – que altera alguns dispositivos da LDB n. 9.394/1996 – incorporando o 

essencial do Decreto n. 5.154/2004, sobretudo “revalorizando” a integração do ensino médio à 

educação profissional técnica (BRASIL, 2013). 

Na opinião de professores do TE, há uma maior carga horária de disciplinas do ensino 

médio em detrimento da carga horária de disciplinas técnicas, o que recai na questão da 

impossibilidade de aprofundamento do conhecimento técnico ou da inclusão de novos 

conhecimentos na tentativa de acompanhar os avanços tecnológicos, conforme se propõe a 

educação profissional.  
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A matriz curricular de formação do técnico em edificações pelo IFG/Campus Goiânia 

tem acrescentado, por exemplo, outras disciplinas curriculares como Filosofia, Sociologia e 

Espanhol – como uma segunda língua obrigatória. “Isso tudo foi tirando aulas das disciplinas 

técnicas... a formação tem se aproximado, pedagogicamente, do ensino médio (P2). Em 

relação ao mercado de trabalho, “esse profissional que tá sendo formado, um nosso aqui, não 

tá em condição de ser inserido lá” (P1). Nessa fala, percebe-se a clara visão tecnicista que, às 

vezes, permeia o ambiente pedagógico da educação profissional no Brasil, presa a uma 

trajetória institucional marcada por concepções mercadológicas da relação entre a educação e 

o trabalho.  

Devido às mudanças em curso, a formação profissional verticalizou – as pretensões de 

formação profissional se acorrem ao nível superior – e o técnico em edificações tende a ser 

menos absorvido pelo mercado que o tecnólogo em construção de edifícios e o engenheiro 

civil. Assim, podem ser ponderados os quatro últimos depoimentos dos professores P1 e P2, 

em que são levantadas questões quanto à empregabilidade dos técnicos em edificações, 

comparada a dos engenheiros civis e arquitetos. As argumentações nesse aspecto não são 

conclusivas, porém não podem ser descartadas sem as devidas ponderações com base na 

experiência e proximidade dos professores de disciplinas técnicas, em relação aos seus alunos 

e ao mercado de trabalho. Também, o legado social da colonização no passado desdobrou-se 

no menosprezo pelo trabalho menos intelectualizado (prático) e isso veio “desfigurar a figura 

do técnico hoje... eu vejo eles, hoje, perdidos” (P1).  

Um fator que dificulta um melhor aproveitamento de conhecimentos técnicos e, por 

sua vez, maiores oportunidades de trabalho para o técnico em edificações, hoje em dia, se 

deve à rapidez das mudanças nos processos de produção e às inovações tecnológicas. “Os 

alunos têm acesso a muita informação e não tanto ao conhecimento, a quantidade fala muito 

mais alto que a qualidade” (P3). Essa visão leva a pensar que o jovem não tem um tempo para 

amadurecimento da aprendizagem diante de tanta informação, muitas vezes sem um 

embasamento teórico mais elaborado. Além disso, o aluno ingressa no TE com idade em 

torno de 14 a 16 anos, um tanto imaturo do ponto de vista da capacidade de aproveitamento 

da sua formação profissional. Como defende o mesmo professor, “o conhecimento 

consolidado, ele é imprescindível pra execução de uma boa obra”.     

A educação profissional, tal como é vista no cotidiano escolar dos alunos do TE, 

prepara para o trabalho, possibilitando um crescimento na capacidade de realizar alguma 

atividade laboral. Entretanto, com as mudanças tecnológicas, o processo de aprendizagem 

desses alunos tende a se convergir em determinadas áreas de conhecimento dentro da matriz 
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curricular do curso. Em consequência disso, o interesse ou aperfeiçoamento numa atividade 

laboral que corresponda aos conhecimentos de determinada disciplina do TE é algo previsto. 

