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Um dos efeitos fundamentais da escola é a 

manipulação de aspirações. A escola, sempre 

se esquece disto, não é simplesmente um 

lugar onde se aprende coisas, saberes, 

técnicas, etc.:  é também uma instituição que 

concede títulos, isto é, direitos e, ao mesmo 

tempo, confere aspirações (BOURDIEU, 

1983.p.115). 
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RESUMO 
 

O relato de pesquisa aqui apresentado está centrado na análise documental de 

um guia curricular produzido na década de 1970 pela Coordenadoria de 

Estudos e Normas Pedagógicas (CENP), órgão ligado á Secretaria de Estado 

de Educação de São Paulo (SEESP), para a atividade Programa de Informação 

Profissional (PIP). Essa atividade foi obrigatória para os primeiros anos do 

então 2º grau nas escolas públicas estaduais de São Paulo, no período entre 

1977 e 1982. Para essa análise foram considerados autores que tratam da 

relação entre a escola e a seleção de conteúdos culturais (Gimeno Sacristán e 

Forquin) como também autores que tratam do tema da orientação e informação 

profissional – temas específicos da atividade PIP – a partir de uma perspectiva 

crítica (Ferretti e Pimenta). O objetivo desse trabalho é o de verificar por meio 

da análise da legislação e  principalmente, do material existente – o guia 

curricular “Programas de Informação Profissional como componente curricular 

do ensino de 2º grau”, desenvolvido pela CENP para a Secretaria de Educação 

do Estado de São Paulo, como a informação profissional foi apresentada à 

comunidade escolar, tomando como indicadores a seleção de conteúdos sobre 

o assunto, a definição de objetivos, a proposição de atividades e as referências 

bibliográficas, tendo em vista o momento político e social em que se 

encontrava o Brasil, a  partir do recorte temporal – 1978-1982 – anos em que a 

atividade fez parte dos currículos do ensino de 2º grau . Os resultados 

permitem não só compreender a proposta sob análise e sua trajetória no 

sistema escolar paulista, mas também fornecem elementos para compreensão 

da atividade de orientação profissional na escola atual.  

 

 
Palavras chaves: Ensino Médio; Orientação Profissional; Informação   

           Profissional; Alterações Curriculares.



ABSTRACT 
LOBO, Stella Maris Alvares. 2005. Program of professional information: an 
activity of professional orientation in school. Analysis of a curricular guide. 
Master’s Thesis, Program of post-graduated studies in Education: History, 
Politics, Society of Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 

 
 
 
The research report here presented is focused on the documental analysis of a 

curricular guide produced in the 70s by the Coordination of Studies and 

Pedagogical Norms (CENP – Coordenadoria de Estudos e Normas 

Pedagógicas), organ connected to the State Bureau of São Paulo Education 

(SEESP – Secretaria de Estado de Educação de São Paulo) to the activity 

entitled as Program of Professional Information (PIP – Programa de Informação 

Profissional). It had been a compulsory activity from 1977 to 1982 for the first 

grades of what we used to call Secondary School (2º grau) in São Paulo state 

public schools. For this analysis, we have considered authors who deal with the 

relation between the school and the selection of cultural contents (Gimeno 

Sacristán and Forquin) and also authors who deal with the theme of the 

professional choice and information – specific themes of the PIP activity – from 

a critical perspective (Ferretti and Pimenta). 

 The aim of this research is to verify, by means of the analysis of the 

legislation and, mainly of the existent material – the curricular guide “Programs 

of Professional Information as curricular component of the Secondary School 

Teaching”, how the professional information had been presented to the school 

community, taking as indicators the selection of contents about the subject, the 

definition of goals, the proposition of activities and the bibliographical 

references, considering the Brazilian social political environment, from 1978 to 

1982 – years in which the activity had been part of the Secondary School 

teaching curricula. The results allow us not only to comprehend the analyzed 

proposal and its course in São Paulo school system, but also to provide 

elements to the comprehension of the activity of professional orientation in the 

current school. 

 

Keywords:  Secondary School; Professional Orientation; Professional  
                     Information; Curricular alterations.  
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INTRODUÇÃO  
 

Escolher um objeto para elaboração de uma pesquisa de dissertação 

implica, ao pesquisador, possuir alguma familiaridade com o tema.  Esta 

premissa, contudo, não significa que a tarefa se torne menos árdua.  Com esta 

pesquisa não foi diferente.  

Atuando há vários anos na área de Orientação Profissional, uma 

questão recorrente se fazia presente em minhas atividades:  Qual o motivo da 

escola não possuir em sua grade curricular uma disciplina que permita orientar 

os alunos a definir uma ocupação produtiva?  Afinal, é em seu interior que se 

iniciam algum dos mecanismos que os acompanharão na vida profissional  

adulta,  como por exemplo:  a competitividade nas relações entre pares, a 

aquisição de aspirações e a valorização dos bens simbólicos.   Esta questão  

foi objeto de várias investigações anteriores a pesquisa aqui relatada. E foi por 

intermédio dela que se iniciou este trabalho. 

O século XXI está marcado por grandes alterações nos conceitos a 

respeito da relação homem-trabalho. O “capitalismo pesado” (BAUMAN, 2000) 

do século XX,  dotado de certezas inquestionáveis como a  estabilidade do 

trabalho e as rígidas definições profissionais, que desenhavam no imaginário 

social a possibilidade de um futuro seguro,  cede espaço a um ”capitalismo  

flexível”. A idéia de flexibilidade está ancorada na leveza e na mobilidade.  

Conforme o  autor: 

 
‘Flexibilidade‘ é o slogan  do dia, e quando aplicado ao mercado de 
trabalho augura o fim do ‘emprego como o conhecemos’ anunciando em 
seu lugar   o advento do trabalho por contratos de curto prazo, ou sem 
contratos, posições sem cobertura previdenciária, mas com cláusulas 
‘até nova ordem’. A vida de trabalho está saturada de incertezas (p. 
169). 
 

Segundo Sennett (2001, p.73) a capacidade de desprender-se do 

próprio passado, aliada  a uma confiança em aceitar a fragmentação, são dois 

traços de caráter que surgem nos indivíduos que se sentem à vontade no novo 

capitalismo... 
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São traços que encorajam a espontaneidade [mas] se tornam mais 
autodestrutivos para os que trabalham mais embaixo no regime flexível. 
Os três elementos do sistema de poder flexível1 corroem o caráter de 
empregados mais comuns que tentam jogar segundo as mesmas 
regras. 

 

É nesse cenário de flexibilidade, repleto de incertezas, que o jovem 

brasileiro busca inserção social por meio de uma ocupação remunerada. 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em vigor (Lei 

9394/96), proporciona uma abertura para que este tema seja  integrado aos 

currículos, mas a escola pública brasileira pouco faz para contribuir com esse 

processo. Tanto, que uma das propostas da última  Conferência Nacional da 

Juventude, ocorrida em Brasília em junho de 2004, foi a de se instituir a  

“obrigatoriedade de orientação vocacional no ensino médio” (KORMANN, 

2004). 

 Vê-se, pela denominação escolhida pelos jovens, que é grande a 

confusão nesse campo. O termo orientação vocacional sugere um dom, 

aptidão ou habilidade inata,  pressupondo que os indivíduos já os trazem como 

atributos de nascença. Um dos papéis da  educação escolar seria descobri-los, 

cabendo a cada um  desenvolvê-los da melhor forma possível.  

A denominação orientação vocacional, apesar de ainda ser largamente 

utilizada, expressa  ideais liberais de sociedades organizadas sob as regras de 

um capitalismo pesado, em vias de extinção. E, se este modelo mascarava  

contradições e conflitos, imputava certezas que não encontram eco na 

sociedade atual. 

  A orientação vocacional por não expressar contradições, pressupõe 

uma sociedade de pleno emprego, distante da realidade presente no 

capitalismo flexível e, seu intuito primordial,  é adequar o indivíduo – como mão 

de obra – ao mundo do trabalho. A frase de Parsons (1909): “O homem certo 

para o lugar certo”2 expressa claramente esse objetivo. Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – Trabalho e Consumo elucidam a visão de homem 

presente na orientação vocacional. Segundo essa visão... 

                                            
1 Segundo Sennett (2001, p. 54) os três elementos do sistema flexível são: “[...] a reinvenção 
descontínua de instituições; especialização flexível de produção e concentração de poder sem 
centralização”. 
2 “The right man for the right place” (Parsons, 1909). 
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O indivíduo que ‘se dá bem na vida’ é aquele que localiza claramente 
sua ‘vocação’ e se esforça para desenvolvê-la e torná-la uma habilidade 
a ser oferecida no mercado. Os atributos da personalidade, também 
inatos, diferenciariam igualmente as pessoas. Alguns nasceriam com 
traços de liderança, outros com aptidão para um trabalho manual 
específico, outros ainda com atributos artísticos etc (p.365). 

 

Com o  predomínio do  capitalismo flexível, trabalhadores inseridos no 

processo econômico são aqueles que  desenvolvem inúmeras habilidades, 

atitudes e comportamentos, avançando muito além de seus  dons inatos. Vê-

se, portanto, que não seria a orientação vocacional a responder às inúmeras 

dúvidas relacionadas à escolha de uma ocupação produtiva remunerada na 

sociedade do século XXI. 

Pesquisa  recente, publicada pela  Fundação Perseu Abramo (ABRAMO 

& BRANCO, 2005), demonstra que temas como: a relação entre  escolaridade 

e futuro profissional  e a preocupação em relação ao trabalho e emprego3, são 

de grande  importância para os jovens brasileiros. 

Em algumas  escolas privadas, no Estado de São Paulo,  encontramos 

uma disciplina intitulada Orientação Profissional, inserida nas grades  

curriculares do ensino fundamental (8ª série) e no ensino médio (1ª a 3ª 

séries). Esta disciplina, segundo relato de Uvaldo e Silva (2001, p. 76-84), tem 

por objetivo, auxiliar o jovem na compreensão de  uma realidade difusa, onde 

as exigências profissionais se multiplicam.     

Mas onde  se encaixa a Orientação Profissional na escola pública atual, 

onde estão 89% dos jovens brasileiros4? 

Se, atualmente, a Orientação Profissional não encontra espaço, como 

disciplina ou temática, na escola pública, nem sempre foi desta forma. Durante 

a década de 1970, houve uma experiência na rede escolar pública estadual de 

São Paulo com a inclusão de uma atividade denominada Programa de 

Informação Profissional (PIP). E foi a partir dessa experiência, que esse 

trabalho foi construído. 

                                            
3  A pesquisa, realizada em 2003, constata que para 76% dos jovens pesquisados (com idades 
entre 15 a 24 anos) a escola  é “muito importante para o  futuro profissional” ;  o trabalho se 
apresenta  como “necessidade” para 64% dos pesquisados  e entre os problemas que mais 
preocupam os jovens, “emprego / profissão“ surge em 78% das respostas espontâneas. 
(ABRAMO & BRANCO, 2005) 
 
4 Dados da pesquisa “Perfil da Juventude Brasileira” (ABRAMO & BRANCO, 2005) 



 4

As primeiras leituras realizadas sobre essa experiência demonstraram 

que o objetivo inicial: “analisar a criação, funcionamento e as causas do 

desaparecimento da disciplina  nas grades curriculares no início da década de 

1980”  mostrava-se excessivamente amplo, dada a dificuldade para a obtenção 

de dados precisos e a impossibilidade (pelo tempo previsto para a execução da 

pesquisa) de entrevistar ex-alunos e professores de uma  atividade que já faz 

parte da história. 

A questão que se aproximou dos objetivos originais foi então  de ordem 

curricular: Como uma  atividade de informação profissional foi transmitida para 

os professores e  posteriormente, aos alunos?  

Tornou-se esta, portanto, a questão central da pesquisa. Ao  longo do 

percurso, a questão  foi se mostrando eficaz para responder algumas das 

indagações iniciais, tendo sempre  em mente a necessidade de compreender o 

contexto social  e educacional da época estudada. 

O caminho a ser seguido para a investigação tornou-se mais claro após 

a leitura de Carvalho (1985). Em sua pesquisa, realizada em escolas estaduais 

da região de Botucatu (SP), o objetivo era descobrir: qual a opinião de 

professores e alunos a respeito do componente curricular Programa de 

Informação Profissional (PIP); como essa proposta era percebida por esses 

atores sociais e como se deu sua substituição, em 1984, por outras disciplinas 

(Filosofia, Sociologia e Psicologia). 

Os dados coletados por Carvalho (1985) permitem concluir que, embora 

os alunos considerassem a atividade PIP importante, a disciplina não foi bem 

conduzida, em grande parte, pela falta de preparo dos professores que a 

assumiram na época. A partir dessa constatação, a idéia de investigar a forma 

como tal disciplina (PIP) foi introduzida nas escolas e o processo pelo qual o 

conteúdo chegou até os professores que iriam ministrar essa atividade foi se 

delineando como um “caminho”.  

A busca da compreensão de como ocorreu o  processo de transmissão 

dos conhecimentos relacionados ao conteúdo da disciplina PIP, para escolas e 

professores, iniciou-se a partir de uma  pesquisa que buscasse referência  nas 

alterações curriculares do período. 

Uma das opções teóricas consideradas vem de Gimeno Sacristán 

(1998). Para ele, o currículo assume uma dimensão processual, sendo a parte 
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prescrita e regulamentar a primeira desse processo, por ser a de ordem 

administrativa e externa à escola, denominada pelo autor: currículo prescrito 

Antes de sua abordagem, porém se faz necessário uma conceitualização que 

considere o condicionante histórico e os determinantes sociais, sobre os quais 

o currículo também imprime reação. Seguindo  essa diretriz, o passo inicial 

seria compreender o contexto histórico, social e político da implantação da 

atividade, enveredando por um dos aspectos mais controvertidos da Lei 

Federal 5692/71 – a profissionalização do 2º grau. Dado  este primeiro passo,  

estabelecer relações entre o conceito de Orientação Profissional contido na  Lei 

e  Pareceres do Conselho Federal de Educação (CFE)  para, a partir dele,  

analisar é denominado pelo autor de currículo planejado, ou seja, a forma como 

as alterações legais foram transmitidas para escolas e professores. 

Diante da via escolhida, o objeto de pesquisa materializou-se sob a 

forma de um guia curricular e o tipo de pesquisa tomou as características de 

um estudo teórico–documental. 

Sob a perspectiva apontada por Gimeno Sacristán (1998), portanto,  

antes da análise do guia curricular, criado na época para orientar / subsidiar a 

atividade de Informação Profissional, fazia-se necessário um “mergulho” nas 

Leis, Pareceres e Decretos, do período compreendido entre 1971 - 1984 para, 

conforme  Saviani (1976), entrar no espírito da Lei e entender as linhas e 

entrelinhas do contexto em que estavam inseridas. 

O reconhecimento do período necessitou de uma mediação, a partir  de 

escolhas teóricas que mantivessem a diversidade e a complexidade do recorte 

temporal selecionado – um contexto marcado pela centralização do poder na 

esfera militar e pela impossibilidade de convivência entre posições ideológicas 

divergentes. Mostrou-se então fundamental, na primeira parte do trabalho,  

buscar uma seleção de  idéias de diferentes autores de forma  a construir um 

diálogo entre o aspecto legal – a Lei 5692/71 e Pareceres – e a realidade 

política, social e escolar da época, pois o contexto político também interfere 

“[...] na avaliação da implantação de programas porque sua forma e prática são 

condicionadas pela ininterrupta tensão entre as exigências legais e a 

percepção dos administradores e demandas públicas” (RUS PEREZ, 1998, 

p.143). 
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Para a consecução da pesquisa, portanto, foram selecionados em um 

primeiro momento, autores que sob diferentes óticas (social, política, histórica) 

analisaram a educação brasileira no período citado, e outros, cujas idéias 

permitissem  uma análise  sobre a  relação entre currículo e cultura de forma 

que, a pesquisa, de cunho documental, adquirisse um suporte teórico.   

A  segunda parte da pesquisa seleciona autores que tratam de questões 

amplas, pertinentes ao tema da pesquisa (orientação profissional na escola) e 

à sua inserção no eixo temático Escola e Cultura, tais como: as relações entre 

escola, cultura, controle social e modernidade; a seletividade dos conteúdos 

escolares no currículo e as alterações que os processos sociais provocam na 

prática acumulada docente, a partir de uma perspectiva crítica. 

O objetivo desse trabalho tornou-se então, verificar, por meio da análise 

da legislação e do guia curricular da atividade Programa de Informação 

Profissional, desenvolvido pela Coordenadoria de Estudo e Normas 

Pedagógicas (CENP), órgão ligado a Secretaria de Educação do Estado de 

São Paulo, e a luz dos autores selecionados: 

• A forma como os conteúdos da atividade PIP foram  apresentados 

formalmente às escolas e aos professores, sob a perspectiva do currículo 

prescrito; 

• A forma encontrada para  transmissão de  informações sobre o mundo do 

trabalho aos alunos, sob a perspectiva do currículo planejado; 

•  Qual o conceito de escolha presente na atividade. 

 Para a investigação das questões de pesquisa foi utilizada a análise 

documental, já que, “[...] são considerados documentos [...] leis, regulamentos, 

normas, pareceres, roteiros de programas [...] e arquivos escolares” (LÜDKE & 

ANDRÉ, 1986, p.38). Esta análise de documentos foi precedida pela 

construção de um instrumento, o roteiro de análise documental (ver Anexo 01),  

que  teve como função: 
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(...) [auxiliar] o trabalho do pesquisador, permitindo-lhe organizar o 
material a partir de uma análise inicial.(...) [e possuir] os elementos de 
identificação que facilitem o trabalho de análise posterior. Com isso 
podemos balizar o andamento do trabalho se as respostas estão sendo 
oferecidas ou não; se há necessidade de ampliação de busca de fontes, 
ou não; se há muitos elementos de detalhe, se há muitos ‘achados’, ou 
seja, dados inesperados (MARIN, s / d,  p.2). 

 
 Após a coleta dos dados, tendo por referência 0 roteiro para análise 

documental, o procedimento seguinte foi o de identificação e análise da 

estrutura lógica do documento a fim de detectar “(...) temas ou idéias 

freqüentes e / ou ausentes [e] a busca de regularidade [para] realização de 

agrupamentos e construção de tipologias e eixos para análise” (GIOVANNI, 

1999). 

 Dessa maneira, o  texto final apresentou a seguinte configuração:  

- No Capítulo 1 é apresentado o contexto histórico e político da época da 

implantação da atividade PIP – década de 1970 – e as modificações ocorridas 

na área da educação, particularmente no ensino médio, proveniente deste 

contexto. 

- No Capitulo 2, a análise do guia curricular “Programa de Informação 

Profissional como componente curricular do ensino de 2º grau”, englobando  

todos os seu aspectos – introdução, objetivos, atividades, avaliação, 

bibliografia e anexos. 

- No Capítulo 3 são apresentadas as conclusões provenientes da  análise 

realizada entre o currículo prescrito e o currículo planejado e considerações 

sobre a ausência da Orientação Profissional na escola pública atual. 
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CAPÍTULO 1 
O CONTEXTO HISTÓRICO E SOCIAL 

 
A  promulgação da Lei 5692/71 (BRASIL, 1971), fez parte de um ciclo 

de reformas implantadas pelo Governo Militar iniciada em 1968, com a 

Reforma Universitária estabelecida pela Lei Federal 5540/68 (BRASIL, 1984).  

A situação anterior a esse ciclo e regulamentada pela Lei Federal n. 

4024/61, compreendia um ensino dividido em três níveis distintos: primário, 

médio e superior (BRASIL, 1984). O ensino médio incluía o Ginásio (técnico 

profissionalizante ou propedêutico) e o Colégio (técnico profissionalizante ou 

propedêutico) – sendo que o colegial propedêutico incluía o Clássico (voltado 

para as áreas de  Letras, Ciências Humanas e Sociais), o Científico (voltado 

para as áreas de Ciências Biológicas e Ciências Exatas) e o Curso Normal 

(destinado à formação de professores para os anos iniciais da escolaridade). 

Em relação à competência de jurisdição, cabia à esfera estadual 

legislar sobre a escola primária e sobre as escolas técnicas, enquanto ao 

Governo Federal cabia legislar sobre a escola secundária (propedêutica).  

A escola média retratada no período anterior à promulgação da Lei 

5692/71 dividia-se, portanto, em dois ramos distintos: o acadêmico, formado 

pelo ginásio e o colegial propedêutico e os ramos profissionais formados pelas 

escolas industriais, comerciais, agrícolas e de formação de professores. 

Embora equivalentes do ponto de vista do acesso ao ensino superior, o ramo 

acadêmico tornava mais fácil o ingresso à Universidade e os ramos técnicos a 

formação profissional.  

Após  a instauração do regime militar – iniciado em 1964 –  um 

acelerado  crescimento da classe média e a concentração da população em 

centros urbanos permitem a criação de  um espaço cultural onde os bens 

simbólicos5 passam a ser consumidos e conseqüentemente, exigidos, por um 

público cada vez maior (ORTIZ, 1985). 

                                            
5 Segundo Ortiz (1991, p.114), os bens culturais envolvem uma dimensão simbólica que aponta 
para a ideologia e expressa aspirações, tendo um elemento político embutido no próprio 
produto vinculado. Sendo assim,  o Estado trata essa área de maneira diferente das áreas de 
produção de bens materiais, já que “[...] a cultura pode expressar valores e disposições 
contrárias às vontades políticas dos que estão no poder”.  
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Ora,  o nível superior do ensino apresenta-se como o  mais prestigiado 

de troca desses bens simbólicos. Dessa forma,  uma das recompensas a essas 

camadas médias que apoiaram a instauração do regime militar seria, segundo 

Cunha (1988) e Saviani (1976) a possibilidade de um maior acesso ao ensino 

superior.  

O Estado brasileiro pós-1964 foi  formado a partir de uma aliança entre 

militares, burguesia detentora do capital local e tecnocratas, responsáveis  pela 

administração eficiente e racional, e apresentou à sociedade um modelo 

denominado de capitalismo social. Este modelo era baseado em uma 

economia associativa, na verdade uma economia monopolista. Esse 

capitalismo social calcado em uma ideologia pós-liberal previa um Estado forte 

que fosse capaz de reger  todo o processo. O Estado forte,  concentrando seu 

poder no Executivo por meio da burocracia e de uma tecnologia organizatória, 

excluiu da pauta social as questões “irracionais” da lutas de classes e também 

idéias e ideais provenientes de um nacionalismo exacerbado, já que questões 

como essas  não eram favoráveis ao desenvolvimento do modelo (COUVRE, 

1993). 

Dessa maneira, o Estado, ao mesmo tempo em que  acena com a 

possibilidade de concessão de direitos sociais para “todos”, reprime e excluí a  

classe trabalhadora  em todos os níveis de cidadania. Portanto, qualquer 

reivindicação econômica ou  greve, normais em países de capitalismo liberal, 

eram consideradas subversivas e derivadas de um luta política contestadora.  

O fio condutor desse modelo é a razão técnica, uma ciência neutra, onde estão 

ausentes valores humanos  e que encontra sua máxima expressão na 

tecnologia  e na forma de utilizá-la (COUVRE, 1993). 

Nessa configuração de Estado, os investimentos estrangeiros 

imprescindíveis para o desenvolvimento (calcados na transferência de 

tecnologia) e a tecnologia proveniente desses investimentos são considerados 

fatores “neutros” e tratados como se o acesso tecnológico e, 

conseqüentemente, seus possíveis benefícios, se dessem também de uma 

forma associativa (COUVRE, 1989 e 1993). 

É baseado nesse ideário,  que o Estado encontra espaço para realizar 

reformas estruturais de modo a inserir no país o modelo de capitalismo social.  
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A exposição de motivos para a aprovação da nova Lei pelo então 

Ministro da Educação Jarbas Passarinho é bastante clara a respeito: 

 
Torna-se cada vez mais nítida a convicção de que precisamente na 
escola, tomada em sentido amplo, se faz à síntese do econômico e do 
social para a configuração de  um desenvolvimento centrado no Homem 
e para ele dirigido.[...] de tal modo que  a mais Educação sempre viesse 
a corresponder mais desenvolvimento e, reciprocamente, do maior 
desenvolvimento sempre resultasse mais e melhor  Educação. (Brasil, 
1971b, p. 7 – grifo meu) 
 

 Couvre (1993, p. 212), em contrapartida, argumenta que a meta  não  

consegue ser o homem  como descrito na concepção liberal, sendo assim  a 

educação fica prisioneira da “[...] razão técnica que, com sua pretensa 

objetividade, eficiência e produtividade, procura escoimá-la de toda 

‘subjetividade e irracionalidade’”. A razão técnica,  que impregna a educação 

proposta pela Lei 5692/71, situa-se nos limites estruturais dos interesses do 

Capital.  

Para  alguns autores como Germano (1992) e Hilsdorf (2003), a 

exposição de motivos do Ministro da Educação encontra-se em consonância 

com o ideário da agência norte-americana Agency for International 

Development (USAID). A USAID, a partir da 1964, intensifica seus programas 

no Brasil abrangendo todos os níveis de ensino, e é por meio de 12 acordos 

assinados entre o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e esta agência que 

tem início a  reforma educacional. Os acordos, assinados entre 1964 e 1968, 

possuíam a finalidade “[...] de diagnosticar e solucionar problemas da educação 

brasileira instaurando uma política educacional no período baseada no capital 

humano” (HILSDORF, 2003, p.124). 

A teoria do capital humano, segundo Germano (1992) e Hilsdorf (2003), 

foi importada dos Estados Unidos como uma diretriz política e social para 

países em desenvolvimento, e propunha a introdução de mudanças na ordem 

econômica, sem alterações ou transformações estruturais. Para que  isso 

ocorresse, as verbas destinadas à educação deveriam ser consideradas 

investimentos, já que a ampliação da rede escolar redundaria em trabalhadores 

mais qualificados e, conseqüentemente, geraria condições de vida melhores 

para a classe trabalhadora e para a sociedade de uma forma geral. Segundo 



 11

essa teoria, investimentos no ensino tornavam-se fundamentais para que o 

desenvolvimento social e pessoal acontecesse, pois o trabalhador, mais 

qualificado, teria a seu dispor um capital – os conhecimentos técnicos 

adquiridos na escola – transformando-o em um recurso humano6, tornando-o 

atraente para as indústrias e instrumentalizando-o para progredir e melhorar 

sua  condição social.  

A partir dessa teoria, bastante popular nos programas de ajuda aos 

chamados países do Terceiro Mundo na década de 60, houve uma intervenção 

direta no financiamento, reestruturação e reorganização de sistemas escolares 

em vários países, entre eles o Brasil. 

