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RESUMO 
O trabalho apresenta uma análise da relação entre ensino técnico e a classe média no Brasil. Questiona‐se 
por que uma fração da classe média brasileira se utiliza da formação profissional técnica de nível médio 
pública como estratégia de profissionalização, portanto, de aquisição de diplomas? Por que essa  fração 
abandona o ensino propedêutico em favor de uma formação especializada voltada, em geral, ao trabalho 
produtivo na sociedade? A tese defendida neste texto é de que uma fração da classe média brasileira, que 
será denominada de baixa classe média, utiliza‐se do ensino técnico como estratégia de autopreservação 
de  sua  condição  econômica  e  cultural  na  sociedade  brasileira.  Para  desenvolver  os  pressupostos  que 
sustentam  as  teses  levantadas  no  trabalho,  a  análise  é  dividida  em  três  frentes:  1)  inicialmente  é 
apresentada uma análise sobre a relação entre ensino técnico de nível médio e as estratégias formativas 
da  baixa  classe  média  brasileira  nas  últimas  duas  décadas  (1990‐2010);  2)  no  segundo  ponto  será 
apresentada uma análise teórica da definição de classe média e frações de classe utilizadas no texto para 
pensar  a  luta de  classes no  interior na educação profissional no Brasil; 3)  ao  final,  serão apresentadas 
considerações sobre o porquê na particularidade do capitalismo brasileiro determinada  fração da classe 
média  recorre  a  formação  profissional  técnica,  direcionada  ao  trabalho  produtivo,  como  estratégia  de 
autopreservação. A baixa  classe média  encontra  lugar na  escola  técnica  para  fortalecer  a  ideologia da 
meritocracia,  preparar‐se  para  os  estudos  no  ensino  superior  e  reunir  garantias  para  alcançar  um 
emprego.  A  configuração  do mercado  de  trabalho  leva  o  estudante  do  ensino  técnico  a  postos mais 
valorizados,  colocando‐o  numa  posição  diferenciada  na  hierarquia  do  trabalho.  A  baixa  classe média 
disputa  no  ensino  técnico  as  condições  públicas  e  gratuitas  para  a  preparação  e  ingresso  no  ensino 
superior  e  também  o  elemento  de  distinção  no mercado  de  trabalho  representado  pelo  diploma  de 
técnico.   
 
Palavras‐chave: ensino técnico; classe média; educação e trabalho. 
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AS ESTRATÉGIAS DE AUTOPRESERVAÇÃO DA CLASSE MÉDIA E O 

ENSINO TÉCNICO NO BRASIL 

Liliane Bordignon1 

Resumo  

O trabalho apresenta uma análise da relação entre ensino técnico e a classe 
média no Brasil. Questiona-se por que uma fração da classe média brasileira se utiliza 
da formação profissional técnica de nível médio pública como estratégia de 
profissionalização, portanto, de aquisição de diplomas? Por que essa fração abandona o 
ensino propedêutico em favor de uma formação especializada voltada, em geral, ao 
trabalho produtivo na sociedade? A tese defendida neste texto é de que uma fração da 
classe média brasileira, que será denominada de baixa classe média, utiliza-se do ensino 
técnico como estratégia de autopreservação de sua condição econômica e cultural na 
sociedade brasileira. Para desenvolver os pressupostos que sustentam as teses 
levantadas no trabalho, a análise é dividida em três frentes: 1) inicialmente é 
apresentada uma análise sobre a relação entre ensino técnico de nível médio e as 
estratégias formativas da baixa classe média brasileira nas últimas duas décadas (1990-
2010); 2) no segundo ponto será apresentada uma análise teórica da definição de classe 
média e frações de classe utilizadas no texto para pensar a luta de classes no interior na 
educação profissional no Brasil; 3) ao final, serão apresentadas considerações sobre o 
porquê na particularidade do capitalismo brasileiro determinada fração da classe média 
recorre a formação profissional técnica, direcionada ao trabalho produtivo, como 
estratégia de autopreservação. A baixa classe média encontra lugar na escola técnica 
para fortalecer a ideologia da meritocracia, preparar-se para os estudos no ensino 
superior e reunir garantias para alcançar um emprego. A configuração do mercado de 
trabalho leva o estudante do ensino técnico a postos mais valorizados, colocando-o 
numa posição diferenciada na hierarquia do trabalho. A baixa classe média disputa no 
ensino técnico as condições públicas e gratuitas para a preparação e ingresso no ensino 
superior e também o elemento de distinção no mercado de trabalho representado pelo 
diploma de técnico.   

