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RESUMO 

 

ROMANO, T. A. Avaliação do Impacto da Oferta de Educação Profissional na Inclusão 

Socioeconômica e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas. Humaitá, 2018. 95 p. 

Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) – Instituto de Educação, Agricultura e 

Ambiente, Universidade Federal do Amazonas. 

A educação profissional no Brasil é uma modalidade de educação que habilita e qualifica as 

pessoas para atuação no mercado de trabalho, conceito esse regido pela LDB (9394/96). No 

Estado do Amazonas a infraestrutura de educação profissional ainda está em processo de 

consolidação. O objetivo principal dessa pesquisa foi à avaliação do impacto do acesso à 

educação profissional na inclusão socioeconômica e desenvolvimento sustentável do 

amazonas. O enfoque metodológico escolhido para o desenvolvimento da pesquisa foi de 

abordagem qualitativa e quantitativa. A pesquisa tomou em consideração dados originais de 

uma amostra de n=1721 participantes, que responderam a instrumento próprio para 

levantamento de variáveis associadas ao tema, entre os anos de 2012 e 2016, sujeitos, de 

ambos os sexos. Os dados foram coletados, por meio de: (i) fontes oficiais de órgãos 

públicos responsáveis pelo levantamento de dados sociais e de desenvolvimento econômico 

(IBGE, ONU, IPEA e outros); (ii) base de dados existentes sobre a temática disponível no 

laboratório de avaliação psicopedagógica, educacional, histórico-cultural e social da 

Amazônia (LAPESAM). Após a coleta de dados os mesmos foram analisados tomando em 

consideração os objetivos da pesquisa e a literatura especializada da área. Após a análise dos 

dados foi possível constatar que no contexto pesquisado mesmo a educação profissional se 

configurando como um direito de todos, não há infraestrutura logística pública de qualidade 

instalada para sua efetivação. Deste modo é urgente suprir a necessidade de ampliação do 

acesso a cursos de educação profissional em diversas modalidades e áreas, podendo 

contribuir com o desenvolvimento socioeconômico e sustentável da região favorecendo a 

construção de um cenário de equidade social associado à conservação dos recursos naturais. 

A perspectiva da pesquisa é demonstrar que o acesso à educação profissional pública de 

qualidade exerce impacto importante na promoção do desenvolvimento socioeconômico e 

qualidade de vida das populações em geral, analisando em particular o contexto do Estado 

do Amazonas. 

Palavras-chave: Desenvolvimento socioeconômico e sustentável. Educação profissional. 

Equidade social. Qualidade de vida. 
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ABSTRACT 

 

ROMANO, T. A. Evaluation of the Impact of the Offer of Professional Education on 

Socioeconomic Inclusion and Sustainable Development of Amazonas. Humaita, 2018. 95 

p. Dissertation (Master in Environmental Sciences) - Institute of Education, Agriculture and 

Environment, Federal University of Amazonas 

Professional education in Brazil is a modality of education that empowers and qualifies 

people to work in the labor market, a concept governed by LDB (9394/96). In the Amazon 

scenario the professional education infrastructure is still in the process of being 

consolidated. The main objective of this research was to evaluate the impact of access to 

professional education on the socioeconomic inclusion and sustainable development of the 

Amazon. The methodological approach chosen for the development of the research was the 

qualitative approach. The study took into account original data from a sample of n = 1721 

participants, who answered a specific instrument for surveying variables associated with the 

theme, between the years of 2012 and 2016, subjects of both sexes. Data were collected 

through: (i) official sources of public agencies responsible for collecting social data and 

economic development (IBGE, UN, IPEA and others); (ii) existing database on the theme 

available in the laboratory of psychopedagogical, educational, historical-cultural and social 

assessment of the Amazon (LAPESAM). After data collection, they were analyzed taking 

into account the research objectives and the specialized literature of the area. After analyzing 

the data, it was possible to verify that in the researched context, even professional education 

is becoming a right for all, there is no public logistics infrastructure of quality installed for 

its effectiveness. Therefore, it is urgent to address the need to expand access to vocational 

education courses in different modalities and areas, since it can contribute to the 

socioeconomic and sustainable development of the region, favoring the construction of a 

social equity scenario associated with conservation of resources natural. The research's 

perspective is to demonstrate that access to quality public professional education has an 

important impact in promoting the socioeconomic development and quality of life of the 

population in general, analyzing in particular the context of the State of Amazonas. 

Keywords: Socioeconomic and sustainable development. Professional education. Social 

equity. Quality of life. 

 

  



10 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Amazônia Legal.....................................................................................................62 

  



11 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Tipos de cursos profissionalizantes dos participantes da pesquisa. ....................... 74 

Quadro 2 - Profissões dos participantes da pesquisa. ............................................................... 81 

 

  



12 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Correlação de Pearson entre perguntas relacionadas a formação profissional 

profissionalizante e a renda familiar, Amazonas 2012-2017.................................................82 

Tabela 2 - Associação entre gênero com escolaridade, curso de formação profissional 

profissionalizante e renda familiar (Teste Kruskal-Wallis)....................................................83 

 

 

  



13 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 - Quantidade de participantes por Município do Amazonas..................................65 

Gráfico 2 - Gênero dos participantes da pesquisa..................................................................66 

Gráfico 3 - Estado civil dos participantes da pesquisa...........................................................67 

Gráfico 4 - Possui Filhos?.......................................................................................................67 

Gráfico 5 - Todos na família possuem documentos pessoais?...............................................68 

Gráfico 6 - Tipo de habitação.................................................................................................68 

Gráfico 7 - Tipo de construção...............................................................................................69 

Gráfico 8 - De onde vem a água para o consumo familiar?...................................................70 

Gráfico 9 - Possui fossa? Se sim, que tipo? ...........................................................................70 

Gráfico 10 - Escolaridade. .....................................................................................................71 

Gráfico 11 – Escolaridade (continuação)...............................................................................72 

Gráfico 12 - Tem curso de formação profissional profissionalizante?...................................74 

Gráfico 13 - Renda familiar....................................................................................................77 

Gráfico 14 - Recebe algum benefício do governo? Se sim, qual? .........................................78 

Gráfico 15 - A renda familiar é suficiente para suprir as necessidades da família? ..............79 

 

 

 

  



14 
 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

  

CEFET Centro Federal de Educação Tecnológica 

EAF Escolas Agrotécnicas Federais 

ETF Escolas Técnicas Federais  

FAT Fundo de Amparo ao Trabalhador  

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IDS Índice de Desenvolvimento Social 

IEL Instituto Euvaldo Lodi 

IFAM Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas  

IPEA Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

LAPESAM Laboratório de Avaliação Psicopedagógica, Educacional, Histórico-

cultural e Social da Amazônia 

MEC Ministério da Educação 

ODM Objetivos do Milênio 

ONU Organização das Nações Unidas 

PIM Polo Industrial de Manaus 

PPGCA Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais 

PROJOVEM Programa Nacional de Inclusão de Jovens 

PRONATEC Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

SENAC Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial  

SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  

SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

SENAT Serviço Nacional de Aprendizagem em Transportes 

SESC Serviço Social do Comércio  

SESCOP Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 

SESI Serviço Social da Indústria  

SEST Serviço Social de Transportes 

UFAM Universidade Federal do Amazonas 

UNED Unidade de Ensino Descentralizado 



15 
 

SUMÁRIO 
 

RESUMO ................................................................................................................................. 8 

ABSTRACT ............................................................................................................................. 9 

LISTA DE FIGURAS ............................................................................................................ 10 

LISTA DE QUADROS .......................................................................................................... 11 

LISTA DE TABELAS ........................................................................................................... 12 

LISTA DE GRÁFICOS .......................................................................................................... 13 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS ............................................................................ 14 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 16 

CÁPITULO I .......................................................................................................................... 19 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................................... 19 

1.1. Educação Profissional no Brasil: Aspectos Conceituais, Históricos e Legais ............ 19 

1.1.1. O conceito de Educação Profissional ....................................................................... 19 

1.1.2. Aspectos Históricos e Legais ................................................................................... 22 

1.1.3. O histórico da Educação Profissional no Amazonas ............................................... 33 

1.1.4. A Educação Profissional e o PNE (2014-2024) ....................................................... 44 

CAPÍTULO II ......................................................................................................................... 46 

CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CONTEXTO AMAZÔNICO

 ................................................................................................................................................ 46 

2.1. Educação Profissional e Qualidade de Vida ................................................................ 46 

2.2. A relação entre a Educação Profissional e o aumento da Renda ................................. 49 

2.3. Educação Profissional e Relações de Gênero .............................................................. 51 

2.3.1. Conceituando Gênero .............................................................................................. 51 

2.3.2. Relações de Gênero e Educação Profissional .......................................................... 52 

2.3.3. Educação Profissional e o Desenvolvimento Sustentável ....................................... 54 

CAPÍTULO III ....................................................................................................................... 60 

DESCRIÇÃO METODOLOGICA ........................................................................................ 60 

3.1. Área de Estudo e Participantes da Pesquisa ................................................................ 61 

3.2. Procedimentos de coleta e tratamento dos dados ........................................................ 63 

3.3. Análise dos Dados ....................................................................................................... 64 

CAPÍTULO IV ....................................................................................................................... 65 

RESULTADOS E DISCUSSÃO ........................................................................................... 65 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO .................................................................... 85 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................... 88 

ANEXO..................................................................................................................................94 

 
  



16 
 

1. INTRODUÇÃO 

 No contexto atual, discussões sobre a garantia da oferta de educação profissional 

possuem um caráter de extrema importância para o entendimento de questões que se 

manifestam no cotidiano de uma sociedade. O que torna indispensável à inclusão desta 

temática nos modelos de desenvolvimento que se delineiam na esfera nacional, pois, a 

garantia da qualidade de educação ofertada às populações do país deve ser a premissa maior 

na elaboração das políticas públicas considerando os objetivos nacionais de sustentabilidade, 

desenvolvimento socioeconômico. 

As diversidades regionais de nosso país são evidentes, confirmadas pela 

vulnerabilidade social existente, sobretudo na região do Amazonas onde o IDS (Índice de 

desenvolvimento social) é muito baixo (comparado ao de outras regiões).  As políticas 

sociais existentes para atender às demandas da região são notoriamente excludentes e 

discriminatórias, contribuindo ainda mais para que o nível de qualidade de vida e bem estar 

social continue baixo, tornando difícil a permanência e a sobrevivência em comunidades do 

Amazonas. 

Porém, um dos mais complexos desafios para a efetivação de políticas educacionais 

eficientes é o estabelecimento de diretrizes e parâmetros que contemplem o equilíbrio entre 

os interesses governamentais e as diferentes especificidades existentes nas regiões de nosso 

país. O acesso à educação, serviços de saúde, infraestrutura e a políticas públicas de 

qualidade são fatores indispensáveis para promover a inclusão socioeconômica e o 

desenvolvimento sustentável na região do Amazonas.  

A presente pesquisa teve como tema a educação profissional no cenário amazônico. 

O objetivo principal da pesquisa foi à avaliação do impacto do acesso à educação 

profissional na inclusão socioeconômica e desenvolvimento sustentável do amazonas. Os 

demais objetivos da investigação foram: (i) associar a formação profissional recebida com a 

renda familiar dos participantes, (ii) analisar as percepções dos participantes sobre formação 

profissional, inserção socioeconômica, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável do 

Amazonas e (iii) verificar possíveis diferenças de gênero associadas à educação profissional 

dos participantes da pesquisa. 

Um passo fundamental para o desenvolvimento desta pesquisa foi esclarecer o 

conceito atribuído à educação profissional. Este propósito leva necessariamente a uma 

reflexão a respeito do significado da educação profissional frente às mudanças ocorridas na 
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sociedade brasileira e no mundo do trabalho atual. Portanto, é necessário o esclarecimento 

da concepção e do papel recentemente atribuído a essa modalidade de educação no âmbito 

do marco legal educacional existente em nosso país. 

Nessa perspectiva de formação profissional no contexto amazônico, o problema que 

conduziu a pesquisa foi: a oferta de educação profissional contribui para a inclusão 

socioeconômica, o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida no 

Amazonas? 

As hipóteses estabelecidas para esta pesquisa foram: a educação profissional ofertada 

nos municípios investigados é determinante nos indicadores de renda e inclusão 

socioeconômica no amazonas; A falta de oportunidade e acesso a educação profissional 

exerce influência sobre os baixos níveis de IDS e IDH no Amazonas.  

A expectativa deste projeto é realizar uma reflexão sobre a temática, fornecendo 

informações e subsídios para a sociedade e gestores públicos, buscando contribuir na tomada 

de decisões sobre a necessidade de um modelo de educação profissional a ser adotado para 

atender as necessidades e especificidades da região amazônica, buscando promover o 

diálogo e a cooperação em todos. 

 Justificativa 

Não é novidade reconhecer que a educação desempenha um papel estratégico em 

todas as nações que construíram um projeto nacional de desenvolvimento soberano e 

autônomo. A experiência histórica tem demonstrado que não há desenvolvimento 

socioeconômico se não acompanhado de desenvolvimento sustentável. A educação é, nesse 

sentido, o processo de criação, produção, socialização e reapropriação da cultura e do 

conhecimento produzidos pela humanidade por meio de seu trabalho. 

Esta pesquisa justifica-se na medida em que se propõe a analisar os reflexos da oferta 

de educação profissional no Amazonas, levando em consideração o papel que a mesma 

desempenha ou pode vir desempenhar na inclusão socioeconômica e no desenvolvimento 

sustentável do Amazonas. De acordo com o IBGE (2015), a educação apresenta 

considerável impacto nas características socioeconômicas e demográficas da população. O 

acesso à educação de qualidade ao longo da vida é cada vez mais importante para a inserção 

social plena dos cidadãos.  
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O contexto da região amazônica como um todo, possui indicadores educacionais 

desfavoráveis se comparados com a quantidade e a qualidade da oferta de serviços públicos 

em educação escolar das demais regiões do Brasil. Portanto, enveredar por meio de um 

estudo sobre o impacto da oferta de educação profissional no Amazonas, torna-se de grande 

relevância, levantando discussões sobre suas contribuições para a melhoria da qualidade de 

vida, a inclusão socioeconômica e o desenvolvimento sustentável da região. 
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CÁPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Educação Profissional no Brasil: Aspectos Conceituais, Históricos e Legais 

1.1.1. O conceito de Educação Profissional 

Para compreender o significado de educação profissional é necessário antes conhecer 

o que é educação. Segundo Piletti (2006), educação é um processo universal do qual 

ninguém escapa, mas que varia de acordo com a sociedade em que se realiza. 

Segundo Sheehan (1975), a educação é um fator essencial para o desenvolvimento 

humano, pois, aumenta a capacidade do homem de adquirir e utilizar informações, 

aprofundar conhecimentos, revitalizar a mente com novas experiências, desenvolver a 

capacidade de fazer novas opções como consumidores ou produtores, revigorar a capacidade 

de satisfazer suas necessidades pessoais e familiares, aumentar a produtividade e elevar o 

padrão de vida, multiplicando as chances de realização pessoal e social, à medida que 

aumenta a confiança e capacidade de criar e inovar. 

O processo educacional pode ser considerado como um processo individual e social. 

Enquanto processo social representa um papel relevante na história das raças através da 

transmissão social. Já enquanto processo individual, a educação procura estimular o 

crescimento e o desenvolvimento do indivíduo.  

A educação é responsável por grande parcela da formação da consciência humana. É 

uma técnica intencional, organizada e sistemática que ocorre em ambientes formais e 

informais, com a finalidade de colaborar para o desenvolvimento das potencialidades e 

capacidades humanas de acordo com o contexto onde vivem. 

De acordo com Brandão (2005), a educação é uma prática social da qual cujo fim é o 

desenvolvimento do que na pessoa humana pode ser aprendido entre os tipos de saber 

existentes em uma cultura, para a formação de tipos de sujeitos, de acordo com as 

necessidades e exigências de sua sociedade. É um dos meios de realização de mudança 

social que tem como finalidade a promoção da transformação social. 

Para Freire (2006, p. 32), em sua obra Pedagogia da Autonomia, “[...] como 

experiência especificamente humana, a educação é uma forma de intervenção no mundo.” É 

algo particularmente humano e como um modo de interferir na realidade, o que combina 

com a ideia de ação-reflexão humana para a transformação do mundo. 
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Segundo Sen (2010), uma educação de baixa qualidade, pode contribuir para privar o 

ser humano do pleno desenvolvimento de suas capacidades e potencialidades, restringindo 

seu desenvolvimento e realização pessoal, contribuindo negativamente sobre os indicadores 

de inclusão social e qualidade de vida. Diante disso, podemos afirmar que, assim como a 

educação básica, a educação profissional de qualidade pode promover o desenvolvimento 

das capacidades e potencialidades humanas, o que explica a sua relevância social em todas 

as sociedades. 

O conceito de educação profissional passou a ser utilizado no Brasil a partir da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 (LDBEN), a qual cita que “a 

educação profissional integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à 

tecnologia, conduzindo ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva”, 

sendo que, “a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social”. 

Conforme Chieco e Cordão (1995), nesta lei, a educação profissional, é uma 

designação abrangente que engloba inúmeras outras expressões amplamente utilizadas, 

como: formação profissional, educação técnica, ensino técnico, formação técnico-

profissional, educação tecnológica, capacitação profissional, ensino profissionalizante, entre 

outras. 

Na argumentação destes autores, a educação profissional é conceituada a partir de 

uma visão internacionalmente difundida de formação ampla ao longo de toda a vida do 

indivíduo, na qual, as dimensões ligadas à educação e ao trabalho são integradas, 

objetivando, a vida produtiva. Estes autores citam ainda, que a Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) adota esse conceito para formação profissional na Recomendação nº 150, de 

1975, da qual o Brasil é um dos signatários (CHIECO e CORDÃO, 1995). 

Para Machado (2006), a ampliação conceitual do termo educação profissional 

significa reconhecer que este é um campo complexo, que inclui diversas dimensões, que não 

podem ser traduzidas e resumidas simplesmente pela palavra ensino, pois envolve algo 

maior que é a educação. 

No Brasil a educação profissional é um conceito de ensino abordado pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996), complementada 

pelo Decreto nº 2.208, de 17 de abril de 1997 e reformado pelo Decreto nº 5154, de 23 de 

julho de 2004. Pela ótica governamental, o principal objetivo da educação profissional é a 
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criação de cursos que voltados ao acesso do mercado de trabalho, tanto para estudantes 

quanto para profissionais que buscam ampliar suas qualificações. 

No entanto, segundo Machado (2006), o significado de educação profissional 

abrange inúmeros processos educativos, de formação e de treinamento em instituições e 

modalidades. Os termos, educação profissional, ensino técnico, ensino profissionalizante, 

formação profissional, capacitação profissional e qualificação profissional costumam ser 

usados indistintamente, independente do local em que são ministrados, como escolas, 

empresas, sindicatos, organizações patronais ou comunitárias entre outras. 

O Decreto nº 2.208/1997 organizou a educação profissional e esta pôde se efetuar em 

três níveis: (I) Básico - destinado à iniciação, qualificação, requalificação e 

reprofissionalização, independente do nível de ensino dos trabalhadores; (II) Técnico - 

destinado a proporcionar a capacitação profissional a alunos matriculados ou egressos do 

ensino médio; (III) Tecnológico - correspondente a cursos de nível superior na área 

tecnológica, voltados para egressos dos ensinos médio e técnico. 

A educação profissional de nível técnico é desenvolvida de maneira sequencial ou 

juntamente ao nível médio, mas os currículos do ensino médio e técnico são desvinculados. 

A separação entre a formação geral e a formação específica tem sido muito criticada no 

sentido da relevância da integração da base específica e da atividade produtiva à base 

comum e geral do conhecimento. Porém, segundo (Cardim, 1995), o Conselho Nacional de 

Educação (CNE), através do Parecer 17/97, demonstrou que a educação profissional de 

qualquer nível não substitui a educação básica, mas sim a complementa. Se a opção do aluno 

for pela profissionalização no nível médio, poderá "cursar paralelamente escolas técnicas". 