A mentalidade empresarial dos assessores norte-americanos da USAID 

e o momento político vivido no Brasil (medidas de exceção e governo militar) 

tornaram,  segundo Hilsdorf (2003, p.124), evidentes as  marcas do período: “A 

produtividade, eficiência, controle e repressão”. 

Germano (1992, p.183), é mais contundente ao afirmar que no Brasil 

dessa época: “O tripé ideológico de sustentação da política educacional era 

constituído, pois, pela Doutrina de Segurança Nacional, pela Teoria do Capital 

Humano e por correntes do pensamento cristão conservador” .  

Se autores como Germano (1992)  e Hilsdorf (2003) são enfáticos em 

afirmar que a busca era por controle, produtividade e eficiência, outros como 

Spósito (1992, p.15) vêem o período para além da questão ideológica. 

Segundo a autora: “As mudanças legais eram inevitáveis, pois representavam 

o reconhecimento formal de modificações do comportamento social na área da 

educação”. 

Vale ressaltar que, por se tratar de um estudo sobre uma época de 

regime autoritário, os campos de investigação ficaram marcados por posições 

contrárias ou favoráveis ao regime militar, portanto, as várias obras que 

analisam o período não fogem a essa premissa. 

Entretanto, é possível perceber em argumentos distintos, verdades 

latentes. É certo que o Brasil, vivendo um regime de exceção e dependente do 

capital externo, estabeleceu acordos e alianças em busca de soluções para 
                                            
6 Apesar de contraditória, já que um ser humano não pode ser considerado um recurso da 
mesma forma que um bem material, a designação penetrou na cultura empresarial, e, ainda 
hoje, com raras exceções, constitui designação  de área ou departamento dentro de empresas. 
(N. da autora) 
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problemas estruturais históricos, entre eles a educação, mas isso por si  só, 

não explica as reformas educacionais do período 1968 – 1971. Um  acelerado 

crescimento urbano, aliado a um forte processo de industrialização e a um 

sistema escolar excludente não podem ser desconsiderados em uma 

investigação sobre o período.  

A Reforma Universitária serve como exemplo. Mesmo sendo fruto da 

política educacional do Regime Militar possuía em seu bojo alguns dos 

elementos que já estavam sendo discutidos e experimentados dentro das 

próprias universidades que, pressionadas por alunos e pela sociedade, 

buscavam adequar-se às rápidas mudanças da sociedade urbana e industrial, 

já que “[...] mantida em sua posição conservadora a universidade perdia 

significado como formadora dos quadros de especialistas para a formação da 

sociedade” (REIS FILHO, 1976, p. 201). 

A reorganização do ensino superior, baseada na Lei 5.540/68, iniciou o 

ciclo de reformas educacionais do período militar no Brasil. Com essa  reforma,  

instaurou-se a pós-graduação, acabaram as cátedras vitalícias –  

transformadas em departamentos –  e houve uma supervalorização das áreas 

tecnológicas em detrimento das áreas de Humanidades e Ciências Sociais 

como forma de aumentar a eficiência e a produtividade das Universidades; 

sendo essas, apenas algumas dentre muitas outras alterações que atendendo 

a princípios estruturantes, buscavam adequar a universidade brasileira a um 

contexto mundial. 

Porém, apesar da reforma de 1968 ter aumentado significativamente o 

número de vagas nas universidades – principalmente nas particulares – através 

da criação de dispositivos como licenciatura curta7 e vestibular classificatório 

ao invés de eliminatório, a tensão decorrente pela existência dos “excedentes” 

(a grande massa dos alunos que, mesmo tendo completado o ensino médio e 

havendo conseguido uma classificação no vestibular, ficava fora da 

universidade) não diminuiu. Sendo assim,  a recompensa destinada às 

camadas médias da população, não se concretizou. 

                                            
7 Licenciatura curta – modalidade de ensino universitário que, por meio de cursos mais curtos, 
de 2 ou  de 3 anos, possibilitava o ingresso no magistério, em diferentes áreas curriculares, nas 
séries finais do 1º Grau (N. da autora). 
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A segunda etapa da reforma educacional viria com a promulgação da Lei 

5692/71. Segundo Martins (2002, p. 51): 

 
A promulgação da Lei 5692/71 [...] representou um marco nessa 
reforma educacional promovida pela ditadura militar no Brasil, mas não 
significou, ela mesma, a reforma. [...] As leis são entendidas [...] não 
como sinônimos da reforma educacional, mas como instrumentos 
componentes de todo um processo de reordenação do sistema 
educacional do país.  

 

É a Lei 5692/71 que institui o 1º Grau como escola obrigatória de oito 

anos,  eliminando uma barreira existente entre o antigo curso primário e o 

curso ginasial – o exame de admissão – e define a escola de 2º Grau como 

compulsoriamente profissionalizante, alterando a LDB 4024/61. 

Essa, que foi a décima reforma apresentada à sociedade brasileira 

desde a Proclamação da República8, continuava o ciclo iniciado com a 

Reforma Universitária em 1968,  porém o  contexto político e social não era 

mais o mesmo. Nesse momento o Brasil estava vivendo o auge do 

endurecimento do regime militar, portanto os acalorados debates que 

ocorreram no país durante o longo  período que precedeu a promulgação da 

Lei 4024/61, entre os que eram a favor e os que eram  contra a reforma 

educacional, ficaram ausentes na formulação da Lei 5692/71.  

Um aspecto relevante é que, diferente do que ocorreu com Reforma 

Universitária, o Estado antecipando-se às reivindicações sociais, expressava 

intenção em proporcionar uma “igualdade de oportunidades” dado que, ampliar 

a escolaridade obrigatória e instituir um ensino profissionalizante, idéia 

apresentada pela Lei 5692/71, era uma antiga reivindicação de educadores e 

da sociedade.  

Esse  período é marcado por uma euforia nacional, o auge do “milagre 

brasileiro”, com a economia crescendo a taxas superiores a 10% ao ano, 

impulsionando a idéia de “Brasil-potência” (GERMANO, 1992, p.166). A Lei 

5692/71 foi apresentada portanto, como uma forma de “democratização” em 

um momento de intenso controle estatal e repressão. 

                                            
8 As outras foram a seguintes: Benjamin Constant (em 1890); Amaro Cavalcanti (em 1892); 
Epitácio Pessoa (em 1901); Rivadávia Correa (em 1911); Carlos Maximiliano (em 1915); João 
Luiz Alves (em 1925); Francisco Campos (em 1931); Gustavo Capanema (em 1942); LDB (em 
1961) conforme aponta Germano (1992). 
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O termo “democratização” conforme aponta Langouët (2002, p.86-102), 

não seria o termo correto para designar  a ampliação do atendimento escolar, 

pois tem como significado, “[...] não somente  a ampliação de chances de todos 

mas também a aproximação de chances entre diferentes categorias sócio-

profissionais”. O termo correto para designar uma ampliação de atendimento 

seria demografização, que tem como significado “[...] o aumento das chances 

de escolarização (ou de obtenção de um diploma) do conjunto da população 

atingida. 

Apresentar a sociedade uma  Lei (5692/71) como sendo parte de um 

processo de democratização do ensino, mesmo  não o sendo, demonstra uma  

busca de legitimidade por parte do Estado.  

Para Couvre (1993, p.197) além de buscar legitimidade, ao introduzir 

reformas nas áreas sociais (saúde, educação e previdência) o governo militar, 

ao instaurar também na educação, uma  concepção tecnocrática, busca  

conciliar  o humanismo, presente em uma  concepção liberal, com  uma 

concepção funcional tecnicista recaindo para a tecnologia / produção sob a  

perspectiva de uma “[...] política social em que o cidadão é ‘atendido’ em uma 

de suas reivindicações, mas em um processo que lhe é impingido, [já que] o 

‘atendimento’ [deve] servir à produtividade”. 

A nova Lei, ao implantar o ensino profissionalizante compulsório 

buscava, segundo Nagle (1973, p.30),  quebrar a barreira de organização 

dualista, historicamente presente na educação brasileira, que separava a 

escola de elite (acadêmica), da escola do povo, (técnica e profissionalizante), 

pois sua proposta era formar os alunos do ensino secundário para atividades 

produtivas liberando “[...] a escola profissional do estigma de instituição 

destinada apenas aos menos favorecidos”. 

Em  Bourdieu (2003, p. 53.) encontramos que a idéia presente nos 

sistemas escolares de “tratar a todos igualmente” na verdade apenas reforça  

as desigualdades culturais e sociais,  pois alunos  diferentes provêm de classes 

sociais diferentes. A escola, portanto deveria ser um lugar onde “os desiguais 

devem ser tratados desigualmente” . 

 Warde (1976, p.58) aponta para esta mesma questão ao afirmar que a 

escola  proposta pela Lei 5692/71... 
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Garantindo ‘a mesma educação a todos’ [...] passa a ter plenas 
condições  de jogar ao indivíduo a responsabilidade dos seus resultados 
escolares e sociais. As desigualdades que daí se geram não podem ser  
imputadas a ela, pois ‘todos’ tiveram um ponto de partida comum ao 
iniciarem a luta por uma posição mais satisfatória na sociedade.  
 

Além da idéia de “democratização da educação”, a Lei, segundo a 

exposição de motivos do então Ministro da Educação Jarbas Passarinho, trazia 

em suas linhas novas certezas: 

 
Logo se percebe que objetivos tão ambiciosos quão prementes não 
poderiam , como não podem, ser alcançados em meio aquele 
espontaneísmo, erroneamente identificado com o caráter brasileiro, que 
originava a  improvisação e levava à dispersão de recursos disponíveis 
e, em conseqüência, a pouca rentabilidade de seu emprego. Ora, num 
país que decidiu planejar-se, também na Educação a palavra de ordem 
terá que ser a racionalização dos investimentos [...] e introduziu-se na 
concepção geral a idéia do Planejamento (Brasil. 1971b. p. 7-grifo meu). 
 

Para Saviani (1976, p.188), as alterações curriculares, administrativas e 

“[...] tantas outras indicam  a preocupação, também na educação, com a 

técnica, com a eficiência e com a produtividade”.  

É a implantação, na educação, da racionalidade técnica a que se refere 

Kliebard (1971), calcada em objetivos, planejamento, estratégias e avaliação, 

em consonância com o modelo de Estado vigente.  

 

 

1. 1 – AS ALTERAÇÕES CURRICULARES PROPOSTAS – “MODERNIZAÇÃO E 

ATUALIZAÇÃO” 
 

O currículo pode ser entendido como o conjunto de todas as 

experiências de conhecimento proporcionadas aos estudantes e encontra-se 

no centro das atividades educacionais constituindo-se no núcleo do processo 

institucionalizado da educação (SILVA, T. T., 2001). 

Sendo o currículo definido como “centro das atividades educacionais”, 

torna-se fundamental  o entendimento das profundas alterações curriculares 

entre a então “nova Lei” e a LDB de 1961,  de forma a elucidar essas 

diferenças. Para tanto, serão utilizados a seguir,  os textos da Lei e dos 
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Pareceres do então Conselho Federal de Educação (CFE) mediados com os 

textos de Jorge Nagle (1973).  

O currículo na Lei 5692/71 foi “descentralizado e diversificado”. Isso 

significava que não existiriam mais  currículos uniformes e que a competência 

para formulação curricular distribuir-se-ia “[...] de tal maneira que determinada 

escola pode ter o currículo pleno diferente de outra escola congênere” (NAGLE, 

1973, p. 23). 

Houve então, (ao menos sob a ótica legal) uma distribuição de 

responsabilidades entre todos os envolvidos no processo de criação dos novos 

objetivos educacionais que abrangia desde um âmbito maior  federal, 

representado pelo Conselho Federal de Educação (CFE) e Ministério de 

Educação e Cultura (MEC), passando pelo âmbito intermediário dos Conselhos 

Estaduais de Educação (CEE), chegando por fim, na menor unidade do 

sistema escolar, a escola.  

 Outro  aspecto inovador da Lei Federal 5692/71, segundo o autor, foi o 

da elasticidade. Possuidora de um duplo sentido, a flexibilidade e a atualização, 

essa elasticidade envolvia aspectos normativos e administrativos e se dava em 

função de serem inúmeros os agentes competentes para a formulação de 

normas sobre a escola de 1º e 2º Graus, cabendo, a todo o momento, a 

utilização de mecanismos alternativos.  Esse princípio apareceu em vários 

momentos tais como: 

 
[...] nos critérios de elaboração dos currículos; na combinação de 
educação geral com formação especial; na possibilidade de as escolas 
fazerem as opções que julgarem mais convenientes; [...] e, muito 
significativamente, na diversidade de maneiras para se proceder à sua 
implantação (NAGLE, 1973, p. 25). 

 

 Somou-se  a esses conceitos,  o da continuidade entendido como um 

eliminador das barreiras que separavam o nível primário do secundário. 
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[...] ao eliminar barreiras, tornou seqüentes os graus de educação 
escolar. [...] integrou a escola primária como primeiro ciclo da escola 
média, fazendo com que aquela e esta constituíssem um só e grande 
degrau da escada da educação escolar - a escola fundamental de oito 
anos ou o 1ºgrau. E embora a escola de 1ºgrau distinga-se da de 2º 
grau, pelo princípio da continuidade estabeleceu-se uma ponte entre 
ambas, em muito de seus aspectos internos [como...] a 
profissionalização, o que a escola de 1º grau propõe neste sentido - 
sondagem de aptidões seguida da iniciação ao trabalho - é completado 
na de 2º grau - habilitação profissional. [...] Em conseqüência 
estabelece-se correspondência entre os três graus escolares a as três 
grandes divisões da evolução psicológica do educando: infância e pré - 
adolescência (1º grau), adolescência (2º grau) e juventude (3º grau) 
(NAGLE, 1973, p. 29). 
 

 O conceito de terminalidade presente na Lei 5692/71, significava que 

ambos os graus de ensino (1º e 2º), como visto na citação anterior, sempre 

possuiriam uma dimensão voltada para a profissionalização. Sendo assim, 

caso o aluno não prosseguisse os estudos após o término do 1º grau, o 

princípio da terminalidade apareceria, sob a forma de sondagem de aptidões e 

iniciação ao trabalho nas séries finais desse grau de ensino. Já no 2º grau, o 

princípio de terminalidade apareceu na obrigatoriedade de se promover à 

habilitação profissional.    

 O conceito de integração, segundo o mesmo autor, foi a noção–chave 

que sustentou toda a estrutura e os princípios anteriores, estando presente de 

forma horizontal ou contínua pela fusão das escolas primárias e ginasiais em 

escolas de 1º grau, o que por sua vez, correspondeu a uma revisão do 

currículo dessas escolas e uma nova integração de conteúdo e estrutura, 

repercutindo na escola de 2º grau. 

 
Assim, à alteração e integração das escolas (aspecto administrativo) 
que, no sistema escolar devem atender à faixa etária dos sete aos 18 
anos, corresponderam novas formas de integração dos componentes do 
currículo (aspecto didático - pedagógico). Tudo isso mostra que por 
meio do currículo, também deixaram de existir as separações entre 
umas escolas e outras, no sistema escolar brasileiro (NAGLE, 1973, p. 
34). 
 

Os  princípios norteadores da Lei Federal 5692/71 mostram claramente 

a força da vinculação do binômio educação / trabalho,  apresentada já em seu 

artigo 1º: 
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O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo proporcionar ao educando a 
formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como 
elemento de auto-realização, qualificação para o trabalho e exercício 
consciente da cidadania9 (BRASIL, 1971a, p. 2 – grifo meu). 
 

Entre  as inúmeras inovações – algumas delas já apresentadas no inicio 

deste trabalho – provocadas  pela Lei 5692/71, encontramos uma 

extremamente significativa no tocante aos conteúdos a serem desenvolvidos 

pela escola.  A partir da promulgação da Lei os conteúdos essenciais do que 

seria ensinado em todo o sistema de ensino brasileiro, passam a ser  definidos  

pelo Conselho Federal de Educação (CFE).  

Segundo Martins (2002, p. 54): 

 
Durante a reforma, coube ao Conselho Federal de Educação (CFE), tal 
como previsto na LDB, fixar o núcleo comum para os currículos de 1º e 
2º graus, bem como estabelecer e  formular Indicações e Pareceres 
sobre a doutrina do currículo na Lei 5692/71 . O CFE foi responsável 
pela elaboração de uma série de  documentos  normatizadores  da 
reforma, foi responsável por interpretar a lei básica, responder a uma 
série de representantes do setor educacional sobre problemas de 
interpretação da reforma, acabando por  tornar-se um  agente 
privilegiado, pois buscava, ele mesmo, transformar a realidade 
educacional do país por meio de suas intervenções diretas. 
 

Conforme apresentado anteriormente no texto de Nagle (1973), o então 

CFE fixou para cada grau, as matérias desse núcleo–comum, definindo 

objetivos e amplitude; os Conselhos Estaduais de Educação (CEE) 

relacionavam para os sistemas de ensino de seus estados as matérias que os 

estabelecimentos poderiam escolher, formando as partes diversificadas do 

currículo, cabendo às escolas incluir estudos, mesmo que não relacionados 

nas matérias indicadas pelo Conselho Estadual de Educação, com a 

autorização do mesmo, sendo obrigatória, para os estabelecimentos a inclusão 

de Educação Moral e Cívica, Educação Física, Educação Artística e Programa 

de Saúde, nos currículos plenos tanto de 1º, quanto de 2º grau (conforme 

                                            
9 Para Palma Filho (1996, p.76) o modelo de cidadania presente na Lei 5692/71 dá um grande 
valor ao aprendizado do convívio social com ênfase à cooperação, mas não apresenta 
nenhuma menção às desigualdades sociais, como se cidadania fosse algo presente 
potencialmente em qualquer ser humano, cabendo à educação desenvolvê-lo, “[...] algo 
idealizado, sem quase nenhuma problematização [...] um discurso que escamoteia a questão 
do exercício de poder nas sociedades de classe” . 



 19

previsto no Artigo 7º da Lei Federal 5692/71).   O Art. 4º da 5692/71 esclarece 

que: 

 
Os currículos de ensino de 1º e 2º graus terão um núcleo–comum, 
obrigatório em âmbito nacional, e uma parte diversificada para atender, 
conforme as necessidades e possibilidades concretas, às 
peculiaridades locais, aos planos dos estabelecimentos e às diferenças 
individuais dos alunos (BRASIL, 1971a, p.2). 
 

O Parecer do CFE que fixou o núcleo–comum para o ensino de 1º e 2º 

graus e definiu objetivos e amplitude foi de n º 853/71. Segundo o relator do 

Parecer: 

 

[...] a determinação de estudos é feita em camadas, que 
sucessivamente se  acrescentam. A primeira é o núcleo-comum, a 
segunda [...] Educação Moral e Cívica, Educação Física, Educação 
Artística e Programa de Saúde e Ensino Religioso, sendo este 
obrigatório para os estabelecimentos, mas facultativo para os alunos, 
[...] a terceira camada [...] a parte diversificada [...] e uma quarta 
camada, definível ainda como parte diversificada, que se constituirá 
pelas matérias destinadas às habilitações profissionais do ensino de 2º 
grau (BRASIL, 1984, p.124). 

  

 A inclusão de uma disciplina como Educação Moral e Cívica nos 

currículos escolares, obrigatória no 1º, 2º e 3º graus (neste último, com a 

denominação Estudos de Problemas Brasileiros), atesta  a necessidade de 

controle do Estado na formação política e na  conscientização social dos 

alunos, aproximando-o da ideologia oficial dos países socialistas, onde um 

“marxismo petrificado” e, portanto destituído de seu conteúdo humanista, é 

transformado em “[...] um conjunto de  preceitos cientificistas e positivistas 

visando legitimar a burocracia estatal dominante”.  (COUVRE, 1993, p.190).                   

 A Lei 5692/71, em seu art. 5º, utilizou o termo currículo pleno para 

denominar o currículo elaborado pelas matérias fixadas pelo Conselho Federal 

de Educação. O currículo pleno, compreendia as matérias do núcleo-comum, 

somadas as matérias fixadas pelo art.7º da Lei 5691/71(BRASIL, 1971a, p.2).  

O currículo pleno foi subdividido em: atividades, áreas de estudo e disciplinas, 

cabendo ao relator do Parecer 853/71 definir o teor de cada subdivisão. 
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Na seqüência de atividades, áreas de estudo e disciplinas, parte-se do 
mais para o menos amplo e do menos para o mais especificado. [...] 
nas atividades, as aprendizagens desenvolver-se-ão antes sobre 
experiências colhidas em situações concretas do que pela apresentação 
sistemática de conhecimento; nas áreas de estudo – formadas pela 
integração de conteúdos afins [...] – as situações de experiência 
tenderão a equilibrar-se com os conhecimentos sistemáticos; e nas 
disciplinas, sem dúvida as mais específicas, as aprendizagens se farão 
sobre conhecimentos sistemáticos (BRASIL, 1984, p.125). 
 

 Dessa forma, as atividades seriam ministradas, primordialmente, nas 

quatro primeiras séries do 1º grau e tinham como objetivo a formação geral. 

Apresentavam em seu núcleo–comum as seguintes matérias: Comunicação e 

Expressão, Estudos Sociais (sob a forma de integração social) e Ciências (sob 

a forma de iniciação incluindo a Matemática), além das obrigatórias, já citadas 

anteriormente, Educação Moral e Cívica, Educação Física, Educação Artística 

e Programa de Saúde e Ensino Religioso – sendo esta obrigatória para o 

estabelecimento e facultativa para os alunos.                                                    

 Na seqüência do 1º grau, de 5ª até 8ª série, as matérias do núcleo–

comum – Comunicação em Língua Portuguesa, Estudos Sociais, Matemática, 

Ciências e as obrigatórias – eram ministradas sob a forma de áreas de estudo, 

e tinham também como objetivo, a formação geral.  É nessa etapa do 1º grau 

que surgiu a parte diversificada do currículo . A parte diversificada do currículo 

apresentava, como um dos seus objetivos, a “iniciação para o trabalho”.                          

 Finalmente, no 2º grau, as matérias do núcleo–comum – Língua 

Portuguesa e Literatura Brasileira, História, Geografia, Matemática, e Ciências 

Físicas e Biológicas – eram ministradas como ”disciplinas” e “dosadas segundo 

as habilitações profissionais dos alunos”. Desta forma, se alteraram os 

objetivos iniciais para o 1º grau e a parte diversificada ganha uma ênfase maior 

que o núcelo-comum, pois cada escola, dependendo da habilitação profissional 

oferecida, poderia dispor das disciplinas da forma que lhe conviesse, desde 

que respeitasse os mínimos exigidos pelo CFE. (BRASIL, 1984, p.145).           

 A forma  proposta alterava significativamente o currículo no sistema 

escolar brasileiro. As modificações ao aglutinarem disciplinas com novas 

nomenclaturas e propostas suprimiam e, ao mesmo tempo, criavam  novos 

conteúdos. 
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Conforme Forquin (1993, p.15), renovações pedagógicas e alterações 

de curriculares fazem desaparecer... 

 
[...] partes inteiras da herança cultural, ao mesmo tempo em que novos 
elementos surgem, novos conteúdos e novas formas de saber, novas 
configurações epistêmico-didáticas, novos modelos de certeza, novas 
definições de excelência acadêmico ou cultural, novos valores . 
 

Essa supressão e inclusão de novos conteúdos não garantem, porém, 

uma mudança imediata no cotidiano escolar já que este se encontra alicerçado  

em uma continuidade, definida pela cultura da prática acumulada pelo corpo 

docente.  Dessa  forma, a cultura não se impõe de forma idêntica a todos os 

indivíduos, pois se encontra  “[...] submetida aos acasos das ‘relações de 

forças simbólicas’ e a eternos conflitos de interpretação [...]” (FORQUIN, 1993, 

p.14). Para o autor: 

 
[...] a função de conservação e de transmissões culturais da educação 
não deveria impedir-nos de prestar atenção ao fato de que toda 
educação, e em particular a educação de tipo escolar, supõe sempre na 
verdade uma seleção no interior da cultura e uma reelaboração dos 
conteúdos da cultura destinado a serem transmitidos às novas 
gerações. Essa dupla exigência de seleção na cultura e de 
reelaboração didática faz com que não se possa apegar-se á afirmação 
geral e abstrata de uma unidade de educação e cultura [...] (p.14). 
 

 No caso da  Lei 5692/71 a seletividade dos conteúdos, ou seja, a 

supressão de determinados conhecimentos em detrimento de outros, 

demonstrava um forte apego a concepções técnicas e economicistas. O caráter 

economicista, compreendido pelo objetivo de formar profissionais inseridos ao 

sistema de produção, integrando-os ao processo de desenvolvimento  e 

melhorando, conseqüentemente, a qualificação da mão de obra para atender 

ao progresso tecnológico, representava a face “apolítica” da concepção 

tecnocrática (COUVRE,1993).     

 Além da relação entre escola e cultura, vista aqui a partir da seletividade, 

Forquin (1993) aponta que a modernidade é também um fator de alteração na 

seleção dos conteúdos escolares. E, sob a perspectiva da modernidade são 

encontradas inúmeras referências na exposição de motivos, tanto do Ministro 
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da Educação Jarbas Passarinho, como do Grupo de Trabalho que elaborou a 

Lei 5692/71. Segundo o Ministro:  

  
O desafio é duplo. De um lado modernizar a educação em todos os 
seus aspectos [...]. Estava, destarte, delineada a ‘atualização’, 
determinada por Vossa Excelência [o então  Presidente da República 
Gel. Médici] [...] Assim a atualização  proposta reveste um sentido  
eminentemente dinâmico por força do qual, longe de significar a mera 
substituição de um plano por outro, a idéia dominante é a  organização 
das escolas e sistemas escolares sob critérios que lhes permita 
atualizar-se e reformar-se constantemente [...] (Brasil, 1971b, p. 7-8 – 
grifo meu). 
 
 

  E para o Grupo de Trabalho (GT) que elaborou a Lei 5692/71: 

 
Este [GT] já não cogitou mais uma ‘reforma’, no sentido que a palavra 
se tornou comum nos círculos educacionais e, sim da ‘atualização e 
expansão’ do ensino destinado a crianças e adolescentes. Sem dúvida 
isso significa reforma [...] mas , como um atributo da própria 
organização que se deve buscar para dar a escolas e sistemas 
escolares a capacidade de atualizar-se constantemente [...] (Brasil, 
1971b, p. 10 - grifo meu). 
 

