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RESUMO 
 
O artigo apresenta resultados de uma pesquisa sobre o 
trabalho docente em uma escola de formação profissional 
técnica de nível médio, no âmbito das políticas educacionais 
implementadas a partir da década de 1990, evidenciando que o 
mesmo vem se pautando por uma formação para o 
economicismo, empregabilidade e competitividade, norteando-
se pela pedagogia das competências, voltada para um 
mercado de trabalho instável e flexível. Constatou-se que as 
recentes reformas educacionais implementadas instituíram 
alterações no trabalho desses profissionais, submetendo-os 
aos ditames do capital, sendo urgente o resgate do docente 
enquanto intelectual, para além dos limites de uma atuação 
instrumentalizadora requerida pelo empresariado. 
 
Palavras-chave: Políticas Educacionais. Trabalho Docente. 
Formação Profissional Técnica de Nível Médio. 
  
ABSTRACT 
The paper presents results of research on teaching in a school 
of secondary technical vocational training in the context of 
educational policies implemented from the 1990s, showing that 
it has been guided by a training to economism, employability 
and competitiveness, guiding by the pedagogy of 
competencies, facing an unstable and flexible labor market. It 
was found that the recent educational reforms implemented 
instituted changes in the work of these professionals, subjecting 
them to the dictates of capital, and urgent rescue of teaching as 
an intellectual, beyond the limits of a instrumentalizadora 
performance required by the business. 
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I Introdução 

 

Nas últimas décadas, a legislação educacional de uma forma geral e, em 

particular, a que trata do ensino médio e da educação profissional, tem sofrido amplas e 

significativas alterações. As transformações desencadeadas a partir da promulgação da Lei 

9.394/96, em todos os níveis educacionais, foram extremamente expressivas. 

No concernente à educação profissional técnica de nível médio, as mudanças 

foram drásticas e seus impactos se materializaram a partir do Decreto 2.208/97, que 

regulamentou o capítulo da Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDBEN) sobre a 

Educação Profissional; do Parecer 16/99, que criou as Diretrizes Curriculares Nacionais, 

definidas pelo Conselho Nacional de Educação, para a Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio; e, da Resolução 04/99, que instituiu essas Diretrizes; documentos esses que 

alteraram significativamente a educação profissional técnica de nível médio, a partir do 

estabelecimento de um novo modelo de formação para o trabalho. 

Em julho de 2004, no Governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o Decreto 2.208/97 

foi revogado pelo Decreto 5.154/04, modificando a educação técnica de nível médio e 

promovendo ajustes no Parecer 16/99 e na Resolução 04/99, mantendo, contudo, a 

essência desses documentos como norteadores desse nível de educação profissional. 

A partir da legislação mencionada acima, fica estabelecido que a educação 

profissional técnica de nível médio deve acontecer de forma articulada com o ensino regular 

de nível médio, seja de forma integrada, concomitante ou subsequente. 

No sentido de aprofundar nossa compreensão sobre como vem se dando o 

trabalho docente na formação profissional de nível médio, no contexto das mudanças 

instituídas, sobretudo a partir de 1996, com a promulgação da LDBEN, determinando 

profundas alterações nos estabelecimentos de educação profissional, bem como na 

formação e no trabalho de seus docentes, desenvolvemos um estudo de caso, a partir da 

análise de uma experiência de educação profissional técnica de nível médio no Estado do 

Pará, com o objetivo de compreender como vem se desenvolvendo o trabalho docente 

frente às exigências e desafios postos, a partir das atuais políticas educacionais. 

O SENAI-PA foi escolhido como lócus da investigação por se constituir na mais 

tradicional instituição de formação para o trabalho no Estado do Pará. Quanto ao Curso, 
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                  optamos por analisar o Curso Técnico em Manutenção de Mecânica Automotiva, devido ao 

fato de ser o mais antigo curso técnico da instituição.  

 

 

 

II Políticas Educacionais para a Formação Profissional Técnica de Nível Médio 

 

A partir da década de 1990, sobretudo com a promulgação da LDB 9.394/96, 

desencadeou-se um conjunto de reformas do Ensino Médio e da Educação Profissional com 

a finalidade de inserir o país no contexto globalizante de padrões e normas internacionais. 