De acordo com o documento da Secretaria de Formação e Desenvolvimento 

Profissional (1997, p. 12-13) do Ministério do Trabalho e Emprego (Sefor/MTE), o termo 

educação profissional pode ser usado quando se refere a vários componentes, entre eles: 

 Trata-se sempre de formação não de treinamento; o caráter educativo do processo 

profissionalizante precisa predominar sobre todos os outros aspectos, porque não se 

trata apenas de inserir-se no mercado, mas de envolver todo o contexto da cidadania; 

 Saber pensar e aprender a aprender denotam não só propriedades propedêuticas de 

estilo formal e inovador, mas, sobretudo, a qualidade política de quem, ao mesmo 

tempo, maneja bem conhecimento e o humaniza; 



22 
 

 O centro de uma profissão não é fazer, mas saber fazer; o centro do saber fazer é 

refazer, ou seja, a competência inovadora permanente; 

 Como todo exercício profissional envelhece, sua recuperação constante é parte 

essencial de sua competência; competência realmente competente é aquela que todo 

dia se renova, como no caso do conhecimento. 

Contudo, segundo Peterossi (1994) existem diferenças importantes entre as 

expressões formação e qualificação profissional e preparo de mão de obra, no que se refere a 

períodos em que a escola técnica atendeu, principalmente, a objetivos para formação de 

trabalhadores qualificados.  

Para essa autora, a utilização dos termos ensino técnico ou profissionalização, era 

aplicado quando a escola possuía como objetivos a formação e a preparação para o técnico 

de nível médio; enquanto que, os termos educação técnica e ensino e educação tecnológica 

refere-se a uma proposta de atuação da escola de 2º grau que visava à educação e ao preparo 

de técnicos em uma sociedade industrial, dos quais eram exigidos conhecimentos científicos 

e tecnológicos e habilidades em nível qualitativamente superior ao trabalhador qualificado e 

quantitativamente inferior ao profissional de Ensino Superior que dentre os demais é o único 

a possuir habilitação. 

A formação, nestes termos, é compreendida como uma obrigação e não um direito. 

No Brasil, os discursos governamentais constroem a noção de empregabilidade, indicando 

que o trabalhador é responsável por sua trajetória profissional; portanto, a formação e a 

educação não são mais projetos societários, mas projetos individuais numa perpetuação do 

poder da classe dominante. 

1.1.2.  Aspectos Históricos e Legais 

De acordo com a LDB (9394/96), a educação profissional no Brasil é uma 

modalidade de educação que habilita e qualifica as pessoas para atuação no mercado de 

trabalho, mas, a princípio teve seu início marcado pelo estigma da servidão, por terem sido 

os índios e os escravos os primeiros aprendizes de ofício. 

Não existiam escolas ou instituições de educação profissional, o conhecimento 

existente sobre o manejo das ferramentas e sobre a tecnologia das profissões era transmitido 

dos mais velhos aos mais jovens. A formação do trabalhador no Brasil começou a ser feita 

desde os tempos mais remotos da colonização, tendo como os primeiros aprendizes de 
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ofícios os índios e os escravos, e “habituou-se o povo de nossa terra a ver aquela forma de 

ensino como destinada somente a elementos das mais baixas categorias sociais”. 

(FONSECA, 1961, p. 68). 

Segundo o autor citado acima, outros fatores influenciaram para a cristalização de 

uma mentalidade de servidão: (I) o trabalho pesado e as profissões manuais eram destinadas 

aos escravos; levando ao agravamento do pensamento generalizado de que os ofícios eram 

destinados aos deserdados da sorte, impedindo também, por questões econômicas, os 

trabalhadores livres de exercerem certas profissões; (II)  a educação eminentemente 

intelectual que os jesuítas ministravam aos filhos dos colonos afastava os “elementos 

socialmente mais altos” de qualquer trabalho físico ou profissão manual. 

Conforme Garcia (2000), a partir da descoberta do ouro em Minas Gerais surgiram 

as casas de fundição e de moeda, e com elas a necessidade do ensino de ofícios para 

aprendizes trabalharem nestas instituições. A aprendizagem era diferenciada da realizada 

nos engenhos, pois só era destinada aos homens brancos, filhos dos empregados da própria 

Casa. Outra diferença era que aqueles que aprendiam o ofício, nos engenhos, faziam-no de 

forma assistemática e não precisavam provar o seu conhecimento prático por meio de 

exames. Já nas casas de moeda os aprendizes, no fim do período de cinco a seis anos, tinham 

que demonstrar as suas habilidades perante uma banca examinadora e, sendo aprovados 

recebiam uma certidão de aprovação. 

Neste mesmo período histórico, também se iniciaram nos Arsenais da Marinha do 

Brasil, centros de aprendizagem de ofícios; onde os operários especializados eram trazidos 

de Portugal e os aprendizes eram recrutados até durante a noite, quando uma patrulha do 

Arsenal saía e recolhia todo aquele que fosse encontrado vagando pelas ruas depois do toque 

de recolher. Algumas vezes a necessidade era tanta que se recorria ao chefe de polícia, 

pedindo que enviasse dos seus presos àqueles que estivessem em condições de produzir 

algum trabalho profissional (FONSECA, 1961, p. 70). 

No ano de 1808, ocorreu a abertura dos portos ao Comércio estrangeiro e a instalação 

de fábricas no Brasil. Em 1809 foi realizada a criação do Colégio das Fábricas, pelo Príncipe 

Regente, futuro D. João VI. Este evento representou o primeiro estabelecimento que o poder 

público instalou no país, com a finalidade de atender à educação dos artistas e aprendizes. 

Os mesmos vinham de Portugal atraídos pela abertura dos portos e das indústrias. E a partir 
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desta data, pode ser considerado o início da educação profissional no Brasil. (Parecer nº 

16/99‐CEB/CNE). 

Falar sobre o marco histórico da educação profissional no Brasil só é possível se 

antes, for realizado uma viagem no tempo. Pois, ao estudar a história da educação 

profissional no Brasil, pode‐se perceber que até o século XIX não existia propostas 

sistemáticas de experiências de ensino, uma vez que prevalecia a educação propedêutica 

voltada para as elites e sua formação como dirigentes.  

Segundo Kuenzer (2007), no decorrer do século XIX, várias instituições, privadas, 

foram surgindo com o intuito de acolher às crianças pobres e órfãs. Essas instituições 

possuíam propostas direcionadas para o ensino das primeiras letras e a iniciação aos ofícios 

de: tipografia, carpintaria, sapataria, tornearia e outras. Nesse aspecto, pode‐se concluir que 

a educação profissional no Brasil nasceu com uma perspectiva dual e assistencialista, 

possuindo o objetivo de amparar os pobres e órfãos carentes de condições sociais e 

econômicas adequadas. 

De acordo com Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), o dualismo existente na educação 

atual se enraizou na sociedade através de séculos de escravismo e discriminação do trabalho 

manual, ainda que, de acordo com os autores, o dualismo presente na educação brasileira 

adquiriu uma atitude estrutural com as leis orgânicas. Um exemplo dessas leis foi a Lei 

Orgânica do Ensino Secundário, de 1942, que acentuou a tradição do ensino secundário, 

acadêmico, propedêutico e aristocrático.  

A partir do século XX, surgiu a preocupação com a preparação de operários para o 

exercício profissional. Foi a partir de 1909 que o Estado brasileiro assumiu a educação 

profissional e instituiu 19 escolas de artes e ofícios em diferentes unidades da federação, 

sendo essas, as precursoras das escolas técnicas estaduais e federais. Ainda assim, 

contextualizadas em um período em que o desenvolvimento industrial praticamente 

inexistia, essas escolas tinham “a finalidade moral de repressão: educar pelo trabalho, os 

órfãos, pobres, e desvalidos da sorte, retirando‐os das ruas”, caracterizando‐se como política 

pública moralizadora da formação do caráter pelo trabalho. (KUENZER, 2007, p. 27). 

De acordo com o autor, ao longo das décadas de 1930 e 1940, passou a ser 

desenvolvido alternativas voltadas à formação dos trabalhadores. Até 1932, o curso primário 

vinha acompanhado das alternativas de curso rural e curso profissional com quatro anos de 
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duração. Após esses quatro anos, o aluno poderia cursar alternativas de trajetória voltadas 

exclusivamente para a formação para o mundo do trabalho no nível ginasial, dentre elas, o 

normal, o técnico agrícola ou o técnico comercial. Tais possibilidades de formação eram 

sustentadas pelas características de um período histórico em que as atividades secundárias e 

terciárias eram incipientes e não davam acesso ao ensino superior. Cabe destacar que, nesse 

período, as elites, após o ensino primário e secundário propedêutico, tinham a possibilidade 

de seguir sua trajetória de estudos no ensino superior caracteristicamente dividido em 

carreiras profissionais. 

Conforme Kuenzer (2007, p. 27), 

[...] a formação de trabalhadores e cidadãos no Brasil, constituiu‐se historicamente 

a partir da categoria dualidade estrutural, uma vez que havia uma nítida 

demarcação da trajetória educacional dos que iriam desempenhar funções 

intelectuais e instrumentais, em uma sociedade cujo desenvolvimento das forças 

produtivas delimitava claramente a divisão entre capital e trabalho traduzida no 

taylorismo‐fordismo como ruptura entre as atividades de planejamento e 

supervisão de um lado, e de execução por outro.  

Assim, essas duas funções do sistema produtivo caracterizavam as trajetórias 

educacionais em escolas distintas. Enquanto uma escola possibilitava uma formação 

intelectualizada, cindida de ações instrumentais, a outra, voltada aos trabalhadores, 

concentrava esforços na formação profissional em instituições especializadas ou no próprio 

contexto de trabalho, quase que exclusivamente, ensinando as formas de fazer, desprezando 

o desenvolvimento de habilidades psicológicas, físicas e sociais. 

A Constituição brasileira do ano de 1937 foi à pioneira em abordar o ensino técnico, 

profissional e industrial no Brasil, estabelecendo no artigo 129: 

O ensino pré-vocacional e profissional destinado às classes menos favorecidas é, 

em matéria de educação, o primeiro dever do Estado. Cumpre-lhe dar execução a 

esse dever, fundando institutos de ensino profissional e subsidiando os de 

iniciativa dos Estados, dos Municípios e dos indivíduos ou associações particulares 

e profissionais. É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera 

de sua especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus operários 

ou de seus associados. A lei regulará o cumprimento desse dever e os poderes que 

caberão ao Estado sobre essas escolas, bem como os auxílios, facilidades e 

subsídios a lhes serem concedidos pelo poder público. 

Com a Lei 378 de 13 de janeiro de 1937, foi transformada as Escolas de Aprendizes 

e Artífices em Liceus Profissionais, destinados ao ensino profissional, de todos os ramos e 

graus. 
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A Reforma Capanema em 1941 tornou ainda mais forte a dicotomia existente no 

país, pois, a partir dela vigorada uma série de leis que remodelaram todo o ensino no país, e 

possuía como principais pontos:  

 O ensino profissional considerado de nível médio; 

 O ingresso nas escolas industriais dependendo de exames de admissão;  

 Os cursos divididos em dois níveis, correspondentes aos dois ciclos do novo ensino 

médio: o primeiro compreendia os cursos básico industrial, artesanal, de 

aprendizagem e de mestria. O segundo ciclo correspondia ao curso técnico industrial, 

com três anos de duração e mais um de estágio supervisionado na indústria, e 

compreendendo várias especialidades.  

Segundo Kuenzer (2007) foram criados cursos médios que davam acesso ao ensino 

superior, e a formação profissional que não oferecia essa oportunidade. Portando, a visão de 

que a formação para o trabalho é separada da formação profissional, foi baseada no princípio 

de não reconhecer o campo específico do trabalho como ciência em seu formato clássico 

(línguas, ciências, filosofia e arte). 

Neste período histórico, tornou-se evidente a importância que passou a ter a 

educação no país e, em especial, a Educação Profissional, já que foram definidas leis 

específicas para a formação profissional em cada ramo da economia, assim como para a 

formação de professores em nível médio. Segundo Frigotto (2000), nessa nova estruturação 

do ensino foram criados os cursos médios de 2º ciclo, científico e clássico, com duração de 

três anos, com o objetivo de preparar os estudantes para o ingresso no ensino superior. 

Assim, a educação profissionalizante, parte final do ensino secundário, era constituída pelos 

cursos normal, industrial técnico, comercial técnico e agrotécnico, com o mesmo nível e 

duração do colegial e que, no entanto, não habilitavam para o ingresso no ensino superior.  

Também neste período, cabe ainda ressaltar a criação de entidades de formação 

profissional conhecidas e atuantes até os dias atuais, que são: SENAI (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial), SESI (Serviço Social da Indústria), SENAC (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial), SESC (Serviço Social do Comércio), SENAR (Serviço Nacional 

de Aprendizagem Rural), SENAT (Serviço Nacional de Aprendizagem em Transportes), 

SEST (Serviço Social de Transportes), SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas), SESCOOP (Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo) e 

o IEL (Instituto Euvaldo Lodi). 
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Todas as instituições citadas acima têm oferecido contribuições importantes nas suas 

respectivas áreas. Cursos gratuitos, bolsas de estudos, promoção social, apoio ao 

desenvolvimento das pequenas empresas, treinamentos, entre outros. Tudo isso de forma 

muito próxima da sociedade. Mas, torna-se importante destacar que a educação profissional 

se tornou necessária devido ao processo de industrialização, ou seja, as pessoas foram 

incentivadas a deixar as áreas rurais para buscar nas cidades empregos, contribuindo para o 

processo de êxodo rural e urbanização do Brasil que acarretou consequências catastróficas 

até os dias atuais. 

O sistema “S” é mantido, desde sua criação, pelo fundo público, mas, é administrado 

pelo sistema patronal empresarial, composto por diversos setores da economia, organizados 

em federações estaduais e confederações nacionais. Segundo Ramos (2013, p. 60), o 

“Sistema S atendia aos interesses da burguesia e projetava a promessa de ocupação aos 

trabalhadores na indústria, no comércio, na agricultura, nas cooperativas e na área de 

transportes”. É um sistema privado de educação profissional que, recebe subsídios do 

governo para atender as demandas procedentes da divisão social e técnica do trabalho 

organizado sob o paradigma taylorista‐fordista. 

Após longo período de tramitação e debates, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira foi promulgada em 1961 (Lei nº 4.024/1961), trazendo mudanças 

significativas para a Educação Profissional, embora ainda não superando a dualidade 

estrutural, na perspectiva da existência de duas modalidades diferentes de ensino. 

A lei citada acima ocasionou conquistas relevantes para o ensino técnico industrial 

no Brasil, pois garantiu a este o estatuto de equivalência aos demais cursos secundários, 

permitindo inclusive acesso ao ensino superior; mas, apesar de haver uma preocupação em 

inserir o aluno no mercado de trabalho, sua formação seria tarefa das escolas técnicas, 

diferentemente do aluno que não tinha a intenção de inserir-se de maneira imediata no 

mercado. 

Os ensinos secundários e técnicos se estabeleceram com as Leis de Equivalência e, 

de forma plena, com a Lei de Diretrizes e Bases 4.024 de 1961: 

Pela primeira vez, a legislação educacional reconhece a integração completa do 

ensino profissional ao sistema regular de ensino, estabelecendo-se em plena 

equivalência entre os cursos profissionalizantes e os propedêuticos para fins de 

prosseguimento nos estudos. 
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Apesar disso, a equivalência adotada pela lei não foi satisfatória para superação da 

dualidade estrutural do sistema educacional brasileiro, já que a demanda de alunos para um 

curso e outro continua a ser diferenciada. A referida contribuiu para a manutenção do duplo 

sentido existente entre educação profissional, educação geral e consequentemente para uma 

distinção entre o aluno menos favorecido, que necessita do trabalho para seu sustento, e o 

aluno mais favorecido, que não possuía necessidade imediata de inserção no mercado de 

trabalho. 

Nota-se claramente que, existe uma dualidade entre o ensino secundário e ensino 

profissional no Brasil, pois, à medida que não há equivalência nos dois tipos de cursos, 

aumenta o grau de dificuldade dos trabalhadores de ter acesso ao ensino superior. A 

“tradição” de educação reservada aos pobres e aos filhos dos trabalhadores consolida o 

desprestígio da educação profissional se comparada às outras modalidades de ensino. 

Segundo Kuenzer (2007) e Cunha (2000), a educação profissional no Brasil desde 

seu início, vem se revestindo de um cunho assistencialista, discriminatório, moralista, por 

ser destinada às camadas mais carentes da sociedade, se caracterizando por um baixo nível 

de consistência teórica e empírica. 

Conforme Frigotto (2000), a partir de 1964 a educação profissional passou a ter uma 

função importante dentro do conceito capitalista. Ficou conhecido como o “milagre 

econômico”, um período da História do Brasil que ocorreu entre os anos de 1969 e 1973, 

marcado por forte crescimento da economia. Nesta época o Brasil era uma Ditadura Militar, 

governado pelo general Médici. O termo “milagre” está relacionado com este rápido e 

excepcional crescimento econômico pelo qual passou o Brasil neste período. Este 

crescimento foi alavancado pelo PAEG (Programa de Ação Econômica do Governo) 

implantado em 1964, durante o governo de Castelo Branco.  

A expectativa do “milagre econômico” somado ao projeto “Brasil como potência 

emergente” em um contexto de concentração de capital, internacionalização da economia e 

contenção de salários, a formação técnica assumiu importante papel no campo das 

mediações da prática educativa. Para Kuenzer (2007), a necessidade do mercado também se 

agregou ao interesse de conter as demandas de estudantes secundaristas ao ensino superior, o 

que fortaleceu a organização do movimento estudantil do final da década de 1960.  
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Ainda segundo o autor, a LDB 5.692/71 estabeleceu, com diversos interesses, uma 

única trajetória com a profissionalização compulsória no ensino médio. A Lei apresenta a 

qualificação do aluno para o trabalho como uma de suas principais preocupações, como cita 

o art. 1°: 

O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral proporcionar ao educando a 

formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento 

de auto realização, qualificação para o trabalho e preparo para o exercício 

consciente da cidadania. 

De acordo com essa lei, o ensino médio deve ser voltado para o ensino 

profissionalizante, designando à escola a tarefa de formar uma mão-de-obra qualificada para 

atender às necessidades e exigências do mercado de trabalho. Segundo Gentili (2001), a 

obrigatoriedade da habilitação profissional tinha como objetivo implícito a contenção da 

demanda de estudantes secundaristas ao Ensino Superior. 

Para Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), o discurso utilizado para sustentar o seu 

propósito construiu-se através do argumento da falta de técnicos no mercado e da 

necessidade de evitar a “frustração de jovens” que não ingressavam nas universidades nem 

no mercado de trabalho, porque não apresentavam uma habilidade profissional: “Isto seria 

solucionado pela terminalidade do ensino técnico [...].”  

É necessário destacar que a educação profissional nesse período acompanhava o 

princípio taylorista-fordista. Segundo Kuenzer (2007), os conteúdos eram selecionados a 

partir das tarefas típicas de cada ocupação, “O aprendizado privilegiou as formas de fazer 

típicas de cada ocupação definida, para atender às demandas de um processo produtivo 

parcelado, com tecnologia rígida e pouco dinâmica.”  

Esta forma de aprender privilegia a memorização, sequência e repetição, interferindo 

diretamente no ensino e respondendo às exigências do mundo do trabalho. Neste sentido, a 

LDBEN de 1971 contribuiu para a desvalorização do ensino profissional, utilizando 

enquanto justificativa o desenvolvimento econômico e atendendo ao modelo político-

econômico da Ditadura Militar. 

Contudo, no ano de 1971, sob a direção do governo militar ocorreu uma intensa 

reforma da educação básica promovida pela Lei nº 5.692/71 – Lei da Reforma de Ensino de 

1º e 2º graus, a qual se estabeleceu em uma tentativa de estruturar a educação de nível médio 

brasileiro como sendo profissionalizante para todos. Essas transformações instituídas pela 
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referida Lei concentraram‐se na educação de grau primário e de grau médio, mais 

especificamente nos cursos que até então se chamavam ensino primário, ginasial e colegial, 

os quais passam a ser denominados de 1º grau e 2º grau, sendo que o 1º grau agrupou o 

primário e o ginasial e o 2º grau absorveu o colegial.  

Diante dessas mudanças, pode-se destacar como aspecto relevante, e, ao mesmo 

tempo, polêmico, o caráter de profissionalização obrigatória do ensino de 2º grau, imposto 

por um governo autoritário com o discurso de atendimento à crescente demanda das classes 

populares por acesso a níveis mais elevados de escolarização, acarretando, da mesma forma, 

uma forte pressão pelo aumento de vagas no ensino superior. Associado a esses fatos, reside 

o interesse do governo militar no desenvolvimento de uma nova fase de industrialização 

subalterna, conhecido historicamente como o milagre brasileiro.  

