
 Por se tratar de um estudo ainda em movimento
não é possível apresentar resultados. Entretanto
pelo atual desenvolvimento algumas hipóteses
começam a fortalecer a importância de discutir o
andamento do ensino técnico no país. Essa
modalidade de ensino, exclusivamente atende
semestralmente, apenas na autárquia em questão
cerca de 300 mil alunos, conforme consta no sítio
eletrônico do Centro Paula Souza (CPS, 2022a). Em
Saviani (2007, p. 154) relembramos que a existência
humana não é garantida pela natureza “[...] mas tem
de ser produzida pelos próprios homens, sendo,
pois, um produto do trabalho, isso significa que o
homem não nasce homem. Ele necessita aprender a
ser homem” e que “a educação é entendida como
mediação no seio da prática social global” (SAVIANI,
2008b, p. 185). 
 O ensino técnico se posta como o ensino que traz
uma interligação entre trabalho e escola, o ensino
direto que o mercado de trabalho deseja (CPS,
2022). Contudo, abre discussão sobre a presença
direta e extremamente forte do empresariado na
construção dos itinerários formativos, apresentando
pelos altos índices de evasão uma crise na educação
(KRAWCZYK, 2018). Nos estudos de Nora Krawczyk
(2011, p. 13) as escolas apresentam a “[...] promessa
de um futuro melhor: integração, inclusão no
mercado de trabalho, promessa de autonomia
individual”, contudo a economia mostra o contrário,
um país com cada vez mais alto índice de
desemprego, a educação não dando garantias sobre
aquilo que prometeu e colocando a
responsabilidade pelo insucesso nos ombros do
estudante.
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METODOLOGIA
Essa pesquisa está em fase de desenvolvimento, coletando
informações por meio de questionários e entrevistas com
jovens entre 15 e 17 anos que vivenciaram as medidas
impostas pela reforma do ensino médio, que por ventura
estavam no período matriculados no ensino médio e no
ensino técnico ofertado pelas Etecs. A fundamentação
teórica-metodológica é construída sobre estudos, tais como
“The determinants of university dropouts: a bivariate probality
model with sample selections” de Montmarquete,
Mahseredjian e Houle (2001), cujos estudos além de
apresentar as variáveis existentes da evasão escolar separam
esse fenômeno em suas diferentes modalidades de ensino
(ensino básico, médio, técnico e superior); outros autores
que apresentam pressupostos para essa pesquisa é Dubet
(2004) e seu debate sobre o mérito e a justiça escolar, onde
nesse processo existe a construção de ‘desigualdades justas’,
reforçado por Martucelli (2015) considerando que as escolas
inclusive podem se tornar instrumentos que ampliam a
desigualdade social e no estudo do professor Felipe Tarábola
(2017) na USP (Universidade de São Paulo) o princípio do
mérito inclusive não é aceito pelos estudantes oriundos de
escola pública, definindo inclusive o termo como a metáfora
“o canto da sereia” e reforçado em Bourdieu (2001, p. 483)
quando indica que as instituições escolares acabam se
tornando um “engodo e fonte de uma imensa decepção
coletiva”.

RESULTADOS E CONCLUSÕES
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