Nessa perspectiva, buscou-se modificar a estrutura e organização tanto do ensino médio, 

como do ensino profissional de nível técnico - a partir do Decreto 2.208/97, revogado, porém 

sem grandes alterações, pelo Decreto 5.154/04, que regulamenta os artigos 39 a 42 da LDB 

e pelo Parecer 16/99 e Resolução nº 04/99, que define e institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico. 

Com a vigência desses normativos, teve início um processo de reformulação 

curricular do ensino médio e da formação profissional técnica de nível médio, tendo como 

pressuposto a chamada noção de competências3. Sobre o assunto, ressaltamos que o 

Parecer 15/98, ao abordar a organização do currículo do Ensino Médio, estabeleceu que: 

 

[...] a formação básica a ser buscada no Ensino Médio realizar-se-á mais pela 
constituição de competências, habilidades e disposições de conduta do que pela 
quantidade de informação. Aprender a aprender e a pensar, a relacionar 
conhecimentos com dados da experiência cotidiana, a dar significado ao aprendido 
e a captar o significado do mundo, a fazer a ponte entre a teoria e a prática, a 
fundamentar a crítica, a argumentar com base em fatos, a lidar com os sentimentos 
que a aprendizagem desperta (BRASIL, 1998, Parecer nº 15, p.26). 

 

O modelo de competências possui um viés de argumentação em prol de uma 

formação do indivíduo que o leve a desenvolver habilidades e qualidades pessoais para 

atendimento às necessidades de solução de situações rotineiras ou imprevistas. O Parecer 

16/99 que, por sua vez, dispõe sobre os princípios específicos da educação profissional de 

nível técnico, explicita que o conceito de competências assume diferentes significados, no 

que se refere à competência para a laboralidade: [...] para efeitos desse Parecer, entende-

se por competência profissional a capacidade de articular, mobilizar e colocar em ação 

valores, conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho eficiente e eficaz de 

atividades requeridas pela natureza do trabalho (BRASIL, 1999, Parecer nº 16, p.25). 

De acordo com a legislação específica para a modalidade de cursos técnicos, é 

prevista a articulação do ensino médio com a formação profissional, de modo a favorecer a 

                                                 
3
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                  aquisição de um conjunto de competências a serem apreendidas tanto no espaço da 

educação básica quanto na profissional. Assim, por meio do desenvolvimento de um modelo 

de formação por competências, o Parecer nº 16/99 se propõe a efetivar uma alteração 

radical da educação profissional brasileira, “improvisada e de má qualidade”, a partir da 

instauração de práticas de qualidade para a educação profissional. 

Este mesmo Parecer objetivou superar a educação profissional historicamente 

assistencialista e economicista, defendendo a necessidade da elevação da educação geral 

e do nível de qualificação dos trabalhadores, bem como o desenvolvimento de uma 

educação integral, para promoção da autonomia dos trabalhadores e articulação de 

interesses de empresários e trabalhadores (ARAÚJO, 2001). 

Fica claro, através da análise dos documentos normativos constantes da reforma 

educacional instaurada a partir da década de 1990, especialmente do Parecer nº 16/99, a 

importância do valor atribuído ao modelo das competências para que se atinja uma 

formação eficiente, de qualidade e adequada ao novo contexto do mundo do trabalho. Ao 

mesmo tempo a legislação preconiza que será através da articulação entre a educação 

profissional e o ensino médio que se fará uma preparação para o trabalho de qualidade, a 

partir do desenvolvimento da autonomia intelectual, de seu pensamento crítico e da 

compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos de trabalho. 

A crença é de que a complementaridade entre ensino médio e educação 

profissional, feita por meio da soma das partes, além da utilização da metodologia por 

módulos que flexibilizam o currículo da educação profissional, para mais efetivo atendimento 

das mutáveis demandas empresariais, proporcionarão uma formação profissional de 

qualidade, obtendo como produto a formação de técnicos competentes. 

Segundo o Parecer 16/99, a duvidosa qualidade da educação profissional em 

nível técnico seria superada mediante a garantia da formação em nível médio, uma vez que 

essa etapa da educação teria que ser concluída antes ou paralelamente à formação técnica. 