O aluno do TE pode se interessar mais por algum conhecimento disciplinar técnico 

que possibilidade, por exemplo, a utilização de programas (softwares) que otimizem cálculos 

e projetos em edificações. Dessa maneira, ele tende a se familiarizar cada vez mais com a 

“ferramenta de trabalho”, sendo cada vez menos necessário que aprenda em profundidade 

sobre o conteúdo que justifique a utilização da mesma. O aluno e o egresso do TE se 

capacitam ao ponto de não saberem trabalhar sem o uso de determinado aplicativo 

computacional. Essa alternativa poderosa e de ganhos em produtividade na construção civil 

também se tornou uma das responsáveis pela possibilidade de “enxugamento” de carga 

horária ou até a retirada de disciplinas técnicas específicas do curso, antes relacionadas ao 

aprendizado de determinados conteúdos que passaram a ser englobados pelo uso de um 

software. 

[...] gastava-se muito tempo ensinando a desenhar, a projetar... hoje em dia, 

em um semestre, você ensina o AutoCAD [aplicativo computacional de 

desenho], só que, se o escritório não tiver essa “ferramenta”, o “menino” não 

sabe desenhar, e o técnico tem que ter essa linguagem pra saber se 

comunicar (P3).  

Outro professor se expressa em relação à forma exacerbada de utilização de recursos 

computacionais: “[...] vai virar talvez um desenhista de AutoCAD, vai ficar subutilizado” 

(P1). Nas três matrizes curriculares apresentadas anteriormente, verifica-se que houve uma 

alteração explícita quanto às cargas horárias de Desenho no TE: em 1977, o aluno cumpria 

448h destinadas ao Desenho Técnico, até então não assistido por programa computacional 

específico; em 1995, tem-se 120h de Desenho Básico, 180h de Desenho Arquitetônico e 120h 

de Desenho Estrutural e Hidro-Sanitário, também, sem a utilização do computador; e 

atualmente, com a introdução da ferramenta computacional, a matriz de 2016 traz um total de 

216h destinadas ao Desenho Básico e Arquitetônico não assistidos por programa 

computacional e 54h destinadas ao uso do CAD. 

Há uma tendência de introdução de carga horária exclusiva para o Desenho assistido 

por programa computacional, traduzindo, assim, a visão de um modelo de produção na área 

de projetos de edificações em geral, comprometido com os avanços tecnológicos e a rapidez 

requerida nesse trabalho. Para isso, percebe-se que vai sendo ampliada a carga horária 

destinada ao “saber informatizado” aplicável às necessidades do mercado de trabalho 

contemporâneo, expressas numa nova formação técnica em edificações, com a adoção e a 
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atualização das ferramentas e recursos computacionais. Entretanto, a questão da 

desqualificação da força de trabalho tem sido considerada, diante da utilização dos recursos 

oferecidos pela microeletrônica, que processa informações e produz trabalho em tempo real. 

“na verdade, a automatização e a informática, contrariamente às profecias, não liberam os 

trabalhadores das tarefas fastidiosas e repetitivas. Ao contrário: a automatização desqualifica 

o trabalho” (GERMANO, 2005, p. 173). 

Enfim, como produto de uma concepção pragmática, um curso da educação 

profissional privilegia os conhecimentos técnicos, embora o mercado de trabalho, na 

atualidade, tenha exigido habilidades que ultrapassem o domínio de competências técnicas e 

que devem contribuir para o bom senso nas relações de produção. Nesse sentido, não se retira 

a importância dos saberes não profissionalizantes, ao contrário, que eles contribuam para uma 

formação profissional comprometida com o trabalho em prol da realização individual do 

trabalhador e da sociedade e para a valorização da base científica por trás de todo 

conhecimento técnico, independentemente do nível dessa formação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta tese teve como objeto de estudo o mundo do trabalho e a educação profissional, 

delimitados à área de produção da construção civil – subárea edificações – e à formação 

profissional técnica em edificações oferecida por unidades de ensino da rede federal nessa 

modalidade. O TE, bem como suas atribuições e práticas profissionais no mercado de 

trabalho, foi investigado a partir da visão de sujeitos envolvidos no cotidiano dessas duas 

categorias. Buscou-se compreender, sobretudo, o modo de produção capitalista sob os 

modelos rígido e flexível de acumulação - os quais aqui se aplicaram nas discussões sobre a 

relação trabalho e educação, considerando-se o percurso formativo e o cotidiano laboral do 

técnico em edificações.  