Conforme MEC (2007), tal projeto demandava por mão‐de‐obra qualificada com 

técnicos de nível médio, para atender a tal crescimento, possibilitada pela formação técnica 

profissionalizante em nível de 2º grau, que “garantiria” a inserção no “mercado de trabalho”, 

devido ao crescente desenvolvimento industrial, marcado pela intensificação da 

internacionalização do capital. Há que se destacar que, na prática, a compulsoriedade acabou 

por se restringir ao âmbito público, notadamente nos sistemas de ensino estaduais e federal, 

ao passo que as escolas privadas continuaram, em sua absoluta maioria, a oferecer os 

currículos propedêuticos (que supre a necessidade básica de conhecimento em um assunto, 

mas não dá capacidades profissionais) voltados para as ciências, letras e artes com vistas ao 

atendimento das elites brasileiras.  

Nesse processo, no decorrer dos anos a profissionalização obrigatória foi perdendo 

força. No final dos anos 1980 e na primeira metade dos anos 1990, quando, após a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, entrou em vigor de uma nova LDB, a Lei nº 

9.394/1996, a partir da qual, o ensino profissionalizante no Brasil, passou a ocorrer quase 

que exclusivamente nas Escolas Técnicas Federais – ETF, Escolas Agrotécnicas Federais – 

EAF e em poucos sistemas estaduais de ensino. 

O período após a ditadura militar foi marcado por uma sociedade civil organizada 

que se preocupava com a questão da educação pública de qualidade, democrática e gratuita 

na Constituição Federal. O debate que ocorria no ambiente educacional, principalmente no 

que se relaciona àqueles que se dedicavam à questão do trabalho como princípio educativo 
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era que o ensino médio deveria formar politécnicos, tentando promover a formação humana 

integrada para o desenvolvimento de diversas potencialidades. 

Segundo Frigotto (2000), o Brasil a partir dos anos 90 registrou uma alteração 

profunda do sistema educacional no seu conjunto. Essas mudanças ajustam a educação no 

plano organizacional, de financiamento e no projeto político pedagógico, adequando‐se ao 

ideário e reformas neoliberais. 

As reformas acabaram por ampliar o processo de exclusão social, além de fragilizar a 

esfera pública, fortalecendo o ideário utilitarista e individualista próprio do mercado livre e 

autorregulado. Foi dentro desse ideário que, as políticas públicas para a educação 

profissional ressurgiram na “ideologia das competências, das habilidades e as noções 

ideológicas de empregabilidade, trabalhabilidade ou laboralidade que infestam os 

documentos oficiais dos governos neoliberais”. (FRIGOTTO, 2000, p. 349) 

Durante o século XX, com o capitalismo de transição, passam a existir “fortes 

vínculos” entre educação e o campo de produção, advindos das novas técnicas de gerência, 

de produção e das novas forças de produção que se desenvolveram no último quarto de 

século: eletrônica, controle computadorizado e bioengenharia. 

Apesar disso, a educação, nesse período, foi vista, ideologicamente, como 

possibilidade de mobilidade social e como meio de oportunidades iguais no que se refere ao 

campo de produção. Entretanto, as últimas décadas desse século apresentaram um aumento 

do desemprego, associado à nova revolução nas comunicações, à microeletrônica e à 

globalização.  

Nesse contexto, educação e campo econômico passou a ter um vínculo estreito, 

sendo que o fracasso da economia acabou por ser atribuído à impossibilidade da educação 

em aproximar‐se do mundo do trabalho. “A educação se tornou vocacionalizada, mais 

dependente das necessidades do campo econômico e mais dirigida pelos princípios 

derivados desse mesmo campo” (BERNSTEIN, 1996, p. 215).  

Diante das idas e vindas, nas articulações políticas e legais para a organização do 

ensino profissionalizante no Brasil, no ano de 2011, foi criado o – PRONATEC (Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) a Lei que o instituiu preconiza dar 

continuidade a expansão e democratização do acesso de cursos de educação profissional 
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Técnica de nível médio e de cursos de Formação inicial e Continuada, oportunizando o 

acesso ao emprego e geração de renda (BRASIL, 2006).  

Nesse cenário, de oportunizar educação para o trabalho partindo de políticas 

públicas, foi criado pelo Governo Federal o PRONATEC, sancionada pela presidenta Dilma 

Rousseff, que altera as Leis nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990 e regula o Programa do 

Seguro-Desemprego, o Abono salarial e institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). 

Altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade 

Social e institui o Plano de Custeio. Modifica a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que 

dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, e também a Lei nº 

11.129, de 30 de junho de 2005, que institui o Programa Nacional de Inclusão de Jovens 

(PROJOVEM), (BRASIL, 2011a). 

Dessa forma, iniciativas se agregaram visando atingir os objetivos do programa, 

dentre elas o Programa de Expansão da Rede de Educação Profissional; Programa Brasil 

Profissionalizado; Bolsa Formação; Rede e-Tec Brasil; Acordo de Gratuidade que inclui o 

Financiamento de Ensino Técnico (FIES Técnico e FIES Empresa) e a inclusão nos cursos 

dos Serviços Nacionais de Aprendizagem com gratuidade. 

A formação profissional, no Brasil, ocorre em escolas de educação profissionais 

públicas e privadas, sendo que, alcança mais sucesso aquela que oferece ao mercados 

trabalhadores que, ao mesmo tempo, conheçam as tecnologias utilizadas pelas empresas, 

quanto apreendam as novas tecnologias que surgem. Neste contexto, encontram-se as 

escolas de educação profissional, com a responsabilidade de gerar saberes coletivos e 

flexíveis, sintonizados com as novas bases e novas formas de organização produtiva, 

fundadas na produção e difusão de inovações de cunho tecnológico, marcam presente no 

fechamento do século XX.  

De acordo MEC (2006), “ao se qualificar profissionalmente, o estudante e o 

trabalhador aumentam suas chances de colocação no mercado de trabalho. Com a conclusão 

do ensino básico, ambos são incentivados a continuarem os estudos em busca de uma vaga 

na universidade”. Esta é uma visão de uma educação voltada para a inclusão social e a 

geração de conhecimento. 

A experiência brasileira de formação profissional faz parte de um contexto onde a 

educação é considerada de grande relevância, pois é componente fundamental para o 
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desenvolvimento socioeconômico dos países. Existe quase um consenso sobre a relação 

entre o aumento do nível educacional da população com maior produtividade e, também, 

com maior capacidade para que se possa enfrentar os problemas decorrentes do desemprego.  

A educação é apontada como fundamental para dar conta das mudanças registradas 

em relação ao avanço e implementação das modernas tecnologias, e também como 

mecanismo frente às mudanças desencadeadas pela ampliação do setor de serviços. Os 

debates enfatizam a necessidade da educação, (quer geral e/ou especial), apontar suas 

diretrizes para a oferta das habilidades e especializações demandadas pelo mercado de 

trabalho. Destaca-se, ainda, à capacitação de uma força de trabalho que deverá estar mais 

educada a responder com mais rapidez e adaptabilidade às novas demandas de nossa 

sociedade. 

No contexto atual, o ensino profissionalizante é parte integrante de um projeto de 

desenvolvimento nacional inclusivo. Este é convocado não só para atender às novas 

configurações do mundo do trabalho, mas, igualmente, para contribuir com a elevação da 

escolaridade dos trabalhadores e sua inclusão social. 

Há que se considerar que esse novo cenário imposto pelas novas políticas públicas 

para a educação profissional e pela implantação dos Institutos Federais ainda é algo muito 

novo. Portanto, se torna imprescindível à observação e análise atenta, reflexiva e crítica na 

materialização do que pretende ser uma nova racionalidade no âmbito da educação 

profissional no Brasil. 

1.1.3.  O histórico da Educação Profissional no Amazonas 

O ambiente da educação profissional no Brasil, em particular, o da região Amazônica 

tem sido marcado por grandes contradições, questões sociais, ambientais, políticas, 

econômicas e culturais inclusive com a chegada dos portugueses que aqui aportaram com 

intuito de catequizar e educar os índios e não índios de acordo com os moldes e padrões 

europeus. A análise do sistema atual, portanto, exige uma recuperação de aspectos de nossa 

história que consideramos importantes para compreender o atual quadro da educação 

profissional no Amazonas. 

Inicialmente, é preciso conhecer um pouco da história através da Zona Franca de 

Manaus (ZFM), pois, a mesma fez parte de uma política do governo federal para a ocupação 

econômica da Amazônia. Esse movimento de ocupação teve seu início no governo de 
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Getúlio Vargas e passou pelo Governo de Juscelino Kubitschek. No entanto, a intensificação 

desse processo ocorreu principalmente a partir da implantação da Ditadura Militar. A 

história da ocupação da Amazônia encontrava-se intimamente ligada ao governo militar, 

pois, o mesmo deu início à internacionalização da Amazônia brasileira. 

Após o Golpe de 1964, se instalou no Brasil um governo que representava a 

burguesia agrária e industrial. A expansão do capitalismo industrial forjou um novo 

segmento de classe no Brasil, a burguesia urbano-industrial. Concomitante a isso surgiu o 

setor médio da sociedade ao mesmo tempo em que se criou e se fortaleceu a classe operária. 

O crescimento demográfico na Amazônia foi influenciado diretamente pela política 

de migração incentivada e implementada pelo governo do golpe de 1964, possuindo como 

objetivo a povoação, isto é, a ocupação visando a garantia de mão de obra para a 

implantação da Zona Franca de Manaus (ZFM). Com a implantação da ZFM em 1967 a 

população manauara saltou de 311.622 em 1970, para 633.392 em 1980 e 1.011.500 

habitantes em 1991, em 2007 a população da capital contava com 1.646.602 habitantes. 

Todavia, esse crescimento se fez muito rápido e de maneira [...] desordenada e irracional, 

proliferando uma sequela de subutilização de espaços urbanos onde, na atualidade, os 

bairros e favelas predominam no cenário da paisagem urbana (SARABIA, 1997, p. 6). 

Este fenômeno de crescimento acelerado impactou a região amazônica de maneira 

geral, nos seus aspectos educacionais, econômicos e socioambientais. Com destaque para a 

dimensão social da educação profissional implementada no Amazonas na década de 70, 

assim como em todos os demais estados da Federação suas políticas públicas educacionais 

para o ensino médio e para a educação profissional sob a égide da lei 5.692 de 11 de agosto 

de 1971, que reformou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a lei 4.024 de 20 

de dezembro de 1961. A lei 5.692/71 “modificou toda a parte da LDB relativa aos ensinos 

primário e ginasial (1º grau) e colegial (2º grau)” (SAVIANI, 2007, p. 19). 

Com a Segunda Guerra Mundial foi disseminado entre as nações de capitalismo 

avançado e os países subdesenvolvidos, a crença de que a educação teria um valor 

econômico, pois um maior investimento em educação renderia um maior crescimento 

econômico. Tal ideologia chegou aos países, sob a esperança de que, se pensassem igual aos 

países desenvolvidos poderiam contribuir para o estreitamento das distancias entre os países 

ricos e pobres. 

Neste período histórico a crença disseminada era a Teoria do Capital Humano, que 

defendia o investimento em educação como fator determinante para o crescimento 



35 
 

econômico. A esse respeito assim se expressa Gentili (2001, p. 63): “[...] a instrução e o 

progresso do conhecimento constituem importantes fontes de crescimento econômico”. 

A teoria do Capital Humano influenciou o poder político recém-instalado no 

Amazonas. De acordo com o governador João Walter de Andrade a missão do educador na 

Amazônia é “[...] ganhar o homem para a tarefa de construção do crescimento econômico e 

social na área” (GENTILI, 2001, p. 14). Nesse período a ZFM de Manaus começou a dar 

seus primeiros passos e, nessa linha de pensamento que atrelava o crescimento econômico à 

educação, o governo passou a investir na formação de recursos humanos. Nesse intuito, 

foram realizados convênios com as Universidades de Juiz de Fora e de Guanabara para a 

formação de professores, com o objetivo de regionalizar o ensino. 

O advento da ZFM influenciou diretamente a educação do Ensino Médio e 

Profissionalizante no Estado do Amazonas, concentrando-os, até o final da década de 1970, 

na capital do Estado. O ensino de 2º Grau era desenvolvido no Estado em dois níveis. Os 

cursos de nível Técnico: Assistente de Administração, Técnico em Contabilidade, 

Secretariado, Técnico em Estatística, em Geologia, em Mecânica, em Edificações e 

Habilitação para o Magistério de 1º grau (1ª a 4ª séries); e cursos de Habilitação Básica: 

Construção Civil, Administração, Mecânica, Eletricidade, Eletrônica, Comércio, Crédito e 

Finanças e Saúde. Na área tecnológica, a educação ocorria em regime de 

intercomplementaridade com a Escola Técnica Federal do Amazonas [...] – com duração de 

três anos e clientela inicial de 510 alunos (IBGE, 2015).  

As ações dos governos da década 70 foram significativas no sentido de universalizar 

o Ensino de 2º grau no Amazonas, assim como a ampliação desse nível de ensino. 

Entretanto o resultado foi desanimador, considerando que a população residente de 15 a 19 

anos no Estado em 1970 (a qual deveria estar cursando esse nível de ensino), era de 109.944 

habitantes, no entanto, a rede oficial, contando as matrículas mantidas na rede particular, 

possuíam matriculados no ano de 1978 apenas 16.990 alunos (IBGE, 2015). 

A compra de vagas nas escolas particulares era uma prática comum nos anos 1970 e 

1980, era uma garantia de direito à educação da classe trabalhadora e funcionava como uma 

artimanha do Estado para transferir dinheiro público para alavancar os empresários da 

Educação. Nesse sentido assim se expressa o governador: “Isto permitiu aliviar a pressão da 

clientela sobre a rede pública. Por outro lado, funcionou como uma injeção de recursos na 

rede particular, que se ampliou e modernizou” (REIS, 2001, p. 14). 
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Apesar do avanço quanto à ampliação da rede física e do aumento efetivo no número 

de matrículas, a presença do Estado no setor educacional, ainda deixava muito a desejar na 

capital e também nos municípios do interior, aonde a situação chegava a ser desastrosa. 

Em poucos municípios e mesmo na capital, onde eram oferecidos cursos técnicos e 

de habilitação, estes funcionavam precariamente, pois além das instalações serem precárias 

faltava laboratórios, bibliotecas, material didático-pedagógico. Além disto, os professores 

que ministravam aulas, na sua grande maioria, não possuíam habilitação para trabalhar com 

esse nível de ensino. Então, o que acontecia na verdade era uma verdadeira improvisação. 

Como pode ser observado, no Amazonas do inicio dos anos 1980, apesar dos discursos 

contrários, o ensino do 2º grau ainda não chegava a todos os municípios do interior do 

Estado. 

Entretanto neste período definiu-se, igualmente, no plano de governo o 

direcionamento para um ensino integrado à realidade e aos valores culturais amazonenses e 

voltado para a profissionalização do indivíduo no seu meio – providência julgada 

indispensável para a política de fixação do homem ao seu “habitat”, de fundamental 

importância para o processo de desenvolvimento socioambiental.  

Segundo Frigotto (2000), é através da escola que o trabalhador, de maneira 

individual passa a acreditar que a “escola é a via do seu acesso às classes dominantes”, pois 

cada sujeito que souber “aproveitar” de maneira correta a oportunidade de se escolarizar 

conseguirá por mérito pessoal transpor a barreira da exclusão; esta ideologia que se torna 

hegemônica, não só através da educação, mas também por ela. 

Diante do exposto, pode-se afirmar que esta argumentação é totalmente ilusória, 

visto que, não é o nível de escolaridade que define o padrão de remuneração salarial, mas 

sim, o mercado de trabalho que impõe todos os níveis as normas que os trabalhadores serão 

obrigados a aderir, sem qualquer possibilidade de mudá-las.  

Com a implantação da ZFM, o governo começou a vislumbrar o horizonte do 

crescimento econômico. Surgindo a necessidade da ampliação das oportunidades 

educacionais, no sentido de qualificar mão de obra para as indústrias que estavam se 

instalando e as que ainda viriam a se instalar no Polo Industrial. 

Para desenvolver ações no sentido de capacitar o corpo docente e técnico 

educacional, o poder estatal realizou um encontro regional de educação onde reuniu 

professores e técnicos da Secretaria em colaboração com a Fundação Universidade do 

Amazonas para discutir o ensino de 2º Grau. Deste encontro surgiu um documento intitulado 
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“Uma Política para o ensino de 2º Grau no Amazonas” de onde se originou o Programa de 

Reorganização do ensino público de 2º Grau.  

A partir desse encontro, foram elaborados todos os componentes curriculares dos 

cursos não profissionalizantes semestrais e seriados. Instituiu-se o Programa de Reforma do 

Ensino Público de 1º e 2º Graus Regular, implantado no início de 1988. O ensino de 2º Grau 

foi reorganizado da seguinte maneira: (I) ensino profissionalizante em três anos; (II) ensino 

profissionalizante em um ano através do Instituto de Educação Profissional e (III) ensino 

não profissionalizante seriado em três anos. 

Para o ensino profissionalizante haveria uma reestruturação física, administrativa e 

curricular de quatro escolas da capital, onde seriam implantados quatro Institutos 

Profissionalizantes que atenderiam 500 alunos. Na verdade esse número era muito baixo, se 

considerado o universo de 29.900 alunos matriculados para esse nível de ensino em 1988 

sendo 19.341 somente na capital do Estado (IBGE, 2015). 

Segundo Frigotto (2000), no Brasil o processo de reestruturação produtiva teve 

origem no início dos anos 1980, mas acelerou-se nos anos de 1990 com a abertura 

econômica. Essa nova maneira de organizar o processo produtivo modifica as relações 

sociais de produção. “Como consequência e, ao mesmo tempo, reforço, afirma-se com uma 

força extraordinária a ética individualista”, interferir direta e profundamente no discurso e na 

prática pedagógica dos anos 1990 e 2000. 

De acordo com Frigotto (2000), esta ética manifesta-se no campo pedagógico sob as 

noções de competência, competitividade, habilidade, qualidade total e empregabilidade. Os 

indivíduos precisavam adquirir competência para serem absorvidos pelo mercado de 

trabalho.  

O mercado de trabalho era exigente e só os mais “capacitados” isto é, os mais 

competentes teriam  acesso a ele. Conforme Ramos (2006), ocorreu um deslocamento 

conceitual da noção de qualificação para a noção de competência. Ainda segundo a autora 

“[...] o conceito de qualificação, no que apresenta de mais objetivo, ordenou historicamente 

as relações sociais de trabalho e educativas, frente à materialidade do mundo produtivo”.  

A qualificação seria a garantia de trabalho, carreira profissional e remuneração que 

poderia variar de acordo com sua qualificação e que estava fundamentada na formação e no 

diploma. Já a noção de competência ou de competências [...] não se deduzem 

automaticamente dos saberes. A profissionalização, quer dizer, a construção de 

competências ou de competência, exige mais que os saberes. Em consequência, a construção 
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de competência coloca em causa os conteúdos da formação, os métodos da transmissão e a 

certificação pelo diploma (RAMOS, 2002, p. 62). 

Buscando a adequação as orientações neoliberais, o governo amazonense realizou 

uma reestruturação no ensino médio e na educação profissional. Buscando melhorias na 

qualificação dos estudantes com vistas a atender ao mercado de trabalho. Nesse intuito 

foram implantados sete centros de excelência profissional. Esses centros funcionariam nas 

seguintes escolas, com especialidade nos cursos: Sólon de Lucena (Contabilidade); Colégio 

Estadual Dom Pedro II (Turismo); Instituto de Educação do Amazonas – IEA (Magistério de 

1ª a 4ª serie, para 1997); colégio Djalma Batista (Enfermagem e Patologia Clínica); Escola 

Estadual Petrônio Portela (Eletrônica e Eletrotécnica); Colégio Castelo Branco 

(Administração) e Escola Francisca Botinelly (Humanidades) (GENTILI, 2001).  

A concretização dos centros de excelência profissionais citados acima teve como 

resultado a extinção de dezesseis escolas estaduais onde funcionavam cursos 

profissionalizantes que atendiam a população jovem no Estado.  A extinção desses cursos 

pelo Estado não se justificou, pois o Governo em mensagem dirigida à Assembleia dizia que 

tinha como objetivo a “reestruturação” do ensino médio e profissionalizante para qualificar 

melhor o estudante com vistas a atender ao mercado de trabalho. 

Esse ato demonstrou que o Governo não estava priorizando a educação 

profissionalizante. O governo também não levava em consideração o mercado de trabalho 

demandado pela ZFM, ao desativar esses cursos técnicos. E o que é pior, o projeto “centro 

de excelência profissional” não se concretizou, pois teve apenas a duração do mandato do 

governador que o idealizou. 