Ou seja, simultaneamente a uma formação específica que prepare diretamente para postos 

de trabalho, a educação básica asseguraria uma abrangente educação geral que habilitasse 

para a constante aprendizagem continuada. A articulação entre ensino médio e profissional 

como modalidades complementares se apoia na ideia de que “nem separação, como foi 

tradição da educação brasileira até os anos 70, nem conjugação redutora em cursos 

profissionalizantes, sucedâneos empobrecidos da educação geral, tal qual a propiciada pela 

Lei Federal no 5.692/71” interessam à educação no contexto atual (BRASIL, 1999, p. 24). 

Essa articulação deve ser processada de tal modo que ambas as modalidades 

valorizem “um conjunto de competências comuns a serem ensinadas e aprendidas tanto na 

educação básica quanto na profissional” (BRASIL, 1999, p. 24). Assim, se a formação geral 

oferecida pela educação básica é a responsável pela formação da pessoa humana, 
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                  preocupando-se com o seu desenvolvimento intelectual e crítico, caberia à educação 

profissional preparar o indivíduo para o trabalho demandado pelas empresas. Isso, contudo, 

ratifica o dualismo entre educação geral e profissional, afirmando que seja papel do ensino 

médio a formação do conhecimento científico e do ensino técnico a profissionalização. 

Exemplos disso são a LDBEN nº 9.394/96 e, principalmente, o Decreto nº. 

2.208/97 que, ao separar a educação geral da educação profissional, desescolarizou o 

ensino técnico, retirando-lhe o conteúdo de formação básica e buscando atender às 

necessidades imediatas do mercado de trabalho, restrito e excludente, restabelecendo o 

dualismo formal na educação e na formação para o trabalho, inviabilizando a construção de 

uma educação profissional ampla, voltada à valorização de conhecimentos gerais, os quais 

consistiriam, inclusive, âncoras para que o saber técnico fosse re-significado pelo aluno. 

O Decreto nº 5.154/04, baixado no Governo Lula, ao mesmo tempo em que 

revogou o de nº 2.208/97 e previu que a educação profissional técnica de nível médio 

acontecesse de forma articulada ao ensino médio, não definiu que isso acontecesse 

necessariamente através de uma formação integrada, dando margens para diferentes 

interpretações e implementações práticas. Segundo Ciavatta (2005, p. 102), a revogação do 

Decreto nº 2.208/97 e aprovação do Decreto nº 5.154/04 “trouxe a abertura e o estímulo à 

formação integrada, mas não trouxe a garantia de sua implementação”. 

O que se depreende, a partir do exposto acima, é que as reformas educacionais 

implementadas entre os anos de 1990 e 2000 foram marcadas pelo cenário nacional e 

internacional, reproduzindo as contradições inerentes ao sistema capitalista - enquanto 

orientador das relações de poder estabelecidas - nas políticas educacionais, em cada um de 

seus níveis e modalidades, e em especial na educação profissional. Em suma, no que 

concerne à educação profissional técnica de nível médio, esses foram os rumos dados a 

partir da Lei 9.394/96 e suas respectivas normatizações. Nesse sentido é que, no cenário 

das reformas educacionais implementadas a partir da vigência da referida Lei, verifica-se 

que o objetivo definido é a configuração de um modelo de educação profissional 

estreitamente relacionado à nova ordem econômica internacional, de modo a promover a 

“competitividade do país” e, principalmente, melhorias no processo de formação de técnicos 

em nível médio, na expectativa de maior atendimento às demandas do mercado de trabalho. 

A partir desse contexto é que questionamos e buscamos compreender o papel 

do trabalhador docente no interior do processo de formação profissional no SENAI-PA, 

visando, inclusive, ao suprimento, ainda que parcialmente, de uma lacuna no que se refere 

aos estudos desenvolvidos nessa área do conhecimento. 
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                  III Implicações das Políticas Educacionais de Formação Profissional Técnica de Nível 

Médio para o Trabalho Docente 

 

Considerando que os processos formativos se instituem no contexto das 

relações estabelecidas na sociedade, portanto, influenciado-as e sendo por elas diretamente 

influenciados, percebe-se, no atual cenário, um processo de grandes modificações quanto 

aos significados assumidos pela educação e formação para o trabalho, numa crescente 

tendência à valorização do economicismo. “Hoje a educação formal e a qualificação são 

situadas como elementos da competitividade, reestruturação produtiva e da 

empregabilidade” (FRIGOTTO, 1998, p. 15). 

