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1. Introdução

Na intenção de abordar o tema educação profissional, e mais ainda, traçar um debate sobre a
inserção histórica desse novo modelo de ensino e as alterações que foram necessárias ao
currículo nos espaços de formação profissional, torna-se inviável fazê-lo sem que antes se
compreenda o próprio conceito de currículo e a base teórica que o fundamenta
historicamente. A filosofia desse documento demonstra o quanto foi, influenciado pelas
perspectivas sociológicas e acabou se tornando uma espécie de espírito da escola que a
identifica em aspectos objetivos, mas, sobretudo subjetivos resultando também em mudanças
na educação.

O currículo divide-se em dois extremos específicos e historicamente muito importantes. O
primeiro é o currículo como um documento escrito e burocraticamente planejado, o segundo é
o currículo como um espaço subjetivo de poder, dominação, atuação e identidade. O currículo
como documento burocrático foi o primeiro conceito a que se tem acesso em sua história,
segundo Goodson (1995) um currículo “meramente” escrito é “irrelevante para a prática”.

A partir dessa análise recente de teorias de currículo feita por Goodson abre-se caminho em
nosso trabalho para um debate mais aguçado sobre a importância do currículo na escola e sua
total abrangência para a educação, levando-nos assim para o outro extremo, partindo da
visão burocrática e utilitária de currículo para uma visão superior, subjetiva e mais
abrangente que diz respeito a poder, dominação e identidade como nos mostra o próprio
autor.

O currículo escrito não passa de um testemunho visível, público e sujeito
a mudanças, uma lógica que se escolhe para, mediante sua retórica,
legitimar uma escolarização. Como tal, o currículo escrito promulga e
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justifica determinadas intenções básicas de escolarização, à medida que
vão sendo operacionalizadas em estruturas e instituições. Tomemos essa
convicção comum, que é a matéria escolar, no currículo pré-ativo:
enquanto o currículo escrito estabelece a lógica e a retórica da matéria,
o que aparece o aspecto mais tangível, abrangendo padronização de
recursos, meios financeiros, exames, iniciativas correlatas e interesses
de carreira. (GOODSON, 1995, p. 21)

Compreender o currículo apenas sob essa ótica é um risco que a escola assume em não
pensar também nas propostas subjetivas que se vinculam a essas escolhas. Risco que
inevitavelmente é refletido, sobretudo, no principal ator da escola, o aluno. Pensar o currículo
somente como um documento escrito de seleção de conteúdos e instrumentos é ainda ignorar
o espírito da escola, as intenções ideológicas que se vinculam àquelas escolhas.

Como observei, isto muitas vezes leva a afirmar ou pressupor que o
currículo escrito é, no sentido real, irrelevante para a prática, ou seja,
que a dicotomia entre o currículo adotado como escrito e o currículo
ativo, tal como é vivenciado e posto em prática, é completa e inevitável.
Existem inúmeras versões da tese da dicotomia completa. Algumas
versões da “teoria da conspiração” assim argumentariam: uma vez que a
escolarização, particularmente a estatal, está intimamente ligada com a
reprodução econômica e social e é compulsória e carente de recursos,
certos aspectos da prática e da vida em sala de aula, embora
inabordáveis, são praticamente inevitáveis, (verdadeiro); por
conseguinte, a “retórica” do currículo escrito é basicamente irrelevante
(não provado). (GOODSON, 1995, p. 22).

Partindo desses pressupostos, vemos que a escola, sem o currículo, está sem seu espírito,
sem sua identidade, a escola é currículo. Todavia, ao nosso debate importa o papel desse
documento ao ensino profissional, bem como, e sobretudo, o espaço que ele ocupa nesse
ensino. Para fazer essa explanação é preciso então um breve resgate da história da Educação
profissional no Brasil. Para Manfredi (2002).

“Além das transformações na organização do trabalho artesanal e o
aparecimento da grande indústria, na passagem do século XVIII para o
XIX, produzem o trabalho livre, de atividade assalariada. Este liberta-se,
portanto, dos laços e das obrigações que o prendiam às guildas, nas
cidades, e aos feudos, no campo, tornando-se, gradativamente um
trabalhador fabril” (p. 41)

No Brasil, esse novo perfil de organização social a partir da também nova organização do
trabalho pós-revolução industrial, bem como a chegada massiva dos ideais capitalistas
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modificaram as linhas que definiam a condição dos brasileiros, sobretudo, suas identidades
sociais e suas vidas. Assumiu-se o conceito de profissão e com ele uma gama de estratégias
que automática e consequentemente vieram. Entre elas a necessidade de formação
profissional.