Segundo Santos (2003, p. 17), as escolas que ofertavam cursos técnicos na rede 

estadual contribuíam para capacitar e qualificar quadros em nível médio para atender ao 

mercado comercial e industrial, sobretudo do Estado e da ZFM. A desativação dessas 

escolas deixou a rede estadual com uma deficiência de mais de 9.000 vagas no ensino 

profissionalizante. “A ausência das Escolas Técnicas Estaduais destruiu, assim, o axioma de 

que a Escola prepararia para o trabalho e, consequentemente, o exercício da cidadania”  

A desativação das Escolas Técnicas Estaduais está de acordo com a política 

neoliberal, que é de abrir o mais amplamente possível o setor para a iniciativa privada. A 

partir desse período houve um aumento considerável de escolas profissionalizantes mantidas 

pela iniciativa privada (SANTOS, 2003).  



39 
 

De acordo com Oliveira (2003), no ano 2005 a rede estadual possuía 350 alunos 

matriculados na educação profissional de nível técnico, já a rede privada contava com um 

total de 3.949 alunos matriculados. A partir de 2006, com a criação do CETAM, ocorreu um 

crescimento significativo no número de alunos matriculados na rede estadual, no entanto a 

rede particular ainda apresentava um número bem acima daquele da rede estadual e maior 

ainda que o número do ano anterior, somando 4.064 alunos. 

No que diz respeito à educação profissional, o Estado passou a oferecer os cursos de 

pós-médio nos Centros de Excelência Profissional (CEP’s). Porém, mais do que um 

crescimento na oferta de oportunidade para os jovens amazonenses, tal mecanismo se 

transformou numa maneira de excluir os jovens do acesso ao ensino profissional, pois, o 

sistema institui a partir de 1999, os exames de seleção para o curso de Magistério no Centro 

de Excelência Profissional (CEP) Instituto de Educação do Amazonas e para o Ensino 

Médio no Colégio Amazonense D. Pedro II. 

Segundo Oliveira (2003), o Estado do Amazonas, fechou a década de 1990 com um 

total de 489 estabelecimentos de ensino, sendo 173 na capital, 316 no interior, isso, levando 

em consideração apenas as escolas da rede oficial. O quadro de docentes era de 16.057, dos 

quais 3.444 atuavam no Ensino Médio. O Estado contava no ano de 1999 com um total de 

479.959 alunos matriculados, destes, 109.449 no Ensino Médio. 

Segundo IBGE (2015), no ano 2000 chegou com a Secretaria de Estado da Educação 

e da Qualidade de Ensino direcionando suas ações em quatro grandes eixos: 1) Expansão e 

Melhoria da Base Física; 2) Gestão Autônoma na Escola; 3) Revitalização Pedagógica; e 4) 

Desenvolvimento Profissional.  

No que se refere ao, “Programa Qualidade da Educação Profissional”, este se 

desenvolveu a partir de ações que visavam qualificar [...] o aluno em relação ao mercado de 

trabalho, com o oferecimento de cursos de educação profissional de nível básico e técnico, 

tendo como foco a satisfação das exigências do mercado de trabalho, com direcionamento 

específico ao Polo Industrial de Manaus, que estava cada vez mais competitivo e, portanto, 

exigente na contratação de profissionais. 

Essa proposta de ensino desenvolvida pelo Estado trazia de volta o velho dilema da 

dualidade que acompanha o ensino médio há anos no país. Aos filhos das elites eram 

oferecidos à oportunidade de uma formação geral e aos filhos dos trabalhadores, lhes restava 

apenas à preparação profissional de nível básico e técnico, isto é, a educação passa a ser 
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tomada como simples treinamento; como adestramento para o trabalho. Uma visão bem 

estreita de educação.  

Esse modelo de governo utilizava a educação profissional como mantenedora da 

dualidade e voltada para a “Teoria do Capital Humano”, agora na sua nova versão – a 

Pedagogia das Competências e da Qualidade Total – indo de encontro aos interesses das 

classes populares da construção da escola unitária na perspectiva gramsciana. A escola 

unitária é a chave para criar uma nova relação entre educação e trabalho (CARDIM, 1995).  

De acordo com Ramos (2006, p. 403), a educação amazonense deste período tem, 

não só o discurso, mas também a prática norteada pelas diretrizes dos organismos 

internacionais, como proposta de reestruturação do ensino visando fundamentar as bases 

neoliberais nos países chamados “emergentes”. Esses organismos internacionais vinham 

“apontando o ensino técnico como ineficiente, ineficaz e custoso em relação às suas 

finalidades”. 

Nessa perspectiva de reestruturação do mundo do trabalho, ocorreu uma mudança 

conceitual no uso de determinados conceitos, com uma dimensão política. Daí a troca do 

conceito de qualificação pelo de competência no mundo do trabalho. A qualificação passou 

a valorizar a dimensão política, com um sentido social, pois a relevância das relações sociais 

ocorre entre os trabalhadores. Já o conceito de competência possui um caráter mais 

individual e tende à despolitização dos sujeitos (RAMOS, 2002). 

Pode-se afirmar que neste período histórico o mercado de trabalho não necessita 

mais daquele trabalhador formado na perspectiva do modelo fordista/taylorista, qualificado 

para executar tarefas pré-estabelecidas, pois o novo modelo necessitava de um trabalhador 

ágil, que pensasse rápido e que fosse capaz de tomar decisões em benefício da produção. 

Nesse contexto foi criado, em julho de 2003, o CETAM – Centro de Educação 

Tecnológica do Amazonas. O CETAM é o órgão do Estado que tem por finalidade a oferta 

de educação profissional no Amazonas. Foi criado pela Lei 2.816 de 24 de julho de 2003 no 

Governo de Eduardo Braga, conforme Diário Oficial no. 30.183. Ficando responsável pela 

educação profissional em todo o Estado do Amazonas nos níveis básico, técnico, 

tecnológico e de pós-graduação. Isso significa que a educação profissional saiu do âmbito da 

Secretaria de Estado da Educação, pois o CETAM possui orçamento próprio. Além da 

educação profissional o mesmo é responsável também pela informática educativa e de 

inclusão digital do Governo. 
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Os cursos do CETAM eram projetos específicos; não existiam atividades 

permanentes. A oferta acontecia mediante a avaliação concreta das demandas; a equipe 

docente era ajustada a cada curso; os cursos eram ofertados em instalações próprias e/ou por 

meio de parcerias; eram oferecidos cursos presenciais e a distância. 

O Governo estadual procurava dar uma resposta à reorganização do trabalho e a 

reprodução flexível, tanto na sua constituição como na sua ação. Com a criação do CETAM 

o Estado deixou de oferecer educação profissional de maneira permanente e efetiva pra 

todos os alunos matriculados no ensino médio tornando-a optativa. 

Essa proposta de educação profissional materializou a dualidade existente nessa 

modalidade de ensino. Pois, o ensino médio no Estado não tem identidade, já que se 

encontra na oposição do que diz o artigo 22 da LDB, pois a educação básica – que inclui o 

ensino médio – possui como finalidade “desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho 

e em estudos posteriores”. 

Pode-se afirmar que no Estado do Amazonas, os jovens que desejam obter uma 

profissão na etapa média da educação básica encontram-se impossibilitados devido ao 

modelo de ensino médio e de educação profissional oferecido pelo Estado. Terão que optar 

por um curso de pós-médio ou por um curso de qualificação profissional, que, na maioria 

das vezes, não se encontram no mesmo nível da educação profissional e não atende a 

necessidade dos mesmos. 

Segundo dados oficiais, no ano de 2005, o Estado do Amazonas possuía 

matriculados um total de 530.069 alunos, sendo 276.704 na capital e 253.365 no interior. No 

ensino médio regular o Estado contava com um total de 103.893 alunos matriculados, dos 

quais 93.548 somente na rede estadual. Destes, 6.385 cursavam a educação profissional 

estando assim distribuídos: 350 alunos matriculados na rede estadual, 2.086 na rede federal e 

3.949 em escolas particulares (IBGE, 2015).  

Em 2006, praticamente quase não ocorreram alterações no quadro geral. O número 

total de alunos matriculados no ensino médio regular era de 103.921, dos quais 93.530 

estavam matriculados nas escolas estaduais de nível médio. Eram assim distribuídos: a 

educação profissional contava com 7.690 alunos, destes a rede federal tinha 1.896 alunos 

matriculados, a rede privada possuía 4.064 alunos e a rede estadual contava apenas com 

1.730 alunos. Os dados demonstram que ocorreu um crescimento expressivo da rede 
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particular de ensino no que concerne à educação profissional no Amazonas, deixando clara a 

ausência do papel do Estado (IBGE, 2015). 

Outra instituição de grande relevância para o desenvolvimento da educação 

profissional do Amazonas é o Instituto Federal do Amazonas (IFAM). O mesmo contribuiu 

no passado e continua contribuindo até os dias atuais com a oferta de educação profissional 

na capital e no interior do Estado. 

Segundo dados do Plano de Desenvolvimento Institucional do IFAM (2009), o 

princípio da implantação da educação profissional no Amazonas foi um processo complexo 

em face de desafios como: o bairro da Cachoeirinha onde estava localizada a Escola de 

Aprendizes Artífices era considerado longe do centro da cidade, e como a escola era 

destinada às crianças “desvalidas”, pobres, e oriundas do interior do estado. Logo, esse 

distanciamento contribuiu com os desafios para se obter formação profissional. Isso explica 

o baixo número de matriculas, precisamente 33, os quais estudavam em regime de internato. 

Naquela época a Escola de Aprendizes Artífices no Amazonas já tinha o perfil de 

uma escola profissional que era enriquecida com a cultura geral, importante para o 

desenvolvimento do cidadão. Consequentemente, os cursos profissionais ofertados 

garantiam o emprego aos jovens carentes, que eram inseridos no mercado de trabalho tanto 

na Capital, quanto no interior do Estado do Amazonas. 

Desde então a educação profissional e tecnológica no Amazonas sofreu 

transformações nominais que modificaram e adequaram o seu perfil de ensino em relação à 

missão imposta. Segundo do IFAM (2009), suas principais transformações foram: 

 Decreto n° 7.566, de 23.09.1909 - Escola de Aprendizes Artífices (Oferta do ensino 

profissional primário e gratuito com o objetivo de habilitar os filhos dos 

desfavorecidos da fortuna com o preparo técnico e intelectual); 

 Lei n° 378, de 13.01.1937 - Liceu Industrial de Manaus (Instituído para propagação 

do ensino profissional dos vários ramos e grãos do território do País);  

 Decreto nº 4.127, de 25.02.1942- Escola Técnica de Manaus (Oferta da formação 

profissional em nível equivalente ao do secundário. Inicia-se o processo de 

vinculação do ensino industrial à estrutura do ensino do país); 

 Portaria Ministerial n° 239, de 03.09.1965 - Escola Técnica Federal do Amazonas 

(As instituições ganharam autonomia didática e de gestão. Objetivo de intensificar a 

formação de técnicos diante da aceleração do processo de industrialização); 
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 Decreto de 26 de março de 2001 (DOU n. 60-E, de 27.03.2001) – Centro Federal de 

Educação Tecnológica do Amazonas (Ensino superior pluricurriculares, 

especializados na oferta de educação tecnológica nos diferentes níveis e modalidades 

de ensino); 

 Lei n° 11.892, de 29.12.2008 – IFAM (Educação superior, básica e profissional, 

pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e 

tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de 

conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas). 

Se realizarmos uma analise sobre as informações citadas acima, poderemos afirmar 

que todas as transformações da educação profissional e tecnológica no Amazonas, vividas 

pela instituição que ofertava esse ensino, foram direcionadas pelos valores das sociedades de 

suas épocas. 

A educação profissional e tecnológica no Amazonas passou a ser reconhecida por 

oferecer ensino de qualidade por meio dos cursos técnicos, devido, as instituições da Rede 

Federal, possuírem uma infraestrutura única, qualificando seus alunos e inserindo-os no 

mercado de trabalho, em especial no Polo Industrial de Manaus (PIM) contribuindo assim 

para o desenvolvimento regional.  

O artigo 5° da Lei n°11.892, de 2008, estabelece a criação dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, e dentre eles, o Instituto Federal do Amazonas mediante 

integração do Centro Federal de Educação Tecnológica do Amazonas e das Escolas 

Agrotécnicas Federais de Manaus e de São Gabriel da Cachoeira, conforme o teor do inciso 

IV do artigo supracitado. O parágrafo 2° do mesmo dispositivo legal esclarece que a unidade 

de ensino que compõe a estrutura organizacional de instituição transformada ou integrada 

em Instituto Federal passa de forma automática, independentemente de qualquer 

formalidade, à condição de campus da nova instituição.  

Neste passo, e por força da Lei n°11.892, o Estado do Amazonas ganhou o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), composto pelas seguintes 

instituições de ensino: Campus Manaus Centro (antigo Centro Federal de Educação e 

Tecnologia do Amazonas) - (CEFET-AM), Campus Manaus Distrito Industrial (antiga 

Unidade de Ensino Descentralizada de Manaus) – (UNED), Campus Coari (antiga UNED-

Coari), Campus Zona Leste (antiga Escola Agrotécnica Federal de Manaus) e o Campus São 

Gabriel da Cachoeira (antes Escola Agrotécnica Federal de São Gabriel da Cachoeira), 
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originando a partir de então uma nova configuração que seria desenvolvida a partir de sua 

expansão ao longo do tempo com a implantação de outros campi no interior. 

Atualmente a educação profissional no Amazonas é realizada em instituições 

públicas e privadas.  A oferta de educação profissional adequada é de suma importância para 

o desenvolvimento regional, pois no cenário Amazônico a infraestrutura de formação ainda 

está em processo de consolidação. O ambiente econômico atual caracterizado pelo 

capitalismo neoliberal estabelece as demandas de formação profissional. Tais demandas nem 

sempre coincidem com o pleno desenvolvimento das capacidades, potencialidades, 

interesses das pessoas e características regionais da Amazônia brasileira. 

O cenário amazônico historicamente sofre com a carência da oferta de educação 

profissional, o que gera uma dívida social histórica significativa, pois, impacta diretamente 

no processo desenvolvimento econômico e socioambiental do Amazonas. Prejudicando 

diretamente a qualidade de vida e o desenvolvimento das capacidades e potencialidades dos 

indivíduos, influenciando nas efetivas condições de exercício da cidadania e equidade social. 

1.1.4.  A Educação Profissional e o PNE (2014-2024) 

Para falar sobre a educação profissional na contemporaneidade é necessário conhecer 

O Plano Nacional de Educação (PNE) e suas diretrizes (2014-2024).  O PNE é um 

instrumento legal, previsto na Constituição da República Federativa Brasileira de 1988 que, 

a partir da Emenda Constitucional de nº 59 do ano de 2009, passou a ter o encargo de 

articulação do sistema nacional de educação em regime de colaboração. Ao determinar 

diretrizes, metas e estratégias para os diversos níveis, etapas e modalidades de ensino o 

mesmo deve assegurar a manutenção e o desenvolvimento dos processos educacionais 

escolarizados. 

O PNE (2014-2024- BRASIL, 2014) possui metas que direcionam as tendências da 

política educacional brasileira para os próximos anos no que se refere à Educação Infantil, 

ao Ensino Fundamental, ao Ensino Médio, à Inclusão, à Alfabetização Infantil, à Educação 

Integral, à Qualidade da Educação Básica/IDEB, à Elevação da escolaridade/diversidade, à 

Alfabetização de Jovens e Adultos, à Educação de Jovens e Adultos Integrada, à Educação 

Profissional, à Educação Superior, à Qualidade da Educação Superior, à Pós-Graduação, aos 

Profissionais da Educação, à Formação, à Valorização dos profissionais do magistério, aos 

Planos de Carreira, à Gestão Democrática e ao Financiamento da Educação.  
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No contexto atual, com o PNE 2014-2024 (BRASIL, 2014) foi sancionado pela Lei 

nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que estabeleceu em sua Meta nº 11 a triplicação das 

matrículas de educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da 

oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público, até 2024.  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE-2015), o 

número de matrículas nessa modalidade de ensino no ano de 2014 no país foi de 1.741.528, 

o cálculo desse indicador corresponde à somatória das matrículas da educação profissional 

de nível médio, nas modalidades integradas, concomitante e subsequente. Contudo, se for 

levado em consideração a meta estabelecida pelo atual PNE de triplicar o número de 

matrículas, as mesmas deverão alcançar até 2024, o número de 5.224.584 indivíduos 

matriculados.  

Considerando o número de matrículas na educação profissional técnica de nível 

médio, prevista no PNE (2014-2024- BRASIL, 2014) e observando a quantidade de 

instituições que oferecem cursos de educação profissional e técnica de nível médio nos 

estados da região norte e nordeste, como se pode constatar nos dados do Censo 

Escolar/2010; é possível afirmar que está um pouco fora da realidade do país e 

principalmente do estado do Amazonas.  

Se levarmos em consideração o contexto de crise político-econômica dos 

investimentos públicos, de acordo com a Proposta de Emenda à Constituição (PEC - 241/16 

– BRASIL, 2014), que propõe limitar, por 20 anos, os investimentos públicos em educação, 

saúde, segurança, infraestrutura etc., pode-se assegurar que a educação profissional, assim 

como o ensino superior, modalidade de ensino que deve estar acessível a todos os 

brasileiros, enquanto categoria importante da educação profissional; estaremos cada vez 

longe de atingir a meta proposta no PNE em vigor (2014-2024 – BRASIL, 2014). 
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CAPÍTULO II 

CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CONTEXTO 

AMAZÔNICO 

2.1. Educação Profissional e Qualidade de Vida 

No contexto atual, discussões sobre o impacto da oferta de educação e a 

vulnerabilidade social existente em nosso país, são de grande relevância para a sociedade. 

Segundo Mascarenhas et al. (2017), na região do Amazonas, ainda existem pessoas na 

capital e no interior, que vivem a mercê de sua própria sorte, a espera de políticas públicas 

ineficientes e muitas vezes inexistentes, que não contribuem para o desenvolvimento 

econômico, a sustentabilidade e a melhoria da qualidade de vida das populações. 

O conceito de qualidade de vida pode ser considerado a partir da percepção do 

indivíduo sobre o ambiente em que vive. Para Massola (2015), qualidade de vida pode ser 

entendida como a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto cultural e sob 

o sistema de valores no qual ele está inserido em relação aos seus objetivos, expectativas, 

padrões e preocupações. 

A Organização Mundial da Saúde OMS, define Qualidade de Vida como as 

percepções individuais sobre sua posição de vida no contexto dos sistemas de cultura e de 

valores em que vivem, e em relação às suas metas, expectativas, padrões e preocupações. É 

um conceito abrangente, que incorpora de uma forma complexa, a saúde física, o estado 

psicológico, o nível de dependência, as relações sociais, as crenças pessoais e o 

relacionamento com características que se destacam no ambiente. 

Conforme Massola (2015), Qualidade de Vida é resultado da soma de fatores 

decorrentes da interação entre sociedade e ambiente, atingindo a vida no que concerne às 

suas necessidades biológicas, psíquicas, sociais, inerentes e/ou adquiridas.  

Portanto, podemos afirmar que a oferta de educação profissional adequada às 

especificidades do contexto amazônico pode contribuir imensamente para a melhoria da 

qualidade de vida dos indivíduos, pois, a mesma pode favorecer o desenvolvimento 

econômico e socioambiental da região, através de ações voltadas para a preservação, a 

conservação ambiental e o desenvolvimento de práticas sustentáveis. 

Segundo Gonçalves (2013), o desenvolvimento econômico possui como uma de suas 

finalidades o aumento da renda e da qualidade de vida das populações. Enquanto, o 

desenvolvimento socioambiental almeja a conciliação entre a preservação ambiental às 
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demandas sociais, diminuindo os riscos à saúde pública e ao meio ambiente, gerando 

oportunidade de renda, cidadania e conhecimento. 

Segundo Jacobi (2005), a educação profissional pode contribuir para o 

desenvolvimento socioambiental, pois, vai além de uma preocupação da relação sociedade-

natureza, concreta ou epistemológica, para uma preocupação acerca dos conflitos e disputas 

sociais. O termo social é adotado com base nas reivindicações sociais, inerentes a 

movimentos de classes e grupos tradicionalmente subjugados na sociedade moderna. Já o 

termo socioambiental é considerado a fusão de duas correntes: a dos movimentos sociais e a 

dos movimentos ambientalistas. Ambos propõem que, ao lado do equilíbrio ambiental, 

devemos considerar a justiça social como elemento direcionador das políticas chamadas de 

socioambientais. 