Nessa perspectiva é que buscamos compreender o trabalho docente no contexto 

da formação profissional no SENAI-PA, sendo que, para isso, consideramos importante 

apresentar, ainda que sucintamente, a referida instituição, criada no governo Getúlio Vargas, 

em 22 de janeiro de 1942, em um período pelo qual o Brasil passava por grandes 

transformações políticas e socioeconômicas oriundas do processo de industrialização 

instalado no país. Paralelamente ao sistema público de ensino, o SENAI nasceu integrado à 

indústria, segundo a ótica e as demandas empresariais, em um momento em que o modelo 

econômico agrário-exportador cedia lugar a uma economia marcadamente industrializada, 

caracterizada também pela ascensão da burguesia industrial ao poder (DELUIZ, 1990). Seu 

objetivo era atender às necessidades de mão-de-obra qualificada para atuar no setor 

industrial, através da preparação de aprendizes industriais. 

De acordo com Deluiz (1990), além de formar para o mercado de trabalho 

industrial, no sentido dos conteúdos, o SENAI veio também responder a uma demanda de 

“paz social”, assumindo a incumbência de, no bojo do desenvolvimento do processo 

formativo, promover comportamentos adequados ao sistema produtivo capitalista. Desde 

que foi fundado, se tornou a mais significativa referência em Educação Profissional no 

Brasil, especialmente para as empresas do ramo industrial. 

O SENAI faz parte do Sistema de Confederação Nacional da Indústria - CNI e 

Federações das Indústrias dos Estados, integrando, também, o chamado “Sistema S”4. Ao 

longo de mais de seis décadas de existência, cresceu e se manteve em posição de 

liderança entre as instituições que atuam no desenvolvimento da formação para o trabalho, 

saltando da média de atendimento de 15 mil alunos, em seus primeiros anos de atuação, 

para mais de dois milhões de matriculas anuais atualmente5. 

                                                 
4
 Rede de educação profissional que envolve, além do SENAI, o SESI, SENAC, SESC, SENAR, 

SENAT, SEBRAE e SESCOOP. 
5
  Informação extraída do sitio http\www.senai.br, acessado em dezembro/2014. 
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                  No Pará, a primeira unidade do SENAI foi o Centro de Formação Profissional 

Getúlio Vargas, inaugurado em 1953. De acordo com Lopes (1982), entre os anos 60 e 80 

houve aumento de cerca de 390% no número de indústrias no Pará, desencadeando uma 

crescente demanda por mão-de-obra qualificada. Foi nesse período que o SENAI inaugurou 

sua segunda Unidade em Belém. A partir daí, se expandiu pelo interior do Pará, tendo, 

atualmente, nove Centros de Formação Profissional, sendo dois em Belém, três Unidades 

Móveis, dois Centros de Treinamento e o Departamento Regional. No interior do Estado, o 

SENAI está em Santarém, Altamira, Marabá, Cametá, Bragança, Castanhal e Barcarena. 

Segundo dados da FIEPA, o SENAI-PA atende a 28 segmentos industriais, num total de 207 

cursos de treinamento, três de aprendizagem, dois de qualificação e dois técnicos de nível 

médio, compreendendo mais de 238.000 profissionais para a indústria paraense6.  

Para debatermos a questão do trabalho docente na educação profissional do 

SENAI-PA, elegemos o Curso Técnico em Manutenção de Mecânica Automotiva, que  

objetiva habilitar profissionais para atuação em processos de montagem, manutenção e 

recuperação de veículos automotivos, bem como no planejamento, controle, supervisão e 

desenvolvimento de processos de reparos e manutenção veicular, desenvolvendo iniciativa, 

espírito crítico, empreendedor e de risco, para que seja capaz de identificar e gerenciar 

novas oportunidades de trabalho em uma economia em constante mudança, podendo 

montar e gerir seu próprio negócio na área da mecânica automotiva, incorporando, ainda, a 

estética e a ética das relações humanas nas situações profissionais (SENAI/PA, S/D). 