Embora a escola não tenha sido historicamente campo responsável pela formação profissional,
surge a partir de então a necessidade de utilizá-las como campo de formação para o trabalho,
temática que aprofundaremos em breve nesse texto, e com isso o papel do currículo se altera
significativamente tendo que se reinventar nos moldes da escola profissionalizante.

Nosso texto se propõe discuti como se deram essas alterações e qual o papel do currículo a
partir da instauração do ensino profissional, para isso é necessário aprofundar, comparar e
confrontar a história do currículo e a história da educação profissional no Brasil, focos de
nossa análise que aprofundaremos a seguir.

Nosso objetivo nesse texto no que se refere ao papel do currículo no ensino profissional se
limita, portanto, em entender como o currículo influenciou e foi influenciado historicamente
pela alteração ocorrida da passagem da escola regular para um novo perfil de escola, a
profissionalizante.

1. O Currículo/identidade: “breve histórico”

Segundo Tomaz Tadeu da Silva (2007), o currículo surge como um objeto concreto e
“específico de estudo” nos EUA dos anos 1920, isto porque com a explosão da industrialização
americana e mais o “inchaço” demográfico causado pela chegada dos imigrantes que viam na
América a possibilidade de crescimento profissional, cresceu a necessidade de escolarização.

Isso ocorre por dois motivos muito claros. Primeiro a necessidade de formar pessoas para que
fosse possível a adaptação às inúmeras possibilidades de emprego ofertadas naquela época e,
segundo, por um fator que está diretamente ligado ao primeiro. Este surge como
consequência de um problema encontrado pelos EUA resultante da imigração.

Pessoas chegando de todas as partes, sobretudo latinos, carregavam traços culturais
extremamente diferentes dos padrões de vida estabelecidos pelos americanos até então, isso
causou um impacto cultural perigoso para a América que teve que criar meios de adaptação
desses imigrantes à nova cultura e o caminho mais coerente certamente foi educá-los e
adequá-los à sua cultura.

Esses dois fatores contribuíram para que a educação americana precisasse criar uma maneira
rápida e objetiva de educar. A partir daí começam os primeiros estudos sobre currículo. Era
urgente encontrar resultados precisos para atender a uma demanda que se construía em
torno do crescimento exponencial da indústria e isso só era possível pelo viés de um modelo
de currículo que se estabeleceu com muita força naquele momento, pensado para dar conta
de nortear uma escolarização específica.

Juntou-se a esses fatores a influência do modelo curricular pensado por John Franklin Bobbitt.
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Autor e educador, Bobbitt escreveu uma obra que foi determinante naquele momento e deu
suporte teórico para as necessidades educacionais pensadas até ali. Em O Currículo: um
resumo do desenvolvimento sobre a teoria do currículo o autor apresenta o modelo escolar
construído sob a perspectiva fabril, ou seja, deveria haver um modelo curricular pensado para
as necessidades do aluno e que de fato dessem resultados. “No discurso curricular de Bobbitt,
o currículo é supostamente isso: a especificação precisa de objetivos, procedimentos e
métodos para a obtenção de resultados que possam ser precisamente mensurados” (SILVA,
2007, p. 12).

Com isso, Bobbitt formalizou a ideia tradicional de teoria, pois descobriu um modelo
significativo de currículo, mas, se analisado sob a perspectiva pós-estruturalista esta noção se
altera, visto que, desconsidera as causas externas, nesse caso a necessidade anterior de
atender a uma realidade nacional. Entretanto, o debate entre o ser ou não ser teoria, geraria
aqui um desgaste superior ao que realmente se pretende debater na história do currículo.
Partiremos, então, dessa influência logicamente útil de Bobbitt para compreender os
resultados históricos no currículo.

O fato é que Bobbitt trouxe a possibilidade de um debate sobre currículo que foi inicial e
indispensável para futuros resultados. Desse modo, é possível identificar que este autor deu o
primeiro espaço para a discussão que se prolongou sobre o tema em questão. A visão de uma
espécie de estratégia prévia, planejada para passo a passo gerar resultados construídos por
um esquema que se impõe sobre a escola até chegar ao aluno, foi uma herança que Bobbitt
deixou para a discussão sobre currículo. Nesse sentido, instaurou-se também, a ideia de
processo.

Por outro lado a teoria de Bobbitt trouxe também novos ares para a educação que a partir dos
EUA se refletiram pelo Ocidente e têm fortes influências no Brasil. Essas influências dizem
respeito à ideia de currículo como um instrumento que rege todos os outros utilizados na
escola (avaliação, livros, conteúdos, módulos), de modo que os procedimentos pelos quais
todos esses instrumentos vão ser vivificados são organizados para gerar um resultado
pré-estabelecido.