Palavras-chave: ensino técnico; classe média; educação e trabalho. 

 

Introdução 

O objetivo do trabalho é apresentar uma análise sobre como e por que a baixa 

classe média se utiliza da educação profissional técnica de nível médio pública como 

estratégia de autopreservação de sua posição econômica e cultural na sociedade 

brasileira. Desta forma, procurar-se-á contribuir com os estudos que pretendem 

enfrentar as seguintes questões: por que uma fração da classe média brasileira se utiliza 

da formação profissional técnica de nível médio pública como estratégia de 

                                                            
1 Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Educação da FE-Unicamp. Contato: 
lilianebordignon@yahoo.com.br. 
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profissionalização, portanto, de aquisição de diplomas? Por que essa fração abandona o 

ensino propedêutico em favor de uma formação especializada voltada, em geral, ao 

trabalho produtivo na sociedade? 

A tese defendida neste texto é de que uma fração da classe média brasileira, que 

será aqui denominada de baixa classe média, utiliza-se do ensino técnico como 

estratégia de autopreservação visto que o ensino médio integrado ao técnico público é 

socialmente valorizado frente ao ensino médio regular público e grande parte das 

instituições privadas2; oferece subsídios para os estudantes concorrerem nos concursos 

vestibulares3; e, além disso, garante uma certificação para o exercício de profissões 

melhor remuneradas no mercado de trabalho brasileiro4. O medo da proletarização 

parece ser também um elemento importante para compreender por que uma fração da 

classe média recorre à cursos que em outros países, como na Alemanha5, são 

tradicionalmente voltados ao proletariado, como cursos técnicos em mecânica e 

eletrônica vinculados ao desenvolvimento industrial.  

Procura-se demonstrar ao logo do texto que, no caso brasileiro, esses cursos 

oferecem um diploma que diferencia a formação do indivíduo da média dos 

trabalhadores brasileiros, funcionando como uma distinção no momento da 

                                                            
2 Os dados estatísticos do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2014, sistematizados pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) demonstram que entre as vinte 
melhores médias das escolas púbicas, dezenove são de escolas técnicas administradas pelo estado de São 
Paulo e a única escola que não pertence ao grupo é vinculada a rede federal de educação profissional, o 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – campus São Paulo. O Liceu de Artes e Ofícios de 
São Paulo ficou posicionado entre as 20 escolas que melhor pontuaram no ENEM-2014. Dentre as 100 
melhores escolas públicas pontuadas pelo ENEM, 77 eram escolas federais. 
3 Na década de 1990, a crítica que pesava sobre a escola técnica de nível média era a de que não 
preparava os estudantes para a entrada imediata no mercado de trabalho. C.f. BERGER FILHO, Ruy 
Leite. Educação profissional no Brasil: novos rumos. Revista Iberoamericana, nº. 20, maio/agosto, 1999. 
Disponível em: http://rieoei.org/rie20a03.htm. Consulta em agosto de 2016. No discurso de posse como 
ministro da educação em 1998, Paulo Renato de Souza enfatiza que a reforma por ele realizada na 
educação profissional, que separou completamente o ensino técnico do médio, tinha como objetivo 
atender as necessidades mais imediatas do mercado de trabalho. Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me001783.pdf. Consulta em agosto de 2016. 
4 Aqui é preciso enfatizar as enormes desigualdades entre os salários mais altos e o salário da maioria da 
população economicamente ativa. Os ocupados com mais anos de escolaridades tendencialmente 
percebem maiores salários, no entanto, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio - PNAD 2011-
2014 demonstra que a maioria dos trabalhadores ocupados que possuem 14 anos ou mais de estudo 
percebem de ½ a 2 salários mínimos. Em 2014, o salário mínimo era R$ 724,00. Segundo o DIESSE, 
baseado no valor da cesta básica, o salário mínimo deveria ser R$ 2.975.55 naquele ano. 
5 Algumas características do ensino técnico alemão podem ser verificadas em ANDRADE, Rejane. R. B. 
Tendências atuais da educação profissional na Alemanha: sistema dual, investimentos das empresas e 
escolha da carreira pelos jovens. Revista O público e o privado, nº 1, 2002. 
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concorrência pelo emprego6. O diploma de técnico pode conduzir esse trabalhador 

diretamente para postos de supervisão e administração do processo de produção. O 

diploma funciona como uma garantia de segurança no trabalho diante do padrão de 

mudança social e econômica particular do capitalismo brasileiro, que hora aproxima 

pelo consumo as condições de vida da classe média daquela do proletariado (década de 

1980) e hora aproxima da burguesia (década de 2000). 