Referido curso tem como público-alvo alunos matriculados ou egressos do ensino médio. 

Os currículos dos cursos técnicos do SENAI são organizados segundo uma 

Matriz de Referência, em torno de módulos que são geridos segundo determinadas 

competências requeridas no processo de formação, de modo que seus componentes 

curriculares denominados “temas”, tratam do desenvolvimento de conhecimentos 

específicos para as diversas áreas de formação. Segundo o Plano de Curso do curso 

pesquisado, a partir dessa formação espera-se do aluno a apreensão de um conjunto de 

conhecimentos que favoreçam habilidades de questionamentos, desenvolvimento de 

projetos, pesquisas e experimentos e observações, resolução de problemas, tomadas de 

decisões, de modo que o mesmo seja capaz de não apenas dominar o conhecimento, mas, 

partindo dele, “aprender a aprender”, demonstrando, conseqüentemente, o “saber fazer”. 

Verifica-se, tanto na literatura disponível, quanto nos dados levantados na 

pesquisa de campo realizada no Centro de Formação Profissional do SENAI-PA, que o 

modelo de formação privilegia, em seu currículo, conhecimentos de caráter técnico 

(profissionalização), desconsiderando as disciplinas voltadas para uma educação geral 

                                                 
6
 Fonte: site www.fiepa.org.br (Acesso em dezembro de 2014). 

http://www.fiepa.org.br/
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                  (escolarização), deixando essa formação a cargo da escola em nível médio, 

comprometendo, na prática, uma formação abrangente e integrada do aluno trabalhador, 

capaz de proporcioná-lo uma visão crítica e sistêmica do processo de produção. 

Esse modelo de formação vigente no SENAI, que negligencia a importância da 

educação geral, dela se eximindo, ganhou forma e se estruturou de maneira mais veemente 

a partir do cenário das reformas educacionais implementadas e vigentes com a LDB 

9.394/96, quando houve espaço e condições propícias à homologação do Parecer 16/99 da 

Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação - CNE. Nesse sentido, o 

trabalho docente passa a ser altamente exigido em termos de atendimento às exigências do 

mercado de trabalho. O professor tende a ser imputado pelos resultados práticos e 

imediatos de seu trabalho. O próprio Plano de Curso do Curso Técnico em Manutenção de 

Mecânica Automotiva impõe que alternativas pedagógicas inovadoras sejam adotadas, 

utilizando-se de métodos, técnicas e estratégias de ensino que proporcionem aos alunos a 

preparação para “resolver problemas, enfrentar desafios, socializar idéias, tomar decisões, 

ter iniciativa, ser criativo, ter autonomia intelectual” (SENAI, S/D, p. 31), apontando, assim, 

que são as ações docentes que determinam o êxito do processo, por meio da escolha de 

técnicas e estratégias apropriadas para ensinar aos alunos, como se isso fosse o suficiente. 

Ainda conforme o referido Plano de Curso, o mesmo deve possibilitar 

“questionamentos, desenvolvimento de projetos, pesquisas, experimentos e observações 

permitindo ao aluno apropriar-se não só do conteúdo, mas, a partir dele, aprender a 

apreender” (SENAI, S/D, p. 32), tendo sempre o mercado, elemento aglutinador da proposta 

de educação do SENAI-PA, como referência para as práticas formativas. 

Essa orientação para um mercado de trabalho competitivo e exigente, requer 

uma atuação docente pautada por uma dinâmica de trabalho voltada para a flexibilidade e 

agilidade, entendidas como a constante disposição para a mudança, conforme a 

conveniência do empresariado e das inovações tecnológicas, bem como a capacidade de 

conciliar mais tarefas, atribuições e responsabilidades, possibilitando a reprodução do 

capital, mediante contextos que se modificam velozmente. 