Não podemos discutir o impacto do acesso à educação profissional na Amazônia sem 

antes, realizar uma reflexão sobre o modelo de desenvolvimento econômico e 

socioambiental vigente no país, lançando um olhar mais amplo sobre a sociedade brasileira 

(MANFREDI 2003, p. 16). Este olhar deve nos permitir analisar as partes, e as inter-relações 

existentes entre ciência, técnica e a dicotomia existente entre a sociedade e o ambiente como 

um todo. 

Sem dúvida alguma, o papel da educação é de grande relevância para a sociedade 

atual, não só pela formação dos indivíduos, mas também pela inclusão daqueles que estão 

fora do processo produtivo do sistema social, ou seja, grupo de pessoas marginalizadas, 

como desempregados e pessoas que não tem acesso à saúde, lazer e outros componentes da 

cidadania.   

Segundo Amartya Sen (2000), as oportunidades sociais de educação e saúde 

complementam as oportunidades individuais de participação econômica e política, e 

estimulam as nossas iniciativas no sentido de superar privações. Como exemplos de 

privação de capacidades básicas o autor destaca: fome, invalidez física e mental, doença 

crônica, analfabetismo, etc. Também considera que fatores sociais e econômicos tais como 

educação, cuidados básicos de saúde e emprego seguro são importantes não tanto por si 

mesmos quanto por poder oferecer às pessoas a oportunidade de enfrentar o mundo com 

coragem e liberdade. 

De acordo com Manfredi (2003), não é novidade reconhecer que a educação 

desempenhou um papel estratégico em todas as nações que construíram um projeto nacional 
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de desenvolvimento soberano e autônomo. A experiência histórica tem demonstrado que não 

há desenvolvimento econômico se não acompanhado de desenvolvimento social e cultural. 

A educação é, nesse sentido, o processo de criação, produção, socialização e reapropriação 

da cultura e do conhecimento produzidos pela humanidade por meio de seu trabalho. 

A educação deve ser um dos principais meios para a realização do que chamamos de 

inclusão social, que é a inserção dos indivíduos marginalizados no contexto social. Vários 

órgãos governamentais têm se preocupado com o aumento das populações marginalizadas, 

principalmente nos países subdesenvolvidos. Nesse sentido, a educação profissional se torna 

de extrema importância, pois os países em desenvolvimento necessitam de pessoas 

preparadas para um mercado de trabalho num mundo globalizado. 

Falar sobre educação profissional é sem dúvida um desafio pedagógico e político 

para todos aqueles que desejam transformar este país dentro de uma perspectiva de 

desenvolvimento, igualdade de direitos e justiça social.  

Para Manfredi (2003), a implementação dessas políticas compreende a construção de 

um projeto possível de sociedade mais igualitária que se fundamente nos eixos norteadores 

das políticas de educação profissional brasileira que são: 

 A expansão da oferta pública de educação profissional;  

 O desenvolvimento de estratégias de financiamento público que permitam a obtenção 

de recursos para um atendimento de qualidade; 

 A oferta de educação profissional dentro da concepção de formação integral do 

cidadão - formação esta que combine, na sua prática e nos seus fundamentos 

científicos tecnológicos e históricos sociais - trabalho, ciência e cultura - e o papel 

estratégico da educação profissional nas políticas de inclusão social. 

Conforme Moura (2004a, 2004b e 2005), o modelo de desenvolvimento 

socioeconômico vigente no Brasil, produto da dependência econômica externa histórica do 

país, é baseado nas exportações agroindustrial, agropecuária e de matérias-primas e na 

importação acrítica das tecnologias produzidas nos países de capitalismo avançado. Isso, ao 

longo do tempo, vem fazendo com que o país não tenha um modelo próprio de 

desenvolvimento orientado às suas necessidades econômicas e melhorias sociais. Ao invés 

disso, historicamente, prevalece a submissão aos indicadores econômicos ditados desde fora, 

aos organismos internacionais de financiamento e aos investidores internacionais, 

principalmente os de curto prazo, na verdade, especuladores.  
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Segundo Manfredi (2003), diante da ausência desse modelo de desenvolvimento 

econômico e socioambiental próprio, pode-se afirmar que existe uma grande dificuldade 

para a implementação de políticas de Estado para atender as especificidades das diversas 

regiões e segmentos que constituem a sociedade brasileira. 

Conforme Amartya Sen (2000), apesar dessa dura realidade, existe outro tipo de 

sociedade que pode ser buscada. Uma sociedade que tenha o ser humano e suas relações 

com o meio-ambiente e a natureza em geral como centro e na qual a tecnologia esteja 

submetida a uma racionalidade ética no lugar de estar a serviço exclusivo do mercado e do 

fortalecimento dos indicadores econômicos. 

2.2. A relação entre a Educação Profissional e o aumento da Renda 

A formação profissional exerce impacto determinante sobre as oportunidades de 

trabalho emprego e renda em qualquer contexto social. Tais fatores influenciam diretamente 

nas condições de vida e inserção socioeconômica das pessoas. A ausência de oportunidades 

e da promoção das capacidades de desenvolvimento laboral por meio do acesso a cursos de 

formação profissional no Amazonas contribui para históricos baixos níveis de renda 

familiar, o aumento da exclusão social e a baixa qualidade de vida de grande parte de sua 

população em muitos casos considerada abaixo da linha da pobreza (Portal ODM/ONU- 

2018). 

Estudos já realizados na área apontam uma relação positiva entre a oferta de 

educação profissional e o desenvolvimento econômico, que é evidenciado pelo aumento da 

renda per capita. Levantamentos do Banco Mundial sugerem que, aumentando em um ano o 

número médio de anos de instrução do contingente de mão-de-obra, o PIB aumentaria em 

9% ao ano, nos três primeiros anos, e a partir daí, em 4% ao ano, nos três anos seguintes. 

Nessas condições, se fosse possível aumentar em seis anos, o número médio de anos de 

estudo de todo o contingente da força de trabalho, poderia se esperar como resultado, um 

crescimento acumulativo de mais de 45% no PIB. (BANCO MUNDIAL, 1991, p. 49-50). 

Embora na teoria isto possa acontecer, na região do Estado do Amazonas a situação é 

diferente. Pois, na maioria das vezes os investimentos em educação profissional poderão não 

atingir ao mesmo tempo e por um período prolongado a força de trabalho, e nem a 

produtividade decorrente do aumento da oferta de educação será a mesma para toda a 

população do estado. Isso ocorre devido às particularidades da região, que necessita de 

políticas públicas educacionais específicas, voltadas as necessidades da população.  
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Para Coraggio (1996), os recursos necessários para a implementação dos programas 

de educação competem com os recursos necessários à implementação dos programas de 

saúde, de nutrição, de previdência social e com as demais demandas sociais e econômicas 

que o governo, e a sociedade como um todo, tem que atender. Nesta competição, os recursos 

destinados aos programas de educação profissional são insuficientes para atender a demanda 

e as especificidades do contexto amazônico. 

Segundo Sheehan (1975, p. 23), sobre o ponto de vista econômico, a educação 

profissional pode ser vista como consumo ou investimento. Consumo quando é desejada 

“por si própria” como algo recompensadora e intelectualmente estimulante em si mesmo. 

Investimento quando permite que as pessoas educadas derivem um fluxo de benefícios, 

sejam pessoais, com o aumento da renda decorrente de melhores empregos; sejam sociais, à 

medida que os membros educados da força de trabalho aumentem, no futuro, a produção de 

bens e serviços para a sociedade. 

A relação positiva existente entre os investimentos em educação profissional se 

percebe ao constatar que pessoas que possuem formação profissional na maioria das vezes, 

ganham mais que pessoas sem formação. Outro exemplo é: no meio urbano, para se 

conseguir trabalho, até nas tarefas mais simples é exigido o ensino fundamental completo e 

para as atividades um pouco mais complexas, o ensino médio. Já no interior, muitas pessoas 

deixam de ter uma profissão com renda mensal, por não possuírem formação profissional 

adequada para tirar do ambiente onde vivem o seu próprio sustento. 

Conforme Coraggio (1996), a falta dos recursos necessários aos investimentos em 

educação profissional contribui para a manutenção dos baixos níveis de renda per capita no 

contexto amazônico, aumentando a população em estado de pobreza, ampliando as 

desigualdades econômicas e sociais e condenando o país ao subdesenvolvimento. 

Investir em educação melhora o desenvolvimento humano, atrelado a isso podemos 

afirmar que o aumento da renda per capita do cidadão é o fator primordial para o aumento 

do crescimento econômico do país, todavia, os investimentos em educação profissional no 

estado do Amazonas estão intimamente ligados à questão do aumento da renda média da 

população, colaborando para o aumento da renda per capita e consequentemente melhorando 

as condições de vida dos mesmos. 
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2.3. Educação Profissional e Relações de Gênero 

2.3.1.  Conceituando Gênero 

A inserção das mulheres na educação sociedade sempre foi perpassada por relações 

de gênero. As mulheres ao longo da história da humanidade, durante muitos séculos, 

ocuparam um papel secundário na vida social e econômica. Somente a partir do século 

passado as mulheres começaram a ter acesso ao processo de escolarização e mercado de 

trabalho. Este fato contribuiu imensamente para maiores condições de autonomia pessoal e 

profissional às mulheres, possibilitando assim, a elevação dos indicadores de inserção 

socioeconômica e de melhoria da renda através do acesso ao trabalho (CORRAL, 1997). 

Conforme Teles (2006), para um melhor entendimento sobre essa temática é 

necessário conhecermos o conceito da palavra gênero. De acordo com a literatura 

especializada, a palavra gênero tem uma longa história de usos diferentes, seu significado 

sociológico refere-se a ideias culturais que constroem imagens e expectativas a respeito de 

machos e fêmeas. 

O gênero é em geral definido em termos de ideias sobre traços de personalidade, 

masculina e feminina, e por tendências de comportamento que assume forças 

opostas. Tomadas como conjunto de traços e tendências, elas constituem a 

feminilidade e a masculinidade. A masculinidade costumeiramente inclui 

agressividade, lógica, frieza emocional e dominação, ao passo que a feminilidade é 

associada à paz, intuição, expressividade emocional e submissão (TELES, 2006, p. 

205). 

Historicamente, no âmbito da sociedade democrática, a desigualdade de gênero é um 

grave problema a ser superado. O acesso das mulheres ao processo de escolarização em 

todas as esferas é determinante do desenvolvimento de suas capacidades e potencialidades e 

precisa ser assegurado em todos os contextos geográficos e históricos da atualidade. 

Para Teles (2006), existe uma ênfase comum sobre masculinidade e feminilidade 

como fatores decisivos em explicar a desigualdade de gêneros e a opressão das mulheres. Há 

quem entenda que a opressão das mulheres não se baseia em diferenças de personalidade, 

mas na organização social baseada na patriarquia e suas instituições, variando da divisão do 

trabalho na família à natureza competitiva e exploradora do capitalismo. 

Conforme Corral (1997), gênero pode ser entendido como “[...] processos também 

moldados por escolhas individuais e por pressões situacionais compreensíveis somente no 

contexto social da interação social.” A partir dessa abordagem, linguagem e gênero deixam 
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de ser concebidos como sistemas monolíticos, para serem apreendidos como configurações 

complexas, múltiplas e heterogêneas. 

A palavra gênero é mais propriamente usada para referir um sistema de signos e 

símbolos denotando relações de poder e hierarquia entre os sexos. Pode também referir-se a 

relações de poder e modos de expressão no interior de relações do mesmo sexo. [...] É 

historicamente contingente e constantemente renegociado em relação a divisões culturais 

tais como status, classe e etnia (SCHIEBINGER, 2001). 

Se considerarmos as relações de como gênero como algo socialmente construído, é 

possível perceber uma série de particularidades socialmente tidas como “naturalmente” 

femininas ou masculinas relacionadas especialmente às relações de poder. Conforme Auad 

(2006, p. 19), as relações de poder tornam-se aparentemente “[...] naturais de tanto serem 

praticadas, contadas, repetidas e recontadas”. Tais características são na verdade, 

construídas, ao longo dos anos e dos séculos, segundo o modo como as relações entre o 

feminino e o masculino foram se engendrando socialmente.  

Enfim, pode-se afirmar que a grande contribuição, se olhar a realidade com as lentes 

de gênero, tem sido a ênfase nos aspectos de socialização de mulheres e homens com vistas 

à construção de espaços igualitários para ambos, buscando-se a igualdade de direitos e de 

condições de oportunidades, mas respeitando-se às diferenças (TELES, 2006). 

2.3.2.  Relações de Gênero e Educação Profissional 

Com relação à educação profissional e as relações de gênero, no Brasil nos anos de 

1930 a 1960, já existiam práticas educativas e pedagógicas, de organização curricular para 

escolas de ensino industrial e técnico, com conteúdos diferenciados para homens e mulheres. 

Aos homens era destinada uma educação pré-militar e às mulheres a prioridade de ensino era 

educação doméstica. Desta forma, delimitavam-se as fronteira e lugares específicos para 

homens e mulheres (CORRAL, 1997). 

Se analisarmos a histórica inserção das mulheres na educação formal, acreditamos 

que as condições para o acesso a esse direito atualmente tenham panorama diferenciado. A 

partir da Constituição Federal de 1988, a educação constitui-se direito de todos/as. No que se 

refere ao acesso, as mulheres hoje, numericamente, apresentam-se em vantagem sobre os 

homens. 
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Considerando que o século XXI possui como características a globalização e a 

emergência de uma nova sociedade chamada sociedade do conhecimento que é marcada por 

transformações sociais, incluindo a dinâmica das relações trabalhistas em função do gênero, 

surgem polêmicas relacionadas às políticas públicas e às condições do mercado de trabalho e 

oportunidades de trabalho e emprego para mulheres e homens, cenário em que as 

instituições de ensino assumem papel fundamental, pois estas são capazes de estimular 

comportamentos não sexistas através da educação. 

De acordo com IBGE-2016, “as estatísticas mais recentes sobre as mulheres 

brasileiras mostram que, cada vez mais, elas estão presentes no mercado de trabalho e com 

níveis de escolaridade mais elevados do que os homens, mas, continuam recebendo menores 

salários.” Outro fato importante a ser analisado é a inserção da mulher em algumas carreiras 

profissionais, pois, essa realidade ainda apresenta algumas desigualdades no acesso. 

O mercado de trabalho, na maioria das vezes adota configurações patriarcais onde a 

mulher precisa reproduzir no trabalho características consideradas importantes na vida 

doméstica reduzindo seu espaço de atuação. É atribuído às mulheres um rol de profissões 

onde seria possível empregar os atributos femininos em detrimento à várias atividades, 

geralmente com maior prestígio e poder de decisão, que não poderiam ser exercidas por elas, 

uma vez que precisavam de atributos próprios aos homens como racionalidade, 

agressividade e competitividade (NUNES, 2011, p. 23) 

Na maioria das vezes é atribuído um caráter secundário à mão-de-obra feminina e as 

atividades por elas desenvolvidas costumam ser uma extensão dos seus afazeres domésticos. 

As atividades remuneradas realizadas por mulheres em espaços públicos concentram-se em 

atividades informais, temporárias e precárias marcadas pela baixa remuneração, 

independente de seu grau de instrução ou formação profissional. 

Segundo Hirata (2003), a concepção da mulher como ajudadora da figura masculina 

desconsidera as competências, os conhecimentos empíricos e científicos femininos e 

representa um afunilamento das oportunidades de atuação e de carreira profissional. Quando 

esta opta em ampliar sua atuação aos espaços públicos, encontra dificuldades de inserção e 

mobilidade. 

 De acordo com Saffioti (2004), o imaginário de impossibilidade de superação das 

diferenças impostas pelas relações de gênero pode ser reforçado desde a educação recebida 

no seio familiar perpassando por todos os momentos de educação formal ou informal, onde 
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mulheres e homens recebem orientações diferentes em relação à conduta desejável na 

sociedade. 

Ainda segundo o autor citado acima, historicamente as mulheres foram “amputadas”, 

sobretudo no desenvolvimento e uso da razão e no exercício do poder. Elas são socializadas 

para desenvolver comportamentos dóceis, cordatos, apaziguadores. Os homens, ao contrário, 

foram estimulados a desenvolver condutas agressivas, perigosas, que revelem força e 

coragem.  

O cenário atual, vivenciado na maioria dos países, agride a humanidade com uma 

realidade de violência e privações que afetam a dignidade feminina. O pouco valor que se 

atribui a formação profissional e ao trabalho das mulheres requer uma solução, pois sua 

contribuição com o desenvolvimento social, humano e econômico é relevante e não pode ser 

ignorado e desvalorizado pelo conjunto da atual sociedade. 

O contexto amazônico, em particular o do Estado do Amazonas, necessita de estudos 

científicos que contribuam para ampliação do conhecimento desse fenômeno social: 

diferença de renda entre homens e mulheres, suas causas e repercussões no bem estar e 

qualidade de vida da população feminina. Por isso, políticas para promoção da igualdade de 

gênero, que reduzam as diferenças desfavoráveis nos indicadores de renda e qualidade de 

vida das mulheres, são urgentes. 

2.3.3. Educação Profissional e o Desenvolvimento Sustentável 

De acordo com Leff (2012), nas cidades e comunidades do Amazonas, as populações 

caracterizam-se pela diversidade de suas atividades produtivas, atributo que assegura sua 

sobrevivência, contanto que essa diversidade produtiva esteja relacionada com o padrão de 

necessidades e recursos disponíveis no local, ou seja, ao meio ambiente onde vivem. A 

maneira como é promovido o desenvolvimento sustentável desses povos adquire um caráter 

de extrema importância para o entendimento das questões sociais que se manifesta no 

cotidiano de uma sociedade. 

No entanto, quando falamos na contribuição da oferta de educação profissional no 

desenvolvimento sustentável do Amazonas, precisamos compreender os conceitos e a 

relação existente entre eles. A educação profissional trata-se de uma modalidade de 

educação que, além de formar profissionais com conhecimento técnico, devem estar 

preocupados também com a formação do cidadão em sua plenitude, visando contribuir para 
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o entendimento dos desafios da sociedade, buscando alternativas para a resolução dos 

impasses da atualidade. 

Já o desenvolvimento sustentável, pode ser conceituado como um desenvolvimento 

capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender 

as necessidades das futuras gerações. É um modelo de desenvolvimento que não esgota os 

recursos para o futuro. 

O desenvolvimento sustentável passou a ser a questão principal de política 

ambiental, somente, a partir da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Rio-92). A Organização das Nações Unidas, através do relatório Nosso 

Futuro Comum, publicado pela Comissão Mundial para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento em 1987 definiu desenvolvimento sustentável como sendo “aquele que 

busca as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

atender suas próprias necessidades”. (ONU, 1987) 

Desde aquela época esta definição ganhou inúmeras citações na literatura. Porém, 

mais tarde ela passou a ser interpretada em um sentido excessivamente amplo. Embora tenha 

esse momento como marco de sua conceituação, a noção de desenvolvimento sustentável 

representou uma evolução de conceitos anteriormente elaborados, sendo o inicial, o 

"ecodesenvolvimento", o qual vinha sendo defendido desde 1972, ano de realização da 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, em Estocolmo (SACHS, 2004, p. 

36). 

Segundo Veiga (2005, p. 189), posteriormente o ecodesenvolvimento começou a ser 

chamado de desenvolvimento sustentável, pois tais termos não significariam sinônimos. 

Enquanto um prezava pela compatibilidade, defendendo ser possível associar o crescimento 

econômico com a conservação ambiental, o outro trazia a ideia de incompatibilidade entre o 

crescimento econômico e a proteção ambiental. 

Compreendemos que o conceito de desenvolvimento sustentável não se limita apenas 

à noção de preservação dos recursos naturais. Para construir sociedades sustentáveis é 

necessário ter por princípio, a oferta de educação de qualidade em todos os níveis e 

modalidades, a equidade econômica, a justiça social, o incentivo à diversidade cultural e 

defesa do meio ambiente.  

Segundo Jacobi (2005), o entendimento que existe uma ligação entre pobreza e 

degradação ambiental, é uma das bases do conceito de desenvolvimento sustentável. A 
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promoção da melhoria da qualidade de vida das populações pobres, a evolução nas políticas 

de educação (de todos os níveis e modalidades), saúde, saneamento e combate à fome são 

tão importantes para as gerações futuras quanto à disponibilidade de recursos naturais. 

