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RESUMO
 
O artigo esboçado a seguir, tratará de discutir os resultados culminados a partir da exposição de uma feira de profissões realizada no Colégio
Luís Eduardo Magalhães, situado no município de Fátima na Bahia. Tal evento teve como pretensão e fomentar a formação continuada dos
alunos de ensino médio dessa instituição, bem como investigar as seus futuros anseios sociais acerca da cidadania e da profissionalização. A
feira contou com a presença de estudantes e profissionais da área de engenharia, das ciências relacionadas a saúdes, e de alguns docentes
que palestraram em minicursos sobre as suas respectivas ocupações. Para embasar o artigo foram utilizadas referências como os PCNs do
ensino médio, Diniz, Ramal, Aranha, Gadotti e dentre outros. 
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ABSTRACT

The article outlined below, will try to discuss the results culminated from the exposure of a fair professions held at the College Luís Eduardo
Magalhães, in the municipality of Fatima in Bahia. This event was to claim and promote the continuing education of high school students of this
institution , well as investigate their future social expectations about citizenship and professionalism . The fair was attended by students and
professionals in engineering , the sciences related to salute , and some teachers who lectured on short courses on their respective occupations .
To support the article references were used as the PCNs do Ensino Médio , Diniz, Ramal , Spider, Gadotti and others.
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INTRODUÇÃO

A educação brasileira tem ganhado o destaque da mídia e da sociedade nas ultimas décadas do século XX e no início do século XXI devido a
apontamentos surgidos de diversas fontes como a UNESCO, que a partir de uma série de estudos e análises divulgadas a público, retratam
essa nação como uma das mais frágeis no que tange ao desenvolvimento e a qualificação educacional.
Para que se obtenha uma noção da amplitude do problema, o órgão citado no parágrafo anterior, em 2014, considerou o Brasil como o oitavo
país com o maior numero de analfabetos no mundo, além de ter o colocado também, num ranking de 127 países, como a 88º potência que mais
desempenhou esforços a fim de cumprir as metas para uma educação qualificada, estabelecidas na Conferência Educacional de Decar, no ano
2000. Em maio de 2015, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), reforçou os dados anteriores ao mostrar que
o Brasil encontra-se 60º lugar, numa lista de 76 países, no que tange a qualidade de educação.
Muitos são os fatores que contribuem para esses resultados negativos que ultimamente tem sido expostos como informação para a sociedade,
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dentre eles o legado histórico deixado pela educação jesuítica, o golpe de estado de década de 60 que rompeu com as propostas da escola
nova, o atual baixo investimento relacionado à educação básica e a garantia do acesso ao nível superior, sendo esse ultimo um dos que
merecem maior destaque, uma vez que desde o início deste centénio, diversas propostas, como o PROUNI, o SISU e o FIES, que auxiliam o
estudante a ingressar na carreira técnica ou acadêmica tem fornecido esperança ao estudante brasileiro, mas, mesmo assim, como aponta a
OCDE, os índices de graduados e de formados no ensino médio permanecem insatisfatórios.  
Frente a tais informações, é importante provocar uma reflexão sobre o seguinte questionamento: Por que, mesmo com tantos programas de
auxílio a ingressão em faculdades e universidades, ainda persistem os resultados negativos no que tange ao acesso ao ensino superior?
Baseado nessa pergunta, o presente artigo tem como pretensão, esboçar ao leitor, os resultados de uma feira de profissões executada no
Colégio Estadual Luís Eduardo Magalhães, situado no Município de Fátima – BA. O projeto foi idealizado no intuito de motivar e incentivar
estudantes de ensino médio no que tange a formação cidadã por meio da escolha de uma profissão. A referência para análise dos
procedimentos nesse artigo será a palestra ministrada a partir dos conhecimentos do profissional de pedagogia, estendendo-se posteriormente
as demais áreas.