O docente da educação profissional enfrenta, ainda, segundo Burnier & Cruz 

(2007), o enorme dilema gerado pelo não estabelecimento de uma efetiva política de 

formação inicial e continuada aos educadores do ensino técnico. Segundo as autoras: 

 

Num momento em que se faz urgente a discussão e definição de uma política de 
formação inicial e continuada de professores para a educação profissional, 
inexistente no país, acreditamos que os impasses e as potencialidades vividas por 
esses docentes [...] possam constituir-se em pistas para a construção de tais 
políticas (BURNIER & CRUZ, 2007, p.356). 
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                  O que se verifica é que, dada a ausência de uma política de formação e de 

atuação do docente da educação profissional, o que acaba definindo sua prática são suas 

experiências de vida e de trabalho, à revelia de maiores discussões e debates mais 

qualificados sobre a função social da escola e da educação profissional, sendo possível 

perceber que é o acúmulo de experiências anteriores no mercado de trabalho que passa a 

definir o perfil desse grupo de profissionais da educação. 

No geral, os profissionais docentes que atuam na educação profissional, além de 

originarem-se das classes trabalhadoras, têm suas histórias de vida marcadas pela 

formação técnica e pelo acúmulo de experiências anteriores no mercado de trabalho típico 

desse grupo (BURNIER & CRUZ, 2007). Na maioria dos casos, são “trabalhadores manuais” 

os educadores que atuam no ensino técnico-profissionalizante, sendo que suas histórias de 

vida foram forjadas no mundo do trabalho e na formação técnico-profissional, sendo 

importante, contudo, para além das experiências acumuladas, o redimensionamento das 

políticas de formação desse profissional docente. 

Verificamos, também, a partir do estudo realizado, que, no processo de 

desenvolvimento da educação profissional, resta ao docente pouca autonomia quanto à sua 

ação pedagógica. Um exemplo se refere à seleção dos conteúdos ministrados no curso 

pesquisado, onde são as demandas de mercado das grandes empresas automobilísticas, 

mantenedoras do laboratório de aplicação do curso, que os definem. De acordo com um dos 

docentes entrevistados, as montadoras Volkswagen e Fiat exercem grande interferência no 

processo de seleção dos conteúdos, chegando mesmo a direcioná-los:  

 

[...] a fonte de cada conteúdo é extraída das próprias montadoras. Por nós termos a 
parceria com a Volkswagen e a Fiat, nosso material (didático do Curso) está muito 
embasado nessas duas grandes empresas, porque nós temos a parceria, ou seja, 
nós temos um convênio. Você vê ali no nosso estacionamento que tem mais de 20 
automóveis que são, na verdade, das empresas que doam para o laboratório [...]. 
(Nós trabalhamos com) essas duas marcas. Com a empresa e a indústria como um 
todo, nós temos um acesso, nós temos uma condição bem aberta para adquirir o 
material... Eles nos passam aquilo que amanhã eles vão querer ter de volta. O 
conteúdo é a matéria prima (e o produto) é o próprio aluno que volta (PROFESSOR 
ENTREVISTADO). 

 

Todo o material didático é elaborado ou organizado internamente, pelos 

instrutores e técnicos do SENAI, com base em matriz (catálogo) fornecida pelas montadoras 

mencionadas, cabendo ao docente apenas organizar a estrutura dos conteúdos a serem 

ministrados, ficando patente que o modelo de formação profissional do SENAI tem lançado 

mão de artifícios que levam à qualificação dos trabalhadores apenas para o atendimento 

aos interesses do capital, tornando-se o docente meramente uma peça dessa estratégia.  

Sobre o assunto, Markert (2002) critica a vinculação e o ajustamento da 

formação profissional unicamente às necessidades do trabalho produtivo, no qual o 
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                  “aprender a fazer” predomina em detrimento das demais capacidades humanas e da 

politecnia enquanto categoria que pode proporcionar uma formação humana abrangente do 

aluno-trabalhador. Exemplo disso é o fato de os saberes teóricos serem ministrados 

enquanto pré-requisitos da prática, estando, portanto, a seu serviço, visto que não têm por 

objetivo proporcionar o que Machado (1989, p. 129) denomina de “conhecimentos 

necessários à compreensão científica do objeto em estudo”, sendo utilizados de forma 

meramente pragmática. Em conseqüência, tem-se a fragmentação do processo dada a 

prevalência da prática sobre a teoria, e pela ausência do necessário diálogo entre ambas, 

para uma formação “teoricamente sólida e sistemática”. 