Para desenvolver os pressupostos que sustentam as teses levantadas nesse 

trabalho, a análise é dividida em três frentes: 1) inicialmente será desenvolvida uma 

análise sobre a relação entre ensino técnico de nível médio e as estratégias formativas da 

baixa classe média brasileira nas últimas duas décadas (1990-2010); 2) no segundo 

ponto será apresentada uma análise teórica da definição de classe média e frações de 

classe utilizadas no texto para pensar as disputas no interior na educação no Brasil, a 

partir de uma interlocução estabelecida com os textos de Décio Saes (1997, 1985, 2005) 

e Sávio Cavalcante (2012); 3) ao final, serão apresentadas considerações sobre o porquê 

na particularidade do capitalismo brasileiro determinada fração da classe média recorre 

a formação profissional técnica como estratégia de autopreservação. 

 

Relação entre ensino técnico de nível médio e estratégias formativas e de 

profissionalização de uma fração da classe média brasileira 

As formas por meio das quais os diferentes indivíduos ocupam os cursos 

técnicos de nível médio, mais especificamente aqueles cursos de ensino médio 

(formação básica) integrados a formação profissional (ensino técnico) que concedem 

duplo diploma, tem como referência a escolarização e o emprego daqueles que 

compõem seu espectro social. A profissionalização envolve a aquisição de um diploma 

ou certificado que garantem o acesso a determinadas ocupações, que por sua vez 

conferem possibilidades diferenciadas de assalariamento. Os profissionais diplomados 

que ocupam determinados cargos procuram garantir seus direitos e privilégios 

profissionais de diferentes formas na sociedade, formando redes de proteção de sua 
                                                            
6 O Ministério da Educação realizou uma pesquisa com egressos da rede federal de educação profissional 
entre os anos de 2003 e 2007. Os dados indicam que 72% dos egressos consultados estava empregado, e 
22% somente estudava. A pesquisa constatou dentre os que trabalhavam que 57% ganhava até 3 salários 
mínimos (SM), 11% ganhava de 3 a 4 SM, 7% de 4 a 5 SM e 8% acima de 5 SM. Dentre os que 
trabalhavam, 59% possuía carteira de trabalho assinada (CLT). Pesquisa disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6696-
relatoriopesquisa-redefederal&Itemid=30192. Acesso em agosto de 2016. 
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condição social, o que envolve somente o assalariamento, mas também o prestígio 

social dessas profissões. 

No Brasil, o ensino técnico integrado ao ensino médio é oferecido 

principalmente pelas redes públicas estaduais e federal. Os cursos possuem de 3 a 4 

anos de duração e são gratuitos. Esses cursos são precedidos por concursos disputados e 

concedem diplomas bastante restritos no âmbito da sociedade brasileira, o que pode lhes 

garantir uma remuneração maior do que a média da população ocupada e um prestígio 

social diferenciado da média da População Economicamente Ativa (PEA), como 

procuramos demonstrar nas páginas que seguem. 

Na década de 2000, o ensino técnico de nível médio registrou um crescimento de 

50% no número de matrículas7. Quando se compara o número de matrículas no ensino 

médio regular e o número de matrículas no ensino técnico de nível médio, observa-se 

que o percentual de estudantes que alcançam o ensino técnico é ainda muito pequeno. 

Em 2013, o Censo Escolar registrou 8.312.815 matrículas no ensino médio e 1.485.767 

no ensino técnico. Se todos os estudantes do ensino médio desejassem realizar um curso 

técnico não existiria vagas disponíveis. Portanto, devido à concorrência, as escolas 

públicas de ensino técnico de nível médio e algumas privadas realizam concursos para 

ingresso. Além disso, algumas escolas privadas prestigiadas cobram preços altos pelos 

cursos especializados, como mecânico de aeronaves, por exemplo8, o que é uma forma 

de seleção prévia dos estudantes. 