Portanto, pode-se afirmar que a preservação dos recursos naturais e o 

desenvolvimento sustentável é um direito indispensável para a manutenção da vida no 

planeta. Neste sentido, o artigo 225 da Constituição Federal Brasileira assegura a todos os 

seres humanos o direito e a proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como 

bem coletivo, indicando ainda a necessidade de preservação e sustentabilidade deste meio 

para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988). 

Quando falamos em desenvolvimento sustentável precisamos possuir uma visão 

holística de todas as suas dimensões (social, econômica e ambiental), sendo, de suma 

importância no contexto amazônico, aprofundarmos os estudos na sua dimensão ambiental, 

pois, na região amazônica muitas pessoas vivem às margens dos rios, e desenvolvem 

permanentemente uma estreita relação com o ambiente, a qual se manifesta numa intensa 

interação. Isso pode ser revelado em diversos aspectos do cotidiano em relação à 

conservação do solo, da água, da fauna e da flora que caracterizam a condição sociocultural 

das comunidades que ali residem (GUERRA; CUNHA (2007). 

Essa temática é altamente difundida pelos autores da área desde anos 70. Segundo 

Rattner (1999), para buscar a sustentabilidade ambiental deve-se compreender e respeitar as 

dinâmicas do meio ambiente, entender que o ser humano é apenas uma das partes deste 

ambiente e depende do meio que o cerca. 

De acordo com Foladori (2002), a dimensão ambiental do desenvolvimento 

sustentável é a que suscita menos controvérsias, uma vez que se refere a certo equilíbrio e à 

manutenção dos ecossistemas, conservação e manutenção genética, incluindo, também, a 

manutenção dos recursos abióticos e a integridade climática. Este conceito aborda a natureza 

externa ao ser humano e a concepção de que quanto mais modificações realizadas pelo 

homem na natureza menor sua sustentabilidade ecológica e quanto menor a interferência 

humana na natureza, maior sua sustentabilidade. 

Os autores Rattner (1999), defende esta concepção e sugere as seguintes ações que 

contribuem para a sustentabilidade ecológica:  

 Intensificação do uso dos recursos potenciais dos vários ecossistemas, com um 

mínimo de dano aos sistemas de sustentação da vida;  
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 Limitação do consumo de combustíveis fósseis e de outros recursos e produtos 

facilmente esgotáveis ou ambientalmente prejudiciais, substituindo-os por recursos 

ou produtos renováveis e/ou abundantes e ambientalmente inofensivos;  

 Redução do volume de resíduos e de poluição, por meio da conservação e reciclagem 

de energia e recursos;  

 Autolimitação do consumo material pelos países ricos e pelas camadas sociais 

privilegiadas em todo o mundo; 

 Intensificação da pesquisa de tecnologias limpas, com eficiente utilização dos 

recursos para promoção do desenvolvimento urbano, rural e industrial;  

 Definição de regras para proteção ambiental, concepção da máquina institucional, 

bem como escolha do conjunto de instrumentos econômicos, legais e administrativos 

necessários para assegurar o cumprimento destas regras estabelecidas.  

Desta forma, pode-se afirmar que, para ocorrer o desenvolvimento sustentável é 

preciso melhorar e controlar o uso dos recursos naturais, respeitando sua capacidade de 

renovação. Mas, para atingir esse objetivo é necessário que ocorra uma mudança de 

paradigma, para o desenvolvimento de práticas de cultivo e atividades extrativistas voltadas 

para os princípios da agroecologia. 

A agroecologia é uma ciência que possui em sua filosofia princípios como: o uso 

racional dos recursos naturais, a utilização de produtos orgânicos na manutenção das 

plantações e outros. Seus conhecimentos e metodologias contribuem para o 

desenvolvimento de uma agricultura ambientalmente adequada, produtiva, equitativa e 

economicamente viável, pois, através da aplicação dos seus princípios poderão ser superados 

os desafios da construção de uma agricultura sustentável. 

Segundo Altieri (2000), agroecologia é uma ciência que fornece os princípios 

ecológicos básicos para o estudo e tratamento de ecossistemas tanto produtivos quanto 

preservadores dos recursos naturais, e que sejam culturalmente sensíveis, socialmente justos 

e economicamente viáveis, proporcionando assim, um agroecossistema sustentável. A 

abordagem agroecológica da produção busca desenvolver agroecossistemas com uma 

dependência mínima de insumos agroquímicos e energéticos externos. 

Mas, para que isso aconteça é preciso ter acesso à informação e tecnologias, que 

podem ser adquiridas através do acesso a cursos de educação profissional voltados para a 
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área ambiental, que tenha como objetivo o equilíbrio e manutenção dos recursos naturais, 

visando o desenvolvimento sustentável da região amazônica. 

Conforme Oliveira (2003), a oferta de educação profissional pode contribuir 

imensamente com o desenvolvimento social, pois, os países em desenvolvimento necessitam 

de pessoas preparadas para o mercado de trabalho, que é regido por um modelo capitalista 

de desenvolvimento, que infelizmente visa apenas o crescimento econômico, não 

propiciando melhorias nas condições de vida da grande maioria da população e nem padrões 

adequados de exploração dos recursos naturais. 

As oportunidades sociais de educação e saúde complementam as oportunidades 

individuais de participação econômica, política, social, e estimulam as nossas iniciativas no 

sentido de superar privações. Como exemplos de privação de capacidades básicas o autor 

destaca: fome, invalidez física e mental, doença crônica, analfabetismo, etc. Também 

considera que fatores sociais e econômicos tais como educação, cuidados básicos de saúde e 

emprego seguro são importantes não tanto por si mesmos quanto por poder oferecer às 

pessoas a oportunidade de enfrentar o mundo com coragem e liberdade (SEN, 2000, p. 23). 

Para Manfredi (2003), diante da ausência desse modelo de desenvolvimento 

econômico sustentável próprio, pode-se afirmar que existe uma grande dificuldade para a 

implementação de políticas de Estado para atender as especificidades das diversas regiões e 

segmentos que constituem a sociedade brasileira. 

Segundo Sen (2000), apesar dessa dura realidade, existe outro tipo de sociedade que 

pode ser buscada. Uma sociedade que tenha o ser humano e suas relações com o meio-

ambiente e a natureza em geral como centro e na qual a tecnologia esteja submetida a uma 

racionalidade ética no lugar de estar a serviço exclusivo do mercado e do fortalecimento dos 

indicadores econômicos. 

De acordo com Gonçalves (2013), no Brasil a conferência das nações unidas sobre o 

meio ambiente e desenvolvimento (RIO 92/ECO 92/CÚPULA DA TERRRA), demonstrou 

claramente a responsabilidade e a necessidade da conciliação entre o desenvolvimento 

econômico, social e a utilização dos recursos naturais. Países em desenvolvimento, como é o 

caso do nosso país, necessitam de apoio financeiro e tecnológico para um novo modelo de 

desenvolvimento sustentável, que contribua para o equilíbrio entre tecnologia e o meio 

ambiente, visando à conquista da equidade e a justiça social.  
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A ausência de oportunidades e da promoção das capacidades de desenvolvimento 

laboral por meio do acesso a cursos de formação profissional no Amazonas contribui para 

históricos baixos níveis de renda familiar, aumento da degradação ambiental, o aumento da 

exclusão social e a baixa qualidade de vida de grande parte de sua população em muitos 

casos considerada abaixo da linha da pobreza (Portal ODM/ONU). 
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CAPÍTULO III 

DESCRIÇÃO METODOLOGICA 

Na sociedade contemporânea, o sistema capitalista vive um quadro de crise estrutural 

do capital o que leva as economias capitalistas a desenvolverem práticas destrutivas e de 

auto reprodução, afetando fortemente a relação homem/trabalho. De acordo com Oliveira 

(2009), o modelo neoliberal, com sua política de privatizações, prejudica o modelo social 

democrático que sustenta em vários países o Estado de bem-estar-social. 

Estes aspectos afetam diretamente o mundo do trabalho em várias dimensões 

(sociais, políticas, econômicas etc.), e justamente neste contexto o papel da educação 

profissional é representado como direito social de cidadania, que garante ao cidadão a 

equidade social, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e a sustentabilidade das 

populações. 

O estudo das relações entre educação, mundo do trabalho e cidadania é fundamental 

para o entendimento da estrutura das questões sociais da nossa sociedade atual, seja no 

âmbito global ou regional. 

Diante do exposto, a presente pesquisa teve como principal objetivo a avaliação do 

impacto do acesso à educação profissional na inclusão socioeconômica e desenvolvimento 

sustentável do Amazonas. Os demais objetivos da investigação foram: (i) associar a 

formação profissional recebida com a renda familiar dos participantes, (ii) analisar as 

percepções dos participantes sobre formação profissional, inserção socioeconômica, 

qualidade de vida e desenvolvimento sustentável do Amazonas e (iii) verificar possíveis 

diferenças de gênero associadas à educação profissional dos participantes da pesquisa. 

O enfoque metodológico escolhido para o desenvolvimento da pesquisa foi de 

abordagem qualitativa e quantitativa, pois, os mesmo nos permite uma maior abrangência 

sobre o tema, além de deixar os resultados mais confiáveis, trabalha com descrições e 

interpretações, com o objetivismo e com o subjetivismo, características que demonstram a 

riqueza de pontos de vistas a que se pode chegar à pesquisa. 

De acordo com Severino (2007), essa integração de dados na pesquisa qualitativa e 

quantitativa é importante, pois, permite que o pesquisador faça um cruzamento de suas 

conclusões de modo a ter maior confiança que seus dados não são produtos de um 

procedimento especifico ou de alguma situação particular.  
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A abordagem qualitativa diz respeito à tentativa de explicar em profundidade o 

significado e as características do resultado das informações. De acordo com Gil, (2009), na 

pesquisa qualitativa a preocupação do pesquisador não é com a representatividade numérica 

do grupo pesquisado, mas com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de 

uma organização, de uma instituição, de uma trajetória etc., para a autora os dados 

qualitativos consistem em descrições detalhadas de situações com o objetivo de 

compreender os indivíduos em seus próprios termos, dessa forma, esses dados não são 

padronizáveis como os dados quantitativos, obrigando o pesquisador a ter flexibilidade e 

criatividade no momento de coletá-los e analisá-los. 

Portanto, o trabalho com as abordagens qualitativa e quantitativa nos permite pensar 

os sujeitos e seus significados, bem como analisar mais detalhadamente aspectos profundos 

e interpretá-los, descrevendo e buscando compreender a complexidade do meio como um 

todo.  

3.1. Área de Estudo e Participantes da Pesquisa 

A Amazônia localiza-se ao norte da América do Sul, sendo formada pelos seguintes 

países: Brasil, com 68% do território amazônico; Peru 10%; Bolívia 10%; Colômbia 8%; 

Equador 2%; Venezuela 1% e Guianas 1%.  

O Bioma Amazônico é um dos mais importantes do mundo graças à sua rica 

biodiversidade e importância ambiental. Abrange uma área de 4,2 milhões de km² (49,3% do 

território nacional), representa aproximadamente 30% de todas as florestas tropicais 

remanescentes do mundo e detém grande parte da biodiversidade global (IBGE, 2014). 

Segundo Meirelles (2006), a Amazônia ocupa o maior conjunto de florestas tropicais 

do planeta. A região conhecida como Amazônia Continental ocupa 50% da superfície da 

América do Sul e abrange dez países: Colômbia, Bolívia, Equador, Guiana, Guiana 

Francesa, Suriname, Peru, Venezuela e Brasil (Figura 1). 
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Figura 1 - Amazônia Legal. 

Fonte: IBGE, 2014. 

A Amazônia Legal, que compreende a jurisdição brasileira, possui 59% da área total 

que abrange a totalidade de oito estados (Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, 

Rondônia, Roraima e Tocantins) e parte do Estado do Maranhão, totalizando 5 milhões de 

km². De acordo com Meirelles (2006), é uma região rica em biodiversidade, com paisagens 

que encantam a todos. No registro histórico, as primeiras ocupações da Amazônia brasileira 

datam de 1500 a 1840, iniciadas pelos espanhóis, mas completadas pelos portugueses. 

A história da Amazônia em geral e a do Estado do Amazonas em particular, foi 

marcada por projetos de desenvolvimento arquitetados muito distantes da realidade regional, 

visando interesses que não atendem as necessidades e peculiaridades da região. 

A região Amazônica desde o início de sua ocupação aos dias atuais possui 

participação efetiva no processo de mundialização do capitalismo, pois sempre foi lócus da 

expansão e reprodução do capital. A Amazônia é conhecida mundialmente por possuir um 

ambiente rico em sócio diversidade e biodiversidade. A Região abriga centenas de culturas e 

localidades ribeirinhas remanescentes de antigos seringais abandonados e comunidades 

indígenas que, ainda, em grande medida, são desconhecidos do ponto de vista de suas 

tradições, saberes ancestrais, modos de vida e produção econômica. 
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A formação populacional da Amazônia, assim como a brasileira, é repleta de 

características da miscigenação entre as diversas raças. Talvez devido à herança da 

colonização europeia, o brasileiro, e o povo amazônico, em particular, apresentam traços 

indígenas, o branco, o negro e o amarelo, como nenhum outro no mundo. Ribeirinhos, 

indígenas, seringueiros, garimpeiros, pescadores, operários e executivos fazem parte da 

população da região. 

A presente pesquisa teve como delimitação espacial o Estado do Amazonas, com 

foco nos municípios de Humaitá, Manaus, Manicoré, Benjamin Constant, Lábrea, Tabatinga, 

Tapauá, Apuí, Canutama. 

Participaram da pesquisa 1721 pessoas, que foram convidadas a participar da 

pesquisa de maneira aleatória e por conveniência, de forma voluntária e anonimamente. 

Todos habitantes de contextos metropolitanos, urbanos, rurais e ribeirinhos do Amazonas, 

do sexo feminino e do sexo masculino, com idades variando entre 18 e 87 anos.  

3.2. Procedimentos de coleta e tratamento dos dados 

Para atingir os objetivos propostos nesta pesquisa, os dados foram coletados, por 

meio de: (i) fontes oficiais de órgãos públicos responsáveis pelo levantamento de dados 

sociais e de desenvolvimento econômico (IBGE, ONU, IPEA, IDS, IDH e outros); (ii) base 

de dados primários do projeto de pesquisa: MAPEAMENTO DO CONTEXTO SÓCIO-

EDUCATIVO E AVALIAÇÃO DO BEM-ESTAR SUBJETIVO, BEM-ESTAR 

PSICOSSOCIAL, RESILIÊNCIA, OTIMISMO E ESPERANÇA DE POVOS E 

COMUNIDADES TRADICIONAIS DO AMAZONAS, ANALISANDO SEUS EFEITOS 

SOBRE O EXERCÍCIO DA CIDADANIA, CAAE: 12809813.8.0000.5020 aprovado em 09 

de maio de 2013, pelo Comitê de ética em Pesquisa da Universidade Federal do Amazonas – 

CEP/UFAM. Disponível no laboratório de avaliação psicopedagógica, educacional, 

histórico-cultural e social da Amazônia (LAPESAM), (MASCARENHAS, 2017).  

Os participantes responderam a instrumento próprio para levantamento de variáveis 

associadas ao tema (Questionário-ANEXO I); e (iii) para a classificação dos cursos de 

formação profissional na área ambiental, que contribuem para o desenvolvimento 

sustentável, foram utilizados o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do Ministério da 

Educação (BRASIL, 2016) e a tabela de áreas de conhecimento (CAPES, 2013). 

 



64 
 

3.3. Análise dos Dados 

Foram analisadas as estatísticas associadas, os aspectos sociodemográficos dos 

participantes, em especial ao acesso à: escolaridade formal, a educação profissional, a 

inclusão socioeconômica (medida por meio do indicador renda) a qualidade de vida (a partir 

da percepção dos participantes) e o desenvolvimento sustentável do Amazonas (a partir de 

cursos ofertados na área ambiental). 

Os dados quantitativos foram analisados com o auxílio do programa estatístico SPSS 

versão 15.0, utilizando estatística descritiva basicamente frequência dos itens de acordo com 

os objetivos da pesquisa. Os dados qualitativos foram analisados visando responder aos 

objetivos do estudo e à luz da literatura especializada da área. Também se recorreu à 

utilização da Anova (os testes Pearson e Anova Kruskal-Wallis), para a verificação do 

impacto estatístico dos itens associados à relação entre formação profissional e renda 

familiar; escolaridade - formação profissional - renda familiar - associados ao gênero. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após o levantamento bibliográfico e documental, foi possível obter informações 

relevantes sobre a pesquisa, que demonstrou a carência histórica de políticas públicas que 

favoreçam a ampliação da oferta de educação profissional que atenda as necessidades e 

especificidades dos habitantes do Amazonas. A prova disso é o fato de seus habitantes ainda 

nos dias atuais, necessitarem de serem reconhecidos como cidadãos brasileiros com direito a 

saneamento básico, habitação, educação, segurança, saúde, trabalho, renda dentre outros. 

A presente pesquisa foi realizada em municípios do estado do Amazonas, sendo 

21,9% de Humaitá, 19,7% de Manaus, 18,3% de Manicoré, 14,9% de Benjamin Constant, 

14,5% de Lábrea, 8,0% de Tabatinga, 0,1% de Tapauá, 0,1% de Apuí e 1,1% de Canutama. 

6,2% dos participantes não informaram o nome do município (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 - Quantidade de participantes por Município do Amazonas. 

Fonte: Resultados da Pesquisa – LAPESAM/UFAM, 2012-2017. 

Dos 24 locais onde foram coletados dados, além das sedes de municípios que 

integram a pesquisa, destacam-se comunidades ribeirinhas tradicionais como: Mirari, onde a 

sociedade de Humaitá habitou e mudou para o local atual por causa dos ataques de índios e 

alagação na época das cheias do rio., ―São Miguel, ―Bom futuro, ―Ilha do Tambaqui, 

―Barreira do Tambaqui, Flexal, ― Vila paraíso, ― Auxiliadora, ―Paraizinho, ―São 

Jorge, ―Beco Fabio Lucena e ―Santa Rosa. ―Também contribuíram com a pesquisa 
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integrantes de comunidades indígenas como ―Taboca, Igarapé preto, ―Marmelo, ― Vila 

Nova, Trakwá, ―Bela vista, ― Mafuí e ―Kampinho.  

Gênero e idade dos participantes da pesquisa.  

 Conforme o Gráfico 2 participaram da pesquisa 1721 pessoas, sendo (59,3%) do 

sexo feminino (39,8%) do sexo masculino. Com idades variando entre 18 e 87 anos, 

possuindo uma média de idade de 26 anos. Representando que 95,8% dos participantes estão 

na faixa de idade produtiva de plena atuação no mercado de trabalho.  

 

Gráfico 2 - Gênero dos participantes da pesquisa. 

Fonte: Resultados da Pesquisa – LAPESAM/UFAM, 2012-2017. 

 

Com relação à atuação no mercado de trabalho é possível afirmar que a maioria dos 

participantes da pesquisa enfrenta dificuldades principalmente nos municípios do interior. 

Segundo IBGE (2016), existe um grande déficit de trabalho formal e informal no Amazonas 

e na Região Norte quando comparados aos indicadores do Brasil. Este déficit mostra que é 

necessário haver melhoria nas condições e oportunidades de trabalho.  

O acesso ao trabalho significa uma melhoria no desenvolvimento humano. Atingir o 

nível ideal de trabalho requer esforços na busca por alternativas para alcançar as condições 

socioeconômicas necessárias, o reconhecimento da importância do trabalho, a inclusão 

social e a melhoria da qualidade de vida. 
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Estado civil dos participantes da pesquisa. 

Quanto ao estado civil dos participantes, 65,5% eram solteiros, 18,7% casados, 2,0 

divorciados, 12,9% encontrava-se em união estável e 0,9% eram viúvos (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 - Estado civil dos participantes da pesquisa. 

Fonte: Resultados da Pesquisa – LAPESAM/UFAM, 2012-2017. 

Possui filhos? Quantos?  

Como apresenta o Gráfico 4, quanto ao fato dos participantes possuírem filhos, 

46,5% responderam sim e 53,5% responderam não. Sendo que, o número de filhos varia de 

1 a 15 filhos.  

 

Gráfico 4 - Possui Filhos? 

Fonte: Resultados da Pesquisa – LAPESAM/UFAM, 2012-2017. 
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Todos na família possuem documentos pessoais? 

Com relação aos participantes possuírem documentos pessoais, 94,7% sim e 5,3% 

responderam que não (Gráfico 5). Dos que responderam não, afirmam ser devido ao fato de 

serem menores e não possuírem tanta urgência. 

 

Gráfico 5 - Todos na família possuem documentos pessoais? 