Quanto ao trabalho docente e à organização do trabalho pedagógico, 

concordamos com Kuenzer (2002) quando afirma que, apenas a formação pela politecnia 

seria capaz de promover uma reflexão sobre o quadro acima e uma tentativa de mudança 

desse modelo vigente. Para Shiroma & Campos (1997, p. 25), a formação profissional, da 

forma como vem sendo desenvolvida, com forte caráter instrumental, tendo como referência 

as competências exigidas pelo mercado, não favorece ou estimula a “expansão das 

potencialidades humanas e a emancipação do coletivo”, características subjetivas 

fundamentais inerentes à função do trabalho docente. Em contraposição a esse modelo de 

educação profissional que vem sendo desenvolvido, o qual engessa imensamente o 

trabalho docente, acreditamos, conforme Manfredi (1998), que é fundamental que a classe 

trabalhadora, assim como os pesquisadores que investigam temáticas referentes ao 

trabalho e à educação, se proponham a pesquisar e propor novas formas de vinculação 

entre as categorias educação profissional, trabalho e trabalho docente, em uma perspectiva 

diferenciada da ótica do empresariado, na busca pela formação integral e ampliada do 

homem e de uma maior valorização do trabalho docente. 

 

IV Considerações Finais 

 

Partindo do pressuposto de que é fundamental, no atual contexto da sociedade 

vigente, que haja uma preocupação constante com a formação política dos profissionais da 

educação, sobretudo os que exercem mais diretamente o trabalho docente, de modo a 

subsidiar uma atuação pautada por princípios que proporcionem a emancipação do 

estudante e supere a mera conformação às necessidades do capital às exigências do 

mercado de trabalho, este estudo teve por objetivo analisar e compreender como se 

constitui o trabalho docente, na prática da formação profissional no SENAI-PA. A 

importância da pesquisa reside no fato de se tratar de um estudo que visa suprir uma lacuna 
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                  nesse campo do conhecimento, pois, embora existam estudos sobre a formação profissional 

no SENAI-PA, não há pesquisas especificas acerca do trabalho docente na Instituição. 

Verificou-se, a partir da pesquisa realizada, que, a exemplo de outras 

modalidades educacionais, as recentes reformas implementadas na educação, no contexto 

do neoliberalismo, sobretudo a partir da década de 1990, coloca uma nova realidade para a 

formação e o trabalho docente na educação profissional, instituindo significativas alterações 

no trabalho e na identidade profissional desses profissionais da educação. Assim, cabe 

questionar o papel político desses profissionais, na perspectiva da compreensão da atuação 

do profissional docente como alguém capaz de pensar a educação enquanto importante 

elemento de transformação social, e não apenas procurar desenvolver uma formação para a 

conformação dos indivíduos à sociedade vigente, caracterizada fortemente pelas 

desigualdades sociais e amplamente marcada pelas suas conseqüências. 

Ao se analisar aspectos específicos do curso pesquisado, tais como conteúdos 

ministrados, metodologia de ensino, avaliação, etc., identificou-se que o movimento 

reformista que vem dominando as políticas públicas educacionais, ao transformar cada vez 

mais a educação em mercadoria, promove crescente perda da profissionalização docente e 

alteração os valores que influenciam sua atuação, dado o estímulo à busca incessante de 

sucesso e recompensas econômicas, entendidas como status e valorização profissional, em 

detrimento de valores humanistas, do próprio conhecimento e da cultura. Esse movimento 

interfere mais fortemente na educação profissional, dada a influência do empresariado no 

comando do processo formativo, ficando o trabalho docente submetido à exigência do 

cumprimento das suas normas e exigências, sob pena de ser avaliado como ineficiente. 

Diante do exposto, fica evidente a complexidade que perpassa a formação e o 

trabalho docente na educação profissional, bem como a necessidade de se compreender a 

docência como uma profissão dinâmica e em contínuo desenvolvimento, para a qual é 

fundamental a autonomia do professor e a participação da comunidade escolar, não 

devendo o processo educacional estar submetido meramente aos ditames do capital. Nesse 

sentido, portanto, urge que se implemente políticas educacionais voltadas ao resgate da 

importância do docente como um intelectual, valorizando sua atuação para além da simples 

instrumentalização requerida pelo empresariado. 
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