METODOLOGIA 

O método pelo qual foi possível realizar a culminância da pesquisa aqui demonstrada, segue a lógica exploratória (Piovesan e Temporini, 1995),
uma vez que trata-se de um estudo com pretensão de investigar um fenômeno não explicado,  e dialética proposta por Diniz (2000) como uma
metodologia baseada na incompletude e na interação das teses e antíteses levantadas durante a averiguação.
É importante, portanto, retratar que a feira de profissões foi organizada sob dois propósitos: 1-   Motivar alunos do 1º, 2º e 3º ano na escolha de
uma carreira por meio da apresentação de minicursos. Para tanto, solicitando a participação de oito estudantes e profissionais de distintas
carreiras, dentre eles: um estudante de engenharia civil e um edificador, dois estudantes de engenharia agronômica, uma estudante de biólogia
e dois estudantes de enfermagem, dois formandos em química, um graduando em pedagogia, uma graduada em educação física, um
graduando em engenharia de produção e um trabalhador rural e comerciante. 2- investigar os anseios dos jovens dessa instituição acerca do
seu futuro profissional e cidadão por meio de questionários aplicados durante as palestras.
A razão pela qual estipulou-se a convocação de dois profissionais sem nenhuma formação escolar está baseada nos princípios da educação
informal (GADOTTI, 2005)  que diz ser possível a aprendizagem educativa (relacionada as mais variadas tarefas como a de contar, falar,
exercitar algum musculo e dentre outras) sem a necessidade da formação escolar. Outro argumento que valida a presença desses profissionais
sem vinculo acadêmico numa feira de profissão, está centrado no fato do respeito as mais diversas ocupações exercidas pelo homem bem
como no ato de considerar que a formação continuada no âmbito da atividade profissional, como afirma Marin apud Rosemberg (2002) se refaz
continuamente por meio de processos de ensino-aprendizagem formais e informais.
Vale ressaltar também, que foi dada a incumbência aos palestrantes, de relacionar todo o conteúdo exposto por eles nos minicursos, com os
assuntos pertinentes a grade curricular do ensino médio regular, bem como aqueles que dizem respeito a contribuições para o exercício da
cidadania de cada um.
No que tange aos questionários, seis foram as perguntas direcionadas aos estudantes que participaram do evento, sendo cinco delas objetivas
e uma subjetiva. As perguntas foram posteriormente tabuladas e o resultado das análises será demonstrado nesse artigo em sua etapa final.

A PEDAGOGIA COMO EIXO INTERDISCIPLINAR NA CULMINÂNCIA DA FEIRA DE PROFISSÕES

            Diversas foram às atribuições dadas à pedagogia ao longo dos tempos. Segundo Aranha (2006), o pedagogo era o escravo que
conduzia às crianças a escola. Alguns outros cientistas como Jaeger apud Meira e Sousa (2010), retratam a pedagogia a partir da derivação
grega paidagogos, que significa “aquele que conduz crianças”. Porém, graças a contribuições de diversas personalidades como Hebart,
Perrenoud, Dewey e dentre outros, essa carreira ganha o título de ciência, adquirindo assim a função de estudar os princípios que regem e
norteiam a educação.  
            Esse profissional nos dizeres de Ramal (2002) é a pessoa que tem a incumbência de projetar a trajetória dos estudantes em direção a
aprendizagem de sucesso.  Subentende-se então, que é tarefa também desse ramo científico, orientar os estudantes acerca do seu futuro social
e profissional, levando em conta que uma profissão, é também um espaço de aprendizagem.  
            Outra característica essencial no que tange a essência pedagógica na contemporaneidade está centrada no conceito de
interdisciplinaridade, que é definida como a articulação e o diálogo estipulado entre as mais variadas disciplinas. Devido a difusão do
pensamento categórico e fragmentado do filósofo René Decarte, a sociedade tem cada vez se tornado técnica, e específica. No século XXI,
esse pensamento sedimentado, que tende a formar especialistas, dificulta o processo de aquisição da sabedoria . Esse termo portanto, remete
necessariamente a uma estratégia para a reforma do pensamento.
 
A reforma de pensamento é uma necessidade histórica fundamental. Hoje somos vítimas de dois tipos de pensamento fechado: primeiro, o
pensamento fracionário da tecnociência burocratizada, que corta, como fatias de salame, o complexo tecido do real; segundo, o pensamento
cada vez mais fechado, voltado para a etnia ou a nação, que recorta, como um puzzle, o tecido da Terra-Pátria. Precisamos, pois, estar
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intelectualmente rearmados, começar a pensar a complexidade, enfrentar os desafios da agonia/nascimento de nosso entre-dois-milênios e
tentar pensar os problemas da humanidade na era planetária.” (MORIN, 2001, p.104)
 
            A partir disso, faz-se necessário relatar que a feira de profissões, além de incentivar no futuro profissional e cidadão dos estudantes,
também os permitiu ampliar a sua visão de mundo quanto aos assuntos explicados de acordo com a organização da matriz curricular do ensino
médio, uma vez que durante as palestras, os profissionais responsáveis, procuraram estabelecer constantemente as relações entre o seu papel
social e aquilo que é estudado formalmente nas escolas por eles.

DAS ATRIBUIÇÕES TEÓRICAS E LEGAIS SOBRE A INCUMBÊNCIA DA ESCOLA DE NÍVEL MÉDIO REGULAR

            As atribuições dirigidas ao ensino médio, respeitam na maioria dos seus pressupostos, ao que está regido na lei de diretrizes e bases
educacionais (LDB,1996) que diz em seu artigo 2º, ser papel do estado e da família, o dever de formar indivíduos para o exercício da cidadania
e do mercado de trabalho.
            Tendo em vista essa máxima, justifica-se a proposta da realização da feira de profissões no intuito de motivar os estudantes a exercerem
o seu papel cidadão bem como em auxilia-los na escolha de uma profissão futura. Sabe-se que ainda são fortes os ranços da valorização
exacerbada ao mercado de trabalho condicionado pelas teorias positivistas e tecnicistas no processo educativo dos indivíduos, porém, tal
paradigma necessita ser repensado, e articulado mediante a exigência da postura cidadã. Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino
médio (BRASIL, 1998) afirmam que:
Propõe-se, no nível do Ensino Médio, a formação geral, em oposição à formação específica; o desenvolvimento de capacidades de pesquisar,
buscar informações, analisá-las e selecioná-las; a capacidade de aprender, criar, formular, ao invés do simples exercício de memorização.  
           