Fonte: Resultados da Pesquisa – LAPESAM/UFAM, 2012-2017. 

Tipos de habitação 

Conforme o gráfico 6, dos participantes da pesquisa 81,9% possuem casa própria. 

Enquanto 10,6% pagam aluguel e 7,5% dizem morar em casa cedida. 

 

Gráfico 6 - Tipo de habitação. 

Fonte: Resultados da Pesquisa – LAPESAM/UFAM, 2012-2017. 
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Tipo de construção 

Quanto ao tipo de construção, 44,7% responderam morar em casa de Alvenaria, 

43,7% em casa de Madeira e 11,6% Mista. 

 

Gráfico 7 - Tipo de construção. 

Fonte: Resultados da Pesquisa – LAPESAM/UFAM, 2012-2017. 

Banheiro interno e Sanitário interno  

Dos participantes da pesquisa 92,2% possuem banheiro interno e 7,3% não. Com 

relação ao sanitário interno 86,8% responderam que sim e 10,2% não. 

Possui água encanada?  

Dos participantes da pesquisa 86,8% responderam que sim e 13,2% que não. 

De onde vem a água para o consumo familiar? 

O ser humano precisa consumir cerca de 2 a 3 litros de água por dia. Essa água tem 

de apresentar características de qualidade que garantam a sua potabilidade, de modo a não 

constituir um veículo de doenças e poluentes, pois, nem toda a água que existe na natureza é 

própria para consumo. 

Os participantes da pesquisa responderam que a água para o consumo de suas 

famílias vem do rio 12,3%, de poços 40,1%, da chuva 4,9% e da companhia de 

abastecimento da prefeitura 42,7%. Os resultados obtidos são preocupantes, pois sabemos 

que a água constitui um recurso limitado, sendo, no entanto, indispensável e essencial. 
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Contudo, a qualidade da água para consumo tem, por isso, de ser objeto de cuidados 

permanentes e adequados. O consumidor tem o direito de receber, na torneira da sua casa, 

água em condições de ser consumida sem riscos, mas, infelizmente não é oque acontece nos 

contextos investigados. 

 

Gráfico 8 - De onde vem a água para o consumo familiar? 

Fonte: Resultados da Pesquisa – LAPESAM/UFAM, 2012-2017. 

Possui fossa? Se sim, que tipo? 

Dos participantes 77,8% responderam que sim e 22,2% não. Com relação ao tipo de 

fossa, 21,1% possuem fossa com tampa de madeira e 78,9% fossa asséptica em alvenaria. 

 

Gráfico 9 - Possui fossa? Se sim, que tipo? 

Fonte: Resultados da Pesquisa – LAPESAM/UFAM, 2012-2017. 
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Possui energia elétrica? Se sim, Nº de horas/dia 

Quando perguntados se possuem energia elétrica 98,1% dos participantes responderam que 

sim e 1,9% que não. Dos que responderam sim, 64,9% dos participantes possuem energia 

elétrica 24 horas por dia, que demonstra um cenário de melhoria de qualidade de vida. 

Escolaridade 

A oferta de educação básica de qualidade é um direito de todos os brasileiros e a 

oportunidade de acesso ao ensino superior também constitui um direito dos cidadãos. De 

acordo com BRASIL/IBGE (2015), a educação apresenta considerável impacto nas 

características socioeconômicas e demográficas da população. Diferentes níveis 

educacionais estão relacionados a diferentes hábitos de saúde, comportamentos 

reprodutivos, níveis salariais, escolhas religiosas, oportunidades de mobilidade social, 

formas de participação política, etc.  

O acesso à educação de qualidade e ao longo da vida é cada vez mais imprescindível 

para a inserção social. Porém, com relação ao nível de escolaridade, os participantes da 

pesquisa 2,0% nunca estudou, 12,1% possui o ensino fundamental incompleto, 6,8% o 

ensino fundamental completo, 16,0% o ensino médio incompleto, 22,2% o ensino médio 

completo, 35,0% o ensino superior incompleto, 3,9% o ensino superior completo e 2,1% 

pós-graduação.  

 

Gráfico 10 - Escolaridade. 

Fonte: Resultados da Pesquisa – LAPESAM/UFAM, 2012-2017. 
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Os resultados revelam que 36,9% dos participantes não concluíram a educação 

básica na ocasião da pesquisa e apenas 22,2% concluíram o ensino básico completo. Dos 

demais participantes da pesquisa, 35,5% não possuíam o ensino superior completo, 3,9% 

concluíram o ensino superior e apenas 2,1% possuíam pós-graduação. 

 

Gráfico 11 – Escolaridade (continuação). 

Fonte: Resultados da Pesquisa – LAPESAM/UFAM, 2012-2017. 

A análise dos dados demonstra um pequeno avanço nos indicadores de baixa 

escolaridade existentes na região amazônica. No entanto, esse avanço ainda está longe de ser 

considerado ideal diante do histórico de abandono, por parte de políticas públicas 

educacionais, no Estado do Amazonas. 

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 

2010), os municípios com os menores IDHs do Brasil, registram problemas estruturais como 

violência, apatia social e fraca governança. Dentre as soluções apontadas no relatório estaria 

o investimento em educação ampla de qualidade, pois, segundo os participantes, a educação 

não é isolada e exerce impacto na solução de problemas como desemprego, baixos salários, 

violência, consumo de drogas e desrespeito ao meio ambiente e, por outro lado, tendo uma 

ligação direta com a prevenção e solução de grande parte dos problemas vivenciados na 

sociedade. 

Portanto, podemos afirmar que o cenário educacional do Amazonas, historicamente, 

constrói a privação da liberdade de seus habitantes na medida em que não oportuniza ―os 
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processos que permitem a liberdade de ações e decisões como as oportunidades reais que as 

pessoas têm, dadas as suas circunstâncias pessoais e sociais (SEN, 2000, p. 32). 

Um ponto positivo a ser lembrado é o fato do estado do Amazonas ter instituído no 

ano 2000 a Universidade estadual, implantando cursos em diversos locais do interior e que 

no ano 2005 o governo federal por força do plano nacional de educação de 2001, implantou 

mais 5 campis universitário vinculados à UFAM em municípios do interior do estado dentre 

os quais foi realizada a pesquisa em 3 ( Manaus, Humaitá e Benjamin Constant). 

Os cursos de graduação informados pelos participantes foram: Administração, 

Ciências: biologia e química, Ciências Sociais, Biologia, Engenharia ambiental, Direito, 

Geografia, História, Gestão pública, Informática básica, Letras, Medicina, Letras e espanhol, 

Museologia, Pedagogia e Normal superior. 

Com relação à pós-graduação, os cursos realizados pelos participantes da pesquisa 

foram: Alfabetização, Psicopedagogia, Educação ambiental e sustentabilidade, Gestão em 

saúde, ginecologia e obstetrícia e Mestrado em mídias aplicadas à educação. No entanto, os 

resultados demonstra que as oportunidades de pós-graduação no cenário amazônico 

historicamente são escassas e limitadas o que sugere a necessidade de implantação de 

políticas afirmativas neste domínio de modo a contribuir no médio e longo prazo com a 

reversão dos indicadores atuais. 

Tem curso de formação profissional profissionalizante? Se sim, qual? 

A formação profissional, assim como a educação básica, é um direito de todos 

mesmo dos que não desejam ingressar no ensino superior. Com a análise dos dados da 

presente questão, foi possível verificar que 40,2% dos participantes possuem cursos 

profissionalizantes e 59,7% não possuem.  
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Gráfico 12 - Tem curso de formação profissional profissionalizante? 

Fonte: Resultados da Pesquisa – LAPESAM/UFAM, 2012-2017. 

A Constituição Federal Brasileira (1988) afirma, no caput do artigo 205, que a 

educação é direito de todos. A família e o Estado têm responsabilidade de promovê-la. Para 

isso, deve a educação ser incentivada e contar com a colaboração da sociedade, objetivando 

o pleno desenvolvimento das pessoas, preparando-as para o exercício da cidadania, para a 

qualificação ao trabalho, em síntese: para a vida. O artigo 214 do mandamento 

constitucional reforça a responsabilidade do Poder Público pela preparação das pessoas para 

o trabalho. Portanto, família, sociedade e Estado tem papel preponderante na educação geral 

e na educação profissional dos sujeitos-cidadãos. 

Tipos de cursos profissionalizantes dos participantes da pesquisa 

Quadro 1 - Tipos de cursos profissionalizantes dos participantes da pesquisa. 

Tipos de cursos Classificação dos cursos profissionalizantes 

Ambiente e saúde:      

Agente ambiental; Agente de saneamento; Agente de saúde; Agente do 

PREFOGO; Análises clínicas; Técnico em patologias clínicas; Técnico 

em meio ambiente; Técnico em enfermagem; Técnico em farmácia; 

Técnico em radiologia; Técnico especialista em urgência e emergência; 

Técnico imobiliza; Técnico em saúde bucal; Técnico em biodiagnóstico; 

Técnico em ortopedia; Técnico em nutrição; 

Controle e processos 

industriais: 

Técnico em mecânica; Técnico em desenho mecânico; Torneiro 

mecânico; Técnico em usinagem; Técnico em soldagem; Técnico em 

refrigeração; Técnico em serralheria; Técnico em pintura industrial; 
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Técnico em operação de máquinas; Mecânico de automóveis; Técnico em 

hidráulica; Técnico em manutenção de máquinas; Técnico em eletrônica; 

Técnico em eletricista industrial; Elétrica e mecânica básica; Bombeiro 

hidráulico; Técnico em assistência de celulares; Técnico em almoxarifado; 

Técnico em edificações; Técnico em transporte aquaviário;  

Produção industrial: Petróleo e gás. 

Militar 

 
Inspetor de aviação civil de operações; Segurança armada. 

Gestão e negócios 

 

Técnico de planejamento e controle de produção; Técnico em 

administração; Técnico em contabilidade; Gestão empresarial; Assistente 

jurídico; 

Informação e 

comunicação 

Técnico de informática; Técnico em computação e secretariado; Técnico 

em computação gráfica; Desenho técnico; Desenvolvimento de sistemas; 

Atendimento ao cliente; Recepcionista; Marketing; técnico em 

telecomunicação; 

Desenvolvimento 

educacional e social 

Artes; Artes visuais; Ciências e interpretação; Magistério; Magistério 

indígena; Inglês e Espanhol; 

Recursos naturais 

Técnico em agronegócio; Técnico em agropecuária; Técnico em produção 

agrícola e pecuária; Técnico florestal; Técnico em mineração; Técnico em 

telefonia. 

Habilitação 

profissional superior 
Normal superior; Pedagogia; Letras e Inglês. 

Estética Cabelereira; Manicure. 

Diversos 

Motorista; Operador de caixa; cozinheiro; merendeira; cozinha Brasil; 

Chocolateiro; Doces e salgados; Pedreiro; Encanador; Pintor; Pescador; 

Porteiro; Vigia; Produtor de farinha; Serralheiro; Soldador. 

Fonte: Elaboração própria baseada no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do Ministério da Educação 

(BRASIL, 2016). 

 

Os cursos profissionalizantes estão presentes em quase todo o território brasileiro 

devido à necessidade de suprir a demanda de mão de obra qualificada. No entanto, no estado 

do Amazonas, a oferta de educação profissional adequada às necessidades regionais é de 

extrema importância não só para preparar os indivíduos para o mercado de trabalho, mas 

também, para a promoção de um novo modelo de desenvolvimento e sustentabilidade do 

estado como um todo, não somente na capital, mas, também no interior, onde a demanda por 

cursos profissionalizantes adequados as especificidades locais é ainda maior (ROMANO et 

al., 2017).  
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A oportunidade de acesso à educação profissional de qualidade é essencial para a 

realização das metas pessoais e sociais dos indivíduos. Este é um dos motivos pelo qual o 

tema na pesquisa torna-se de suma relevância, pois, acreditamos que o Brasil tem condições 

de alcançar o objetivo nacional estabelecido na Constituição de 1988 de promover o 

desenvolvimento nacional e reduzir as desigualdades regionais, em especial a da Região 

Amazônica em comparação com as demais regiões do país. 

Com relação aos tipos de cursos profissionalizantes dos participantes da pesquisa, 

um fato importante a ser analisado, são os tipos de cursos profissionalizantes encontrados no 

estudo. Com a análise dos dados foi constatado que os cursos profissionalizantes dos 

participantes, de acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do Ministério da 

Educação (BRASIL, 2016) e a Tabela de Áreas de Conhecimento (CAPES, 2013), não são 

adequados à realidade do contexto amazônico, pois, a maioria dos cursos não são voltados 

para a área ambiental. 

Os cursos na área ambiental são voltados para a reflexão acerca dos problemas 

socioambientais com a finalidade de incentivar a análise e compreensão do meio ambiente. 

Proporcionando aos estudantes as ferramentas essenciais para a execução de técnicas e 

estratégias relacionadas ao ecossistema.  

Conforme Leff (2012), a área ambiental busca a compreensão do cenário ambiental 

como um todo, buscando formas técnicas, físicas e comportamentais de evitar e combater a 

poluição, a escassez de recursos e propor soluções tecnológicas e programas de preservação 

que respeitem populações, culturas tradicionais, fauna, flora, água, ar.  

No estado do Amazonas, a oferta de educação profissional adequada às necessidades 

regionais é de extrema importância não só para preparar os indivíduos para o mercado de 

trabalho, mas também, para a promoção de um novo modelo de desenvolvimento e 

sustentabilidade do estado como um todo, não somente na capital, mas, também no interior, 

onde a demanda por cursos profissionalizantes adequados as especificidades locais é ainda 

maior. 

O principal desafio do desenvolvimento sustentável, de uma determinada região, é a 

sinergia entre os aspectos ambientais, sociais e econômicos, que garantem a qualidade de 

vida das atuais e futuras gerações, bem como dos recursos naturais. Portanto, o acesso a 

cursos profissionalizantes voltados para a área ambiental no Estado do Amazonas é de suma 

importância, pois, contribui com a preservação dos recursos naturais e o desenvolvimento 
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sustentável que é um direito indispensável para a manutenção da vida no planeta, 

impactando em melhores condições para o setor produtivo, a qualidade de vida pessoal e 

familiar, contribuindo com a inclusão socioeconômica do Amazonas.  

Renda familiar 

Renda familiar é a soma dos rendimentos brutos de todos os componentes da família, 

sendo este um fator primordial para o aumento do crescimento econômico e 

consequentemente melhorando as condições de vida dos mesmos. Os dados obtidos 

demonstram que a renda familiar dos participantes não é adequada, pois, 28,2% 

responderam que não possuem renda fixa, 24,2% possuem até um SM, 25,2% de 1 a 2 SM, 

10,7% de 2 a 3 SM, 5,4% de 3 a 5 SM e 6,3% acima de 5 SM. 

 

Gráfico 13 - Renda familiar. 

Fonte: Resultados da Pesquisa – LAPESAM/UFAM, 2012-2017. 

De acordo com Pessoa (2000), as políticas de desenvolvimento baseadas em 

subsídios e acumulação de capital que foram adotadas no Brasil, na verdade, não são 

adequadas, pois a desigualdade de distribuição de renda entre os estados brasileiros 

observadas na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) demonstra claramente 

o descaso com a população, principalmente na região Norte, impactando diretamente na 

renda familiar dos brasileiros.  

No Estado do Amazonas, vivem populações tradicionais que habitam áreas onde 

retiram seu sustento ao longo dos tempos. Essas populações sobrevivem basicamente da 
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agricultura familiar, da pesca, do extrativismo da castanha, do açaí, do buriti, óleos vegetais 

dentre outros.  

Com o processo de colonização da Amazônia, e o atual cenário político e econômico 

vigente do país, as populações da capital e do interior do Amazonas vem enfrentando muitas 

dificuldades. Fato este, que contribui para várias formas de exploração desta população, 

atingindo fortemente o âmbito familiar, pois, muitas famílias não possuem renda familiar 

fixa, sobrevivendo de bicos e de programas de transferências de renda do governo federal. 

Recebe algum benefício do governo? Se sim, qual? 

Dos participantes 38,9% responderam sim e 61,1% responderam não. Sendo que 

85,1% dos que responderam sim, recebem bolsa família, 12,4% aposentadoria e 2,5% outros 

(auxílio pescador, bolsa verde, bolsa verde e floresta, pensão, projeto jovem cidadão, seguro 

desemprego). Com a análise dos dados é possível afirmar, que o contexto investigado 

apresenta a necessidade de ampliação das políticas públicas de programas de transferências 

de renda.  

 
 

Gráfico 14 - Recebe algum benefício do governo? Se sim, qual? 

Fonte: Resultados da Pesquisa – LAPESAM/UFAM, 2012-2017. 

No entanto, ainda não podemos afirmar à eficácia desses programas na redução dos 

problemas sociais no Brasil. Segundo Frigotto (2000), ainda existem divergências de 
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opiniões positivas e negativas a respeito da real eficácia dos programas de transferência de 

renda, pois a grande maioria não atende a demanda existente no país, e logo, faz-se 

necessário investigar o resultado da aplicação desses recursos na qualidade de vida, 

educação, saúde e na possibilidade da emancipação dessas famílias, principalmente porque 

não foram identificadas pesquisas similares aplicadas no estado do Amazonas. 

A renda familiar é suficiente para suprir as necessidades da família? 

Uma renda familiar adequada, que atenda a necessidade das famílias é de suma 

relevância para o bem estar das populações. Dos participantes da pesquisa 36,4% 

responderam sim, que sua renda familiar é suficiente para suprir as necessidades de sua 

família. Enquanto 30,6% responderam que não e 33,0% responderam em partes. 

 

Gráfico 15 - A renda familiar é suficiente para suprir as necessidades da família? 

Fonte: Resultados da Pesquisa – LAPESAM/UFAM, 2012-2017. 

Comentários  

P1- “Sim, a gente planta, pesca e caça para poder ter comida em casa”. 

P2- “Sim, da somente para suprir as necessidades básicas decido ao alto custo de 

vida e aluguel”. 

P3-“Não, é pouco, porque só dependemos da mãe pra sobreviver aqui em Humaitá”. 

P4- “Não, faltam muitas coisas, fazemos milagre, pois não ganho o suficiente”. 

P5- “Em partes, minha esposa trabalha com decoração festas para completar a 

renda”.  
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Acredita que suas oportunidades de escolaridade influenciaram sua condição 

econômica? 

A oportunidade de escolaridade é, sem dúvida, um fator determinante para aumentar 

a distribuição de renda, elevar o nível de remuneração dos salários e, sob uma perspectiva 

mais ampla contribuir com o crescimento econômico e social. O indicador econômico renda 

é determinante da qualidade de vida e da inclusão socioeconômica considerando sua 

pertinência para a satisfação das necessidades básicas de sobrevivência (SALVATO; 

FERREIRA; DUARTE, 2010). 

Com a análise dos dados foi possível constatar que 68,0% acreditam que suas 

oportunidades de escolaridade não influenciaram em sua condição econômica, 14,3% dos 

participantes responderam em partes e 17,8% responderam que sim. Sendo assim, os dados 

demonstram que, no contexto investigado existe a urgência de políticas de oferta de 

educação e qualificação profissional e programas de acesso ao crédito que contribuam para a 

inclusão socioeconômica dos habitantes da região.  

Diante dos resultados, pode-se afirmar que as oportunidades de escolaridade 

ofertadas aos participantes da pesquisa não contribuíram para a melhoria da condição 

econômica dos mesmos, pois, afirmam não possuírem emprego e nem alternativas para 

retirarem o seu sustento. Neste contexto em que a atualidade vem expondo novos desafios 

econômicos, sociais e políticos, precisamos, urgentemente, analisarmos a importância e a 

relevância do papel da educação. 

Comentários 

P1- “A educação é a base para tudo na vida”. 

P2- “A escolaridade é a porta para a independência financeira”. 

P3- “Acredito que se tivesse estudo teria mais oportunidade”.  

P4- “Atualmente não influencia por que não atuo profissionalmente, mas a partir do 

momento que começar exercer a profissão, minha vida será melhor em todos os quesitos”. 

P5- “Mesmo que estude muito, aqui a vida é difícil, meu trabalho não esta de acordo 

com o curso que fiz”. 

P6- “Não vejo melhoria alguma, tenho faculdade e ainda trabalho na roça”. 
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Deseja continuar os estudos? 

Dos participantes da pesquisa 92,1% responderam sim, 7,6% responderam não e 

0,3% em responderam em partes. Oque demonstra que a maioria da população investigada 

possui a esperança de melhorar a qualidade de vida através do acesso à educação.  