 Modernizar e atualizar são temas profundamente comprometidos com a 

idéia  de “progresso”, tema das modernas sociedades industriais, como as da 

Europa e da América do Norte que, no Brasil (e em outros países da América 

Central e do Sul),  ainda são confundidos por sua oposição com o “tradicional” 

(MARTINS, J. S., 2000, p.19). Para o autor:  

 
 A modernidade anuncia o possível, embora não o realize [...] uma 
espécie de mistificação desmistificadora das imensas possibilidades de 
transformação humana e social que o capitalismo foi capaz de criar, 
mas que não é capaz de realizar.[...] Anuncia que são coisas possíveis  
de um mundo possível, mas que não contém nenhum item no seu 
mercado imenso que diga como conseguir tais recursos, que faça o 
milagre simples de  transformar o possível em real. Isso cada um tem 
que descobrir; isso a coletividade das vítimas, dos incluídos do modo 
excludente, tem que descobrir . 
 

 Modernidade, pela perspectiva apontada por Martins (2000), seria a 

conquista dos direitos elementares do cidadão, como o acesso a uma 

participação democrática efetiva, acesso aos bens simbólicos (educação e a 

cultura) e também o acesso a um “Estado de bem-estar”.  Esses direitos fazem 
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parte do rol de promessas sempre anunciadas, em revoluções,  reformas, 

resoluções e planos, mas nunca concretizado realmente em nenhum país da 

América do Sul.  

 A modernidade, nesse sentido, não representa uma oposição entre 

“velho e novo” com uma ruptura do tradicional, mas sim, a conquista de direitos 

presentes nas sociedades vistas como modelos, as modernas sociedades 

industriais, mas sempre ausentes em nossos modelos de sociedade. 

 Segundo Forquin (1993, p.20) existe uma incompatibilidade entre o 

espírito de modernidade e a justificação da educação como tradição e 

transmissão cultural, já que essa mesma modernidade apresenta-se sempre 

como “[...] ruptura e questionamento constante do estabelecido, da tradição 

cultural, a ponto de estabelecer uma ‘tradição de ruptura’”.   

Essa tradição de ruptura fica nítida ao analisarmos a história da 

educação  brasileira. A cada nova reforma educacional – e foram várias, como 

visto anteriormente – novas certezas, novas metodologias, novos critérios e 

formas escolares eram propostos. Vistas sempre como redentoras, como 

salvadoras do descaso do país com a educação foram sempre, por isso 

mesmo, decepcionantes. 

É possível também  analisar as idéias de modernidade e atualização de 

uma reforma educacional sob a perspectiva política, tal como mostra Gimeno 

Sacristán (1998a, p.85) ao definir que:  

 
Nas atuais políticas  educacionais fazer reforma é  simplesmente fazer 
política. [...] Em política educativa as reformas são uma espécie de 
propostas totalizadoras apresentadas como programas técnicos e 
racionais de política educativa. A política moderna não pode exercer-se 
[...] se não for amparada por uma certa legitimação, geralmente referida 
como ‘modernização’, a  uma melhora da qualidade abstrata, 
devidamente argumentada sob critérios de índole científica10. 

 

                                            
10 “En la actuales políticas educativas hacer reformas es, simplemente, hacer política.[...] En 
políticas educativas las reformas son una espécie de propuestas totalizadoras presentadas 
como programas técnicos y racionales de política educativa. La política moderna no puede 
ejercerse [...] más que amparada en una cierta legitimación, generalmente referida a la 
‘modernización’, a la mejora  de la calidad en abstracto, debidamente argumentada bajo 
criterios de índole científica.” (original em espanhol) 
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1.2 – A PROFISSIONALIZAÇÃO COMPULSÓRIA NO 2º GRAU 
 

Para a nova Lei, um dos elementos de “modernidade e atualidade” é o 

ensino profissionalizante compulsório oferecido aos alunos do novo 2º grau. 

Nas palavras do Ministro Jarbas Passarinho: 

 
Não há mais lugar, no Brasil de hoje, para o dualismo de um a escola 
média que leva à Universidade e outra que prepara para a vida.[...] Ao 
fim da adolescência, todos devem exigir condições de qualificação que 
lhes permita ingressar na força de trabalho, pretendam ou não 
prosseguir estudos em nível superior e tenham ou não, capacidade ou 
motivação para fazê-lo (Brasil, 1971b, p. 7-8). 
 

Para que esse ensino profissionalizante fosse colocado em prática pelas 

escolas, não bastava apenas regulamentar as matérias do núcleo-comum e da 

parte diversificada do currículo. Era necessário, em conformidade com a Lei 

5692/71, regulamentar o “mínimo exigido para cada habilitação”, o que foi 

efetivado inicialmente com a emissão do Parecer 45/72 do CFE, que 

estabeleceu “o mínimo a ser exigido em cada habilitação profissional ou 

conjunto de habilidades afins” (BRASIL, 1976a) e, posteriormente, com a 

emissão do Parecer 76/75 (BRASIL, 1976b). 

É necessário compreender melhor como esse ensino profissionalizante 

foi colocado em prática nas escolas do Brasil por meio do estudo dos dois 

Pareceres emitidos pelo CFE: o Parecer 45/72, que estabelecia “o mínimo a ser 

exigido em cada habilitação profissional ou conjunto de habilidades afins” 

(BRASIL, 1976a) e o Parecer 76/75, emitido três anos depois, que estabelecia 

novas normas que melhor orientassem a implantação do ensino de 2º grau. 

(BRASIL, 1976 b). 

 Warde (1976, p.13) propõe uma análise comparativa entre os dois 

pareceres e em seu estudo aponta que: 

 

[...] no espaço de três anos, [a Lei 5692/71] sofreu duas interpretações 
que conduzem a dois rumos opostos. Enquanto o Parecer 45/72 dá 
ênfase a terminalidade profissional, como aspecto predominante do 2º 
grau, o parecer 76/75 dilui a profissionalização na educação geral, 
dando ênfase à continuidade dos estudos em nível superior. [...] as 
sugestões que foram feitas no Parecer 76/75 não significaram apenas a 
complementação do Parecer 45/72 com normas mais concretas e 
operacionais. Houve uma alteração em seu ‘espírito’. 
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 Os aspectos mais relevantes da pesquisa de Warde (1976) para a 

consecução desse trabalho são: a comparação entre os pareceres citados e  a 

qualificação para o trabalho / profissionalização e habilitação profissional.        

 O relator do Parecer 45/72 iniciou sua exposição por uma apresentação 

do espírito da nova Lei, em contraponto a LDB de 1961, afirmando que, 

enquanto a segunda é “[...] omissa no que se refere à qualificação para o 

trabalho, [...] a nova Lei tem, pois, na sua insistência por uma educação mais 

técnica, uma de suas notas dominantes” (BRASIL, 1976a, p.120).         

Prosseguiu o relator com uma explanação sobre o que seria, então, na sua  

visão, qualificação para o trabalho, já que essa finalidade estava presente no 

Art. 1º da Lei 5692/71: 

 

[...] A qualificação para o trabalho [é] o componente básico do processo 
de formação integral do educando e [...] compreenderá o processo de 
preparar o jovem para ações convenientes ao trabalho produtivo, [...] 
Deverá ser uma forma de experimentação e aplicação dos 
conhecimentos hauridos nos estudos e na pesquisa das artes, ciências 
e processos de comunicação, um método para plantar ciência e colher 
tecnologia progressiva e de cultivar tecnologia para colher técnicas 
modificáveis com o tempo (BRASIL, 1976a, p. 131). 
 

 Contrapondo-se a esta visão, a relatora do Parecer do CFE 76/75 iniciou 

sua exposição de motivos analisando o Art. 1º da Lei 5692/71 e as 

interpretações desse artigo no Parecer 45/72 e colocando-se apta a explicar as 

“perplexidades”11 e o “equívoco” decorrente do entendimento: 

 

[...] que toda a escola de 2º grau deve ser equipada para oferecer 
ensino técnico e profissional. A Lei não diz [...] que a escola de 2 º grau 
deve ser profissionalizante e sim que o ensino de 2º grau é que o deve 
ser. Um ponto deve ficar bem claro: a profissionalização do 2º grau não 
significa substituir as escolas secundárias por escolas técnicas na 
concepção até agora dominante  (BRASIL, 1976b, p. 480). 

 

 A relatora continua sua exposição esclarecendo que a qualificação para 

o trabalho não seria impedida pelo fato da escola não possuir, em seu espaço 

físico, todas as exigências necessárias para a profissionalização, e fez uma 
                                            
11 As perplexidades analisadas pelo parecer 76/75 são: 1) falta de recursos financeiros; 2) 
escassez de pessoal docente qualificado; 3) carga horária reduzida da parte de educação 
geral; 4) carência de informações sobre as necessidades do mercado de trabalho; 5) 
diminuição de oportunidades de trabalho para professores licenciados antes da vigência da Lei 
5692/71 (WARDE, 1976, p.19). 
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distinção entre “treinamento profissional e educação profissionalizante”.  

Segundo a relatora: 

 
Como treinamento profissional compreendemos a aquisição de técnicas 
específicas para a realização de um determinado tipo de trabalho (...) a 
aquisição de um conhecimento específico, sem o apoio na informação 
do contexto amplo da vida profissional. (...) Não é este o espírito da Lei 
5692/71, que surge para servir à difusão de um humanismo que atenda 
as necessidades de nossa época, eminentemente tecnológica (BRASIL, 
1976b, p. 481). 

  

 A questão da expressão “Habilitações Profissionais” também apresenta 

distinção entre os dois Pareceres. Segundo o relator do Parecer 45/72, 

habilitação profissional “[...] é o resultado de um processo por meio do qual 

uma pessoa se capacita para o exercício de uma profissão ou para o 

desempenho de tarefas típicas de uma ocupação”. E o relator sugere que na 

fase inicial de implantação da Lei, as escolas teriam a possibilidade de recorrer 

às habilitações “com menor carga horária de conteúdo profissionalizante, sem, 

no entanto, deixar de qualificar para ocupações profissionais definidas no 

mercado de trabalho” (BRASIL, 1976a, p. 144).                          

 Segundo Warde (1976, p. 18), “[...] fica evidenciado que habilitação 

profissional no Parecer 45 (sic), implica preparação para o exercício de uma 

determinada ocupação mais especificamente a de nível médio”.      

             O Parecer 76/75, assim como na questão da qualificação para o 

trabalho, apontou outros caminhos para as habilitações profissionais, sugerindo 

uma reavaliação do papel da escola no preparo técnico dos alunos, e a 

possibilidade de que a habilitação profissional fosse feita por áreas de 

atividades completadas por estágio e /ou ingresso no mercado de trabalho 

após o término do 2º grau, ao afirmar que “[...] a escola não é o lugar para 

concluir o processo de formação dos técnicos [o que] não significa que a escola 

não possa fazer ou que a empresa deva assumir sozinha essa realização” 

(BRASIL, 1976b, p.486).                                                                               

 Dessa forma, a relatora justificou que ao oferecer a todos os educandos 

uma profissionalização plena –– opção presente dentro da escola de 2º grau –– 

estar-se-ia dispendendo enormes recursos e realizando um “mau investimento” 
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pois nem todos os alunos teriam interesse, desejo ou necessidade de ingressar 

no mercado de trabalho após concluírem o 2º grau. 

 
Assim, oferecer uma profissionalização plena –– opção que não se 
invalida –– se justifica quando indicada (isto é, quando os concluintes do 
2º grau tiverem necessidade de ingressar na força de trabalho) e 
possível (isto é quando houver recursos financeiros disponíveis) 
(WARDE, 1976, p. 20 – grifos da autora). 

 

 De forma a minorar os desperdícios, a relatora do Parecer 76/75 sugere, 

na questão referente à habilitação profissional, a necessidade das escolas 

atribuírem particular importância à orientação profissional na 1ª série do 2º 

grau. 

 
A orientação educacional e a pedagógica, realizada em colaboração 
com o corpo docente, tanto da parte geral como da especial, visou 
fornecer condições propícias a uma informação adequada, a uma 
reflexão madura e a uma opção consciente do curso profissionalizante 
que melhor se adaptasse aos interesses dos jovens e mais eficazmente 
desenvolvesse suas aptidões (BRASIL, 1976b, p. 93). 

  

 A conclusão a que se chega analisando os dois Pareceres é que, 

quando aprovado o Parecer 45/72, parecia ter-se encontrado um caminho de 

operacionalização satisfatório para atingir os objetivos propostos na Lei 

5692/71, porém de execução complexa. Dadas as “perplexidades”  citadas 

anteriormente, esse projeto de ensino enfrenta resistências em sua aplicação e 

um novo Parecer, o 76/75, foi elaborado para estabelecer novas regras de 

orientação para implantação do ensino de 2º grau. 

 Para Warde (1976, p.34), continua em vigência o objetivo de 

profissionalizar o ensino de 2º grau, porém o Parecer 76/75, que passa a 

operacionalizar esse objetivo “dilui a profissionalização na educação geral” 

tendo a articulação  das atividades intelectuais e manuais, prevista no Parecer 

anterior (45/72) “[...] rejeitada por diversos fatores reais. O Parecer 76/75 

proclama unidade entre o fazer e o pensar, no entanto propõe uma separação 

entre o pensar (na escola) e o fazer (na empresa)”. 

Entre a Lei 5692/71 e os Pareceres 45/72 e 76/75, encontravam-se as 

escolas, os alunos e as escolhas que deveriam ser feitas para uma adequação 

possível.  Existia, portanto, em uma mesma legislação, dois pontos de vista 
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opostos que tornavam o ensino de 2o Grau dividido entre essas duas vertentes: 

a terminalidade e a conseqüente qualificação profissional e a possibilidade de 

continuidade dos estudos em nível superior, dualidade que só se resolveu na 

década seguinte com a Lei 7044/82 que, alterando os dispositivos da Lei 

5692/71, dispensou as escolas da obrigatoriedade da profissionalização, 

voltando a ênfase à formação geral. 

Essa era a escola proposta para o Brasil da década de 70, uma escola 

“pragmática e utilitarista” (BRASIL, 1984, p. 411), visando a formação de mão 

de obra para uma indústria em crescente expansão e que permitisse aos seus 

concluintes uma rápida absorção no mercado de trabalho.  Uma escola que 

não desperdiçasse recursos –– fossem financeiros, humanos ou técnicos –– e 

que trouxesse, de forma inequívoca, a profissionalização para todo o curso 

secundário. 

Gimeno Sacristán (1999 p. 196) ao analisar o viés utilitário das reformas 

educacionais, ocorridas em vários países no final do século XX, conclui que: 

 
Educar-se, a partir dessa modulação pragmática do conhecimento, será 
preparar-se para fazer algo na vida. E se a identidade das pessoas 
repousa também em seu posto de trabalho, por extensão, sustentar-se-
á no tipo de conhecimento prévio para seu exercício, na educação [...] 
para algo. A utilidade é o último código acrescentado, pela modernidade 
à cultura a aos currículos escolares . 
 

É nessa escola profissionalizante de 2º grau que vamos encontrar a 

Informação Profissional vinculada à escolha e às necessidades da própria 

escola (quais habilitações deverão e / ou poderão estar presentes nas grades 

curriculares; como e por que escolher estas habilitações), bem como dos 

estudantes adolescentes (quais habilitações que corresponderão aos seus 

anseios profissionais; qual a possibilidade de continuidade dos estudos; como 

e por que escolher determinada profissão em detrimento de outra).   

Dessa forma, na Lei 5692/71, vamos encontrar em seu Art. 10º: 

 
Será instituída obrigatoriamente a Orientação Educacional, incluindo 
aconselhamento vocacional, em cooperação com professores, a família 
e a comunidade (BRASIL, 1971a, p. 2). 
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Surgem, então, novas atividades dentro da parte diversificada do 

currículo das escolas ligadas à questão da Orientação Profissional. Essas 

atividades trouxeram à escola novas atribuições que, antes dessa proposição, 

não se cogitavam. Essas atividades, fruto da política de reorganização do 

sistema escolar, buscavam  legitimar os ideais de modernidade e atualidade 

apresentados na Lei 5692/71.  Entre  elas encontramos a  atividade  “Programa 

de Informação Profissional”, implantada nas escolas públicas do Estado de São 

Paulo nas primeiras séries do então 2º grau, em  1978  –  objeto específico de 

análise no capítulo a seguir. 
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CAPÍTULO 2 
A INFORMAÇÃO PROFISSIONAL NO CONTEXTO DE DÉCADA DE  1970  

O PROGRAMA DE INFORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 

 

Para diversos autores que tratam do tema da orientação profissional 

(BOHOSLAVSKY, 1982; PELLETIER et al., 1977; FERRETTI, 1988; PIMENTA, 

1979; BOCK, 2002) uma escolha só se torna possível quando possuímos um 

conjunto de informações organizadas sobre as hipóteses acerca do objeto. 

Sendo assim, a aquisição de  informações  profissionais  representa  uma 

parcela significativa em processos dessa natureza. 

Em  1978, ano de implantação da atividade Programa de Informação 

Profissional nas escolas públicas do Estado de São Paulo, o país encontrava-

se sob um regime autoritário que, entre diversas outras sanções, impunha 

severas restrições à circulação de informações e aos processos de difusão das 

mesmas. Portanto, é aparentemente contraditório que uma disciplina baseada 

em informação seja colocada nas grades curriculares do ensino secundário, a 

menos que a informação veiculada sirva a alguns dos propósitos do regime 

militar, tais como: assegurar que um grande número de alunos tivesse acesso 

às informações sobre os cursos secundários profissionalizantes, diminuindo 

assim, a pressão sobre mais vagas nos cursos universitários e difundir 

informações sobre profissões e carreiras consideradas como essenciais ao 

modelo de capitalismo social que o Estado pretendia consolidar. 

Conforme observado no capítulo 1 deste trabalho, o Estado brasileiro 

pós-1964 promove uma  reorganização na economia, inserindo-a cada vez 

mais, no processo de internacionalização do capital, na busca por consolidar o 

capitalismo social (COUVRE, 1993).   

Esse modelo brasileiro  é definido por Couvre (1993) como um misto das 

características negativas do capitalismo liberal, que adota a economia de 

mercado (pela alta concentração de renda e riqueza sem distribuição das 

mesmas), com as características negativas das sociedades socialistas, que 

adotavam um planejamento centralizado (autoritarismo e função do Estado 

como planejador por meio de uma elite tecnocrática /militar) .  
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O Brasil da década de 1970, sob a tutela de um governo militar 

autoritário e repressivo e, portanto longe das liberdades democráticas 

encontradas nos países capitalistas apontados como modelo, realiza uma 

reforma educacional que desenha uma escola “para as massas”, projeto 

acalentado por parcela significativa dos intelectuais da educação  desde a  

instauração da República no século XIX12, mas nunca levado a contento. 

Para Ferretti (1988, p. 33) , essa “escola para todos” representava  a 

adoção de um modelo de educação liberal e  um  dos motivos de se instituir 

uma disciplina voltada pra Orientação Profissional seria o de  estabelecer, por 

conseqüência, “um modelo liberal de escolha profissional”.    

Segundo esse autor, a educação liberal não deve estar a serviço de 

qualquer privilégio de classe. Assim sendo, os benefícios da educação 

deveriam  atingir a todos os indivíduos, livres e iguais perante a lei –– embora 

diferentes e, portanto, desiguais em suas características particulares. Caberia a 

escola empenhar-se para que ocorresse um desenvolvimento pleno de 

aptidões, valores e interesses pessoais, tornando-os aptos a competir em 

condições iguais. 

Dentro dessa perspectiva, tanto a orientação quanto a informação 

profissional deveriam “[...] ajudar os alunos a descobrirem essas características 

inatas, a relacioná-las com o mundo trabalho e a ‘livremente’ optarem pelas 

atividades ocupacionais onde passam a realizar-se como pessoas [...] e como 

cidadãos” (FERRETTI, 1988, p. 35) .  

O autor coloca a palavra “livremente” entre aspas por entender que 

mesmo os teóricos da educação liberal (Dewey, Anísio Teixeira) admitem que a 

sociedade não se organiza livremente, de forma democrática, muito pelo 

contrário, tende a se organizar em classes, a partir de uma ordem econômica e 

a estruturar os sistemas escolares a fim de mantê-las. O papel da educação 

liberal seria então o de... 
 

 

 

 

                                            
12 Maiores detalhes sobre os ideais republicanos podem ser encontrados em Carvalho (1989 e 
2001).   
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[...] evitar a perpetuação dessas condições, educando as pessoas para 
viverem em uma sociedade aberta onde os méritos e deméritos de cada 
um constituíssem o critério básico da mobilidade social. Dessa forma, a 
educação liberal (e no seu âmbito a orientação e informação 
profissional) se constituirá não só em instrumento de justiça com 
também de mudança social. Os problemas das desigualdades sociais, 
assim como sua solução, são, com isso, deslocados da área econômica  
para e educacional [...]. Trata-se de perguntar: na sociedade brasileira, 
a quem interessam as concepções liberais de educação quando 
aplicadas no campo específico da orientação e informação profissional? 
(FERRETTI, 1988,  p.36 -37). 

 

Para Ferretti (1988), o modelo de Orientação Profissional presente na 

Lei 5692/71 valorizava os três axiomas básicos do liberalismo:  

individualismo - com atributos distintos, cada indivíduo deve desenvolver suas 

potencialidades ao máximo de sua capacidade;  
liberdade - cada indivíduo, ao desenvolver suas potencialidades, tem condições 

de  competir com os demais  para atingir posições socialmente mais 

vantajosas; 

igualdade - todo indivíduo, ao desenvolver suas potencialidades, apresenta 

condições de competir de forma igual com qualquer outro, independente de sua 

origem social. 

Dessa forma, o processo de escolha de uma profissão caberia somente 

ao indivíduo (individualismo), que deveria sempre se esforçar ao máximo para 

desenvolver suas potencialidades (liberdade). Caso  sua escolha não se 

concretizasse a contento, a culpa não poderia ser imputada á escola, já que 

nela “todos são iguais” e, sendo iguais, todos poderiam aspirar melhores 

condições sociais por meio da livre escolha profissional. Portanto, 

apresentavam condições iguais de  competir com os demais (igualdade). 

Uma escola baseada do modelo liberal, mais que saberes ou técnicas  

confere aos que nela ingressam aspirações, conforme nos lembra Pierre 

Bourdieu (1983) na epígrafe deste trabalho. 

Sob  essa perspectiva, e tentando responder a pergunta formulada por 

Ferretti, a idéia de que a escola deva promover uma atividade visando auxiliar 

a escolha profissional  encontra coerência com o modelo de capitalismo social, 

pretendido pelo Estado. 

A reforma educacional que, como visto anteriormente, se propõe a 

“modernizar e atualizar” os sistemas de ensino apresentou à sociedade um 
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modelo de escola utilitária,  uma escola que preparava para a vida, sendo  que  

nesse caso, vida significava trabalho. 

Conforme Ferretti (1980, p.79) o “[...] referencial de modernidade são as 

modernas sociedades industriais (os países desenvolvidos)” que se constituem 

em “modelos valorados positivamente” em detrimento de outros modelos de 

inovação que vinham sendo experimentados na escola brasileira durante a 

década de 1960 (ginásios vocacionais, escolas de aplicação, escolas 

experimentais, entre outros), que passam a ser considerados “[...] subversivos 

e /ou tecnicamente ineficazes, portanto, incompatíveis com a nova etapa do 

desenvolvimento da sociedade brasileira” (WARDE & RIBEIRO, 1980. p. 203). 

Essas inovações, ocorridas durante a década de 1960, apresetavam 

forte influência das teorias da escolanovistas. Para esse movimento, ancorado 

a um modelo liberal de educação, um dos papéis fundamentais da escola seria 

contribuir para a estabilidade social  e não para transformação social. Mesmo 

assim, em meio ao pior momento do governo militar, as idéias de Anísio 

Teixeira e outros teóricos do movimento escolanovista  foram consideradas 

“subversivas”. (PALMA FILHO, 1996, p. 50) 

Para Apple (1982, p.15) questões como as colocadas neste trabalho “[...] 

encontram melhor análise através de conceitos de hegemonia, ideologia e 

tradição seletiva, e só podem ser entendidos plenamente por meio de uma 

análise relacional”. 

Baseando-se nas análises de Raymond Williams e Gramsci, o autor vê 

a hegemonia como uma saturação da consciência do homem, de modo que 

todas as interpretações decorrentes do senso comum, ou a que a ele 

atribuímos, tornam-se “o único mundo”. Segundo Williams (apud Apple, 1982, 

p.15): 
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[Hegemonia] é todo um corpo de práticas e expectativas; nossas 
tarefas, nossa compreensão de homem e de seu mundo. È um conjunto 
de significados e valores que, à medida que são experimentados como 
práticas, apresentam-se como se confirmando reciprocamente. 
Constitui, portanto, um sentido de realidade para a maioria das pessoas 
da sociedade, um sentido de absoluto.[Nessa perspectiva...] os modos 
de incorporação são de grande significado, e incidentalmente em nosso 
tipo de sociedade apresentam considerável importância econômica. As 
instituições educacionais são em geral os principais agentes de 
transmissão de uma cultura dominante efetiva e esta é agora uma 
importante atividade econômica bem como cultural. [...] Além do mais 
[...] há um processo que chamo de tradição seletiva [...] a forma em que 
, de todo um campo possível de passado e presente, escolhem-se como 
importantes determinados significados e práticas, ao passo que outros 
são negligenciados e excluídos. 
  

Apple (1982, p. 35) compreende que a análise relacional se completa 

com o conceito de ideologia. Apesar de perceber o significado de ideologia 

como “problemático”, pois se a maioria das pessoas concorda que o termo 

refere-se um tipo de sistemas de idéias, crenças ou valores, não existe uma 

única interpretação no que “[...] toca ao campo de ação ou extensão dos 

fenômenos que são presumivelmente ideológicos como à função – o que as 

ideologias realmente fazem pelas pessoas que a ‘detém’ ”, o autor  busca uma 

base comum em duas orientações distintas, mesmo que aparentemente 

divergentes  como: 

 
[...] a ‘teoria do interesse’, arraigada [...] a uma tradição marxista,  
percebe o papel fundamental da ideologia com justificação do capital 
investido por grupos políticos, econômicos ou outros, existentes  ou 
conflitantes. [... e] o da tradição que vê a ideologia com ‘deformação do 
real’ [que] tem um Durkheim  e Parsons seus advogados mais 
conhecidos; [e] considera como a  função mais importante da ideologia 
o seu papel de conferir significado em situações problemáticas, 
apresentando uma ‘definição útil da situação’, por assim dizer, tornando 
possível desse modo a atuação de indivíduos em grupos (Apple, 1982, 
p 35-36).  
 