            Outro fator importante a ser considerado além dos exercícios pautados na memorização acerca do déficit no que se refere à educação
do setor médio está centrado nos altos índices de evasão escolar. Para Krawczyk:
A evasão, que se mantém nos últimos anos, após uma política de aumento significativo da matrícula no ensino médio, aponta para uma crise de
legitimidade da escola, que resulta não apenas da crise econômica ou do declínio da utilidade social dos diplomas, mas também da falta de
outras motivações para os alunos continuarem estudando. (2009, p.5)
 
A grande demanda de novos cursos técnicos com a promessa de maior facilidade na aquisição de um trabalho, a necessidade de mão de obra
nas grandes metrópoles e a defasagem no que tange a atuação docente em sala de aula, são alguns dos principais fatores que ampliam esse
agravante.
Assim, presume-se, que a matriz curricular do ensino médio necessita ser reformulada, baseando-se não mais em exercícios mecânicos e em
aulas meramente expositivas baseadas nos livros didáticos, mas adequando-se as atuais exigências sociais, formando assim indivíduos
profissionais aptos ao exercício da cidadania.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

            Durante essa etapa do artigo serão demonstrados os resultados da pesquisa através de observações acerca de arranjos contendo os
dados tabulados a partir das apurações feitas com os questionários dispostos aos alunos durante as palestras.
 Cada tabela apresentada a seguir, contará abaixo com um comentário de hipótese em função do que foi ponderado antes e depois do estudo.
Em seguida, serão comentados sem o auxílio das tabelas, os resultados dos demais minicursos dispostos durante a feira correlacionados a
demonstração na turma de pedagogia.

1. Estudantes que se identificaram com o curso apresentado
HOMENS 15 33,3% dizem que sim
MULHERES 12 41,6% dizem que sim
 
            Mesmo tratando-se de um curso onde a grande maioria dos formandos contempla o gênero feminino, esse estigma não foi comprovado
durante as apresentações na sala de pedagogia, pelo contrário, houveram 3 homens a mais na palestra ministrada sobre o curso.

1. Estudantes que conseguiram identificar alguma relação do que foi explicado, com os assuntos estudados ou ainda em estudo
no ensino médio.

HOMENS 15 73% dizem que sim
MULHERES 12 100% dizem que sim
 
            A grande maioria dos estudantes compreende a importância e a relação da pedagogia para com os assuntos que são discutidos no
ensino médio. É interessante frisar que mesmo com os impressionantes números a favor de tal questão, poucas foram às perguntas levantadas
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posteriormente a temática.
1. Estudantes que seguiriam essa carreira, após o exposto durante a apresentação.

HOMENS 15 20% dizem que sim
MULHERES 12 16,6% dizem que sim
 
            No que tange a esse resultado, percebe-se que após o conhecimento sobre a profissão, boa parte dos estudantes acaba
desinteressando-se por ela. Esse preocupante resultado indica que o ofício da pedagogia está em declínio, uma vez que, os comentários dos
estudantes também confirmavam tal hipótese a medida que diziam não gostar do curso devido a sua necessidade de aperfeiçoamento
constante, a abrangência disciplinar e principalmente no tocante ao piso salarial.

1. Estudantes que pretendem continuar seus estudos depois do ensino médio
HOMENS 15 86,6% dizem que sim
MULHERES 12 100% dizem que sim
 
            A penúltima tabela revela através dos dados ponderados a partir das respostas cedidas pelos estudantes que a grande maioria deles
sente-se muito entusiasmada em cursar o ensino superior.
            Em relação a ultima questão que fazia referência a opinião dos estudantes sobre o seu futuro acadêmico, uma parcela considerável
apontou a profissão de medicina como promissora, porém um número também muito grande de discentes afirmaram, mesmo após as
apresentações, continuarem indecisos sobre esse questionamento.

CONCLUSÃO

            O resultado final das amostras demonstra que a feira de profissões conseguiu diagnosticar com efeito grande parte dos estudantes
dessa escola. Percebeu-se também, que a maioria desses alunos sentiu-se mais motivada e orientada acerca da continuação dos seus estudos,
uma vez que os profissionais responsáveis pelas palestras advinham da mesma cidade onde está situado o colégio.
            As apresentações da pedagogia e das demais profissões, aproximaram os estudantes do contexto do ensino superior, o que pode ser
considerado importante, já que devido a tentativa de ampliar o acesso ao ensino superior pelo estado, muitas pessoas saem do ensino médio
despreparadas para enfrentar o desconhecido da vida acadêmica.
Espera-se que a feira se amplie e continue a ser realizada nos anos posteriores, contribuindo ainda mais com o desenvolvimento desses jovens
que muitas vezes encontram-se desamparados diante de uma sociedade excludente e hostil que prioriza poucos em detrimento de muitos.   
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