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A importância do
ensino profissionalizante
Boclin lembrou a história da educação profissional e mostrou
a relevância do modelo para o desenvolvimento

palestra “O atel ier das
mãos”, proferida pelo presi-

dente do Conselho Estadual de
Educação do Rio de Janeiro (CEE-
RJ), o professor Roberto Boclin, foi
uma aula sobre o ensino profissio-
nalizante. Ao defender os cursos
técnicos, o palestrante lembrou que
o Brasil sofre com um alto índice de
evasão no ensino médio e ressaltou
que a educação brasileira precisa de
mudanças urgentes. Na opinião de
Boclin, é preciso garantir a autono-
mia do ensino técnico.

“Estamos há quase 50 anos fa-
zendo o que não devíamos ter fei-
to e, com isso, os resultados são
dramáticos. O problema é que nin-
guém liga mais. A evasão do ensi-
no médio é de 50%. Em zonas de
risco, como no Morro do Alemão,
por exemplo, a maior parte dos
jovens não estuda e não trabalha,
isso porque a escola não atende
aos interesses dos jovens”, lamen-
tou o professor.

Para mostrar a importância da
educação profissional, Roberto
Boclin recorreu à história da edu-
cação e lembrou as mudanças
provocadas no setor pela Revolu-
ção Industrial e pela Revolução
Francesa, assim como as influên-
cias geradas pelo Positivismo, de
Augusto Comte, e pelo Materialis-
mo Dialético, de Marx, e a criação

das primeiras escolas do trabalho.
“Após a Revolução Russa, Lênin

e Moisey Pistrak criaram um mo-
delo de formação profissional que
denominaram ‘Escola do Trabalho’.
O objetivo era formar uma nova
classe social de trabalhadores; for-
mar profissionais capazes de agir
politicamente”, disse.

Boclin ressaltou que poste-
riormente, na Alemanha, Georg
Kerchensteiner também criou uma
“Escola do Trabalho”. “O alemão
defendia a tese de que ao apren-
der um ofício, o jovem teria mais
facilidade para aprender as demais
disciplinas”, explicou.

Ele comentou ainda que na
União Europeia, o modelo adota-
do se baseia em uma proposta do
Conselho Europeu de Lisboa, de-
corrente do Projeto de Bolonha, e
que a França, por exemplo, criou
a figura da formação e da certifi-
cação profissional, com o propósi-
to de diplomar profissionais que
exerciam a profissão, mas não ti-
nham o diploma. “Estamos tentan-
do fazer isso aqui no Brasil. O Con-
selho Estadual de Educação do Rio
tem até uma deliberação sobre
isso”, disse.

Ao falar do ensino profissional
no Brasil, Boclin lembrou do pre-
conceito existente no país contra
o trabalho manual e do Decreto n°
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“O jovem quer ver na
escola uma utilidade e a
educação profissional ofe-
rece isso ao possibilitar
que ele ingresse mais rápi-
do no mercado de traba-
lho”, afirmou o especialis-
ta, que atua na elaboração
de um projeto de lei com o

objetivo de garantir mais autono-
mia para o segmento. O projeto
prevê um currículo próprio para a
educação profissional, que passa-
ria a ser equivalente ao ensino mé-
dio e não ficaria dependente des-
se segmento.

“Não adianta ensinar 13 discipli-
nas para o menino da favela que não
vai acompanhar. Ele vai abandonar
a escola. Agora, se seduzirmos esse
garoto com o curso técnico, esse
menino daqui a pouco estará con-
tribuindo para o desenvolvimento
da sociedade”, finalizou.

Boclin: “Estamos
há quase 50 anos fazendo
o que não devíamos ter
feito e, com isso, os
resultados são dramáticos”

7.566/09, de Nilo Peçanha,
que instituiu as Escolas de
Aprendizes Artífices e de-
terminou que a educação
profissional seria destinada
aos pobres, humildes e des-
validos. “A lei legitima o
preconceito e explica por
que o ensino profissionali-
zante é desvalorizado em nosso
país”, afirmou Boclin, que lembrou
ainda a influência dos positivistas
na formação da força do trabalho,
a Reforma de Gustavo Capanema,
que criou as escolas técnicas, e a
Lei N° 5692/71.

“Ainda hoje, há uma ideia de
que o ensino profissional é desti-
nado às pessoas de poucos recur-
sos, o que não é verdade. Em ou-
tros países esse segmento é o
que mais atrai os estudantes”,
disse Boclin, mostrando o índice
de jovens que optam por esse seg-

mento em países como Austrália
(76%), Finlândia (69,7%) e Alema-
nha (51,5%). No Brasil, segun-
do o professor, o percentual é
de 7,8%.

“O ensino médio não atrai o jo-
vem”, disse Boclin, lembrando que
o aumento na carga horária, como
defendem alguns, não é a solução.
“Esse aumento pode fazer com que
o jovem fique com mais tédio na
escola”, ressaltou Boclin. Ele apos-
ta na valorização do ensino profis-
sionalizante para despertar o gos-
to dos jovens pela Educação.

“Há uma ideia de que o
ensino profissional é destinado
às pessoas de poucos recursos.

Em outros países esse segmento
é o que mais atrai os estudantes”