 Mesmo essas bases divergentes, segundo Apple (1982, p. 36), 

geralmente consideram a ideologia como apresentando “três características 

diferenciadoras [...] legitimação, o conflito de poder e um estilo especial de 

argumentação”. Utiliza-se  de dois autores, Mclure e Fischer, para descrever 

essas características. Para eles, a legitimação apresenta-se como justificação 

da ação de um grupo e sua aceitação social; a luta pelo poder faz parte 
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inerente das disputas ideológicas, quer os implicados a reconheçam ou não 

nessa dimensão e, finalmente, o estilo de argumentação, uma retórica especial 

e de comoção exaltada presente nas explicações mais articuladas de grupos 

constituídos a fim de distingui-lo dos demais, reforçando a solidariedade e 

concordância entre seus membros. 

As questões ideológicas também estão presentes na informação 

profissional,  conforme encontrado em Ferretti (1981a, p. 65). Nesse período  – 

década de 1970 –– o tipo de informação profissional fornecida ao aluno 

buscava ser objetivo  e, especificamente,  “neutro”. Ora, a simples seleção de 

um tipo de informação a ser vinculada apresenta, por si só, uma conotação 

ideológica, já que as informações, ao serem apresentadas aos alunos, 

passaram por algum tipo de triagem no local de origem, incluindo assim uma 

mediação determinada  por  aqueles que as selecionaram,  não sendo, 

portanto, dotadas de “neutralidade”. No caso do objeto desta pesquisa, a 

informação foi selecionada pela equipe da Coordenadoria de Estudos e 

Normas Pedagógicas (CENP), órgão ligado a Secretaria de Estado da 

Educação de São Paulo, que tinha a incumbência de  implantar as inovações 

educacionais determinadas na Lei 5692/71 - como as novas divisões didáticas 

e as novas disciplinas -  às comunidades escolares. 

O objetivo deste trabalho é, então, verificar por meio da análise da 

legislação (currículo prescrito), do material existente, o guia curricular 

“Programas de Informação Profissional como componente curricular do ensino 

de 2º grau” (currículo planejado), desenvolvido pela CENP para a Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo e a luz dos autores selecionados, como a 

informação profissional foi apresentada à comunidade escolar, tomando como 

indicadores a seleção de conteúdos sobre o assunto, a definição de objetivos, 

a proposição de atividades e as referências bibliográficas, a  partir do recorte 

temporal – 1978-1982 – anos em que a atividade foi parte dos currículos do 

ensino de 2º grau. 
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2. 1 - ANÁLISE DO GUIA CURRICULAR “PROGRAMAS DE INFORMAÇÃO PROFISSIONAL” 

COMO COMPONENTE CURRICULAR DO ENSINO DE 2º GRAU 
 

 Antes de iniciar a análise do guia curricular propriamente dito, parece-

nos importante uma conceituação sobre o currículo que entra em vigor a partir 

da promulgação da Lei 5692 /71.  

Conforme visto no capítulo 1,  o currículo encontra-se no centro das 

atividades educacionais, constituindo-se no núcleo do processo 

institucionalizado da educação (SILVA, T. T. 2001). 

Ainda segundo o mesmo autor (2003), o currículo pode ser considerado 

como um “documento de identidade”, já que  por meio dele pode-se com 

clareza perceber  a quais teorias estão filiadas e quais são as visões de mundo 

e de homem que o sustentam. Essas teorias dirigem nosso olhar para 

determinados ângulos e elementos, organizando e estruturando uma 

determinada forma de ver a sociedade Sendo assim, é possível distinguir 

diferentes teorias de currículo por meio dos diferentes conceitos empregados 

em suas formulações. 

As teorias que buscam a neutralidade, a cientificidade e colocam-se 

como desinteressadas das questões referentes ao poder existente na seleção 

de um determinado conhecimento em detrimento de outro, podem ser 

consideradas como teorias tradicionais, pois, ao aceitarem  facilmente o “status 

quo” preocupam-se com questões de organização e concentraram-se nas 

questões técnicas referentes ao “como ensinar”, nunca questionando “o quê” 

ensinar, já que o conhecimento selecionado apresenta-se com inquestionável 

(SILVA, T. T. 2003, p. 16/17). 

Ainda segundo o mesmo autor (2003, p.17), alguns conceitos podem ser 

considerados “chaves” nas teorias tradicionais.  São eles: ensino; 

aprendizagem; avaliação; metodologia; didática; organização; planejamento; 

eficiência; objetivos. 

Portanto, sob a perspectiva apontada por Silva (2003), as práticas 

curriculares que surgem  a partir da Lei 5692/71 apresentavam uma concepção 

de currículo fortemente influenciada por um tipo de teoria considerado 

tradicional, pois os conceitos fundamentais apresentados acima surgem em 

diversas referências nos textos legais. 
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Conforme Palma Filho (1996, p.24) as inovações a Lei 5692/71, que 

buscavam responder a questão “como fazer”, demonstravam uma determinada 

visão  da sociedade, onde a educação, considerada  a partir do viés 

econômico, era vista como uma “instância de treinamento” com intuito de 

aperfeiçoar a eficiência dos futuros trabalhadores e de ampliar e aperfeiçoar 

mecanismos de controle social. 

Para esse autor (1996, p. 50), as reformas educacionais da década de 

1970, principalmente  no caso do ensino de 2º grau, tinham por objetivo “[...] 

conciliar as aspirações do cidadão com as metas da política econômica” e, 

nesse sentido, aproximavam-se da teoria escolanovista que atribuía a escola o 

papel de  contribuir para  a estabilidade social.  

Além da estabilidade social, constituída a partir da idéia  de que a escola 

deveria atingir a todos e oferecer uma profissionalização inequívoca, a Lei 

5692/71 propunha  um ensino escolar baseado em novas divisões didáticas. As 

novas divisões: atividades, áreas de estudo e disciplinas, partiam do 

conhecimento mais amplo e menos específico para o menos amplo e mais 

específico, conforme o  aluno  avançava nas séries escolares  incorporando 

assim, as teorias do desenvolvimento psicogenético. Nessa teoria, formulada 

por Jean Piaget, busca-se adequar os conteúdos escolares a partir das etapas 

do desenvolvimento psicológico da criança, pré-adolescente e  adolescente 

estabelecendo, dessa forma,  novas divisões didáticas. 

Mas, como transmitir essa alteração para professores e especialistas 

que, tendo desenvolvido sua  formação entre a década de 1960 e início da 

década de 1970, pouco (ou nenhum) conhecimento possuíam sobre a obra de 

Jean Piaget?  Nesse período,  o que se ensinava nas faculdades de Pedagogia 

e nos cursos de formação de professores (licenciaturas) dentro da disciplina de 

Psicologia da Educação eram os estudos do  psicólogo norte-americano B. F. 

Skinner e não as teorias de psicologia do desenvolvimento do epistemólogo 

genebrino (PALMA FILHO, 1996, p. 143). 

Uma das formas encontradas para a transmissão dos novos conceitos, 

para o  planejamento das ações educacionais e a difusão da Lei, a cargo das  

administrações estaduais, foi à elaboração de guias curriculares. Os guias 

curriculares, amparados nas determinações legais, tinham por objetivos fazer 

chegar às escolas e conseqüentemente aos professores  as novas orientações 
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referentes aos conteúdos e  as formas de  aplicabilidade das propostas legais 

às séries escolares. 

Ferretti (1980, p. 72) argumenta que  a proposta da introdução dos  

guias curriculares,  representou uma mudança em relação à forma única, 

tradicionalmente empregada nas escolas brasileiras, de um  “currículo centrado 

nas disciplinas”, mas não representou por si só uma inovação, pois os guias 

continham diferentes proposições de modelo de currículo (currículo centrado na 

disciplina e currículo de atividade, centrado  nos interesses e necessidades dos 

indivíduos). Além disso,  os guias não esclareciam de maneira clara, “[...] 

fatores de ordem sócio-política que conduziram ao privilegiamento desse 

[híbrido] modelo curricular”. 

No Estado de São Paulo, os guias curriculares foram elaborados pela 

Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas  (CENP), órgão ligado a 

Secretaria de Estado da Educação (SEESP). 

O objeto desta pesquisa encontra-se, então, materializado sob a forma 

do guia Programas de Informação Profissional como componente curricular do 

ensino de 2º grau,  e a análise a seguir é baseada nas informações nele 

contidas, nas considerações legais e em autores que possibilitem um diálogo 

entre o “currículo prescrito e o currículo planejado”  conforme Gimeno Sacristán 

(2003). 

A atividade denominada “Programa de Informação Profissional” 

apresenta, já a partir da nomenclatura utilizada, um prenúncio de suas 

intenções. 

Um programa pode ser entendido como  um plano, um projeto de 

trabalho, baseado em divisões racionais que facilitem sua consecução. 

Programas são  apresentados prontos e, via de regra, não permitem escolhas 

por parte dos indivíduos que dele participem.  

A informação, segundo Benjamin (1980a, p.63) é uma característica da 

imprensa moderna, que surge com a burguesia, tornando-se um dos 

instrumentos mais importantes do capitalismo avançado. O autor argumenta 

que essa informação – conceituada como de tipo jornalístico – opera sobre os 

princípios da “[...] novidade, brevidade, inteligibilidade, e sobretudo falta de 

conexão entre uma noticia e outra” como que paralisando por meio do estilo 

lingüístico a imaginação do leitor,  e visa comunicar  o acontecimento como um 
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fato puro em si, sem imprimir naquele que informa uma marca que possa ser 

considerada  como transmissão de experiência (BENJAMIN, 1980b. p.37).  

A conceituação apresentada pelo autor parece-nos pertinente, pois, ao 

trabalhar a partir do registro da “informação”, a atividade exclui a conexão entre 

o que é visto como “informação profissional”, a realidade que cerca o aluno e 

seus condicionantes sociais. A informação, apresentada aos alunos a partir 

dessa perspectiva, deixa de estar conectada  a uma realidade específica (a do 

aluno) e passa a funcionar como as demais disciplinas presentes na escola: 

ahistórica, fragmentada  e sem  relação  de  conteúdo com outras disciplinas, 

atividades ou  experiências vividas. 

Portanto, além da informação ser uma característica da imprensa 

moderna, percebe-se que  o conceito de informação empregado por Benjamin 

ultrapassou as fronteiras originais e atingiu o âmbito do  ensino escolar. Sob a 

perspectiva apontada por esse autor, a informação profissional seria  o 

resultado da extrema  simplificação do mundo do trabalho, descaracterizando 

suas noções originais e descontextualizando-a de seus componentes 

históricos. 

A escola, ao oferecer aos alunos uma atividade com essa denominação 

–  “Programa de Informação Profissional” –  estabelece que o estará fazendo a 

partir de uma  seleção dos conteúdos presentes na Orientação Profissional ou 

Vocacional. Resta sabermos se essa seleção efetuada vinculou os conteúdos 

com outras atividades ou disciplinas contidas na escola desse período. 

Uma Indicação do Conselho Estadual de Educação (CEE) de 1977 

incluiu no currículo oficial das escolas de 2º grau... 

 
[...] os Programas de Informação Profissional nas três modalidades de  
Formação Profissionalizante Básica  e visam orientar o aluno quanto às  
exigências  das ocupações dos vários setores econômicos, às 
condições de acesso ao mercado de trabalho, às possibilidades de 
formação  profissional, ao papel da empresa na formação profissional, 
utilizando-se de visitas, palestras, filmes, material visual fornecido pelas 
empresas, monografias profissionais e outros recursos similares  (São 
Paulo, 1977, p. 45). 
 

É dessa forma que o PIP chega às escolas, definido na grade curricular 

como “matéria instrumental” que deveria receber tratamento metodológico de 
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“atividade”, segundo Resolução da Secretaria de Estado de Educação de São 

Paulo nº.  169/77. 

 A  Secretaria  de Estado da Educação considerou o desenvolvimento da 

atividade PIP uma atribuição específica do profissional  formado em Pedagogia 

com habilitação em Orientação Educacional, por tratar-se de tema “relacionado 

com Orientação Vocacional”. 

 Assim posto, na letra da Lei,  o Programa de Informação Profissional 

ganha  um status de  componente curricular, com carga horária de duas horas 

semanais e um guia de orientação sobre o tratamento metodológico de 

atividade. 

 Conforme visto anteriormente “[...] nas atividades, as aprendizagens 

desenvolver-se-ão antes sobre experiências colhidas em situações concretas 

do que pela apresentação sistemática de conhecimento [...]” (BRASIL, 1984, 

p.125). 

Era de se esperar, então, que o guia de orientação desenvolvido 

apresentasse aos professores  como atuar em sala de aula da maneira 

prescrita. Entretanto, segundo Nagle (1975, p. 20),  a noção de atividade 

presente na Lei 5692/71, além de se constituir como a principal inovação do 

currículo, apresentava diversos entraves na sua operacionalização pois: 

 
[...] a ausência de indicações de campos amplos, para servirem de  
fonte imediata para as atividades, tem provocado problemas quanto ao 
entendimento do sentido das noções de experiência  e de vivência – a 
ponto de determinadas sugestões oficiais limitarem-se a apresentar, em 
seus guias curriculares, as atividades como algo restrito que o professor 
indica e que os alunos trazem, fazem e observam, a propósito de um 
assunto também restrito. 
 

A proposta da presente pesquisa é realizar a  analise a partir da divisão 

contida no índice constante do guia, conforme quadro a seguir: 
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Quadro 1: Índice  do guia curricular  “Programas de Informação 
Profissional como componente curricular do ensino de 2º grau” 
 

Apresentação 
 
1. “Programas de Informação Profissional” como 

componente curricular do ensino de 2ºgrau 
2.  Programas de Informação Profissional  

2.1 - Objetivos gerais 
                      2.2 - Sugestão de conteúdos 
                      2.3 - Sugestão de procedimentos 

    2.4 - Avaliação 
Bibliografia 
Anexo   I – Sugestões de roteiros 
Anexo  II – Fontes de Informações educacionais e profissionais 
Anexo III – Indicações bibliográficas  

 
(Fonte: São Paulo, SE /CENP, 1978, p.9) 

 

 

Em sua apresentação, o guia se propõe a oferecer “[...] sugestões que 

poderão auxiliar o professor  na elaboração de um plano de ensino” (São 

Paulo, SE /CENP, 1978, p.11).  

No item 1. “Programas de Informação Profissional” como componente 

curricular o guia conceitua Informação Profissional a partir de uma citação de 

Hoppock13: “Todo o tipo de informação relativa a qualquer posição, profissão ou 

ocupação, que forneça informação potencialmente útil para uma pessoa que 

está escolhendo uma ocupação” (São Paulo, SE /CENP, 1978, p.13). 

A conceituação de Hoppock, segundo o guia, vincula a informação 

profissional à questão das escolhas ocupacionais ou vocacionais, exatamente 

como relacionado na Lei e esse é o primeiro problema encontrado no guia. Se, 

como a determinava a Lei 5692/71, seria instituída obrigatoriamente a 

Orientação Educacional, em cooperação com família, professores e 

comunidade, a atividade deveria ser  um complemento das atividades de 

“sondagem de aptidões”, tidas também como obrigatórias, ao final do 1º grau. 

Não existem dados precisos sobre o número de Orientadores 

Educacionais na rede de ensino estadual paulista durante a década de 1970, 

mas é  sabido que o número desses profissionais, atuando na rede pública 
                                            
13 Citado em inglês no original:  Hoppock, R.  Ocupational Information,  New York, Mc Graw Hill, 
1967. 
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estadual, era muito menor que o que número de escolas em funcionamento. 

Segundo Carvalho (1985, p. 7), na década de 1970 não houve nenhum 

concurso para o provimento do cargo de Orientador Educacional nas escolas – 

o último havia sido efetuado em 1968 -  “[...] e os cargos não eram passíveis de 

substituição em caso de vacância por promoção, aposentadoria ou morte de 

seus  titulares efetivos”. 

Portanto, a atribuição de “sondagem de aptidões” dificilmente era levada 

a efeito nas escolas estaduais, seja por falta do profissional habilitado,  seja por 

excesso de atribuições burocráticas a ele exigidas, quando presente 

(CARVALHO, 1985). 

Cury (2003, p. 574) relata que, com a necessária ampliação da rede 

física escolar, dada a acelerada urbanização do país e com a retirada da 

vinculação constitucional de recursos, justificada para existir uma maior 

flexibilidade orçamentária, houve um duplo ônus ao corpo docente, pois 

ocorreu um rebaixamento de salários e duplicação ou triplicação da jornada de 

trabalho para fazer frente à demanda. Os sistemas estaduais, por sua vez 

reduziram os concursos e: 

 
[...] impuseram como norma contratos precários. Os profissionais 
‘veteranos’ não puderam requalificar-se e muitos ‘novatos’ não estavam 
preparados para enfrentar o novo perfil de aluno provindo das classes 
populares. 
 

A retirada da vinculação constitucional de recursos para educação  

acelerou o processo de expansão do ensino privado já que, com poucos 

recursos, o crescimento quantitativo (ampliação da rede física) deu-se à custa 

da qualidade (qualificação de professores). É nesse período (década de 1970) 

que os “filhos da classe média” iniciam uma progressiva migração para  as 

escolas privadas “[...] em grande parte subsidiada pelos cofres públicos [por 

meio] de bolsas de estudo e isenções fiscais (abatimento no Imposto de Renda 

das despesas com educação)” (PALMA FILHO, 1996. p. 135).  

Ferretti (1988, p. 54) aponta que como o número de orientadores 

disponíveis  para a realização do processo era  discrepante em relação ao 

número de interessados, visto que não se faziam concursos para provimento 

dos cargos vagos, vinha ocorrendo uma progressiva substituição  da orientação 
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profissional ou vocacional  pela informação profissional. Dessa forma, reduzia-

se o processo mais amplo – a orientação profissional –  a um de seus 

componentes efetivos –  a informação profissional – tendo sempre em vista  

ajustar o aluno (como mão de obra) às necessidades do mercado de trabalho e 

contribuir para o desenvolvimento econômico. 

Na ausência desse profissional – Orientador Educacional – a quem 

seriam atribuídas essas aulas? 

O guia não esclarece esse ponto. Mas, uma das hipóteses levantadas 

por esta pesquisa é que o guia visasse um professor que  havia cursado a 

“complementação pedagógica”14, hipótese reforçada pela pesquisa de Carvalho 

(1985). Nela, foram entrevistados três professores da região de Botucatu que 

lecionaram a atividade PIP. Esses três professores, apesar de possuírem o 

diploma de Pedagogia e a Habilitação em Orientação Educacional  eram, 

originalmente, formados em outros cursos superiores como Estudos Sociais, 

Letras e Geografia e  lecionavam a atividade PIP “[...] para completar a carga 

horária ou para usufruir o direito [legal] de lecionar PIP” (p. 125). Ou seja, 

lecionar a atividade não era objetivo profissional de nenhum deles e, se o 

fizeram, foi por razões práticas como “completar a carga horária e usufruir um 

direito legal”, o que supõe que desejassem ampliar o espaço de atuação 

profissional, evidentemente sem abandonar as outras disciplinas, que eram 

suas escolhas originais. 

O fato de esses três professores entrevistados serem formados em 

outras áreas do conhecimento poderia não representar um fator de 

impedimento para a consecução da atividade, já que uma atividade de 

informação profissional tem, via de regra, um caráter multidisciplinar 

envolvendo conhecimentos de diferentes áreas como: psicologia, sociologia, 

economia. Porém, o que Carvalho (1985) conclui em sua pesquisa é que esses 

professores, ao lecionarem PIP, levaram para a atividade conceitos, 

metodologias e práticas de suas próprias áreas do conhecimento, distantes 

                                            
14 Regulamentação que permitia a licenciados nas diferentes áreas do conhecimento que 
compõem o currículo, cursar um ano e meio de disciplinas pedagógicas, nas Faculdades que 
mantinham o curso de Pedagogia e escolher uma das habilitações oferecidas  no curso 
(administração escolar, supervisão escolar ou  orientação educacional), obtendo o registro 
profissional, para o exercício da função correspondente. (N.da autora) 
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tanto do conceito de atividade proposto pela Lei 5692/71, como dos 

relacionados à escolha profissional. 

Os professores entrevistados por Carvalho (1985) não eram, portanto, 

Orientadores Educacionais de fato, mas sim de direito. Eram professores de 

outras disciplinas que, possuindo o diploma de Orientadores Educacionais, 

provavelmente conseguidos por meio dos cursos de complementação 

pedagógica (visto que eram formados em outras áreas originalmente), 

buscavam exercer, lecionando a atividade, um direito legal, já que possuíam o 

registro de Orientadores Educacionais. Não atuar como Orientador Educacional 

de fato, não era um impedimento legal para o exercício dessa função – lecionar 

PIP nas séries iniciais do então 2º Grau. 

Ainda segundo Carvalho (1985, p.30), a falta de profissionais  habilitados 

a exercer essa atividade fez com que “[...] em muitos casos [esta] fosse 

atribuída a professores com qualquer tipo de habilitação em Pedagogia e, às 

vezes, até sem ela”. 

Além disso, a autora salienta o problema da competência do professor 

para desempenhar seu papel de educador, mesmo quando habilitado em 

Orientação Educacional, dada a grande  diversidade encontrada na formação 

desses profissionais. 

Segundo Pimenta (1979, p. 103) essa diversidade na formação era um 

fato comum entre os Orientadores Educacionais da década de 1970 e é 

considerado  pela autora  como uma “deficiência na formação”, já que estes, ao 

exercerem seus cargos nas escolas, o faziam de forma burocrática, 

percebendo-se como “mecanismo auxiliar” da tarefa educativa, sem questionar 

os reais objetivos da educação e sem procurar intervir para propor ou operar 

modificações na escola ou na comunidade escolar.  

  Para a autora (1979, p.104), o destaque dado na Lei 5692/71 à 

Orientação Educacional, mais precisamente à orientação vocacional, trouxe 

mais problemas que soluções: 
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[...] a orientação vocacional [...]  até então era trabalhada como  
orientação profissional e de maneira difusa em Orientação Educacional. 
Em geral era sistematizada nas 4ª séries e nas 3ª séries colegiais 
utilizando-se testes psicológicos15 (principalmente inventários de 
interesse) e procedendo-se  à informação profissional (cursos  e  
profissões existentes em determinada região). Com a Lei 5692 estes 
procedimentos passaram a merecer  atenção especial. Entretanto, 2 
fatores interferiram na prática da Orientação Profissional tornado-a 
quase insignificante na escola: 
a-) impossibilidade de os Orientadores Educacionais aplicarem testes 
psicológicos;16

b-) precariedade na formação dos Orientadores Educacionais. (Dada à 
redução curricular (Parecer 252/69), a redução da carga horária e o 
grande número de alunos nas classes de formação dos Orientadores 
Educacionais.) 
Com isso a Orientação Profissional ficou reduzida praticamente à 
informação profissional – planejada [...] ou não planejada.  

  

 A partir da escolha teórica sobre o próximo conceito apresentado pela 

guia: “relevância das informações para o processo educacional” , é possível  

inferir que o conteúdo disposto visava atender a qualquer profissional a quem 

fosse designada essa tarefa, fosse ele um Orientador de “fato”, ou seja, aquele 

que exercia a função de Orientador Educacional nas escolas estaduais, ou de  

“direito”, aquele que possuía a habilitação em Orientação Educacional, mas 

não exercia o cargo nas escolas estaduais, ou ainda, um professor de qualquer 

outra disciplina que estivesse lecionando PIP para complementar sua carga 

horária. 

O conceito é apresentado a partir de Bloom (1973) e de sua obra, 

Taxionomia dos Objetivos Educacionais. O livro, extremamente popular entre 

os educadores da época, era uma referência em cursos de Pedagogia e 

Licenciatura no tocante a formulação dos objetivos educacionais para a 

realização dos planejamentos educacionais. 

As idéias de Bloom a respeito do tema “informação” estão relacionadas 

ao desenvolvimento da idéia central em sua obra: formulação de objetivos 

educacionais. 

                                            
15 “Embora os Orientadores Educacionais, de modo geral, condenassem o uso exclusivo dos 
testes psicológicos [...] por considerarem–nos relativos e limitados, na prática eles foram 
bastante utilizados. Isto porque, dada a existência de um orientador para um grande numero de 
alunos (às vezes até 3.000), os testes constituíam, pelo menos, um material disponível para ser 
usado em massa.” (PIMENTA, 1979. p. 104) 
16 O Conselho Regional de Psicologia limitou o uso de testes psicológicos, a psicólogos com 
registro no respectivo CRP. (PIMENTA, 1979. p. 104) 
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Para esse autor, a aquisição de conhecimento apresenta-se como o 

resultado da aprendizagem. Nesse sentido, a aquisição da informação é 

também fundamental para aquisição de outros objetivos educacionais, 

buscando resoluções que se baseiem em conhecimentos anteriores de outras 

realidades. O autor sugere que para algumas áreas do conhecimento, 

especialmente as que sofrem mudanças constantes provocadas por novas 

descobertas, o que importa para o educando é compreender a base 

metodológica da área em questão para que possa abordar problemas 

particulares a partir do conhecimento inicial adquirido. 

Apesar de bastante acertado em relação ao assunto versado no guia, já 

que as informações profissionais estão relacionadas a dinâmicas sociais e 

econômicas mutáveis, é  interessante notar que o conceito apresentado em um 

guia sobre informação profissional não provenha de nenhum teórico sobre o 

assunto,  mas sim, de um  autor que trata especificamente de uma área técnica 

da educação (bastante valorizada pela Lei 5692/71), o planejamento. 

Qual  seria então a base metodológica da área Informação Profissional, 

apresentada no guia? Esse é um dos componentes que a pesquisa se  propõe 

a investigar, a partir dos conteúdos do guia selecionados para análise. 

 

 

2.1.1 – ANÁLISE DOS OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS DO GUIA CURRICULAR 

“PROGRAMAS DE INFORMAÇÃO PROFISSIONAL COMO COMPONENTE CURRICULAR DO 

ENSINO DE 2º GRAU”  
 

A partir da conceituação de “informação” o guia continua a exposição 

baseado nos Parecer 76/75 do Conselho Federal de Educação (CFE), já citado 

anteriormente nesse trabalho e conclui que: 

 
Dada a natureza deste componente curricular às informações devem ter 
muita amplitude e não se preocupar com pormenores que informam 
quase tudo sobre muito pouco. A visão global do mundo do trabalho é 
mais significativa do que o conhecimento de muitos fatos específicos 
sobre poucas profissões  ou sobre um único setor profissional  (São 
Paulo, SE /CENP, 1978, p.14). 
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A  idéia central contida é que o aluno  “[...] deverá adquirir a técnica de 

coletar, selecionar e sistematizar os dados relevantes as suas opções 

curriculares e profissionais.” (São Paulo, SE /CENP, 1978, p.15). 