O que levou ao desenvolvimento de estudos e discussões sobre a relação entre a 

educação profissional – aqui representada empiricamente pelo TE – e o mundo do trabalho 

tem uma importante ligação com as mudanças que vêm ocorrendo, no Brasil, na produção de 

bens materiais e na reprodução social, principalmente da classe trabalhadora que tem seus 

jovens cheios de expectativas quanto a um futuro profissional e certa estabilidade econômica 

e social. Nesse cenário, tornou-se inquietante a atitude de pesquisar acerca dos propósitos e 

direcionamentos do capital na relação trabalho e educação, materializada no trabalho e na 

formação profissional do técnico em edificações.  

Os estudos teóricos e as investigações empíricas no campo da produção e da formação 

profissional técnica em construção civil – subárea edificações, com seus recortes de tempo, 

espaço e sujeitos, tiveram, nesta pesquisa, uma estreita relação com as transformações no 

sistema de produção capitalista. Para tanto, foram consideradas duas fases preponderantes 

quanto ao modelo adotado nos processos produtivos e quanto à caracterização do trabalho e 

das necessidades formativas dos trabalhadores. Sendo assim, foi fundamental a opção por 

discutir os desdobramentos econômicos e sociais da industrialização mundial, a partir do 

fordismo e da acumulação flexível. Procurou-se vincular as mudanças produtivas e sociais no 

mundo ao contexto brasileiro da produção em construção civil e da formação profissional do 

técnico em edificações. 

Nessa intenção, foi necessário discutir, primeiramente, a fase de produção 

predominante, pós-revolução industrial, no início do século XX, traduzida por um modelo 

produtivo que se caracterizou pela rigidez de processos de trabalho e mercado. Tal modelo foi 
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criado a partir da racionalização científica da produção e revela características de atividades 

laborais realizadas sob uma disposição de trabalhadores e produtos em série, respeitando uma 

ordem sequencial de produção semelhante à montagem de automóveis na indústria Ford. 

Durante a vigência do modelo fordista foi gerada uma classe peculiar de trabalhadores, 

marcada pelo compromisso alienado com o trabalho produtivo na fábrica, pelo 

comportamento disciplinado fora do ambiente laboral e pela adesão a um pacto trabalho-

salário, condizentes com o controle feito pela classe dominante (empresários). 

A produção fordizada se estendeu a vários países, sendo dependente de um polo 

central de industrialização – os Estados Unidos – e de um polo produtor de matéria prima – os 

demais países. Esse modelo de produção vigorou estavelmente até 1973, proporcionando o 

crescimento da produção e certo equilíbrio quanto à disponibilidade de postos de trabalho na 

indústria e de trabalhadores. Os trabalhadores assalariados se identificavam com a produção 

em massa, sendo também consumidores na mesma medida. Havia maior atendimento às 

necessidades coletivas da classe trabalhadora que se organizava em grupos sindicais e, quase 

sempre, havia consenso em suas reivindicações. 

No Brasil, as obras de infraestrutura e de edificações tiveram um crescimento 

considerável, alcançando ápices durante o “milagre econômico brasileiro” (1968 a 1973) no 

processo de industrialização com predominância do padrão taylorista-fordista. Destacaram-se 

iniciativas de empreendimentos capitalistas no setor de indústrias, principalmente na região 

sudeste do país, com as indústrias metalúrgicas e de montagem do ABC paulista. A 

construção de Brasília, no início de 1956, trouxe para o planalto central um complexo 

industrial da construção civil nos moldes da produção fordizada, utilizando uma forma 

bastante racionalizada das atividades de trabalho em infraestrutura e edificações no grande 

canteiro de obras que aí se instalou. 