Uma das questões que se coloca é se no contexto brasileiro seria desejável para 

os empresários e empregadores em geral, assim como para as associações de grupos 

profissionais que a formação técnica fosse generalizada no ensino médio tal como é 

oferecida atualmente? A ampliação do oferecimento de cursos como mecânica, 

eletrônica, mecatrônica, enfermagem, informática, administração, etc., geraria um 

número maior de diplomados na sociedade, implicando no aumento das pressões sociais 

por determinados empregos e na concorrência entre trabalhadores. Isto também poderia 

gerar diminuição dos salários de determinados grupos profissionais. 

                                                            
7 Os dados estatísticos dos Censos Escolares MEC/INEP 2001-2010 mostram que o ensino técnico de 
nível médio cresceu 50% no número de matrículas, passando de 462.258, em 2001, para 924.670, em 
2010. O Resumo Técnico do Censo Escolar 2010 indica que a modalidade de ensino chegou a 1,14 
milhões de matrículas, incluindo o ensino técnico integrado ao ensino médio. 
8 O curso técnico de mecânico de aeronaves, módulo básico em uma escola de aviação de São Paulo custa 
em média (R$3.312.00) por cinco meses de curso. Após o básico o profissional precisa realizar outro 
curso de especialização e realizar a prova da ANAC. Consulta realizada em agosto de 2016.  
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Maria Ligia Barbosa (1998) já apontava um movimento forte de 

profissionalização da sociedade brasileira no final dos anos 1990, que envolvia 

especialmente: o aumento de diplomados no ensino superior; o aumento das exigências 

de qualificação profissional pelas empresas; o aumento da População Economicamente 

Ativa de classe média; dentre outras características. Ainda que não estejamos em acordo 

com a análise de fundo apresentada pela autora sobre a organização das classes sociais, 

que se baseia em na perspectiva da estratificação social, ela apresenta uma reflexão 

importante sobre a profissionalização.  

A autora demonstra em sua pesquisa (1998) como os grupos profissionais na 

sociedade brasileira, em especial aqueles de nível superior, constituem para si um 

espaço próprio organizado e legitimado por meio de formas sociais (legislação, 

diploma, assalariamento, carreiras, etc.) que lhes garante uma identificação social. Esses 

grupos defendem a manutenção e ampliação desse espaço na medida em que é 

valorizado. Portanto, não basta somente um projeto dos Ministérios da Educação e do 

Trabalho para a ampliação de cursos técnicos, ou seja, uma política de ampliação, seria 

preciso negociar com as associações de trabalhadores a ampliação da formação técnica. 

O objetivo do ensino técnico de nível médio, segundo a legislação em vigor9, é 

preparar o jovem para o exercício de profissões técnicas10. Este objetivo muitas vezes é 

lido no senso comum como “preparar para o ingresso imediato no mercado de 

trabalho”11. No entanto, é preciso questionar as pretensões daqueles que cursam essa 

modalidade de ensino, se os estudantes que estão no ensino técnico integrado ao médio 

pretendem ingressar no mercado de trabalho e/ou seguirão para um curso superior. 

Quais são as estratégias de formação dos jovens que ingressam no ensino médio 

integrado ao técnico? 

                                                            
9 Lei nº.11.741/2008 que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9.394/1996. 
10 Os cursos oferecidos estão relacionados às ocupações previstas na Classificação Brasileira de 
Ocupações (CBO - 2002). Os cursos técnicos são orientados pelo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. 
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41271-
cnct-3-edicao-pdf&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192. Acesso em setembro de 2016. 
11 O IBOPE realizou em 2014 uma pesquisa demandada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). 
A pesquisa consultou 2.002 pessoas, 90% afirmou que “acreditam que quem faz um curso técnico tem 
mais oportunidades” no mercado de trabalho. Disponível em: 
http://www.fiemt.com.br/arquivos/1550_rsb_-_14_-_educacao_profissional.pdf. Acesso em agosto de 
2016. Este número dá uma dimensão da perspectiva dos trabalhadores com a realização de um curso 
técnico. A pesquisa com egressos da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica aponta que 
72% dos egressos consultados estavam trabalhando no momento da pesquisa.  
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A pesquisa com egressos da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica, realizada pelo MEC, com dados de 2003 a 2007, demonstra que 60% dos 

estudantes consultados12 continuaram estudando após a finalização do curso técnico. 