Os objetivos e propostas apresentadas no início do guia levam a crer 

que as diferenças individuais e regionais serão respeitadas, assim como será 

evitada “[...] valorização de algumas profissões em detrimento de outras, [...] 

garantindo assim a objetividade” (São Paulo, SE /CENP, 1978, p.15). 

Portanto, fica claro a partir dos objetivos anunciados,  que a atividade 

PIP visava oferecer ao aluno um panorama sobre o mundo do trabalho e sobre 

a as profissões existentes, incluindo as habilitações específicas oferecidas em 

nível de 2º grau , sob uma ótica pedagógica, ou seja, ensinar ao aluno os 

processo de coleta, seleção e sistematização de dados levantados e, a partir 

deles, proceder à escolha que lhe fosse conveniente. 

Nota-se nesse objetivo a falta de um componente fundamental para o 

processo de escolha: a análise dos dados coletados. É  por meio dela que o 

educando tem  a real dimensão do impacto da escolha profissional em sua vida 

futura e, é somente por intermédio de uma análise que as informações 

coletadas adquirem um sentido particular e poderão ser elaboradas de acordo 

com os referenciais individuais. 

Saldanha (1976) aponta uma seqüência hierárquica na formulação dos 

objetivos educacionais, sendo a primeira a aquisição do conhecimento 

(reconhecimento, evocação); a segunda  o estabelecimento de relações entre o 

conhecido e as experiências (associação, comparação); a terceira a aplicação 

dos conhecimentos (transposição, explicação) e, finalmente, a generalização 

dos conhecimentos (integração e síntese, expansão e predição). 

Percebe-se que o guia sistematizava os objetivos da atividade a partir 

das duas primeiras etapas: a aquisição do conhecimento, no caso a informação 

sobre as profissões e o mundo do trabalho, e o estabelecimento de relações 

entre o que foi produzido como um novo conhecimento e as experiências 

individuais, abandonando os objetivos mais complexos dessa hierarquia. 

Uma das hipóteses levantadas para esse fato é a de que tanto a CENP 

como a SEESP sabiam que a atividade PIP não seria dada na maioria das 

escolas por Orientadores Educacionais de fato, mas por professores de outras 

disciplinas, que haviam conquistado o título de Orientadores Educacionais, ou 
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mesmo por professores sem nenhuma habilitação pedagógica. Esses 

professores, possuindo parcos ou nenhum conhecimento do assunto, não 

teriam condições de, ao longo de um ano em duas aulas semanais de 

cinqüenta minutos (cerca de 60 aulas / ano),  levar o aluno a alcançar os 

objetivos mais complexos propostos ao final da hierarquia. Os objetivos 

ausentes são aqueles que propõem ao professor levar o aluno a aplicar os 

conhecimentos adquiridos, transpondo-os para outras situações; reorganizar os 

conteúdos e produzir novas estruturas, ampliando e explorando novas 

situações e, finalmente, deduzir as conseqüências para o encaminhamento de 

uma solução do problema, no caso, a escolha profissional. 

Ainda sobre os objetivos,  além do inicial, colocado na apresentação do 

guia e já discutido nesse capítulo, o guia curricular estabeleceu para o  

professor da atividade uma lista com  outros 12 objetivos gerais, que visavam 

levar o aluno a: 

 
           Quadro 2  –  Objetivos Gerais do guia curricular “Programa de      
            Informação Profissional” como componente curricular do ensino  
            de 2º  Grau. 
  

Objetivos Gerais: 
 
reconhecer a importância da escolha profissional e a necessidade 
relativa a cursos e profissões; 
ampliar o seu conhecimento sobre profissões e cursos ligados aos 
três setores da economia; 
elaborar conceitos precisos e objetivos sobre as profissões; 
corrigir as imagens distorcidas referentes às diversas  profissões; 
envolver atitudes de responsabilidade, participação, interesse e 
iniciativa na execução das tarefas; 
instrumentalizar-se para enfrentar as mudanças no mundo do 
trabalho; 
valorizar o trabalho como meio de realização pessoal e fator de 
desenvolvimento social; 
desenvolver expectativas ocupacionais realistas; 
reconhecer os elementos necessários  para a elaboração de um 
plano  futuro de estudos ou trabalho; 
explorar oportunidades oferecidas pela escola em termos de currículo 
e informação; 
corrigir as imagens distorcidas relativas aos fatores que interferem na 
escolha profissional; 
reconhecer a  necessidade de assumir o papel de agente na sua 
escolha profissional.  

(Fonte: São Paulo, SE /CENP, 1978, p.17) 
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 Uma  observação mais acurada sobre os objetivos gerais estabelecidos 

para a atividade  faz com que dois deles chamem a atenção por explicitarem o 

modelo de orientação profissional liberal apontado por Ferretti (1988) no início 

desse capítulo.  

 O primeiro é: “desenvolver expectativas ocupacionais realistas”. Ao 

elencar esse  objetivo como geral, o guia estabelece uma premissa para  o 

professor: Existem realidades distintas entre os indivíduos e  essas realidades  

não devem ser questionadas e sim  “aceitas”. Nessa lógica, todo ser humano 

possui aptidões naturais, nenhuma é melhor que outra mas, por isso mesmo, 

nem todos podem ter os mesmos destinos sociais. Ao desenvolver 

expectativas ocupacionais realistas, portanto, o aluno da atividade deveria 

estar ciente de sua origem social e almejar uma profissão “possível” dentro de 

sua realidade sem questionar os mecanismos de exclusão de acesso aos bens 

simbólicos. Dessa forma, o processo de escolha profissional  privilegia a 

“naturalidade” da divisão de classes e a manipulação das aspirações 

relacionadas com o futuro profissional. 

 O outro objetivo a ser detalhado é: “reconhecer a  necessidade de 

assumir o papel de agente na sua escolha profissional”. Nesse objetivo surge 

nitidamente o individualismo liberal. A  escolha profissional é aqui apresentada 

como resultado de um processo individual onde as conseqüências advindas 

dessa escolha não podem ser imputadas a outros agentes ou fatores.  

Somente o indivíduo, agente da escolha e responsável por sua execução, pode 

ser felicitado, em caso de sucesso, ou culpabilizado em caso de fracasso. 

 Ao oferecer para as comunidades escolares um guia curricular com 

objetivos tão detalhados fica  perceptível que, ao professor da atividade, foi 

retirada uma etapa ligada essencialmente à ação docente – formular objetivos 

para  um conteúdo a ser administrado em sala de aula –  retirando-se assim, 

desse mesmo professor, uma possível autonomia em  relação aos resultados a 

serem alcançados. 

  Visando comprovar a hipótese anterior tornou-se fundamental para 

pesquisa a observação de materiais semelhantes. Foram selecionados 

materiais, também produzidos pela CENP, no mesmo período e para o mesmo 

grau de ensino. São eles: 



 50

• “Subsídios para a implementação da proposta de Matemática para o 2º 

grau. Volume 1, 1980”;    

• “Subsídios para a proposta curricular de Língua Portuguesa para o 2º grau. 

Volume I, 1984 – reimpressão do original de 1978”. 

  
 Palma Filho (1996, p.168), ao analisar a implantação dos guias 

curriculares  e  subsídios desenvolvidos pela CENP para o então 1º grau das 

escolas estaduais paulistas, argumenta que  os subsídios representavam um 

retrocesso em relação aos guias. Para o autor os subsídios apresentavam um  

caráter de “receituário”, detalhando passo a passo o que caberia ao professor 

realizar em cada disciplina. Esse  fato se dava por serem os guias curriculares 

“[...] exageradamente cognitivos [aproximando-se] muito mais da cultura das 

classes dominantes do que das camadas populares”. Os subsídios, em 

contrapartida, eram exageradamente detalhistas e eliminavam a possibilidade 

do professor criar em sala de aula retomando, de certa maneira,  a “[...] 

perspectiva dos programas de ensino que os guias curriculares buscaram 

superar”. 

 Nessa pesquisa, ao buscarmos semelhanças e diferenças entre esses 

materiais – guias e subsídios – encontramos exatamente o oposto. O guia da 

atividade PIP é detalhado ao extremo,  os subsídios, ao contrário, são amplos e 

reflexivos sobre os  temas que abordavam. 

 Em nenhum dos subsídios encontrados para a implantação das 

propostas curriculares do então 2º grau existe uma preocupação explícita com 

a formulação de objetivos para facilitar a tarefa do planejamento do professor. 

Em ambos fica nítida a preocupação em oferecer elementos  que permitam ao 

professor dessas disciplinas “tornar mais eficaz a ação em sala de aula”; 

“estimular debates didáticos entre outros professores”; “oferecer subsídios para  

cursos de atualização”, enfim, os temas apresentados estão em nível reflexivo 

e não apresentam simplificações quanto aos conteúdos. 

 A hipótese para essa diferença é que, Palma Filho (1996) baseia sua 

análise em guias e subsídios elaborados para o então 1º grau. Os professores 

desse nível de ensino, especialmente os de 1ª a 6ª séries, possuíam uma 

formação “abreviada” seja por só terem feito o Magistério (curso ministrado em 

nível de 2º grau), seja por terem cursado as “licenciaturas curtas”. Eles, 
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portanto, necessitariam de maiores explicações e detalhes sobre  as diretrizes 

emanadas dos órgãos competentes, no caso, a SEE e a CENP. Em 

contrapartida, os professores de Matemática e Língua Portuguesa do então 2º 

grau,  reconhecidos em suas especialidades como portadores de um saber 

acadêmico, não necessitariam que os subsídios, criados para essas disciplinas, 

versassem sobre assuntos já conhecidos. Os materiais  deveriam aprofundar o 

conhecimento desses professores a partir das novas formulações curriculares. 

Afinal, mesmo com as alterações curriculares, disciplinas como Matemática e 

Língua Portuguesa permaneciam como a base do conteúdo escolar, e as 

alterações propostas, por  guias ou subsídios para essas disciplinas, limitavam-

se   mais à forma de ministrá-las, do que ao conteúdo. 

 

 

2.1.2 - ANÁLISE DAS “SUGESTÕES  DE  CONTEÚDOS”  DO GUIA CURRICULAR 

“PROGRAMAS DE INFORMAÇÃO PROFISSIONAL” COMO COMPONENTE CURRICULAR DO 

ENSINO DE 2º GRAU .  
        

 Prosseguindo com a análise o guia da atividade PIP, o tema “sugestões 

de conteúdo” é o próximo tópico a ser  analisado.  

Segundo o guia: “O conteúdo programático sugerido a seguir não 

pretende esgotar o assunto, devendo sofrer ajustamentos e modificações em 

função dos interesses, necessidades e possibilidades dos alunos e escolas.” 

(São Paulo, SE /CENP, 1978. p.17).  

  Os conteúdos são apresentados divididos em 6 grandes temas:  

 

• o problema da escolha profissional;  
• o Programa de Informação Profissional;   
• o mundo do trabalho;  
• as oportunidades educacionais relacionados no ensino de 2º grau;  
• profissões e cursos  relacionados como os três setores da economia; 
• o plano para escolha profissional.  

                        (Fonte: São Paulo, SE /CENP, 1978, p.18-21) 
 

Para cada um deles existem vários objetivos específicos que seguem a 

mesma linha dos objetivos gerais, ou seja, estão na categoria de aquisições 

consideradas primárias, segundo a hierarquia dos objetivos educacionais 
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apontados por Saldanha (1976), portanto não prevêem, na grande maioria dos 

temas apresentados,  uma análise sobre as informações a serem coletadas por 

professores e alunos em sala de aula.  

Com vistas a ilustrar esse fato, destaco aqui que o verbo reconhecer, 

aparece 12 vezes citado como objetivo educacional da atividade, seguido por 

conhecer (9 vezes citado) e  identificar (5 vezes citado). O verbo analisar 

aparece como um objetivo específico em apenas dois conteúdos: no “mundo 

do trabalho”, visando levar o aluno à “analisar as inter-relações entre os três 

setores da economia” e no tema “As oportunidades educacionais relacionadas 

ao ensino do 2º grau”, visando levar o aluno à “analisar a estrutura e o 

funcionamento do sistema de ensino brasileiro: 1º, 2º e 3º graus  (incluindo a 

Pós-Graduação).” (São Paulo, SE /CENP, 1978,  p.18 /20). 

  Uma das ausências notadas no conteúdo proposto é a de um conteúdo 

específico sobre o conhecimento do aluno a respeito de si mesmo, seu 

conhecimento sobre profissões e sobre o mundo do trabalho, já que a idéia de 

atividade como disposto na Lei 5692/71 deveria sempre partir das experiências 

concretas, ou seja, das percepções que os próprios alunos tem sobre os temas 

que seriam trabalhados.  

O tema autoconhecimento, fundamental para todos os teóricos do 

assunto citados no início desse capitulo, não aparece como um objetivo 

específico, mas apenas como um sub-tema do tópico “problema da escolha 

profissional”, relacionando questões individuais pertinentes à escolha 

profissional com o conhecimento do mundo do trabalho e a interação homem-

trabalho 

A  hipótese possível para essa exclusão é a de que  um conteúdo 

específico sobre autoconhecimento já havia sido elaborado, também pela 

CENP, em um outro guia, intitulado: “A Orientação Educacional e as 

Sondagens de Aptidões” do ano de 1978. Nesse guia, elaborado para auxiliar o  

profissional concursado como Orientador Educacional (um Orientador 

Educacional de fato),  estavam dispostos conteúdos  sobre  autoconhecimento, 

relacionamento como meio familiar e social e a sondagem de aptidões, em 

conformidade com a Lei 5692/71. Portanto segundo a lógica legal, os 

conteúdos estavam dentro de uma progressão iniciada nas séries finais do 1º 

grau (7ª e 8). 
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 Da forma como se encontravam dispostos no guia curricular, os 

conteúdos da atividade PIP encontravam-se bem mais próximos dos conceitos 

das disciplinas tradicionais do que sobre o conceito de atividade, proposto pela 

Lei 5692/71, estando elencados  de forma seqüente, linear e sem indicação de 

sugestões sobre a inclusão de novos temas que fossem pertinentes às 

comunidades escolares. 

 Ainda sobre os conteúdos propostos, é pertinente lembrar que  ao 

entregar ao  professor um plano de ensino pronto, permite-se  que esse mesmo 

professor aceite a forma com que os assuntos foram elencados, assumindo-a 

como confiável e reduzindo suas  considerações críticas a respeito dos 

assuntos a serem tratados na atividade. 

 Uma outra ausência se faz notar dentre os conteúdos apresentados: não 

existe, no guia curricular, nenhuma  menção sobre o momento do jovem, o 

aluno a quem  esses conteúdos pretendiam atingir. Mesmo  supondo que 

qualquer professor, devidamente formado e  vinculado a diferentes áreas do 

conhecimento pudesse ser o responsável pelo desenvolvimento da atividade 

em sala de aula, e que possuísse algum conhecimento sobre esse momento 

peculiar da vida – a adolescência – era de se esperar que existisse incorporada 

ao guia, como um elemento de reflexão para o professor da atividade, alguma  

conceituação sobre a adolescência e a transição para o mundo adulto visto 

que, a escolha profissional é um das portas de entrada do jovem nesse 

universo. 

  A idéia de que a adolescência representa uma fase peculiar no 

amadurecimento dos indivíduos não é particularmente nova. Mannheim, em um 

texto de 1941, já salientava que... 

 
As modernas psicologia e sociologia [..] tem nos ensinado que a chave 
do conhecimento da mentalidade da juventude moderna não pode 
somente ser encontrada na fermentação biológica desse estado do 
desenvolvimento  humano.  [...] a juventude entra, nessa fase, para a 
vida pública e, na  sociedade moderna, é então que ela se defronta, 
pela primeira vez, com o caos de valores antagônicos.[...] Em linguagem 
sociológica, ser jovem significa, fundamentalmente, ser um homem 
marginal, em muitos aspectos, um estranho (MANNHEIM, 1985, p. 95 / 
96). 
 



 54

 A adolescência pode ser considerada como uma construção das 

sociedades contemporâneas, visto que, em outros tempos e em outras 

organizações sociais (como por exemplo, nas sociedades indígenas) jovens de 

15 anos eram considerados aptos para guerrear, produzir e procriar. O que 

ocorre é que nas sociedades contemporâneas existe a proposição de 

caracterizarmos a adolescência como uma espécie de “moratória entre a 

infância  e o mundo adulto”, instaurada  a partir da constatação que: 

 
Ao longo de aproximadamente 12 anos as crianças [...] se integram em 
nossa cultura e [...] elas aprendem que há dois campos nos quais 
importa se destacar para chegar à felicidade e ao reconhecimento pela 
comunidade: as relações amorosas e sexuais e o poder (ou melhor 
potência) no campo produtivo, financeiro e social. Em outras palavras, 
elas aprendem que há duas qualidades subjetivas que são cruciais para 
se fazer valer em nossa tribo: é necessário ser desejável e invejável 
(CALLIGARIS, 2000,  p.14). 
 

 Ser desejável pode ser entendido como parte do  amadurecimento 

corporal pelo qual todo o ser humano (normal) passa nessa fase – a 

“fermentação biológica” – que permite a esse jovem tornar-se um ser 

“desejante”, que passe a amar, copular e a reproduzir como forma de  

perpetuar a espécie. Ser invejável é possuir a capacidade de realizar trabalhos 

produtivos, rentáveis, que permitam a esse jovem almejar o sucesso social, 

deixando sua condição marginal. 

 Nas  sociedades modernas, urbanas e industriais  torna-se adolescente 

aquele que,  apesar de ter corpo e espírito  prontos para a competição, não é 

reconhecido por seu meio como adulto e que portanto, “[...] ainda ficará sob 

tutela dos adultos preparando-se para o sexo, o amor e trabalho, sem produzir, 

ganhar ou amar; ou então produzindo, ganhando e amando, só que 

marginalmente” (CALLIGARIS, 2000, p. 16). 

A escolha profissional, então, é  parte  indissociável desse  processo 

complexo na medida em que  possibilita ao jovem um elemento de distinção 

entre os demais, singularizando-o, suscitando aspirações e determinando o 

componente invejável que permeia sua entrada no mundo social adulto.  

 Bourdieu (1983, p.114-115) ao escrever sobre o tema juventude, 

também aponta para essa questão denominando-a “hiato social”, e chama a 

atenção para a permanência desse jovem na escola: 
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 [...] alguns jovens descobrem-se então nesse hiato social chamado 
adolescência. Essa espécie de ‘no man´s land social’, adulto para 
algumas coisas, criança para outras. Colocando-os socialmente fora do 
jogo. As escolas colocam os jovens em recintos separados do mundo 
real  [...] espécie de espaço monástico onde levam uma vida à parte [...] 
e fazem coisas gratuitas [...] puro exercício. [...] Acho que essa retirada 
simbólica do jogo tem uma certa importância, tanto mais por que é 
acompanhada por um dos efeitos fundamentais da escola que é a 
manipulação de aspirações. 

   

 A citação acima nos remete a um outro fator que deve ser considerado 

na ausência do tema adolescência no referido guia curricular: o controle social 

da juventude por meio da manipulação de aspirações.   

 No Brasil da década de 1970, houve um  intenso  controle social em 

todas as esferas da sociedade civil, como visto no capítulo 1 desse trabalho 

(censura dos meios de comunicação, participação civil cercada, estrita 

vigilância dos movimentos populares, associações de classes e sindicados, 

entre outros). O controle da juventude,  além de todas as restrições impostas 

aos outros segmentos da sociedade, era também realizado  por meio do 

controle das aspirações. Assim, o governo militar, ao oferecer à sociedade uma 

Lei (5692/71) que enfatizava a profissionalização compulsória em nível 

secundário, acenando uma “democratização de oportunidades”, na verdade 

reforçava a idéia de que “[...] O jovem pobre deveria ser disciplinado através do 

trabalho e se subordinar absolutamente à lei e à ordem burguesas” (COSTA, 

2000, p. 104), tendo a aspiração social determinada por seu empenho 

individual. 

 O jovem das camadas médias e altas, cada vez mais distante da escola 

pública, embora também obrigado à mesma profissionalização compulsória em 

nível médio, tinha a seu favor, além das condições materiais que possibilitavam 

uma maior permanência nos sistemas escolares,   o fato de possuir  um capital 

cultural herdado. Essa herança cultural permitia a esses jovens aspirar à 

conquista de outros bens simbólicos, como o acesso às universidades e, 

conseqüentemente, a obtenção de formas mais elaboradas de inserção 

profissional, além daquelas oferecidas no nível médio, eminentemente 

técnicas.  

 Para além das questões levantadas, temos ainda o fato que a 

adolescência não se apresenta como um tecido uniforme e igual para todos. 



 56

Aos 15 anos, diferentes jovens encontram-se em diferentes estágios do 

processo de amadurecimento, o que torna uma atividade de informação 

profissional, com hora e data marcadas, sujeita a devaneios por parte daqueles 

que,  dentro do grupo, não estivessem voltados a pensar  nesse momento no 

componente que o tornaria invejável – a escolha da profissão – ou por aqueles 

que já estivessem com sua destinação social traçada, pela restrição ao acesso 

dos bens simbólicos. 

 Para Carvajal (2001, p. 23) a adolescência, nas sociedades 

contemporâneas, pode ser considerada uma aventura “[...] porque sabemos 

quando  e como começa, mas não como [ou quando] vai terminar”. 

   

 

2.1.3 –  ANÁLISE DAS SUGESTÕES DE  ATIVIDADES CONTIDAS NO GUIA CURRICULAR 

“PROGRAMA DE INFORMAÇÃO PROFISSIONAL COMO COMPONENTE CURRICULAR DO 

ENSINO DE 2º GRAU” 
        

O guia curricular apresenta na seqüência sugestões de atividades para o 

Programa de Informação Profissional e afirma que:  

 
A escolha das  técnicas deve ser feita pelo professor, tendo em vista  os 
objetivos do programa, sua adequação ao conteúdo [...] as condições 
reais de trabalho e as características da clientela escolar. [...] São 
apresentadas algumas atividades de forma operacional e sem 
preocupação de uma ordenação hierárquica (São Paulo, SE /CENP, 
1978, p.22). 
 

Portanto, o guia, mesmo afirmando que as atividades propostas não 

apresentam uma “preocupação de ordenação hierárquica”, o guia as dispõe em 

uma forma que pressupõe  a hierarquia. 

 
O editor [...] oferece ao leitor um conjunto de títulos organizados em 
uma determinada ordem. Nela está inserida uma proposta específica, 
que orienta o leitor para uma determinada forma de lê-los (proposta pelo 
seu aparelho crítico), oferecendo-os em círculos específicos de 
distribuição (TOLEDO, 2001, p. 5). 

  

 Ou seja, o editor, no caso a SE /CENP, ofereceu ao leitor, o professor da 

atividade PIP, uma organização preestabelecida, determinando a forma com 



 57

que esse professor leria os conteúdos, propostos a partir de seu aparelho 

crítico (prefácio, notas, comentários de especialistas) e divulgando o volume 

em círculos específicos de distribuição – a escola pública de 2º grau. 

 Visto sob essa perspectiva, é difícil supor que o professor de atividade 

buscasse autonomia para trabalhar com as sugestões propostas a partir de 

uma ótica particular – a da comunidade escolar em que estava inserido . 

 São onze as sugestões de atividades apresentadas, sempre seguidas 

por dois quadros: o primeiro contendo a metodologia para seu desenvolvimento 

em sala de aula e o segundo sobre as “precauções” que o professore deveria 

ter para o desenvolvimento das mesmas. 

 As atividades são apresentadas na ordem em que aparecem 

relacionadas a seguir: 

 

• Realização de entrevistas (com profissionais de empresas, com 
escolas de 2º e 3º graus, com alunos desses mesmos graus de 
ensino); 

• Visitas (a empresas, escolas e instituições da comunidade); 
• Feira ou semana de informação profissional; 
• Palestras (com professores, profissionais e alunos de 2º e 3º graus); 
• Sessão de grupos (dúvidas, mesas redondas, debates, seminários) 
• Estudo dirigido; 
• Pesquisa (bibliográfica, de campo, coleta e seleção de jornais, 

revistas e publicações especializadas); 
• Utilização de recursos (audiovisuais, dicionário de profissões, 

folhetos, catálogos); 
• Elaboração de material (cartazes, quadro mural,  fichas de 

profissões, jornal, boletins, monografias sintéticas); 
• Plano de escolha profissional; 
• Organização de um banco de dados (fichário de cursos e ocupações, 

cadastro de informações profissionais, biblioteca de informação 
profissional).  

(Fonte: São Paulo, SE /CENP, 1978. p.23-28) 
 

A partir da disposição das atividades é possível perceber que a 

colocação de Toledo (2001) encontra-se em consonância com o encontrado no 

guia curricular. Mesmo afirmando que as atividades não seguiam uma 

preocupação hierárquica, essa hierarquia encontrava-se presente, pois a 

seqüência das atividades apresentava uma ordem crescente, culminando com 

“plano de escolha profissional e organização de um banco de dados”. 

Ora, a realização dessas atividades só seria possível após a obtenção 

de dados e informações sobre as profissões – sugestões iniciais – e após 
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debates e esclarecimentos de dúvidas sobre os dados e  informações 

coletadas – sugestões intermediárias. 

Para a realização da análise sobre as sugestões de atividades 

apresentadas pelo guia  foram selecionadas duas, dentre as onze encontradas. 

São elas: “realização de entrevistas com profissionais de empresas e escolas 

de 2º e 3º graus” e “realização do plano de escolha profissional”.   

 A primeira atividade, realização de entrevistas (com profissionais de 

empresas, com escolas de 2º e 3º graus, com alunos desses mesmos graus de 

ensino)  foi escolhida porque, via de regra, entrevistas individuais ou coletivas  

com profissionais e alunos são as formas mais fáceis de obtenção de dados 

sobre as profissões, já que, mesmo em escolas carentes ou distantes dos 

grandes centros urbanos existe no entorno ou na própria comunidade escolar 

uma população economicamente ativa que pode fornecer dados sobre 

atividades produtivas. 

 Além disso, outras atividades propostas apresentam-se como derivações 

desse mesmo tema. Dessa maneira, a análise de como uma atividade de 

entrevistas foi apresentada aos professores poderia fornecer elementos que 

permitissem uma generalização a respeito de outros conteúdos correlatos, tais 

como: “visitas a empresas, escolas de 2º e 3º graus, instituições da 

comunidade”; “feira ou semana de informação profissional”; “palestras por 

professores, profissionais e alunos”. 