Tal como uma indústria, Bobbitt queria que o sistema educacional fosse
capaz de especificar precisamente que resultados pretendia obter, que
pudesse estabelecer métodos para obtê-los de forma precisa e formas de
mensuração que permitissem saber como precisam se eles foram
realmente alcançados. (SILVA, 2007, p. 23)

Com a perspectiva pós-estruturalista, o currículo passou a ser validado como espaço também
de poder, de escolhas e até de domínio, a depender de como a escola pensa-o, quais as
finalidades, quais suas crenças, o que pretende que o aluno creia “da perspectiva
pós-estruturalista, podemos dizer que o currículo é também uma questão de poder” (SILVA,
2007, p. 16).

Tomas Tadeu da Silva (2007) diz ainda que esse modelo curricular influenciou por quatro
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décadas, portanto até os anos 1960, a educação estadunidense, bem como todo o Ocidente,
inclusive o Brasil e é justamente nesse período (nas 4 décadas citadas) que a educação
profissional no Brasil ganha seu maior alcance e organização, sobretudo, pelo Estado Novo[1].
O currículo tem que ser rearticulado e isso implica necessariamente na condição que aqui vem
sendo discutida, o currículo ocupando um lugar que o situa como instrumento ideológico de
poder.

As leis orgânicas instituídas com a reforma de Gustavo Capanema, a
partir de 1942, redefiniram os currículos e as articulações entre cursos,
ramos, ciclos e graus. Por razões econômicas (a formação de força de
trabalho que possibilitasse a realização do projeto de desenvolvimento
assumido pelo Estado Novo) e ideológicas (montar um quadro geral e
simétrico que abrangesse todos os tipos de ensino), o sistema escolar
passou a ter outra configuração.(grifo meu)[2]. (Manfredi, 2002. p. 99).

Com a reforma de Capanema e a instauração do ensino profissionalizante no Brasil, o
currículo se molda aos propósitos que o estado tinha naquela época com os ideais da
educação para a profissão, tema que será discutido a seguir.

1. História do ensino profissional no Brasil

Como vimos anteriormente, a educação profissional no Brasil (antes do período atual no qual
se firma definitivamente através dos Institutos Federais e outros órgãos e escolas do governo)
tem sua maior efervescência e organização no Estado Novo e seguindo as tendências
americanas de currículo, utiliza este documento como meio de adequação da escola aos ideias
vigentes naquele período histórico. Entretanto, é necessário compreender como
historicamente se deu a implantação da educação profissional no país.

Bem antes do Estado Novo, já no Brasil Colônia, existia uma organização educação/trabalho
que se dava de maneira menos organizada, menos ideológica e menos pretenciosa do que a
que conhecemos. Estudos mostram que os nativos já se organizavam de modo a adequar a
ideia de educação e trabalho como nos mostra o estudo feito por Manfredi (2002).

Podemos dizer, com respeito aos povos indígenas existentes no Brasil,
na época da chegada dos portugueses, que suas práticas educativas, em
geral, e o preparo para o trabalho se fundiam com a práticas cotidianas
de socialização e de convivência, no interior das tribos, com os adultos.
(p. 66).

Isso mostra que a relação educação/trabalho precede os ideais que embasam nossa ideia de
um currículo que ocupa um espaço de ideologias. Adiante o país adentra o Brasil Colônia com
a preparação técnica básica para a lida nos engenhos que giravam a economia do país,
todavia sem uma estrutura de ensino formalmente definida.
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Adiante, no Brasil Império, com os primeiros passos para a formalização da escola e do ensino
e, sobretudo, com a chegada dosLiceus de Artes e Ofício[3], a educação profissional se
instaura e se formaliza de maneira mais organizada como nos mostra Manfrendi (2002).
“Durante o período republicano, os Liceus foram mantidos e, em alguns estados, ampliados,
servindo de base para a construção de uma rede nacional de escolas profissionalizantes” (p.
78).

Seguindo as tendências histórico ideológicas do país a educação profissionalizante adentra a
Primeira República. Nesse momento há uma maior expansão do ensino para a profissão a
partir da atuação dos positivistas, o que causou embates ideológicos entre estes e os
católicos, bem como um processo de diversificação do ensino profissional nos estados.

Esse é talvez o período mais importante para formalização desse tipo de ensino, pois é a
partir de então que os espaços e propostas são definidas, passando a educação profissional de
um sistema que se dava com medida paliativa para atender as demandas de um novo modelo
profissional para um sistema com ideologias definidas e propósitos concretos.

A concepção de educação profissional para o trabalho assalariado e para
o emprego, como veremos, vai se tornando hegemônica, pois a
organização do ensino profissional e os métodos do ensino, antes
exclusivamente empírico e espontâneos das práticas artesanais de
aprendizagem, forma adquirindo uma racionalidade técnica em função
do predomínio da ‘organização científica’(capitalista) de trabalho’.
(Manfredi. 2002. p. 94).