No contexto das necessidades formativas dos “trabalhadores fordistas”, são 

visualizadas especificidades em relação ao conhecimento. A eles, foram suficientes os saberes 

práticos, instrumentais e o disciplinamento para o trabalho produtivo, sem qualquer vínculo 

com a concepção plena de indivíduo e de sociedade. Em linhas gerais, a educação profissional 

no Brasil, anterior à década de 1990, apresenta uma característica de formação profissional 

em nível técnico voltada para um “fazer” específico de um posto de trabalho, assim como 

caracterizava o fordismo em relação às qualificações necessárias dos trabalhadores. Como 

mostrou a matriz curricular de formação profissional do técnico em edificações na ETF-GO, 

em 1977, a ênfase formativa era dada às disciplinas técnicas, cuja carga horária correspondia 

a 43,5% do total. 
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Outro aspecto relevante diz respeito à presença de disciplinas que visavam à 

construção de atitudes comportamentais, disciplinamento e a preservação da integridade física 

dos trabalhadores, coerentes ao momento da produção fordizada. Tais disciplinas eram: 

Organização Social e Política Brasileira, Educação Moral e Cívica e Programa de Saúde. 

Havia a intenção de obter um perfil do jovem, adequadamente preparado para o trabalho 

produtivo, que valorizasse o princípio de “bem-estar” social.  

Em síntese o TE, durante a preponderância do fordismo, objetivou a fragmentação e 

hierarquização do saber, a especialização do trabalho técnico, focando a ocupação e o 

rigoroso cumprimento de atribuições, valorizando a memorização de procedimentos 

aprendidos. Essa característica se enquadrou aos propósitos da produção compartimentada dos 

postos de trabalho, valendo-se de aprendizados específicos mais estáveis.   

No tocante à formação profissional e de acordo com a “onda” de flexibilização 

iniciada na década 1980, que também atingiu a preparação de força de trabalho nesses termos, 

pressupõe-se que a aquisição de conhecimentos para o trabalho produtivo decorra de um 

aprender contínuo ao longo da vida laboral de trabalhadores, porque a flexibilização implica 

estar preparado para exercer várias ocupações e tarefas e, com isso, é importante acumular 

várias profissionalizações e/ou aperfeiçoamentos. Entretanto, presencia-se uma acelerada 

desqualificação e requalificação dos profissionais, pois os produtos do trabalho têm um curto 

período de permanência, sendo frequentemente modificados ou substituídos, exigindo novos 

conhecimentos e processos de produção.  

Um desdobramento dessa nova necessidade produtiva se concretiza na competição 

entre trabalhadores, baseada no maior aporte técnico e na capacidade de adaptação ao modelo 

flexível apresentados pelos mesmos. Em consequência, tal competição pode favorecer quem 

detém um conhecimento mais atualizado e pronto a ser negociado numa escala de valores que 

acaba discriminando a maioria da classe trabalhadora. 

 A formação profissional dos jovens na escola contemporânea é influenciada por 

fatores advindos de alguns anseios que são comuns à maioria deles, como a rápida entrada no 

mercado de trabalho, a estabilidade e independência financeira e a realização pessoal. Em 

condições de flexibilização da produção, as mudanças e as adequações de processos de 

trabalho têm levado a educação profissional a se destacar no cenário da escolarização em 

nível técnico, oferecendo ao mercado uma profissionalização coerente com os propósitos da 

produção capitalista, que tem depositado na força de trabalho do jovem a viabilização de seus 

interesses.  

A educação profissional, por sua especificidade, tem aparecido como mediadora da 

relação entre a formação de profissionais e as empresas com vistas a atender a classe 

trabalhadora, em termos de um encaminhamento profissional mais rápido de seus jovens ao 
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mercado de trabalho. Nesse entendimento, valoriza-se uma escolarização para a vida 

produtiva desde cedo, atribuindo ao jovem a responsabilidade de se preparar para o trabalho, 

concluindo um curso técnico e sempre ampliando sua formação com cursos de atualização ou 

aperfeiçoamento em áreas específicas da produção.  

Em meados da década de 1990, notadamente com a reforma na educação básica por 

meio da LDB n. 9.394/96 e do Decreto n. 2.208/97, a educação profissional passou a 

incorporar certas subjetividades do trabalhador como motivações, iniciativas, adaptação social 

e trabalho em equipe, características adicionais dos trabalhadores na produção flexível. 