Como o objetivo desta pesquisa é o de averiguar como a informação 

sobre a atividade foi transmitida para professores e, conseqüentemente aos 

alunos, por meio da seleção de conteúdos apresentado no guia, esse item 

torna-se relevante, já que congrega várias atividades correlatas e específicas a 

respeito do tema Informação Profissional.   

 A segunda atividade: realização do plano de escolha profissional foi  

escolhida por ser a “atividade fim” do programa e, por esse motivo, apresentou-

se como representativa em uma análise sobre um guia curricular de informação 

profissional, podendo fornecer detalhes sobre o conceito de orientação 

profissional presente no guia e o referencial metodológico adotado para 

embasar e realização desse “plano”, conforme citado por Bloom, anteriormente. 
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A análise será efetuada a partir da forma como apresentada no guia 

curricular: descrição da atividade, desenvolvimento e precauções, conforme 

demonstra o quadro a seguir: 

 

Quadro 3:  Atividade  “Entrevistas com profissionais”, sugerida no 
 guia curricular “Programa de Informação Profissional” como 
 componente curricular do ensino de 2º grau. 

 
Atividade Desenvolvimento Precauções 

Realização de: Realização de: Realização de: 
Entrevista com 
profissionais de 
empresas e de 
escolas de 2º e 3º 
graus; 
Entrevista coletiva 
com profissionais e 
alunos de 2º e 3º 
graus. 
 

• Escolha da(s) 
pessoa(s) a  

     ser (em)     
     entrevistadas; 
• determinação dos 

alunos que 
realizarão as 
entrevistas; 

• elaboração de 
roteiro; 

• contato com a 
pessoa escolhida; 

• realização da 
entrevista; 

• elaboração de 
relatório; 

• comunicação à 
classe; 

• coordenação dos 
trabalhos da 
entrevista coletiva, 
de forma a garantir 
a participação 
eqüitativa de todos 
os entrevistados e 
a síntese das 
informações. 

• Escolher pessoa 
profissionalmente 
ajustada e de fácil 
relacionamento e 
comunicação com 
adolescentes; 

• alertar ao aluno 
quanto à 
possibilidade de 
distorções das 
informações em 
função das 
características de 
personalidade do 
entrevistado; 

• dividir o tempo 
entre os 
participantes da 
entrevista coletiva. 

(Fonte: São Paulo, SE /CENP, 1978. p.23) 
 

A atividade em si, entrevistas com profissionais ou alunos, não requer 

maiores comentários, pois conforme dito anteriormente, é uma atividade 

factível e pertinente ao tema. Quanto ao seu desenvolvimento, há que se 

considerar alguns fatos.   

O primeiro item no desenvolvimento da atividade é a “escolha da(s) 

pessoa(s) a ser (em) entrevistadas”. Da forma como disposto no guia, 

subentende-se que a escolha somente do professor e não do grupo – professor 
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e alunos – como seria pertinente em uma atividade sem o caráter de  área de 

estudo ou disciplina, pois o interesse em relação ao conhecimento a ser 

adquirido deveria partir do próprio aluno, ou melhor, do grupo de alunos que 

realizavam a atividade. 

Sob a ótica pedagógica, a primeira tarefa seria então, levantar com o 

grupo de alunos participantes do PIP, quais as profissões que, em um primeiro  

momento, interessariam ao grupo.  

O segundo item “determinação dos alunos que realizarão a(s) 

entrevista(s)” demonstra que o professor da atividade deveria ter um controle 

completo da situação de entrevista, sabendo de antemão, quem  faria as 

perguntas e quais seriam elas. Ora, se o terceiro item é a “elaboração de um 

roteiro”, tanto professores como alunos já deveriam ter clareza sobre 

informações relevantes deveriam ser obtidas nas entrevistas. Portanto,  

determinar  os alunos que fariam as perguntas sugere um controle que só faz 

sentido dentro do contexto político da época, conforme observado capítulo 1 

deste trabalho. 

Os itens seguintes apresentam-se de forma pertinente à realização da 

atividade, mas vale ressaltar que em todos os outros se percebe uma  

preocupação central com o comando do professor na consecução da tarefa, 

não ficando claro qual seria a função dos alunos no desenvolvimento da 

mesma, além de fazer as perguntas, previamente elaboradas, aos profissionais 

presentes na entrevista. 

As “precauções” merecem destaque por indicarem que  o controle do 

professor sobre a atividade a ser realizada deveria ser ainda maior que o pleno 

domínio de seu grupo. As “precauções” indicam que o professor deveria 

controlar a seleção de entrevistados. 

Ao dispor que a escolha deveria recair sobre “uma pessoa 

profissionalmente  ajustada e de fácil relacionamento e comunicação com os 

adolescentes”, o guia já estabelece um critério de seleção prévia  de 

profissionais. Essa observação parte do princípio de que existem profissionais 

“ajustados” e, portanto, adequados para a realização das entrevistas e outros 

“desajustados” e, portanto, não adequados para apresentar suas opiniões a 

respeito da profissão que exerciam. 
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Mas como fazer essa distinção? O guia não esclarece o que seria um 

profissional “ajustado”, mas, pela escolha semântica,  pode-se inferir que fosse 

um profissional adaptado com perfeição ao seu trabalho, um profissional sem 

questionamentos ou dúvidas a respeito de sua escolha. 

Um profissional “ajustado” seria então aquele que ao transmitir uma 

informação sobre sua ocupação o fizesse de uma maneira “neutra”, sem 

críticas sobre as divisões do trabalho propostas pela sociedade capitalista          

(trabalho manual / trabalho intelectual) e sem críticas sobre sua condição 

profissional (empregado, autônomo, empresário).  

Segundo Ferretti (1988, p. 66) ao revestir a  Informação Profissional de 

características como objetividade, simplicidade e, especialmente “neutralidade” 

excluem-se... 

 
[...] comentários, problemas  ou questões a respeito do exercício 
profissional no nível da instituição [...] como, por exemplo: o caráter das 
relações pessoais interpares, com os superiores ou subalternos; os 
sistemas e critérios de controle  (de comportamento e produção); os 
critérios de vigilância e promoção; as pressões para aumento da 
produção; as possibilidades de moléstias profissionais e de seu 
tratamento, etc. Não incluem também, temas relacionados à 
manipulação da mão-de-obra para diferentes fins (como, por exemplo, 
contornar sua rotatividade), ao controle das oscilações do mercado, às 
representações sindicais, etc. 

 

 Apresentadas da forma como propostas pelo guia, a informação 

fornecida pelo profissional “ajustado” pressupõe o trabalho como atividade a 

ser realizada individualmente, descontextualizada e acrítica, retirando da 

informação os possíveis questionamentos a respeito do trabalho, enquanto 

prática social. 

 Além de “ajustado” o profissional escolhido para as entrevistas deveria 

ser “de fácil relacionamento e comunicação com adolescentes”, ou seja,  

alguém que tivesse a capacidade de se comunicar de maneira simples e 

objetiva com o público-alvo, utilizando-se dos elementos que caracterizam a 

informação, segundo Benjamin (1980b). 

 Como não seria possível ao professor da atividade ter absoluta certeza 

de que o profissional se enquadrava nas condições apresentadas pelo guia 

curricular, foi apresentada a esse professor, uma segunda “precaução”: “alertar 

ao aluno quanto á possibilidade de distorções das informações em função das 
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características de personalidade do entrevistado”. Dessa maneira, o controle 

do professor sobre o que fosse falado na entrevista era total, pois no caso do 

profissional fornecer informações conflitantes, críticas ou mesmo negativas a 

respeito de sua ocupação, caberia a ele alertar os alunos que as informações 

provinham de um profissional dotado de uma determinada personalidade (forte, 

inquieta, perfeccionista, extravagante, etc.), reduzindo assim,  as possíveis 

críticas a uma questão individual, portanto descontextualizada sobre o  

trabalho.  

 Novamente, é perceptível como o guia imputa ao professor da atividade 

um controle sobre as informações de forma que ao aluno restasse apenas 

recebê-las passivamente, reduzindo os questionamentos sobre as profissões 

às características individuais. 

 É perceptível também, que esta atividade, conforme apontado por 

Ferretti (1988) no início deste capítulo, centra suas forças no individualismo, 

buscando demonstrar que distorções presentes no mundo do trabalho, são 

provenientes do próprio indivíduo e que possíveis desajustes ocupacionais são 

determinados pela  personalidade  e pela “força de vontade” de cada um. 

 Para Pimenta (1979) essa redução está intimamente ligada aos modelos 

de orientação profissional e /ou vocacional vinculados, ao que a autora 

denomina psicologismo. Assim, mesmo um Programa de Informação 

Profissional obrigatório às escolas de 2º grau com características pedagógicas, 

apresentava informações sobre as profissões a partir de uma ótica individual – 

a do profissional convidado para entrevista – e terminava por  estabelecer uma 

“adesão pré-crítica à psicologia”. Ou seja, a questão da escolha  é individual  e 

não carrega a marca das relações sociais ou do contexto histórico. A escolha, 

sob a ótica do psicologismo está sempre vinculada ao desejo do indivíduo em 

conseguir o que quer, nesse caso, uma carreira, ocupação ou profissão. 

 Da forma como foi estabelecido pelo guia curricular, o aluno receberia as 

informações dos profissionais convidados para as entrevistas como fatos 

concretos e de certa maneira, inquestionáveis, já que o Programa de 

Informação Profissional não propunha, dentre suas atividades, uma checagem 

das informações recebidas por meio desses profissionais, ou por outros meios 

que porventura fossem utilizados, além das “precauções” apresentadas ao 

professor. 
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Outro dado a se observar é que esse aluno adolescente foi considerado 

como um indivíduo sem poder de crítica ou de análise sobre o que fora visto e 

ouvido nas entrevistas, cabendo  ao professor considerações a respeito do 

entrevistado e seu discurso. Dessa maneira, a informação profissional recebida 

do entrevistado estava sempre mediada pelo professor de atividade e, 

conseqüentemente, por sua visão do trabalho e de mundo. 

 As atividades correlatas: “visitas a empresas, escolas de 2º e 3º graus 

instituições da comunidade”; “feira ou semana de informação profissional”; 

“palestras por professores, profissionais e alunos” sofreriam, portanto, a 

mesma mediação, visto que se propunham a colher informações com 

profissionais que fossem até a escola ou, em locais previamente selecionados 

pelo professor e  continham, tanto no desenvolvimento proposto como nas  

“precauções” apresentadas, conteúdos  semelhantes aos encontrados no 

desenvolvimento da atividade anteriormente apresentada, “entrevista com 

profissionais”.  

 O próximo item a ser analisado é a construção de um “Plano para 

escolha profissional”.  

 Pela disposição dos assuntos, este deveria ser o “fechamento” da 

atividade, pois como apontado anteriormente, o guia estabelece uma ordem 

hierárquica nas propostas, culminando com a realização do “plano para 

escolha profissional”. 

 Para realizar uma análise a partir da proposta apresentada no guia 

curricular foram levados em conta tanto os objetivos específicos elencados 

para essa atividade, quanto a metodologia utilizada para organizar os dados 

obtidos durante um ano de pesquisas sobre o tema “Informação Profissional”. 

 Os objetivos específicos da realização do plano para escolha profissional 

são: 

 
Reconhecer a importância da elaboração de um plano para escolha 
profissional e de sua implementação; 
identificar os elementos básicos que devem  compor um plano para 
escolha; profissional; 
reconhecer sua responsabilidade na opção curricular e profissional. 

(Fonte: São Paulo, SE /CENP, 1978, p.21) 
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O quadro a seguir, apresenta a atividade “plano de escolha profissional” 

com seu desenvolvimento e as “precauções”, encontradas nesta, e em 

praticamente todas as outras atividades, presentes  no guia curricular. 

 

 Quadro 4:  Atividade:  Plano de escolha profissional   
  constante no  “Programas de Informação Profissional”               

           como componente curricular do ensino de 2º grau.  
 

Atividade Desenvolvimento Precauções 
Plano de escolha 
profissional 

Identificação dos 
elementos de um 
plano: 
• objetivos; 
• meios para atingir 

esses objetivos; 
• previsão e critérios 

de avaliação; 
 

• Instrumentar o aluno 
para elaboração de um 
plano quanto às 
informações 
relacionadas com o 
mundo do trabalho, 
lembrando que o plano 
pessoal de escolha 
profissional é tarefa do 
aluno e da Orientação 
Educacional em 
cooperação da família. 

 (Fonte: São Paulo, SE /CENP, 1978, p.27-28) 
 

 A construção de um “plano de escolha profissional” representava a 

culminância do Programa de Informação Profissional. Este seria, portanto,  o 

momento da  elaboração de um “produto” feito pelo aluno e para ele, com 

possibilidade de utilização imediata, logo após o término da escola secundária. 

 Como visto anteriormente, a idéia de atividade, uma das principais 

inovações do currículo, apresentou diversas dificuldades em sua 

implementação. 

 Consideradas como categoria de campo mais amplo e menos especifico 

que as áreas de estudo e disciplinas e referindo-se diretamente as experiências  

colhidas e situações concretas – vivências de situações, exercícios – a noção 

de atividade presente na Lei 5692/71 apresentou-se como um grande desafio 

para um professor que tinha nas disciplinas o seu principal apoio curricular 

(NAGLE, 1975). 

 É patente que essa dificuldade surja no guia curricular de PIP, pois além 

de não privilegiar o conhecimento prévio do aluno a respeito do tema, limita as 

vivências e atividades  a situações totalmente controladas pelo professor de 

sala de aula (entrevistas, vistas, pesquisa bibliográfica, etc.), transformando-os 
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no que Bourdieu (1983) denomina “puro exercício” , atividades abstratas, 

distante da realidade do aluno e desconectadas do mundo do trabalho “real”, 

enquanto prática social e econômica.   

 O plano de escolha profissional não foge a essa regra e o 

desenvolvimento da atividade aponta essa falha quando  propõe ao jovem que 

identifique os elementos  de um plano, calcado em: objetivos, meios para 

atingi-los e previsão de critérios de avaliação. 

 Segundo diversos autores ligados a esse tema (BOHOSLAVSKY, 1982; 

PELLETIER et al., 1977; FERRETTI, 1988;  BOCK, 2002) as atividades ligadas 

à orientação profissional deveriam sempre culminar com algum tipo de “mapa” 

do percurso percorrido pelo orientando durante o processo. 

Esse “mapa” compreenderia, além das informações coletadas sobre 

profissões, as dificuldades e problemas encontrados; as possibilidades de 

concretização dessa escolha e por fim, opções para o caso da escolha original 

não ser bem sucedida ou se mostrar impraticável.  

 Como a atividade analisada possuía características diferentes de um 

atendimento individual ou grupal espontâneo, já que estava inserida na escola 

pública de 2º grau como componente curricular não facultativo, tornou-se 

fundamental a busca de um referencial similar para a realização da análise. 

 

 

2.1.4 – ESCOLHA PROFISSIONAL NA ESCOLA PÚBLICA DURANTE A  DÉCADA DE 1970: 
COTEJO ENTRE DOIS MODELOS 
  

Na busca por um referencial similar  foi encontrado o livreto “Sugestões 

para o Programa da Disciplina de Orientação Ocupacional nas Habilitações 

Básicas”, desenvolvido pela Secretaria de Ensino de 1º e 2º graus, órgão ligado 

ao Ministério de Educação e Cultura (MEC),  elaborado por Ferretti et alii, em 

1979 (2ª edição). 

Com uma abordagem bastante diferente do guia curricular elaborado 

pela CENP em São Paulo, a começar pela denominação e pelo tratamento 

curricular, o livreto propõe, ao professor da disciplina, uma série de sugestões 

práticas – atividades em grupo e individuais, vivências e exercícios de 

autoconhecimento, lógica e reflexão – visando oferecer alternativas na tarefa 
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de  auxiliar um grupo de alunos na questão da escolha ocupacional / 

profissional. 

O livreto é divido em três unidades interdependentes:  

 I  –  O aluno define seu problema de escolha e uma forma de abordá-lo;  

II – O aluno dimensiona suas alternativas de escolha e conseqüências das 

mesmas;  

III –  A escolha da ocupação e sua implementação. 

 Pelo título das unidades é perceptível que o livreto não propõe a  

elaboração de “um plano de escolha”, mas sim, um conjunto de atividades que, 

ao serem realizadas  em determinada seqüência, possibilitavam ao aluno 

refletir, sobre as possíveis opções que deveriam ser observadas, visando 

realização de uma escolha. Mesmo com as diferenças encontradas foi possível 

cotejar os dois modelos já que, em comum, apresentavam o fato de terem sido 

elaborados para escolas de 2º grau brasileiras, para uma disciplina ou para  

atividades de orientação e / ou informação profissional, dentro do  mesmo 

período (1978 – 1979) e amparados pela mesma legislação (Lei 5692/71). 

A unidade III do livreto “Sugestões para o Programa da Disciplina de 

Orientação Ocupacional nas Habilitações Básicas” apresenta, ao professor, 

algumas observações que merecem destaque, no cotejo com o guia curricular 

PIP, produzido pela CENP: 

 
A unidade III trabalha especialmente com estimativas baseadas em 
avaliações e julgamentos que os indivíduos fazem a partir da síntese de 
informações sobre si, seus valores e do mundo do trabalho.  
Esta unidade identifica-se  com o segundo e terceiro momento da 
seqüência do processo decisório [...].  
[...] Nesta etapa do processo de tomada de decisão [a unidade III] deve 
ser enfatizado o papel desempenhado pelos valores. Na maioria dos 
casos os valores constituem as variáveis que exercem maior peso na 
escolha das alternativas. Portanto, recomenda-se que [...] sejam feitos, 
junto aos alunos, um trabalho de definição dos valores pessoais, um 
estabelecimento de prioridade dos mesmos segundo diferentes critérios 
e um estudo comparativo entre valores pessoais e sociais  (Brasil, MEC, 
1979, p. 24-25 – grifo meu). 

 

A visão oferecida pelo livreto do MEC diverge, em muito,  da do guia 

curricular produzido pela CENP na questão da escolha profissional ou 

ocupacional. 
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Enquanto o livreto do MEC apresenta uma nítida preocupação com o 

processo – composto pelos várias fases de um  processo decisório -  e com os 

critérios subjetivos que compõe a escolha (valores individuais, valores sociais) , 

o guia da CENP privilegia um “produto final”, baseado nos conceitos de uma 

racionalidade técnica (objetivos, meios para atingi-los e avaliação dos 

resultados) excluindo, dessa forma, a subjetividade  presente nas escolhas. 

Ou seja, enquanto o livreto propunha-se a levantar questões sobre o 

mundo do trabalho, relacionando-as com as questões individuais, o guia visava 

ajustar a realidade individual ao mundo do trabalho, desconsiderando os 

componentes subjetivos presentes na escolha profissional. 

Prosseguindo o cotejo entre os dois modelos de Orientação 

apresentados ás escolas, o livreto do MEC não sugere, em nenhum momento, 

que o professor estabeleça “precauções”, como as encontradas no guia 

curricular PIP. Em lugar de “precauções” apresenta um tópico denominado 

“observações ao professor”, encontrado sempre ao final de cada unidade. 

Essas “observações ao professor” têm a função referenciar os objetivos 

presentes em cada unidade, lembrando sempre a esse professor, o caráter 

relacional presente entre todas as unidades apresentadas. 

Quanto à base metodológica, enquanto o livreto do MEC apresenta logo 

nas primeiras páginas uma proposta metodológica, considerando como fontes 

teóricas as formulações da teoria da decisão e proposições da teoria da 

aprendizagem, o  modelo de  “plano de escolha profissional” do guia curricular 

produzido pela CENP, não apresenta referenciais teóricos adicionais, o que 

nos faz supor que a base metodológica tenha os mesmos elementos presentes 

no planejamento da atividade, calcada, como já visto anteriormente, nos 

preceitos da racionalidade técnica: objetivos, planejamento, estratégias e 

avaliação, presentes nas demais áreas de estudo e disciplinas. 

É interessante notar que, ao mesmo tempo em que o guia curricular 

produzido pela CENP para atividade PIP enfatizava o controle do professor em 

todas as atividades propostas, o “plano de escolha profissional” prevê como 

“precaução” a lembrança aos alunos que “[...] o plano pessoal de escolha 

profissional é tarefa do aluno e da Orientação Educacional em cooperação da 

família” (São Paulo, SE /CENP, 1978, p.27-28). 
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Portanto, aparecem nessa “precaução” dois elementos que  não haviam 

sido considerados nas atividades anteriores e que se encontravam presentes 

na Lei 5692/71: a Orientação Profissional como um trabalho conjunto entre o 

Orientador, o aluno e a família.  

O que não fica claro no desenvolvimento da atividade é: de que forma  a 

família poderia contribuir com esse processo no “plano de escolha 

profissional”? Qual o papel do Orientador na elaboração desse plano? E, 

finalmente, qual seria o sentido do plano para o aluno? Essas questões não 

são respondidas pelo guia curricular PIP pois, como  visto anteriormente, o 

aluno elaborava o “plano de escolha profissional” baseado em dados concretos 

e racionais obtidos em tarefas executadas em sala de aula, não sendo   

considerados dados subjetivos, como valores individuais e sociais que 

permeiam a escolha, suas necessidades, dificuldades e suas aspirações. 

Além disso, o desenvolvimento da atividade não sugere a possibilidade 

de um plano alternativo, um “plano B” de escolha, que entraria em ação caso o 

plano se original se mostrasse complexo para o momento, inadequado ou 

frustrante. A impressão é que, ao realizar o “plano de escolha profissional” o 

aluno estaria plenamente convencido de sua escolha e que esta estaria sempre  

“correta”, sem necessidade de ajustes, adaptações ou alterações. 

Mencionar a necessidade de “cooperação da família” no processo de 

escolha é também bastante interessante, já que a família não aparece no 

desenvolvimento de nenhuma outra atividade, não sendo sequer mencionada 

como uma possível fonte de dados sobre informação profissional! 

Uma das hipóteses possíveis para essa exclusão vem da alteração no 

perfil dos alunos das escolas públicas. De escolas destinadas a uma elite (até 

meados de década de 1960, no Estado de São Paulo) passando a escolas de 

massa na década de 1970, houve considerável alteração no perfil 

socioeconômico dos alunos freqüentadores das escolas públicas. É nesse 

período, como visto no início desse capítulo,  que as camadas médias iniciam a 

transferência de seus filhos para escolas privadas e a escola pública passa a 

ser destinada “aos pobres”.  

Com essa alteração no perfil social de sua clientela e com professores 

despreparados para o trabalho pedagógico com esse novo perfil de aluno era 
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de se esperar que a família não fosse envolvida no processo de escolha 

profissional. 

Segundo Bourdieu (2003, p.55), o fato dos sistemas de ensino terem 

sido massificados, podendo acolher um número cada vez maior de alunos, não 

se apresentaria como um problema, desde que os recém–chegados fossem 

também portadores de aptidões socialmente adquiridas, tradicionalmente 

exigidas pela escola já que ... 

 
A cultura da elite é tão próxima da cultura escolar que as crianças 
originárias do meio pequeno burguês [...camponês ou operário] não 
podem adquirir, senão penosamente, o que é herdado pelos filhos das 
classes cultivadas: o estilo, o bom-gosto, o talento, em síntese, essas 
atitudes e aptidões que só aparecem naturais e naturalmente exigíveis 
dos membros da classe cultivada, por que constituem a ‘cultura’ . Não 
recebendo  de suas famílias nada que  lhes possa servir em sua 
atividade escolar, a não ser uma espécie de boa vontade cultural 
vazia,[....] são forçados a tudo esperar da escola e sujeitos, ainda por 
cima, a ser repreendidos pela escola por suas condutas por demais 
‘escolares’ . 
 

Na seqüência da análise do “plano de escolha profissional”, não foram 

encontradas as referências metodológicas sobre “escolha”, como era esperado 

no início desse capítulo. As referências para a confecção do “plano de escolha 

profissional” estavam, portanto, no próprio desenvolvimento das tarefas da 

atividade PIP. Como as tarefas relacionadas no guia não  se apresentavam de 

maneira questionadora ou critica a respeito das profissões, mas como 

atividades meramente informativas sobre profissões e ocupações disponíveis, 

o “plano de escolha” também não contempla essa possibilidade, sugerindo uma 

“certeza” de escolha. 

Sob essa perspectiva, vale ressaltar que a escolha profissional é a 

primeira de uma série de escolhas que permeiam a vida adulta e que as 

profissões, ao serem escolhidas no período da adolescência, nem sempre 

serão as seguidas, seja por dificuldades econômicas, seja pelo desenho da 

carreira escolhida, seja por desencanto / frustração com o real que, via de 

regra, difere em muito do “mundo informado”. 

Analisando a dimensão pedagógica do processo de escolha, é 

perceptível que o componente curricular PIP não apresentava como 

possibilidade um aprendizado sobre a tomada de decisão, mas apenas a 
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realização de tarefas determinadas, que possuíam como foco principal, a 

informação profissional. 

Vale lembrar que, conforme dito no início desse capítulo, a informação 

profissional é uma das partes que integram o processo de Orientação 

Profissional, mas não é,  por si só, fator determinante na escolha profissional. 

Portanto, se o foco da atividade era a informação profissional, não caberia ao 

seu final a elaboração de um plano de escolha, visto que não se escolhe algo 

apenas por se estar informado sobre ele, mas, também, por isso.  

Segundo Ferretti (1974), o processo de decisão racional envolve etapas, 

divididas em: 

• Sistema preditivo, composto pela verificação e classificação de informações; 

o estabelecimento de relações entre os dados existentes e entre o objetivo a 

ser atingido e a identificação de alternativas existentes e a proposição de 

novas alternativas. 

• Sistema avaliativo, composto pela identificação de valores pessoais e 

sociais ligados às alternativas; situação dos valores na história da vida e da 

cultura e crítica aos valores pessoais e culturais associados ás alternativas; 

• Critério de decisão, composto pelo relacionamento entre os graus que são 

desejáveis e as conseqüências de cada alternativa e suas possibilidades e a 

proposição da decisão. 

Ainda segundo o autor,  a decisão deve ser testada e aplicada à solução 

do problema para haver, por fim, uma generalização dos resultados obtidos. 

A metodologia proposta pelo autor e adaptada segundo modelo do 

processo de investigação científica, foi escolhida para exemplificar um modelo 

de tomada de decisão por estar inserida no contexto histórico e social do Brasil 

(década de 70) e por apresentar o modelo de tomada de decisão sob a 

perspectiva da Orientação Profissional. 