Como já vimos, logo após esse período se segue o Estado Novo partindo finalmente para o
período de democratização, então em 1945, período já citado nesse texto, no qual houve
alterações mais significativas no conceito de currículo. A partir daí entre formalizações e
reformas a educação profissional chega a reforma mais significativa, na década de 1990,
sobretudo porque, é a partir daí que a educação profissional toma caráter paralelo ao Ensino
Médio. É nesse momento que se torna especificamente um caminho para uma formação
totalmente direcionada a um objetivo solidamente definido, é a década da modernização do
Ensino Médio e Profissionalizante no país.

É certo que alterações no currículo foram feitas no decorrer dos últimos dois períodos aqui
citados, os ideias que floresceram nesses momentos foram significativamente importantes
para a modificação do país e o currículo se apresentou como o meio pelo qual se definia as
estratégias a serem tomadas para o alcance desses ideais. Sobre isso Manfredi (2002)
discorre: “Estas premissas, subjacentes à estratégia de reestabelecimento da dualidade de
redes e currículos, parecem se coadunar perfeitamente com a lógica geral de reforma do
Estado brasileiro”. (p. 135).

A relação que aqui se define é, portanto, de um currículo que ocupa um local de poder de um
grupo de interesses, nesse caso o Estado, sobre um país que se reinventou econômico,
político e socialmente em seus ideais sobre mercado, profissão, produção e força de trabalho.
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1. Currículo e educação profissional perspectivas relacionais

Historicamente o currículo sofreu significativas alterações em sua identidade, em seu sentido,
isto se deu de maneira tão intensa e transformou alterou de tal modo seu papel na escola que
seu conceito passou, nas palavras de Goodson (1995), de “documento burocrático” para, nas
palavras de Silva (2007), “documento de identidade”. O currículo altera o caminho da escola,
tem o poder de modificar o percurso pelo qual ela deve trilhar. O currículo ocupa um espaço
de ideologias, de identidades, de poder e na educação para a profissão esse caráter ideológico
do currículo tem papel crucial para que esta fosse construída como a conhecemos hoje.

É também pelo viés da história que podemos compreender como e porque a educação
profissional, seu efeitos e causas para o Brasil, nos mais diversos períodos se formou e se
firmou no país, lhe dando características que hoje, com o distanciamento temporal que nos é
proporcionado, podemos entender.

A educação profissional, que une tanto o ensino profissionalizante, ladeado aos “rincões” dos
institutos, quanto a escola preparatória para o mundo do trabalho, uma escola comum, mas
que, diferentemente da escola regular, tem por objetivo a formação profissional para áreas
específicas, se confunde com a própria história do país, pois, como mostramos ao longo desse
texto, tem sua ideia firmada já entre os povos nativos.

Compreender o panorama que agrega o currículo e a educação profissional é imprescindível
para conhecer a história da educação brasileira, pois é esse panorama que nos dá clareza para
avaliarmos essa educação atrelada aos ideais políticos, econômicos, filosóficos e sociais
dessas terras ao longo da história.

A negociação contínua da realidade, tanto da parte dos indivíduos como
da parte dos grupos, revela as antecedentes estruturas de poder na
educação e sugere a forma como as atitudes de grupos dominantes na
sociedade continuam influenciando a escolarização, apesar dos sinais de
conflitos e contestações. (Goodson. 1995. p. 132).

Currículo é poder, portanto, o currículo ocupa na educação profissional, um lugar de certa
dominação e, sobretudo, de determinação que projetou durante a formação desse tipo de
ensino os valores, ideologias, objetivos do país. Sendo assim, a educação profissional foi
modificada pelo currículo e o currículo foi modificado pela educação profissional.

Essas duas perspectivas de teoria curricular, em suas fases iniciais,
representaram diferentes respostas às transformações políticas, sociais e
econômicas pelas quais passava o país e o mundo capitalista na primeira
metade do século XX. Mesmo por vias diferentes, buscaram adaptar a
escola e o currículo àquela ordem capitalista que se reestruturava. O
campo curricular e educacional foi dominado por essas duas tendências
do pensamento curricular, com significativos embates desde os anos
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vinte até pelo menos o final da década de sessenta. (Ivo e Hypólito.
2011. p. 207)

A partir dessa análise, algumas questões se impõem deixando lacunas, que não cabem ser
preenchidas nesse texto, entre essas questões, saber quais mecanismos foram selecionados
no currículo para o alcance de determinados ideais, bem como, saber quais eram de fato
esses ideais se enfatizam exponencialmente, todavia, é tema para outro debate, uma vez que
o que aqui propomos é somente explanar um debate em torno do lugar o qual o currículo
ocupou na história da educação profissional brasileira.
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