Porém, no que tange às práticas pedagógicas no TE do IFG/Campus Goiânia, há uma 

tendência de não valorizar a formação ampla do indivíduo para a vida em sociedade, senão 

por meio de uma intenção timidamente dosada de discussões sobre o indivíduo e a sociedade 

com a introdução das disciplinas Sociologia e Filosofia, como confirmam as matrizes 

curriculares do curso, em 1995 e 2016 (esta em vigência desde 2007).     

No mundo do trabalho contemporâneo, o trabalhador deve demonstrar fortes vínculos 

com as atividades produtivas e, para isso, deve acompanhar a evolução das ciências aplicadas, 

buscando melhorar continuamente suas condições de competir profissionalmente por uma 

ocupação. Assim, a reforma ocorrida na educação profissional, na década de 1990, trouxe um 

importante conceito, originalmente adotado pelo mundo empresarial – o de empregabilidade – 

que expressa o potencial de qualificação profissional do trabalhador diante da possibilidade de 

conseguir um emprego ou de permanecer nele.  

No Brasil, essa concepção se sustenta sobre um frágil arcabouço político e econômico 

que suprimiu o direito ao trabalho, integrando, assim, o conjunto de manobras do capital no 

sentido de eximir suas contradições, no que tange aos desdobramentos sociais indesejados. 

Há, portanto, uma responsabilização repassada ao trabalhador em relação às expectativas de 

trabalho depositadas na sua própria formação profissional, no diferencial de suas habilidades e 

na capacidade de adaptações aos princípios de determinada empresa.  

No ambiente de formação do técnico em edificações no IFG/Campus Goiânia e, 

também, no mercado de trabalho para esse profissional, a concepção de empregabilidade pode 

ser verificada no interesse por parte de alunos e empresários da construção de edificações em 

valorizar atualizações de conhecimentos na área, bem como a utilização de ferramentas 

computacionais que possam otimizar o trabalho do técnico. Esses objetivos visam 

potencializar a competitividade empregatícia do técnico no atual mercado de trabalho. 

Em síntese, o TE, na transição à acumulação flexível, tem objetivado “formar” para a 

empregabilidade (instabilidade), com foco nas competências individuais e na subjetividade 

dos indivíduos, propondo uma formação profissional interessada ao trabalho produtivo. As 
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disciplinas técnicas curriculares têm abordado conhecimentos que se enquadram cada vez 

mais à dinâmica dos avanços tecnológicos e ao ferramental proporcionado pela informática.  

Há uma tendência no ambiente relacional do TE, de se buscar muita informação na 

internet e de compartilhar experiências de trabalho em empresas que atuam na construção 

civil. O aprendizado sobre novos produtos e técnicas empregados na área, acaba sendo uma 

atualização de conhecimentos, que sempre vem acompanhada da utilização de programas e 

aplicativos com a finalidade de se obter maior produtividade no trabalho. A apreensão do 

conhecimento técnico dito “de ponta”, muitas vezes, não inclui o embasamento científico de 

origem, seja pelo não acesso do aluno do TE ao nível de sua elaboração conceitual, ou pela 

ausência de uma formação mais completa desse aluno.      

As mudanças produtivas e seus desdobramentos no trabalho, na sociedade e na relação 

trabalho e educação profissional foram aqui discutidas, no âmbito da produção na área de 

construção civil e da formação profissional técnica em edificações. Observou-se que o 

processo produtivo na construção civil – subárea edificações – tende a se realizar segundo 

padrões adequados a cada etapa construída, em que características rígidas e flexíveis desse 

processo são verificadas quando necessário.  

Foram percebidas algumas dificuldades no decorrer desta pesquisa ao construir uma 

ligação entre dois modelos da produção capitalista (o fordismo e a acumulação flexível) e o 

que estava por ser revelado no contexto brasileiro da formação profissional e do trabalho para 

o técnico em edificações, o que pode ser justificado pela ausência de referenciais de estudo 

mais específicos em relação ao que foi discutido.  