É interessante notar que, mesmo tendo sido desenvolvida no Brasil  e 

considerada pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) como uma 

referência,  pois foi  a metodologia adotada na execução do livreto “Sugestões 

para o Programa da Disciplina de Orientação Ocupacional nas Habilitações 

Básicas”, não é sequer mencionada no texto do guia produzido pela CENP, 

sendo apenas citada na bibliografia. Aliás, além de Hoppock nenhum outro 

autor ligado à Orientação Profissional, vocacional ou ocupacional é 
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mencionado no texto do guia curricular. Vale ressaltar que a obra de Hoppock 

não foi traduzida para o português e que, ao  usá-la como única referência o 

guia, mais uma vez, não facilitou a tarefa do professor que iria ministrar a 

atividade. 

 

 

2.1.5 – ANÁLISE DA AVALIAÇÃO PROPOSTA NO GUIA CURRICULAR “PROGRAMAS DE 

INFORMAÇÃO PROFISSIONAL” COMO COMPONENTE CURRICULAR DO ENSINO DE 2º 

GRAU   

 

O item avaliação é apresentado no guia curricular de forma bastante 

extensa, ocupando  mais páginas - cinco ao todo -  do que as destinadas ao 

desenvolvimento das tarefas propostas para a atividade (quatro). O curioso 

desse fato é que, no tratamento metodológico de atividade dado ao Programa 

de Informação Profissional, a avaliação não era um item fundamental. 

 Percebe-se, nitidamente, por meio dessa diferença, a dificuldade de se 

colocar em prática um novo conceito, no caso, o tratamento metodológico de 

atividade.  

 Como a escola é vista e percebida como um lugar onde, 

fundamentalmente, se aprende algo que será avaliado por meio de provas, 

notas, conceitos e promoção (no caso dos bem sucedidos) ou retenção (no 

caso dos mal sucedidos), ter na grade curricular um aprendizado que não 

avalia da mesma forma que as outras disciplinas não fazia sentido, nem para 

os órgãos ligados aos sistemas de ensino – nesse caso a CENP – nem para os 

professores e alunos. 

 Sobre esse tema, avaliação da atividade PIP, Carvalho (1985, p. 78) 

apresenta considerações relevantes ao afirmar que, como atividade PIP não 

possuía o poder de reprovar  o aluno, sendo  optativa a atribuição de um 

conceito. Segundo a autora, isso fazia com que  os alunos não se sentissem 

motivados a participar, já que essa era uma atividade em que, não sendo 

atribuídos conceitos, não tinha poder de retenção em caso de mau 

aproveitamento. Os professores, por sua vez, formados e treinados pelos 

sistemas de ensino a exercerem a docência no  conceito de um currículo 
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centrado nas disciplinas, utilizavam-se dos instrumentos de avaliação 

tradicionais, mesmo  quando atuavam em uma  atividade. 

 O que a autora verifica em sua pesquisa é que, mesmo sem a 

necessidade legal de atribuição de um conceito e, mesmo dentro da 

possibilidade legal de buscar uma inovação, também na avaliação, os  

professores da atividade PIP utilizavam-se dos mesmos instrumentos 

avaliativos das disciplinas tradicionais: provas, chamada oral e observação do 

caderno do aluno. 

 O guia curricular produzido para auxiliar o professor nessa atividade 

deteve-se, por sua vez, mais em explicar ao professor como avaliar a 

participação dos alunos, do que em apresentar sugestões de como tornar a 

atividade interessante, sem a atribuição de conceitos e notas. 

Nenhum dos autores ligados à temática da Orientação Profissional já 

citados anteriormente,  considera a possibilidade de uma “avaliação” após o  

processo,  já que,  em atividades desta natureza, a avaliação ocorre durante o 

processo,  na  execução  das atividades planejadas. 

  Os critérios para essa avaliação em processo, também não são 

apresentados pelo Orientador, mas sim pelos participantes das atividades, 

diferindo, em muito, da proposta elaborada pelo guia curricular do Programa de 

Informação Profissional. 

  O guia curricular apresentava como sugestões de avaliação “[...] 

verificar em que medida os objetivos propostos foram atingidos”, visando 

sempre, “controlar a eficiência do programa desenvolvido” (São Paulo, SE 

/CENP, 1978, p.29). Sendo assim, avaliação proposta é similar a de qualquer 

outro componente curricular, ou seja, avaliar comportamentos, habilidades e 

atitudes que deveriam ser traduzidos em “comportamentos observáveis” (p.29).  

 Apesar de considerar que a avaliação deveria ocorrer durante todo o 

processo e que instrumentos como auto-avaliação e avaliação cooperativa 

deveriam ser utilizados, já que “[...] a avaliação através de provas (dissertativas 

ou objetivas) apesar de possuir utilidade, não é suficiente” (São Paulo, SE / 

CENP, 1978,  p.30), o guia sugere como instrumentos, os relacionados a 

seguir: 
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• Monografias sintéticas; 
• Relatórios ou gravações de entrevistas; 
• Organização de catálogos de cursos e profissões; 
• Elaboração de fichas e cursos de profissões; 
• Relatórios de visitas e palestras; 
• Exposições orais; 
• Seminários e trabalhos em grupo [e como registro de observação]. 
• Escalas gráficas; 
• Ordenações; 
• Itens de múltipla escolha; 
• Registro de ocorrência 

                                                                    (Fonte: São Paulo, SE /CENP, 1978, p.30) 
 

 Ora, os instrumentos propostos pelo guia para auxiliar o professor na 

tarefa avaliativa são os mesmos que os de qualquer outra disciplina presente 

na escola, baseadas sempre na averiguação dos conteúdos dados e na 

assimilação desses conteúdos pelos alunos. Novamente, é perceptível a 

desconsideração, por parte do guia, em auxiliar o professor a entender os 

processos subjetivos que permeiam as escolhas profissionais. De qualquer 

forma, a menção sobre a possibilidade de outras formas de avaliação da 

atividade (auto-avaliação e avaliação cooperativa) apresentava-se como um 

fator interessante dentro do cenário desenhado para a atividade. 

 Porém, nas páginas seguintes do item “avaliação”, ocorreu o mesmo 

procedimento encontrado no item “objetivos gerais e específicos” , ou seja, o 

professor, apesar de ter em mãos sugestões sobre o quê avaliar 

(conhecimentos, comportamentos e atitudes) e como avaliar (instrumentos) 

tinha também, uma tabela indicativa do quê e como deveria avaliar cada 

conteúdo ministrado. Sendo assim, ao lado de cada tarefa apresentada no item 

“sugestão de atividades” foi colocada, dentro de um quadro explicativo, uma 

indicação ao professor, sobre a técnica que deveria ser utilizada em cada 

atividade e os atributos que deveriam ser avaliados. Novamente, assim como 

na proposição dos objetivos, não foi considerado o entendimento do  professor 

à proposta da atividade. A título de ilustrar essa afirmação estão listadas no 

quadro abaixo, duas dentre as nove atividades de avaliação propostas pelo 

guia. Foram consideradas para esse exemplo as atividades “entrevista” e 

“prova escrita”. 

 A primeira, visando completar a análise anterior, efetuada no item 2.3, e 

a segunda por reforçar a dificuldade do professor, da escola e dos sistemas de 
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ensino em lidar com uma proposta metodológica que permitia e exclusão desse 

instrumento. 

 

Quadro 5 : Avaliação proposta no guia curricular “Programas de 
Informação Profissional como componente curricular do ensino de 2º 
grau” 
 

Atividade TÉCNICA utilizada 
pelo professor 

ATRIBUTO a ser avaliado 

Entrevista Análise de relatório 
ou  comunicação 

• Habilidades: selecionar 
informações relevantes e 
atualizadas;  

• reconhecer objetividade nas 
informações recebidas; 

• expressar-se de maneira 
clara e objetiva 

Atitudes:   
• interesse pela profissão ou 

por tarefas; 
• responsabilidade; 
• valorização do trabalho 

como  forma de realização 
pessoal e social 

Prova 
escrita Análise da prova 

Conhecimento:  
• identificar as principais 

características dos três 
setores da economia e 
reconhecer seu inter-
relacionamento 

• identificar curso e profissões 
ligadas aos três setores da 
economia [...] especialmente 
os existentes na 
comunidade local e regional;

• identificar dados básicos 
relativos à Informação 
Profissional. 

Habilidades: 
• compreender o significado 

de textos; 
• distinguir informações 

verdadeiras das 
estereotipadas; 

• aplicar informações na 
solução de situações-
problema. 

(Fonte: São Paulo, SE /CENP, 1978, p. 33 e 37) 
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 É possível observar que ao colocar ao alcance dos professores 

instrumentos alternativos de avaliação, a opção escolhida pelo guia produzido 

pela CENP foi calcada nos modelos tradicionalmente presentes na escola. Em 

nenhum dos  nove quadros foi observada uma menção à  auto-avaliação  ou da 

avaliação cooperativa, pois mesmo na atividade “trabalho em grupo” a técnica 

sugerida ao professor é “observação do desempenho”. Dessa forma, o 

professor da atividade encontrava-se como que “prisioneiro” de um modelo 

pronto, pois mesmo quando sugeria inovações, o guia curricular não propunha 

sua operacionalização e as demais propostas estavam calcadas nos 

pressupostos da eficiência e do controle, muito distantes dos objetivos da 

orientação profissional e muito mais afinados com os objetivos do planejamento 

escolar encontrado nas disciplinas.   

 

 

2.1.6 – ANÁLISE DA BIBLIOGRAFIA E ANEXOS DO GUIA CURRICULAR “PROGRAMAS DE 

INFORMAÇÃO PROFISSIONAL” COMO COMPONENTE CURRICULAR DO ENSINO DE 2º 

GRAU . 
 
 Para concluir a análise do guia curricular foram considerados a 

bibliografia e os anexos, pois no texto analisado foram encontradas parcas 

referências sobre Orientação Profissional e nenhuma referência sobre teorias 

de escolha.   

  A bibliografia citada como referência para formulação do guia 

compreende dezesseis títulos. Dos títulos listados, nove versam sobre 

procedimentos e técnicas de ensino tais como: formulação de objetivos 

educacionais; planejamento de ensino; avaliação e tecnologia educacional. 

Nessa lista encontram-se autores como Bloom, Tyler, Mager17, entre outros 

que se tornaram “clássicos” nas faculdades de Pedagogia e nos cursos de 

licenciatura.  

 Foram encontrados também dois títulos sobre Orientação Educacional, 

sendo um deles de autoria da própria CENP e apenas quatro títulos sobre 
                                            
17 As obras desses autores, encontradas na bibliografia do guia curricular são: BLOOM, B. S., 
1973 Taxionomia dos Objetivos Educacionais: domínio cognitivo; MAGER, Robert F., 1972. 
Objetivos para um ensino efetivo; TYLER, Ralph W. 1975. Princípios básicos de currículo e 
ensino. 
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informação e / ou orientação profissional, sendo que destes  dois títulos são  

artigos publicados  na revista Cadernos de Pesquisa da Fundação Carlos 

Chagas,  um  é o livro de Hoppock que, como citado anteriormente, não teve 

tradução para o português e por fim um título publicado pelo Serviço Nacional 

de Aprendizagem Comercial (SENAC). 

 Por fim, um único título, “O SENAC e a educação permanente” também 

publicado pelo SENAC, não pode ter seu conteúdo analisado por não conter 

referências precisas – não consta à data de publicação da obra, nem o  autor. 

Além disso,  a obra não aparece citada no texto e apenas por seu título, não foi 

possível identificar se o conteúdo estava inserido na área de Técnicas, 

Orientação Educacional ou Informação e /ou Orientação Profissional. 

 A bibliografia tornou-se um instrumento importante para a análise  do 

guia curricular por reforçar a hipótese anterior que o guia visava, mais do que 

propor um conteúdo para auxiliar o professor, reforçar  as idéias presentes na 

Lei 5692/71 de uma educação calcada nos critérios da racionalidade e da 

objetividade, organizadas a partir do  planejamento e da avaliação. 

 A idéia de que a educação deveria ser planejada e avaliada representou 

uma inovação em termos educacionais no país. Porém, mesmo  os teóricos 

mais conservadores sobre esse assunto não têm dúvidas sobre a quem cabe 

essa tarefa: ao professor. O guia, como visto no item 2.1 deste capitulo, 

desconsidera essa premissa e além de propor objetivos gerais e específicos 

para a atividade PIP, institui uma avaliação do processo calcada basicamente 

nos modelos tradicionais presentes nas demais disciplinas, inclusive sugerindo 

ao professor a aplicação de uma “prova escrita” ao final do ano letivo! 

 As poucas referências sobre o tema específico da Informação 

Profissional também reforçam a hipótese anterior. Com um programa pronto 

nas mãos, contendo objetivos gerais e específicos, com uma lista de tarefas a 

serem cumpridas durante o ano letivo contendo, inclusive, a forma como 

deveriam ser avaliadas, não havia espaço para discussão sobre o  significado 

de inclusão de uma atividade dessa natureza na escola regular. 

 Como a atividade PIP concentrava seu conteúdo em apenas um dos 

componentes da Orientação Profissional – a Informação Profissional – 

referências sobre o autoconhecimento, levantamento de necessidades do 

grupo e teorias de escolha, não faziam sentido para a publicação. 
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  Mas, caso o professor da atividade quisesse buscar mais referências 

sobre o tema, o guia curricular apresenta três anexos.  

 O Anexo I apresentava  sugestões de roteiros variados (roteiro de 

entrevista com profissionais; roteiro para palestra, roteiro para visitas a 

empresas; roteiro para visitas a escolas; roteiro para elaboração de 

monografias profissionais sintéticas;etc.)   

 Para efeito da análise, será considerado o “Roteiro para entrevista com 

profissionais”, reproduzido no quadro abaixo, pois foi uma das atividades 

analisadas no decorrer deste trabalho. 

   

  Quadro 6 :  Anexo I  - Sugestão de roteiros 
 

1    – Roteiro de entrevista com profissionais   
1.1 – Dados gerais de identificação 

1.1.1 Informante (nome) 
1.1.2 Sexo 
1.1.3 Profissão 
              1.1.3.1 Tempo de exercício da profissão 
1.1.4     Função 
              1.1.4.1 tempo de exercício da função 
1.1.5     Local de trabalho (nome e natureza da instituição) 
1.1.6     Endereço profissional 

1.2  – Nomes pelos quais a profissão é conhecida 
1.3  – Descrição da s principais tarefas realizadas 
1.4  – Condições de trabalho (ambiente físico e social) 
1.5  – Ferramentas, máquinas e instrumentos utilizados 
1.6  –  Horário habitual de trabalho 
1.7  – Tipo de trabalho: por conta própria ou como empregado 
1.8  – Salário médio da profissão 
1.9  – Ingresso na profissão depois de formado 
1.10 – Curso (s) a ser (em) realizado (s) para desempenhar as 
atividades    
           profissionais 
1.11 – Duração desse (s) curso (s) 
1.12 – Local de realização desse (s) curso (s) 
1.13 – Especializações admitidas na profissão 
1.14 – Outros locais de trabalho 
1.15 – Aspectos legais da profissão (regulamentação) 

(Fonte: São Paulo, SE /CENP, 1978, p. 41) 
 

 O “Roteiro de entrevista com profissionais” sugerido  no guia curricular 

expõe lacunas já observadas no item 2.1.3 desse capítulo. Não são 

consideradas relevantes a curiosidade dos alunos a respeito do entrevistado e 

sua escolha e, portanto, estão ausentes  informações como: 

• Como escolheu essa profissão ou  função? 
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• Houve alguma alteração em suas escolhas, por conta do mercado de 

trabalho, da necessidade de garantir remuneração maior ou de inadequação 

na escolha inicial? 

• Quais as restrições para o exercício da profissão escolhida (físicas, 

materiais, econômicas) ? 

• O que representa crescimento nessa profissão (ascensão vertical / 

horizontal)? 

 Ou seja, são desconsideradas informações subjetivas fundamentais 

como o motivo da escolha e as observações do entrevistado a respeito de sua 

vida profissional, são também desconsideradas as possíveis informações 

críticas a respeito da atividade do entrevistado como, por exemplo: condições 

de trabalho, condições de promoção, rotatividade, etc. 

 Ao desconsiderar essas questões o roteiro sugerido pelo guia limita 

substancialmente a possibilidade de uma análise crítica a respeito da ocupação 

informada, tanto para o professor, como para os alunos da atividade. 

 Também não foi encontrado dentro do roteiro apresentado, um espaço 

para as possíveis considerações pessoais de cada aluno sobre o que fora visto 

e ouvido na entrevista. Dessa forma, a reflexão sobre a entrevista, já 

fragmentada e descontextualizada, tornava-se ainda menos substancial e com 

poucas possibilidades de gerar empatia entre os estudantes e o entrevistado, 

pois o roteiro apresentado enfatiza certezas e, em geral, o aluno dessa faixa 

etária (adolescente) está repleto de incertezas e dúvidas a respeito de suas 

escolhas e seu futuro profissional. 

 Ao indicar um roteiro tão específico para cada atividade o guia curricular 

reforça, mais uma vez, a hipótese de que fora produzido para que qualquer 

professor, habilitado ou não, possuísse um referencial mínimo para  ministrar 

as aulas de PIP cabendo, portanto, a inclusão de observações tão detalhadas 

sobre fatos considerados como relevantes pela CENP e não pelos professores 

ou alunos, para a consecução das entrevistas. 

 O Anexo II apresentava as “Fontes de Informações Educacionais e 

Profissionais”. Nele estão listados vinte e um locais, com endereço e telefone,  

onde o professor da atividade  poderia encontrar mais elementos informativos 

sobre as profissões. São locais como: O Centro de Integração Empresa – 

Escola; os Conselhos Regionais (de Medicina, Psicologia, Engenharia, etc.); as 
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Ordens (dos Advogados, dos Economistas); Institutos ligados à Orientação 

Profissional / Vocacional como o Instituo Roberto Simonsen e o Instituto de  

Seleção e Orientação Profissional (ISOP); Fundação Universitária para o 

Vestibular (FUVEST) e UNESP; órgãos de mídia como a Fundação Padre 

Anchieta e o Jornal do Brasil;  SENAC; SENAI e  o Conselho Regional dos 

Técnicos em Administração. 

   O interessante desse anexo é observar que o número de instituições 

que oferecem informações sobre cursos superiores é substancialmente maior 

do que o número de instituições que oferecem informações sobre cursos de 

nível médio e a ausência de uma menção sobre os Sindicatos (de empregados, 

empregadores, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais) 

como uma fonte geradora de informações, principalmente para as ocupações 

de nível médio e técnico. 

 De qualquer maneira, a possibilidade de oferecer ao professor “fontes” 

onde pudesse, em conjunto com os alunos, buscar informações profissionais 

adicionais, apresentou-se como um fato relevante já que, como se sabe a 

informação profissional não se encontrava facilmente disponível como hoje em 

dia e as bibliotecas escolares não estavam aparelhadas para fornecer esse tipo 

de informação. Além disso, caso a cidade ou região onde estava situada a 

escola não tivesse profissionais ou empresas relacionadas a áreas que 

despertassem interesse nos alunos, caberia ao professor da atividade municiar 

o grupo com essas informações, por meio de catálogos, folhetos explicativos e 

outros. 

 Uma outra ausência sentida nas “fontes” relacionadas no Anexo II é a de 

órgãos públicos reguladores das atividades produtivas como o Ministério do 

Trabalho e as Secretarias Estaduais de Trabalho, já que no Brasil da década 

de 1970 (e ainda hoje) as atividades produtivas eram reguladas pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) criada por Getúlio Vargas em 1943. 

Na CLT estavam (e ainda estão) dispostos, os direitos e deveres de 

trabalhadores e empregadores, sendo, portanto, informação importante para 

quem busca inserção no universo profissional. 

 Por fim, chegamos ao Anexo III  onde estão as indicações bibliográficas 

que, supostamente, poderiam auxiliar o professor da atividade a obter mais 
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dados e informações sobre profissões que despertassem interesse no grupo de 

alunos. 

 No Anexo III  um dado  relevante é a diversidade de temas que compõe 

as indicações. São listados desde livros que versam sobre técnicas 

educacionais, como: planejamento, formulação de objetivos e avaliação, (os 

mesmo  já citados anteriormente como referência para a formulação do guia 

curricular); obras sobre técnicas de dinâmica de grupo; sobre informação e 

orientação profissional e um grande número de livros com informações 

ocupacionais. 

 O total de obras que compõe a indicação bibliográfica é de cento e dois 

livros e / ou artigos. A grande maioria dessas obras trata especificamente sobre 

informação profissional, apresentadas como monografias profissionais sobre 

ocupações específicas, como por exemplo: o farmacêutico bioquímico, 

publicado pelo ISOP, em 1968. Aliás, uma grande parte das obras relacionadas 

foi editada pelo Instituto de Seleção e Orientação Profissional (ISOP), outro 

grupo de obras editado pelo Centro de Estudos em Psicologia Aplicada 

(CEPA), outro pelo SENAC e outro, menos representativo, pela Fundação 

Carlos Chagas. Algumas das obras citadas como referência na busca de 

informação sobre uma ocupação específica foi escrita por profissionais da 

própria área (farmacêuticos, engenheiros) e outra,  por pesquisadores em 

educação e / ou  psicologia. 

 O quadro abaixo, criado para exemplificar a distribuição dos temas, 

apresenta três grandes divisões: monografias profissionais e catálogos 

profissionais; técnicas em educação e obras sobre informação e / ou orientação 

profissional. 
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  Tabela 01 :  Indicações bibliográficas 

Temas Número de obras 
encontradas na 

bibliografia 
Monografias Profissionais e Catálogos de 

Profissões 
61 

Informação e /ou Orientação Profissional 23 
Técnicas Educacionais 18 

Total  102 
          (Fonte: São Paulo, SE /CENP, 1978) 

  

 O mais interessante dessa indicação bibliografia é notar que grande 

parte das obras listadas como referência de informação profissional, foi editada 

antes ou durante  1968  anteriores, portanto, a entrada em vigor da Lei 5540/68 

(Reforma Universitária) e da Lei 5692/71. Dessa forma, muitas das 

monografias profissionais estavam desatualizadas, no tocante  a formação 

profissional e /ou técnica . Como  exemplo, podemos citar  a monografia sobre 

o técnico em fisioterapia, de 1968. No período anterior a Reforma Universitária 

cursos como: fisioterapia, nutrição, turismo e educação física, entre outros, 

eram oferecidos em nível técnico secundário e  não como cursos universitários. 

Com a Reforma Universitária, muitos desses cursos passam a ser oferecidos 

em nível universitário. Alguns cursos, como nutrição e turismo, permaneceram 

nos dois níveis, técnico e universitário, outros como fisioterapia e educação 

física,  deixaram de existir como cursos técnicos secundários, sendo  somente 

oferecidos como cursos universitários. 

 Essa constatação encontra respaldo em Ferretti (1988, p.73), que  

realizou uma análise de diversos materiais impressos de Informação 

Profissional, vários elencados pelo guia curricular, apontando que: “No caso 

brasileiro, em particular, deve-se considerar que essa informação, [...] 

construída  à base e semelhança de análises ocupacionais, peca também pela 

não atualização e pela extrema generalidade”. 

 Outro fato interessante é que dentro dos vários catálogos de profissões 

encontrados tais  como: o dicionário de profissões do Centro de Integração 

Empresa–Escola(CIEE), o Cadastro Brasileiro de Ocupações do Departamento 

Nacional de Mão de Obra, o caderno de profissões do Jornal do Brasil / Shell, 

não existe nenhum da própria Secretaria de Estado da Educação de São 

Paulo, informando sobre quais seriam os cursos técnicos existentes ou 
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previstos para serem implantados na rede estadual de ensino, em nível de 2º 

grau. 

 Apesar de numerosa e variada, as indicações bibliográficas do guia 

curricular não representam uma contribuição efetiva para o desenvolvimento da 

atividade, pois em sua grande maioria, os livros e catálogos listados eram de 

acesso restrito, não sendo distribuídos para todas as bibliotecas escolares e 

estavam desatualizados. Caberia, então, ao professor um esforço extra para 

reunir  dados que estivessem atualizados e disponíveis. 

 Essa constatação é reforçada por Carvalho (1985) que  teve acesso à 

única avaliação da atividade PIP, realizada pela CENP um ano após sua 

implantação. Nessa avaliação os professores da atividade, além de 

treinamento específico, solicitam “mais material de apoio”, demonstrando a 

dificuldade em conseguir levantar dados, em suas comunidades, sobre as 

profissões existentes em nível técnico ou universitário.  
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CAPÍTULO 3 
 ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL NA ESCOLA:  

DE UMA EXPERIÊNCIA CONCRETA A UM CONCEITO ABSTRATO 
 

Um pesquisador, ao realizar uma pesquisa teórico-documental, não deve 

prender-se a uma única verdade, pois, como afirma Brandão (2002, p. 63): 

 
[...] o pesquisador [...] tem a necessidade de se tornar um consumidor 
crítico de vários campos do saber .[Pois...] A verdade perdeu o caráter 
permanente de outros tempos e é, com freqüência, operada no ângulo 
da verdade como processo. 
 

 A perda da “verdade como caráter permanente” sugere uma 

flexibilização tanto no conceito de verdade, como nas fronteiras entre 

especializações e nesse caso, torna-se equivocada a postura que pretende a 

“teoria como explicação do real” já que o progresso científico alcançado “[...] 

tem permitido uma relativização positiva dessa visão e forma de operar com a 

teoria. ” [...] a teoria é , nessa ótica, sempre uma hipótese” (BRANDÃO, 2002, p 

71).                                                                                                           

 Portanto, dentro do escopo dessa pesquisa, documental e teórica, e sob 

a perspectiva apontada por Brandão (2002) da teoria como hipótese, este 

trabalho não teve como objetivo  prescrever formas de inclusão de uma 

disciplina como a Orientação Profissional nas grades curriculares das escolas 

de ensino médio, mas sim, ampliar discussões a respeito do tema a partir de  

uma experiência curricular concreta, ocorrida no Brasil entre os anos de 1978 a 

1982. 