Comentários 

P1- “Sim, porque chegar ser algo na minha vida, etc”. 

P2- “Claro que sim, pois é nos estudos que está o meu futuro, já sou pobre ainda 

mais sem estudos não vou melhorar em nada”. 

P3- “Com certeza porque é uma das alternativas para poder se viver bem na 

sociedade contemporânea onde estamos”. 

Profissão 

Quadro 2 - Profissões dos participantes da pesquisa. 

Administrador, Assistente administrativo, Agente de endemias, Agente de saúde, Agente do 

PREFOGO, Agricultor (a), Merendeira, Pescador (a), Artesã, Atendente, Autônomo, 

Auxiliar de serviços gerais, Cozinheira, Babá, Balconista, Cacique, Militar, Motorista, 

Moto taxi, Operador de caixa, Operador de maquinas, Pastor, Pedagogo, Pedreiro, Pintor, 

Professor (a), Secretário Escolar, Secretário (a), Serviços gerais, Supervisora, Taxista, 

Tesoureira. Carpinteiro, Comerciante, Conferente, Coordenador administrativo, Diarista, 

Doméstica, Dona de Casa, Eletricista, Empregada, Enfermeira (o), Extrativista, Fiscal de 

limpeza, Freelance, Funcionário (a) público (a), Garimpeiro, Industriário, Jogador de 

futebol, Manicure, Mecânico, Operador de TV, Operador de Usina UTE, Artista plástico, 

Radialista, Recepcionista, Serrador, Servidor (a) Publico (a), Técnica de enfermagem, 

Vigia. 
Fonte: Elaboração própria baseada no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do Ministério da Educação 

(BRASIL, 2016). 

Atividade profissional  

As atividades profissionais dos participantes da pesquisa são: Administração, Agente 

de saúde, Funcionário Público, Agricultor, Pescador, Extrativista, Aposentado, Autônomo, 

Serviços Gerais, Diarista, Do Lar, Atendente, Estudante, Industriário, Pedagogo e Professor. 

A análise dos dados demonstra que apesar de alguns participantes possuírem cursos 

de educação profissional, muitos se encontram desempregados e os que possuem emprego, 

não trabalham na área do curso estudado, pois, o mercado de trabalho não atende a demanda 

de empregos necessários. Este resultado evidência o momento de crise política e econômica 

vivido pelo país.  
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De acordo com PNAD (2017), nos anos de 2016 para 2017, o contingente de pessoas 

com 15 a 29 anos que não trabalham nem estudam ou se qualificam cresceu 5,9%. O que nos 

remete a um cenário de políticas públicas insuficientes e ineficientes frente às necessidades 

do contexto amazônico. 

Os indicadores amazônicos e em especial do Estado do Amazonas de oferta de 

infraestrutura do sistema educacional público e privado configuram-se como historicamente 

precários impactando nos resultados de desenvolvimento humano e social ostentados nas 

estatísticas oficiais.  

Correlação de Pearson entre perguntas relacionadas a formação profissional 

profissionalizante e a renda familiar, Amazonas 2012-2017 

Os resultados apontam uma associação significativa entre formação profissional 

profissionalizante e renda familiar com valores de – 0,105, onde o p-valor < 0,01 (Tabela 1). 

Demonstrando que quanto maior o acesso dos participantes a cursos de formação 

profissional profissionalizante, maior é a renda familiar dos mesmos. 

Tabela 1 - Correlação de Pearson entre perguntas relacionadas a formação profissional profissionalizante e a 

renda familiar, Amazonas 2012-2017. 

 
  

Tem curso de formação 

profissional 

profissionalizante? 

Renda 

familiar 

Tem curso de formação 

profissional 

profissionalizante? 

Correlação de Pearson 1,00 -0,105
** 

Sig. (bilateral) - 0,00 

N 1174,00 1110,00 

Renda familiar 

Correlação de Pearson -0,105
**

 1,00 

Sig. (bilateral) 0,00 - 

N 1110,00 1612,00 

** Correlação significativa ao nível de 1% de probabilidade (bilateral). 

 

Segundo Gentili (2001), o aumento do nível de formação profissional da população 

pobre é considerado de fundamental importância para a redução da desigualdade de renda no 

Brasil. Um problema grave a ser enfrentado pelo país é a desigualdade de oportunidade 

educacional que, ao dificultar o acesso da população mais pobre a níveis elevados de 

educação e profissionalização, não só restringe a expansão do ensino, como também gera 

heterogeneidade educacional. 

Historicamente o cenário educacional do Amazonas, contribui com a privação da 

liberdade de seus habitantes na medida em que não oportuniza ―os processos que permitem 
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a liberdade de ações e decisões, como as oportunidades reais que as pessoas têm, dadas as 

suas circunstâncias pessoais e sociais.  

A carência de oportunidade de educação profissional (formação, capacitação, 

qualificação e habilitação) de qualidade, gera a privação do desenvolvimento das 

capacidades básicas de realização pessoal e consequentemente priva a pessoa da liberdade 

de ser na medida de seu potencial de realização pessoal e profissional impactando na 

qualidade de vida familiar e social.  

Nesta perspectiva, também podemos afirmar, que grande parte da população do 

Amazonas, de acordo com os Indicadores de Desenvolvimento Social (IDS), registrados no 

Estado por organismos nacionais e internacionais, pode ser considerada privada de sua 

liberdade de realização pessoal e social, o que certamente exerce impacto sobre o bem-estar, 

o exercício da cidadania e a inclusão socioeconômica, como a pesquisa demonstra. 

Associação entre gênero com escolaridade, curso de formação profissional 

profissionalizante e renda familiar (Teste Kruskal-wallis) 

A análise dos dados constatou a existência de associação entre gênero-escolaridade, 

gênero-tem curso de formação profissional profissionalizante e gênero-renda familiar, pois 

existe significância assintótica onde o p-valor < 0,01 (Tabela 2). O que nos leva a 

constatação de que a desigualdade de gênero é um grande desafio a ser enfrentado, pois seus 

ideais também são determinantes de indicadores de qualidade de vida, exercício da 

cidadania e inclusão socioeconômica. 

Tabela 2 - Associação entre gênero com escolaridade, curso de formação profissional profissionalizante e 

renda familiar (Teste Kruskal-Wallis). 

 
Escolaridade 

Tem curso de formação 

profissional 

profissionalizante? 

Renda familiar 

Qui-quadrado 15,92 17,41 12,34 

gl 1,00 1,00 1,00 

Sig. assintótica 0,00 0,00 0,00 

Teste de Kruskal-Wallis a 1% de probabilidade. 

Com a análise dos dados foi possível constatar que as mulheres participantes da 

pesquisa, mesmo possuindo maior nível de escolaridade e mais cursos de formação 

profissional profissionalizante do que os homens, continuam com a renda familiar inferior à 

dos homens que participaram da pesquisa. 
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No entanto, essa realidade não é só no contexto pesquisado, pois, segundo dados do 

IBGE (2016), as mulheres estudam mais e ganham 23,5% menos que os homens no Brasil. 

Mesmo obtendo a maioria dos diplomas de curso superior no Brasil, a população feminina 

ainda ganha menos, ocupa menos cargos de chefia e passa mais tempo cuidando de pessoas 

ou de afazeres domésticos do que os homens.  

O fenômeno replica evidencias históricas de desigualdade de tratamento desfavorável 

da sociedade com relação às mulheres na economia. Embora realizem as mesmas tarefas e, 

muitas vezes, atividades de maior complexidade e importância, as mulheres recebem 

pagamento inferior ao dos colegas do sexo masculino, e no caso do Amazonas, no âmbito 

desta pesquisa, a renda familiar dos participantes do sexo feminino é menor que a renda 

familiar dos participantes do sexo masculino. O que exerce impacto negativo sobre o 

exercício da cidadania e a inclusão socioeconômica das mulheres no Amazonas. 

Para Brandão (1997), a sociedade precisa respeitar a alteridade feminina como 

condição sem a qual não será possível o cumprimento no âmbito social, do verdadeiro 

significado da igualdade homem-mulher. Não é a igualdade que se concretiza na eterna 

repetição dos mesmos modelos de masculino e feminino. Em outras palavras, não é uma 

igualdade que anula a distinção entre os sexos, ou considera o masculino como protótipo 

humano. Ao contrário, reconhece a igualdade como indispensável para possibilitar a 

reciprocidade entre mulheres e homens. 

Diante disso, é possível afirmar que existe a necessidade de consolidação de políticas 

públicas voltadas para o empoderamento das mulheres, visando à superação do 

empobrecimento, da marginalização social e política da condição feminina no Brasil e em 

particular no contexto Amazônico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO 

A função da educação profissional, sem dúvida é de grande relevância na sociedade 

contemporânea, não só pela formação dos indivíduos, mas também pela inclusão dos 

mesmos no processo produtivo do sistema social, ou seja, a oportunidade de acesso a 

formação profissional pode contribuir para a inclusão do grupo de pessoas que encontram-se 

marginalizadas, como desempregados e pessoas que não tem acesso à saúde, lazer, 

conhecimento e outros componentes da cidadania. 

Infelizmente pode-se afirmar que educação profissional no Brasil tem sido mais um 

meio de fortalecimento dos interesses capitalistas e vem se expandindo cada vez mais, no 

sentido de formar indivíduos ajustados à nova realidade produtiva, fortalecendo, dessa 

forma, o processo de discriminação, a competitividade e o individualismo. 

De acordo com os indicadores oficiais, podemos afirmar que para grande parte dos 

habitantes da Amazônia, inclusive do Estado do Amazonas, embora tenham sido registrados 

importantes avanços nas últimas décadas na criação e implantação de políticas públicas nas 

áreas de educação e mercado de trabalho, ainda existe um elevado percentual da população 

que não tem acesso a essas políticas e ainda vivem em condições de pobreza, indigência e 

infelizmente abaixo da indigência na rica e cobiçada Amazônia (ONU, ODM/Amazonas, 

2015).  

O principal objetivo desta pesquisa foi à avaliação do impacto do acesso à educação 

profissional na inclusão socioeconômica e desenvolvimento sustentável do amazonas, 

analisando possíveis diferenças de gênero.  

Após a análise dos dados, foi possível concluir que quanto maior o acesso dos 

participantes da pesquisa a cursos de formação profissional profissionalizante, maior foi à 

renda familiar dos mesmos, ou seja, a formação profissional adquirida exerce impacto 

positivo na inserção socioeconômica e qualidade de vida dos indivíduos. O que sugere a 

necessidade de ampliação da oferta de educação profissional no contexto pesquisado. 

Segundo Meirelles (2006), a oferta de educação profissional pode contribuir, de fato, 

na redução das desigualdades sociais, somente se, tomarem as necessárias políticas ativas e 

efetivas de financiamento e desenvolvimento da educação, e consequentemente geração de 

renda para as populações. 
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No que se refere à percepção dos participantes sobre formação profissional, inserção 

socioeconômica e qualidade de vida, em seus comentários, os mesmos expressaram 

concepções e crenças de que existe uma relação direta entre o nível de formação profissional 

e melhores oportunidades de emprego e salários, sendo enfatizado também que pessoas com 

baixos níveis de escolaridade ficam mais propensas ao desemprego e menos qualidade de 

vida. 

Foi possível verificar que dentre as percepções aportadas, é evidente o efeito que a 

falta de oportunidade de formação profissional, pode exercer sobre a qualidade de vida e 

inclusão socioeconômica dos participantes do estudo. As informações reveladas comprovam 

a hipótese da pesquisa que associa os baixos níveis de IDH e IDS da região a carência 

histórica de formação profissional no cenário amazônico. A oferta de educação profissional 

no contexto pesquisado pode ser considerada escassa e limitada, no sentido do atendimento 

das necessidades e especificidades da região.  

Com relação à contribuição da educação profissional para o desenvolvimento 

sustentável do contexto pesquisado, foi constatado a carência de cursos de educação 

profissional na área ambiental, que é um fato preocupante, dada a sua  importância para o 

desenvolvimento sustentável no Amazonas. O que sugere a urgência de implantação de 

políticas públicas educacionais voltadas para o atendimento dessas necessidades.  

Segundo Mendonça (2001), a implantação de políticas públicas de educação 

profissional que promovam efetivamente o desenvolvimento, a melhoria da qualidade de 

vida e a sustentabilidade na região amazônica são sem dúvida um dos grandes desafios a 

serem enfrentados por toda a sociedade. Se considerarmos que a degradação ambiental e a 

vulnerabilidade de populações no Amazonas como resultado de um processo social, 

determinado pelo modo como a sociedade se apropria dos recursos naturais, observamos que 

as mudanças necessárias para o desenvolvimento só irão ocorrer frente a novos 

comportamentos e novos processos sociais. 

Outro aspecto importante verificado neste estudo foram as possíveis diferenças de 

gênero associadas à educação profissional.  A pesquisa constatou diferença de renda familiar 

favorável aos participantes do sexo masculino, mesmo as mulheres possuindo maior nível 

escolaridade e de educação profissional, as mesmas possuem uma renda familiar menor que 

a dos homens, evidenciando a desigualdade de renda entre homens e mulheres no 

Amazonas.  
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A continuidade de pesquisas e estudos na área poderá aportar novos conhecimentos 

científicos que possam apoiar a tomada de decisões em termos de políticas públicas podendo 

favorecer a promoção da igualdade de gênero no Amazonas, em especial no que se refere à 

renda familiar de famílias chefiadas por mulheres. 

Por fim, a educação profissional no contexto amazônico necessita de uma 

reconfiguração das políticas públicas da área, pois as mesmas demonstram ser ineficazes e 

insuficientes diante dos desafios da sociedade atual. A educação profissional pode exercer 

impacto determinante sobre as oportunidades de trabalho e renda em qualquer contexto 

social, podendo influenciar diretamente na qualidade de vida e no desenvolvimento 

sustentável de uma região. Contudo, foi possível observar que o tema pesquisado é pouco 

discutido e necessita de mais estudos na área para assim conhecermos melhor a problemática 

no contexto amazônico. 

A formação profissional exerce impacto determinante sobre as oportunidades de 

trabalho emprego e renda em qualquer contexto social. Tais fatores influenciam diretamente 

nas condições de vida e inserção socioeconômica das pessoas. A ausência de oportunidades 

e da promoção das capacidades de desenvolvimento laboral por meio do acesso a cursos de 

formação profissional no Amazonas contribui para históricos baixos níveis de renda 

familiar, o aumento da exclusão social e a baixa qualidade de vida de grande parte de sua 

população em muitos casos considerada abaixo da linha da pobreza numa condição de 

subcidadania que desafia as lideranças sociais compromissadas com os ideais de igualdade e 

fraternidade estabelecidos pela Nação Brasileira e os organismos internacionais (Portal 

ODM/ONU- 2018). 
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ANEXO 

 

 

 
UFAM-IEAA- Coordenação de Pedagogia - LAPESAM, Pesquisa CNPq/ Universal 

2011 e  PRONEM – FAPEAM 2013-2015 
 

CADERNO DE INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

Dimensão I 

DIAGNÓSTICO DE VARIÁVEIS EDUCACIONAIS E PSICOSSOCIAIS ASSOCIADAS AO BEM-ESTAR 

SUBJETIVO SATISFAÇÃO COM A VIDA, ESPERANÇA, OTIMISMO, RESILIÊNCIA, FELICIDADE, SAÚDE 

E REPRESENTAÇÕES SOBRE O MEIO AMBIENTE, CIDADANIA E INCLUSÃO SÓCIO ECONÔMICA 

Apresentação 

Estamos realizando uma pesquisa no domínio da Educação com interfaces com a Psicologia, Sociologia, Ambiente, 

Ecologia, Saúde e Cultura. O objetivo é analisar os efeitos das dimensões em um estudo multidisciplinar e 

interdisciplinar ponderando sobre os efeitos das dimensões estudas sobre o exercício da cidadania, a qualidade de 

vida e a inserção socioeconômica das comunidades do Amazonas que integram a pesquisa. Neste caderno 

apresentamos 5 blocos de questões. As questões abordam sobre informações sociodemograficas e econômicas, 

aspectos ecológicos e ambientais, aspectos psicológicos de bem estar e  qualidade de vida. 

Pesquisadora responsável: Suely Aparecida do Nascimento Mascarenhas, Coordenadora-UFAM 

Pesquisadores colaboradores: Rosenir de Souza Lira- UFAM- Renilda Aparecida Costa/ UFAM - Cristian Farias 

Martins/UFAM - Iolete Ribeiro da Silva/UFAM - Fabiana Soares Fernandes/UFAM- Denise Duran Machado 

Gutierrez/ UFAM- Heron Salazar Costa/UFAM - Antônio Roazzi – UFPE/UFAM - José Luís Pais Ribeiro – 

UP/Portugal - Luís Sérgio Vieira – Univ. do Algarve/ Portugal - Gloria Fariñas Leon – Univ. de Havana/ Cuba - 

Lídia  Rochedo Ferraz/ UFAM/Manaus - Tânia Suely Azevedo Brasileiro/UFOPA/Santarém – Leilane Machado 

/UFAM- Gisele Cristina Resende da Silva. 

 

Técnicos: Adriela Marchi/UFAM - Elaine Loeblin – IFRO - Camila Menezes-UFAM – Edinelza Sarmento/UFAM  

 

Estudantes: Patrícia Souza - Juliana da Silva - Lerkiane de Morais - Mayla Peluso - Tatiana Gonçalves das Chagas 

– Juliane Dias/ UFAM. 

 

Colaboradora: Tatiane de Aguiar Romano. 

 

Bloco I – Dados sociodemográficos 

Identificação:  

1.Município: _________________Localidade:__________________ Data:_____/____/____ 

2.Gênero (   ) Feminino  (   ) Masculino  Idade: ________ Ocupação:________________  

3.Etnia/cor: (    ) Branca (     )Negra (  ) Indígena (    ) Outra. Qual? ___________ 

4.Estado civil: (   ) Solteiro/a   (    ) Casado/a (   ) Divorciado/a (   ) União estável  (   ) Viúvo/a 

4.1. Quem mora na casa da família? (  ) pai (    )mãe  (    ) pai e filhos (   ) mãe e filhos  (   ) tios  (   ) primos (    ) 

irmãos  (   ) avós  (  ) irmãos (    ) Padrastro  (     ) madrasta . Algum comentário?___________________ 

5.Tem filhos? (   ) Sim  (   ) Não.  5.1.Se sim, quantos?____________  5.2.Todos na família possuem documentos 

pessoais?  (   ) S  (   ) N. Comente:________________________ 

6.Habitação: (    ) casa própria  (   ) alugada  (    ) cedida 

7.Tipo de construção: (   ) alvenaria  (   ) madeira (   ) Mista. 7.1 .Nº de cômodos:______ 
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8.Possui água encanada? (    ) sim    (    ) não.  

9.De onde vem a água para o consumo familiar? (   ) Rio (   )  Poço  (    ) Chuva (   ) Companhia de abastecimento da 

prefeitura 

10.Possui fossa? (   ) Não   (   ) sim.  

10.1.Se sim tipo? (   ) fossa negra   (   ) fossa asséptica   

11.Possui energia elétrica?  (   ) sim (   ) não.  

11.1.Se sim, nº de horas/dia______ 

12.Escolaridade: (  ) sem estudos - (   ) ensino fundamental incompleto  (   ) ensino fundamental completo  (   ) ensino 

médio incompleto  (   ) ensino médio completo  (   ) ensino superior incompleto  (  ) ensino superior completo (   ) Pós 

- graduação. Curso:______________ 

13. Tem curso de formação profissional profissionalizante:  (   ) sim  (   ) não.  

13.1.Se sim. Qual__________________ 

14.Renda familiar: (   ) sem renda fixa  ( ) até um SM  (  ) 1 a 2 SM  (   ) 2 a 3 SM (  ) 3 a 5 SM  (   ) acima de 5 SM 

14.1.Recebe algum tipo de benefício do governo ?  (    ) sim  (    ) Não. Se sim Qual? (    ) Bolsa família (   ) 

Aposentadoria (    ) Outros: 

15.A renda familiar é suficiente para suprir as necessidades da família? (   ) não  (   ) em parte  (   ) sim. 

Comente:_________________________________ 

16.Acredita que suas oportunidades de escolaridade influenciaram sua condição econômica?  (   ) não (   ) em parte  (   

) sim. Comentário:_____________________________________________________ 

17.Deseja continuar os estudos?  (    ) sim   (   ) Não. Comentário:_______________________________ 

 

Observação:  

Foi utilizado apenas os dados do bloco I nesta pesquisa. 

 

 

 

 