Por outro lado, há várias questões que motivam outras pesquisas, quando pensamos 

em mundo do trabalho e educação profissional. Essas categorias, se consideradas numa 

relação dinâmica e contraditória, certamente nos trazem uma abertura de problemas passíveis 

de investigações na pós-graduação, principalmente se consideramos um sistema de produção 

e organização social estruturado sob a primazia do capital sobre o trabalho, do trabalho 

produtivo sobre o trabalho realizador e da educação que molda o homem produtivo sobre a 

educação que o emancipa.  

Nesse sentido, a finalização desta pesquisa é temporária, já que o mundo 

contemporâneo tem um tempo muito dinâmico e as mudanças nas categorias fundamentais de 

sua estrutura de produção e reprodução têm um caráter de transição. Enfim, conhecer e refletir 

sobre as forças de mudança não é parar o tempo, mas intervir, sim, com sensibilidade, é 

entender o presente como um produto do passado e um modificador do futuro (John W. 

Lawrence).     
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APÊNDICE A  ROTEIRO DE ENTREVISTA COM PROFESSORES DO 

IFG/CAMPUS GOIÂNIA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO, TRABALHO E MOVIMENTOS SOCIAIS 

 

Roteiro de entrevista I 

 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – Campus Goiânia 

Curso Técnico em Edificações 

Entrevista com Professores do Curso Técnico em Edificações 

Tema: Formação Profissional do Técnico em Edificações e o Mercado de Trabalho 

Entrevistador: Enio Rodrigues Machado – Doutorando em Educação no PPGE/UFG 

 

Perguntas 

 

1. Que fatores foram decisivos para sua opção em fazer o Curso Técnico em Edificações? 

2. Quais os motivos que o levaram a assumir a docência nesta instituição? 

3. Como você analisa as características da formação profissional do Técnico em 

Edificações, segundo a matriz curricular que você integralizou? 

4. Como você vê a relação entre a formação profissional do Técnico em Edificações e o 

mercado de trabalho? 

5. Que mudanças você tem percebido no mundo do trabalho que impactam sua atuação 

como professor do Curso Técnico em Edificações?  
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APÊNDICE B  ROTEIRO DE ENTREVISTA COM ALUNOS DO IFG/CAMPUS 

GOIÂNIA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO, TRABALHO E MOVIMENTOS SOCIAIS 

 

Roteiro de entrevista II 

 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – Campus Goiânia 

Curso Técnico em Edificações 

Entrevista com Alunos do Curso Técnico em Edificações 

Tema: Formação Profissional do Técnico em Edificações e o Mercado de Trabalho 

Entrevistador: Enio Rodrigues Machado – Doutorando em Educação no PPGE/UFG 

 

Perguntas 

 

1. Você vê alguma ligação entre a educação e o trabalho? 

2. Porque você optou pelo Curso Técnico em Edificações? 

3. Pra você, o Curso Técnico em Edificações favorece sua entrada e permanência no 

mercado de trabalho? 

4. O que você pretende fazer após concluir o Curso Técnico em Edificações? 
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APÊNDICE C  ROTEIRO DE ENTREVISTA COM PROFISSIONAIS LIBERAIS 

DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO, TRABALHO E MOVIMENTOS SOCIAIS 

 

Roteiro de entrevista III 

 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – Campus Goiânia 

Curso Técnico em Edificações 

Entrevista com Engº Civil ou Tecnólogo da Construção Civil – subárea edificações 

Tema: Formação Profissional do Técnico em Edificações e o Mercado de Trabalho 

Entrevistador: Enio Rodrigues Machado – Doutorando em Educação no PPGE/UFG 

 

Perguntas 

 

1. Considerando sua experiência na área da construção civil, o que mudou e o que ainda 

permanece em relação ao trabalho realizado, mais especificamente em edificações? 

2. O que você espera de um Técnico em Edificações, quando o contrata para trabalhar em 

sua empresa? 

3. Como você avalia a preparação profissional dos técnicos em edificações para exercer 

suas funções na área da construção civil hoje? 

4. Como você avaliava essa preparação no contexto dos anos 1990? 

 