 Após a análise do guia “Programas de Informação Profissional como 

componente curricular do ensino de 2º grau” produzido em 1978, pela 

Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP) órgão ligado à 

Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (SEESP) tornou-se possível 

delinear algumas conclusões a respeito de como o PIP foi implantado nas 

escolas estaduais e, ampliando o objetivo original da pesquisa, descobrir 

algumas das razões que ocasionaram seu desaparecimento da escola pública, 

em 1984. 
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 Ao ser implantado nas escolas no seio de uma série de “inovações” e 

“modernizações”, amparadas na Lei 5692/71, o Programa de Informação 

Profissional apresentou distorções semelhantes às encontradas em outras 

“novidades” vindas com a mesma Lei, como a profissionalização compulsória 

no ensino de 2º. grau e as novas divisões no tratamento didático dos 

conteúdos curriculares (atividades, áreas de estudo,  e disciplinas). 

 Conforme observado no capítulo 2,  as “inovações” alteraram a forma 

escolar (tornada obrigatória e integrada nas 8 primeiras séries) e os conteúdos 

selecionados, especialmente os relativos ao ensino médio, a partir da 

instituição de um ensino profissionalizante compulsório para o 2º grau. 

 As “inovações” foram apresentadas aos sistemas estaduais e, 

conseqüentemente, às comunidades escolares como fatos consumados 

cabendo os estados da federação disseminar e implantar a reforma 

educacional. Nas palavras de Nagle (1975, p.12-13): 

 
Não custa lembrar que o processo de difusão das inovações é 
complicado. É preciso pensar, também que o problema da difusão de 
inovações faz parte de um problema mais amplo, que é o da mudança 
cultural provocada. Envolve não só a existência de novos elementos 
culturais que se tornam proveitosos para determinado grupo (inovação), 
como a necessidade de estabelecer um processo pelo qual a inovação 
chega a ser adotada pelos membros de outro grupo (disseminação), e 
também o modo pelo qual uma inovação encontra as condições para 
harmonizar-se com os elementos existentes (integração). [...] Antes de 
tudo, porém, e para proporcionar o êxito na execução do planejamento 
do processo de difusão das inovações, é preciso criar as condições 
mais favoráveis àquela execução, limitando e controlando as barreiras à 
mudança. 

 

 A atividade PIP, contendo dois aspectos da “inovação” proposta – o 

conceito de atividade e a introdução de um componente curricular de 

informação profissional, para o então 2º grau – baseia-se no currículo 

planejado (o guia curricular) desenvolvido pela CENP, órgão competente da 

Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, para difundir e implementar  

o currículo prescrito,  a Lei 5692/71 criada pelo então Conselho Federal de 

Educação. 

 É sabido que o conteúdo da atividade PIP foi apresentado às escolas 

por meio do guia curricular, analisado no capítulo anterior. Mas teria havido 

outro meio de difusão do conteúdo dessa atividade? 
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 Segundo Carvalho (1985,  p. 31), a resposta é não. 

 
[...] no caso de uma disciplina nova e de natureza bastante diversa das 
usuais, além da formação convencional, [a habilitação em Orientação 
Educacional exigida] deveria ter havido um treinamento específico 
anterior à introdução do PIP, bem como oportunidade de familiarização 
da proposta e o guia da mesma. Isso, sabe-se, não ocorreu. Muitos 
professores ou desconheciam a proposta para o PIP ou não se sentiam 
em condições de desenvolvê-la. 
 

 A constatação que não houve um treinamento específico para a 

introdução da atividade PIP nas escolas de 2º grau, não chega a ser uma 

surpresa. As afirmações seguintes da autora demonstram uma realidade mais 

complexa do que a falta de um treinamento adequado.  

 
Mesmo os [professores] que possuíam embasamento teórico obtido nas 
faculdades, os que haviam se inteirado da proposta e que tinham certa 
vivência em escolas, cursos e profissões, incluindo dentre estes os 
próprios Orientadores Educacionais, procuravam [...] transmitir a 
informação sobre cursos e profissões [...] com base em sistemas e 
referenciais teóricos que são correntes ideológicas de caráter 
conservador (p.31- 32). 
 

  O caráter ideológico conservador dos professores, não deve ser 

considerado como uma particularidade brasileira.  Willis (1991, p. 94), em sua 

pesquisa etnográfica realizada durante a década de 1970, com jovens oriundos 

das classes operárias em uma cidade fabril nos arredores  de Londres, também 

constata que as atitudes dos professores para com aqueles  alunos estão 

integradas por “[...] uma ética conservadora, genuína e fortemente sustentada, 

com relação à sociedade orgânica e  harmônica”. 

 Essa idéia de “naturalidade” na divisão social das classes está baseada 

nos preceitos de Durkheim18. Segundo o autor (1965, p. 34): 

                                            
18  Emile Durkheim (1858-1917), teórico social francês, reconhecido como um dos fundadores 
da sociologia desenvolve o conceito de “função social”. Segundo Durkheim, a sociedade é 
como um corpo e tudo que  nela ocorre apresenta-se como funcional dentro de um todo 
orgânico. Nessa  concepção teórica, a função da educação é a de ensinar bases morais e 
transmitir valores que permitam uma boa convivência social. A interdependência entre as 
funções, os padrões  e as instituições sociais são o que  preservam a unidade do corpo social e 
cultural impedindo a anomia (DURKHEIM, 1965). 
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Não podemos, nem devemos nos dedicar, todos,  ao mesmo gênero de 
vida; temos, segundo nossas aptidões, diferentes funções a preencher, 
e será preciso que nos coloquemos em harmonia com o trabalho que 
nos incumbe. Nem todos somos feitos para refletir; e  será preciso que 
haja sempre homens de sensibilidade e homens de ação. Inversamente, 
há necessidade de homens que tenham como ideal de vida o exercício 
e a cultura do pensamento. Ora, o pensamento não pode ser 
desenvolvido senão isolado do movimento [...] isolado do movimento 
exterior. [...] Por sua vez, o pensamento, é suscetível de tomar uma 
multidão de formas diversas e especializadas. Tal especialização não 
exclui, sem dúvida, certo fundo comum, e, por conseguinte, certo 
balanço de funções tanto orgânicas como psíquicas, sem a qual a 
saúde do indivíduo seria comprometida, com prejuízo, ao mesmo tempo 
da coesão social. Mas não padece dúvida também que essa harmonia 
perfeita possa ser apresentada como fim último da conduta e da 
educação. 

 

 Os professores formados no Brasil na década de 1960 e início da 

década de 1970, assim como os ingleses, traziam essa concepção de 

sociedade como “todo orgânico e harmônico” que deveria ser mantido, sem 

alteração, por meio das diferenças existentes entre as várias partes que o 

compunham. Como afirma Brookover (1985, p.82-85): 

 
Espera-se que as escolas preparem a juventude para as ocupações que 
lhe serão oferecidas por um sistema [...] rapidamente em mudança. [...] 
A tarefa da escola  é vista, aqui, não como a de estimular mudanças 
nas ocupações, mas como a de acompanhar as mudanças que ocorrem 
constantemente como resultado de outras forças. [...] É justamente aí 
que reside uma das principais dificuldades da educação. Espera-se que 
ela estimule a mudança no campo material e tecnológico e, ao mesmo 
tempo, que preserve o sistema capitalista [...] e que proteja a classe 
média perpetuando a crença de que os pobres são inerentemente 
preguiçosos, pessoas para os quais nada pode ser feito. [...] Desde que 
a maioria [...] não está consciente desse dilema, as pessoas continuam 
a admitir  – e os professores continuam a ensinar – a conveniência da 
mudança num setor e da estabilidade em outro. 

 

 Nessa perspectiva, atividades de Orientação Profissional ou 

simplesmente Informação  Profissional, como o PIP, propiciam o surgimento de 

fissuras nesse todo orgânico, pois possibilitam questionamentos sobre a 

impossibilidade de acesso aos bens simbólicos e materiais, sobre a 

legitimidade das aspirações e as possíveis dificuldades de integração ao 

mundo “real”. Portanto, quanto mais a atividade se mantivesse afastada dessas 

questões, mais confortável ela seria aos  professores que, por  não estarem 

preparados para lidar com essas questões de maneira crítica, apresentavam 
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uma tendência a “naturalizá-las”, tornando-as secundárias no processo de 

orientação e /ou informação profissional. 

 Para Bourdieu (2003, p. 59),  a escola exerce uma função mistificadora, 

pois  permite a elite justificar sua existência pelo que ele define como “[...] 

ideologia do dom, chave do sistema escolar e do sistema social”. Essa 

“ideologia do dom” é  o que permite encerrar os membros das classes menos 

favorecidas a uma destinação que a sociedade lhes assinala... 

 
[...] levando-os a perceberem como inaptidões naturais o que não  é 
senão efeito de uma condição anterior, e persuadindo-os de que eles 
devem seu destino social (cada vez mais estreitamente ligado ao seu 
destino escolar, à medida que a sociedade se racionaliza)  – à sua 
natureza individual  e à sua falta de dons. O sucesso excepcional de 
alguns indivíduos que escapam ao destino coletivo dá uma aparência 
de legitimidade à seleção escolar, e dá crédito ao mito da escola 
libertadora junto àqueles próprios indivíduos que ela eliminou, fazendo 
crer que o sucesso é uma simples questão de trabalho e dons. Enfim, 
aqueles que a escola “liberou”, mestres e professores, colocam sua fé 
na escola libertadora a serviço da escola conservadora, que deve ao 
mito da escola libertadora uma parte de seu poder de conservação. 

  

 Para além da questão do caráter ideológico conservador na formação do 

professor houve ainda  a questão da adequação as “inovações propostas”. 

Tanto a idéia de atividade como a proposição de incorporar à unidade escolar 

conceitos de Informação / Orientação Profissional, foram dispostas como uma 

“inovação educacional” pelo currículo prescrito (a Lei 5692/71) e conforme visto 

anteriormente, encontraram dificuldades de operacionalização no currículo 

planejado, conforme observado a partir da análise do guia curricular. Ao propor 

inovações, esse currículo prescrito não trouxe, para o planejamento dos 

sistemas estaduais, soluções de operacionalização das mesmas delegando 

essa tarefa às Secretarias de Educação e órgãos a elas ligados, como a 

CENP, no caso do Estado de São Paulo. 

  Ao criar o guia curricular de atividade PIP e distribuí-lo às escolas de 2º 

grau – e não estão aqui consideradas as questões de distribuição e acesso do 

material, já que, segundo Carvalho (1985, p. 23), nem sempre os guias 

chegaram às mãos dos principais interessados, os professores que iriam 

ministrar a atividade –  a SEESP buscava adequar-se às inovações propostas 

na Lei 5692/71, desconsiderando aspectos relevantes da inovação, como as 
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“mudanças culturais provocadas”, citadas por Nagle (1975, p.12) e instituindo 

uma atividade voltada para Informação Profissional na grade curricular do 

então 2º grau “[...] de uma maneira abrupta e sem o devido preparo” 

(CARVALHO, 1985, p. 23). 

 O guia curricular proposto para a atividade PIP segue, então, um  padrão 

de adequação, desconsiderando aspectos relevantes ao tema da Orientação 

Profissional, como: as questões subjetivas presentes nas escolhas 

profissionais e as mudanças culturais provocadas a partir da introdução de uma 

atividade, que tinha como principal objetivo, fornecer aos alunos Informação 

Profissional. 

 Sem discussão com os professores ou comunidades escolares e 

apresentando um produto acabado – o guia curricular “Programa de 

Informação Profissional” –  é difícil imaginar que a atividade tenha conseguido 

adequar os conteúdos “às condições de trabalho e às características da 

clientela escolar” conforme citado no referido guia (São Paulo, SE /CENP, 

1978, p. 22). 

 Além da questão da implantação do PIP nas escolas de 2º grau do 

Estado de São Paulo, vista aqui a partir da perspectiva do  currículo planejado, 

verificou-se também como as informações sobre profissões eram repassadas 

ao aluno da atividade. 

 Como foi observado nas atividades analisadas no capítulo anterior, 

houve uma clara preocupação com o domínio do professor sobre a informação 

levantada e na maioria das atividades propostas, cabia somente ao professor 

selecionar pessoas, locais e materiais que pudessem fornecer informações 

sobre as profissões para, então, levá-las aos alunos. 

 Portanto, qualquer informação que chegasse aos alunos era sempre 

mediada pelo entendimento do professor em relação à proposta do Programa 

de Informação Profissional e, conseqüentemente, por sua visão de mundo, 

que, como visto anteriormente, estava marcada por posições ideológicas de 

caráter conservador. Sendo assim, mesmo que o professor seguisse todos os 

passos contidos no guia curricular e oferecesse aos alunos a oportunidade de 
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participar de todas as atividades – o que se sabe, era bastante  improvável 19 – 

e que esses alunos chegassem, ao final do ano letivo, a montar o “plano de 

escolha profissional”, este plano estaria calcado em informações parciais, 

mediadas a partir de uma única perspectiva, a do próprio professor da 

atividade. 

 Além disso, determinadas informações disponíveis no guia curricular da 

atividade PIP, apresentavam-se como questionáveis, como por exemplo, a 

definição de “mercado de trabalho local e /ou regional”. 

 Segundo Cunha (1975, p. 42) existia uma distorção por trás do conceito 

“mercado de trabalho local e /ou regional” visto que essa idéia apresentava-se 

como real, na época, em... 

 
[...] apenas 9 áreas metropolitanas [Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, 
Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre], que 
abrangiam , em 1970, quase a metade da população urbana do país 
[concentrando] a maior parte da indústria, parcela considerável da 
burocracia governamental e a quase totalidade das atividades terciárias 
mais diversificadas. 

   

 Informações como essas não foram apresentadas para a discussão com 

os alunos de PIP, pois o conceito de mercado de trabalho contido no guia 

curricular da atividade encontrava-se em consonância com o da Lei 5692/71 e 

os Pareceres emitidos pelo então Conselho Federal de  Educação (CFE), 

sendo essa, apenas uma, dentre inúmeras informações relevantes que ao não 

serem consideradas como fundamentais para compreensão desse novo 

universo – o mundo do trabalho –   não foram selecionadas como conteúdos 

significativos pelo guia curricular. 

 Conforme observado na análise dos conteúdos e das sugestões de 

atividades propostas pelo guia curricular PIP, não constavam na proposta do 

Programa de Informação Profissional informações sobre regulamentação 

profissional; sindicatos e ordens de classe; modalidades de vínculo 

empregatício; concentração de trabalho e renda; dificuldades no acesso ao 

ensino médio técnico ou ao ensino superior, enfim, uma série de informações 
                                            
19 Vários são os elementos que tornavam extremamente difícil o cumprimento de todas as 
atividades contidas no guia, entre eles: falta de entrosamento entre a atividade e as demais 
disciplinas; dificuldades em visitar empresas por falta de transporte, de dinheiro e de tempo 
hábil; dificuldade de acesso aos materiais disponíveis, além da já citada falta de preparo do 
professor para lidar com o assunto (CARVALHO, 1985). 
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importantes para quem está em busca de   “[...] conhecimento [...] do mundo do 

trabalho, visando adequar suas possibilidades às oportunidades educacionais e 

ocupacionais do meio social em que vive”  (São Paulo, SE /CENP, 1978, p. 13). 

 Todas essas lacunas poderiam ser imputadas ao momento político do 

país que, sob a tutela de um regime militar, impunha à sociedade um severo 

controle de informações. Porém, no cotejo entre dois materiais da mesma 

época, o guia curricular da atividade PIP produzido pela CENP em 1978 e o 

livreto Sugestões para o programa da disciplina de Orientação Ocupacional nas 

Habilitações Básicas, produzido pelo MEC em 1979 (2ª edição), fica nítida a 

opção da Secretaria de Estado de Educação de São Paulo (SEESP), por um 

modelo mais conservador que o sugerido pelo Ministério da Educação e 

Cultura (MEC). 

Amparada na perspectiva apontada por Gimeno Sacristán (1998) de que 

em políticas educacionais atuais “fazer reforma é simplesmente fazer política” 

esta pesquisa encontrou, então, na Secretaria de Estado da Educação de São 

Paulo uma proposta política de adequação às reformas propostas implantando, 

nas escolas de 2º grau, um Programa de Informação Profissional totalmente 

afinado com os ideais do regime militar, tendo no controle das informações a 

serem levantadas na atividade, seu foco principal. A SEESP, ao optar  por um 

modelo mais conservador que o apresentado pelo MEC, tornou-se então, “mais 

realista que o rei” dado que  na esfera federal, o modelo apresentado às 

escolas incorpora ao processo de Informação Profissional tanto os aspectos 

subjetivos (a diversidade dos  valores individuais e sociais presente no grupo 

de  alunos), quanto os aspectos objetivos (formulações da teoria da decisão e 

proposições da teoria da aprendizagem) ausentes no guia curricular formulado 

pela CENP para as escolas estaduais de São Paulo. 

O Estado forte, centralizador e burocrático, apresentado no capítulo 1 

deste trabalho, também apresentava fissuras em seu cerne, já que em uma 

mesma legislação e em um mesmo período  foram encontradas duas formas 

diferentes de operacionalização: uma em esfera federal por meio do livreto do 

MEC e uma na esfera estadual, por meio do guia curricular editado pela SEE / 

CENP . Para Wacquant (2001, p. 36): 
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[...] Na medida em que os Estados são mecanismos organizacionais 
altamente diferenciados e imperfeitamente coordenados, eles se 
engajam repetidamente em políticas que ou são incoerentes ou operam 
com propósitos cruzados umas com as outras. Além disso, há com 
freqüência uma lacuna considerável entre os propósitos proclamados e 
os objetivos reais de uma dada política, de um lado, e sua 
implementação e efeito burocrático no “mundo real” de outro. 
 

Sem negar o momento histórico e político que vivia o país e, 

conseqüentemente, o controle de informações estabelecido, o MEC propõe às 

escolas de 2º grau um modelo de Orientação Profissional em que a Informação 

Profissional surge como um dos elementos, mas não como o único elemento.  

A opção da SEESP por um modelo baseado na “neutralidade” e na 

“cientificidade”, traduzida no texto do guia como “objetividade” cria para a 

atividade PIP, no entender dessa pesquisa, um modelo “pseudoliberal” de 

Informação Profissional utilizando-se, quando lhe convém, de alguns dos 

elementos presentes no modelo liberal, como o individualismo, sem explicitá-

los claramente em seu conteúdo.   

Como visto anteriormente o modelo liberal, presente na maioria das 

propostas de Orientação Profissional, baseia-se no individualismo, na liberdade 

e na  igualdade dos cidadãos, no tocante às suas aspirações profissionais.  A  

proposta apresentada pela CENP às escolas ao não contemplar, em nenhum 

momento,  os  valores pessoais e sociais da cada aluno, não explicita as 

condições de  acesso aos bens simbólicos. Segundo Ferretti (1988, p. 70): 

  
É em nome dessa neutralidade e objetividade que os textos de 
informação profissional promovem uma seleção parcial de dados, 
omitindo aqueles que são considerados pelo autor como expressões de 
juízo de valor, como opiniões subjetivas, porque abordam  tópicos  
conflitivos e contraditórios que põem a descoberto contradições mais 
profundas da própria ordem econômica e social, dada a natureza do 
tema a que se referem.[...] Ao veicular informações da forma como o 
fazem, os textos, na verdade, não deixam de emitir ‘juízos de valor’. 
Todavia, esses se apresentam revestidos de ‘objetividade’ e 
‘neutralidade’, mascarando, com isso, as conotações ideológicas 
presentes na opinião dos autores. 

  

 Ainda, segundo o mesmo autor, as características de “objetividade”, 

“neutralidade” e “cientificidade”, concebidas na atividade PIP como elementos 

de credibilidade, tendem a “[...] privilegiar atitudes e comportamentos 

relacionados à obediência, à ordem, à eficiência, à harmonia, à racionalidade, à 
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produtividade.” (p.75). Adequados, portanto, a um controle social da juventude 

por meio de suas aspirações. 

 Visto por essa ótica, o modelo de Informação Profissional proposto para 

a atividade PIP, buscando adequar-se ás exigências legais (Lei 5692/71) entra 

nos currículos das escolas de 2º grau do Estado de São Paulo, como uma 

“tarefa a ser cumprida”, uma obrigação, e não como uma inovação ou 

modernização. 

Sendo assim, a “tarefa” de oferecer uma atividade de Informação 

Profissional passa a não fazer sentido para as comunidades escolares a partir 

do momento em que é promulgada a Lei 7044/82 (BRASIL, 1984) que 

alterando os dispositivos da Lei 5692/71, dispensa as escolas da 

obrigatoriedade da profissionalização no ensino secundário, voltando a ênfase 

à formação geral. 

 Essa constatação encontra respaldo em Carvalho (1985) que em sua 

pesquisa não encontra, entre alunos, professores ou  diretores, nenhuma 

motivação para continuar a oferecer a atividade PIP nos currículos das séries 

iniciais do então 2º grau, após 1982. A autora nos mostra que as escolas, 

quando puderam optar, retiram a atividade da grade curricular, substituindo-a 

por outras disciplinas como Psicologia, Sociologia e Filosofia, ou ainda, 

redistribuindo a carga horária da atividade por disciplinas presentes na grade 

curricular como Física, Química ou Técnicas de Redação, justificando que “[...] 

esses componentes são considerados de interesse e não  são pré-requisitos da 

parte diversificada” (CARVALHO, 1985,  p. 53). 

 As escolas pesquisadas por Carvalho (1985, p.54)  citam “uma consulta 

às bases” para justificar tais modificações, porém segundo a autora, tais 

consultas “[...] tiveram  um sentido pragmático e de urgência, visando a tomada 

de decisões imediatas”. Essa consulta, portanto, não levou em consideração o 

motivo de  alunos, professores e comunidade escolar rejeitaram PIP e 

escolheram outras disciplinas sugeridas.  

 A Lei 7044/82 em seu artigo 5º (BRASIL, 1984), considera que: 

 
“As matérias que comporão a parte diversificada do currículo de cada 
estabelecimento serão escolhidas com base  em relações elaboradas 
pelos  Conselhos de Educação, para os respectivos sistemas de 
ensino”. 
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 Desta forma, a atividade PIP como componente curricular poderia ser 

excluído ou não, uma vez que cabia às escolas a organização  dos currículos e 

a atividade continuava a fazer parte, juntamente com outras tantas disciplinas, 

de uma relação elaborada pelo Conselho Estadual de Educação, que poderiam 

compor a parte diversificada do currículo, inclusive por que continuava a 

atender ao aspecto legal, como pode ser observado no Artigo 1º da Lei 

7044/82 (BRASIL, 1984) : 

  
O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo proporcionar ao educando a 
formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como 
elemento de auto-realização, preparação para o trabalho e exercício 
consciente da cidadania. (grifo meu).  
 

  As escolas pesquisadas por Carvalho (1985) não estavam sozinhas ao 

escolherem outras disciplinas ou redistribuírem a carga horária da atividade 

PIP entre disciplinas já presentes na grade curricular e, é dessa forma que a 

atividade PIP desaparece dos currículos escolares do 2º grau, mesmo 

permanecendo na lista de atividades ou disciplina optativas que poderiam ser 

oferecidas pelas escolas, assim como Psicologia, Filosofia, Sociologia, entre 

outras. 

  No entender da SEESP, da CENP e das comunidades escolares a 

disposição legal já havia sido cumprida. Enquanto houve necessidade, a 

atividade figurou nos currículos, dispondo de professores, alunos e um guia 

curricular com os conteúdos a serem ministrados e avaliados. Terminado o 

cumprimento da “tarefa”, pela alteração da Lei 5692/71 pela Lei 7044/82,  deixa 

de fazer sentido para os envolvidos e desaparece, deixando poucos rastros. 

 A conclusão dessa pesquisa, baseada na análise do currículo planejado 

realizado CENP, é que pouco se fez para que fosse diferente. Pelo contrário, 

tem-se a clara impressão de que o material apresentado às escolas como 

balizador dos conteúdos da atividade, realmente transformou a atividade em 

“tarefa”, ao retirar de professores e alunos a possibilidade de uma discussão 

sobre o real significado da ocupação profissional na vida adulta. 

 Sendo assim, após o término da obrigatoriedade do ensino 

profissionalizante de 2º grau termina, para as escolas, a necessidade de 

manter nas grades curriculares uma atividade vinculada à Informação 
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Profissional, mesmo estando claro para todos os envolvidos que 

independentemente do  nível de profissionalização (técnico secundário ou 

universitário) a necessidade de obter uma ocupação rentável  continuaria a 

existir já que, nas sociedades modernas, o objetivo da educação, longe do  

diletantismo de outros tempos, é o de  habilitar as pessoas “a fazer algo na 

vida”, como bem nos lembra Gimeno Sacristán (1999,  p. 196) 

 Entretanto, para as escolas do século XXI ainda ancoradas na 

perspectiva de uma sociedade orgânica e harmônica,  os alunos não se 

educam para aprender a escolher o que farão em sua vida adulta. Os alunos 

são educados para se adequar às proposições impostas por uma ordem 

econômica, hoje mundial, de um capitalismo flexível. Nesse modelo de 

capitalismo escolher o que fazer da vida torna-se um objetivo cada vez mais 

distante para a juventude que, independente de sua classe social,  encontra 

nas escolas os conceitos de  “empregabilidade20” e “empreendedorismo21”, em 

lugar de Orientação Profissional.  

 Conforme salientam Bourdieu  e Wacquant (2003, p. 19),  não são os 

produtos culturais complexos, difundidos mundialmente e de aparência 

sistemática, como “globalização” ou  “fim da história”, os mais insidiosos, são, 

sobretudo... 

 
determinados termos isolados com aparência técnica, tais como a 
‘flexibilidade’ (ou sua versão britânica, a ‘empregabilidade) que, pelo 
fato de condensarem ou veicularem uma verdadeira filosofia do 
indivíduo e da organização social, adaptam-se perfeitamente para 
funcionar como verdadeiras palavras de ordem políticas (no caso 
concreto:’menos Estado’, redução da cobertura social e aceitação da 
generalização da precariedade salarial como uma fatalidade, inclusive, 
um benefício). 

  

 

                                            
20 Empregabilidade é definida por Costa (2004, p.249) como  um  conjunto de “[...] habilidades 
básicas [como leitura e escrita, capacidade de resolver problemas, buscar informações e 
trabalhar em grupo, entre outras] que, uma vez adquiridas, são utilizadas pela pessoa  ao longo  
de toda sua vida, sendo aplicadas  nas mais diversas situações.”  
21 Empreendedorismo é definido pelo mesmo autor (2004, p.252) como “[...] um conjunto de 
atitudes e habilidades (competências) requeridas a quem se dispõe a atuar por conta própria  
no mundo do trabalho. [...] na abertura de um negócio, construindo uma carreira no setor 
privado, atuando no setor de políticas públicas ou dedicando-se a um causa no Terceiro Setor.” 
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