22% estava apenas estudante no momento da pesquisa. 44% trabalhavam na área de 

formação técnica e 21% trabalhava parcialmente na área de formação. 61% recebiam 

mais de 2 salários mínimos. 59% recebem salários na média do mercado de trabalho e 

11% acima da média. 59% dos que trabalhavam possuía carteira assinada. 57% estavam 

inseridos em atividades técnicas e 19% em atividades administrativas e 6% em 

atividades gerenciais. O panorama apresentado pela pesquisa nos auxilia na elaboração 

de um quadro das trajetórias escolares de parte dos estudantes do ensino técnico de nível 

médio. 

Seria preciso a realização de uma pesquisa específica com os jovens egressos do 

ensino técnico integrado ao ensino médio para se ter uma avaliação mais precisa das 

trajetórias profissionais. No entanto, é possível afirmar a partir dos dados apresentados 

acima que os estudantes egressos do ensino técnico de nível médio da Rede Federal 

seguem para os estudos em nível superior, muitos deles trabalhando na área de 

formação técnica durante a realização do curso. 

Dessa forma, é possível observar que a formação profissional no Brasil é 

oferecida com o objetivo de formar trabalhadores para ocupar postos localizados na 

base da produção, realizando trabalhos considerados “manuais”, típicos do proletariado 

industrial e de serviços. Entretanto, essa modalidade de ensino abriga em seu interior 

uma fração da classe média que se direcionará ao ensino superior público, como mostra 

a pesquisa da Rede Federal, e/ou utilizará o diploma de técnico como uma garantia de 

alcance de um posto de trabalho “não manual” no mercado, caso seja necessário, como 

parecem apontar os dados de empregados da PNAD – 2014 (apresentados a seguir). 

A baixa classe média se utiliza do ensino técnico como estratégia para obtenção 

de salários adequados ao seu padrão de vida e para economizar recursos por meio do 

ensino gratuito, investindo em qualificações paralelas a recebida na escola, como cursos 

pré-vestibular, aulas de línguas, etc. Além disso, a baixa classe média se utiliza do 

ensino técnico como forma de adquirir um diploma já no ensino médio buscando um 

caminho profissional diferenciado da média da população brasileira, que alcança no 

                                                            
12 A pesquisa consultou 72.657 egressos de todos os estados brasileiros. 
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máximo o ensino médio. No Brasil, quanto maior a diversidade de diplomas mais 

favorecido se está no mercado de trabalho, ainda que não se trabalhe na área da 

formação técnica recebida. Isto pode ser depreendido dos dados de anos de formação da 

População Economicamente Ativa (PEA). 

 

 

Nota: Os valores desta tabela foram reponderados com base na Projeção da População do Brasil e das 
Unidades da Federação - Revisão 2013, por sexo e idade. Estimativas da população dos municípios, 
utilizando a tendência de crescimento dos municípios 2000-2010. Vide nota técnica no site da pesquisa.  

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Elaboração própria. 

 

A maior parte da PEA - 2014 (aproximadamente 50%) não possuía a educação 

básica completa em 2014, o que representa 12 anos de estudo. Isso significa que a 

maioria dos trabalhadores empregados não chegam a adquirir os conhecimentos básicos 

previstos nos currículos do ensino obrigatório. Para completar o ensino técnico de nível 

médio também são necessários no mínimo 12 anos de estudo. Portanto, somente uma 

pequena parte da população ativa possui o ensino médio, o ensino técnico e o ensino 
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superior. A seguir extraímos o rendimento da PEA que possuía entre 11 a 14 anos de 

estudos, para se ter uma ideia do salário desses trabalhadores. 

 

 

Nota: Os valores desta tabela foram reponderados com base na Projeção da População do Brasil e das 
Unidades da Federação - Revisão 2013, por sexo e idade. Estimativas da população dos municípios, 
utilizando a tendência de crescimento dos municípios 2000-2010. Vide nota técnica no site da pesquisa.  

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Elaboração própria. 

 

A maior parte dos trabalhadores recebiam de ½ a 2 salários mínimos13 mensais, 

o que corresponde ao valor percebido pela maioria da PEA que possuía menos de 14 

anos de estudo em 2014. No entanto, diferente do que ocorre com os menos 

escolarizados, os quais compõem a grande maioria que recebe de ½ a 2 salários 

mínimos, os salários daqueles com mais anos de estudos são também mais 

                                                            
13 Em 2014 o salário mínimo estava no total de R$724,00. 
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diversificados. Quanto maior o nível de formação maiores são as possibilidades de uma 

remuneração superior a três salários mínimos.  

É preciso destacar que as mulheres aparecem como o grupo mais escolarizado da 

População Economicamente Ativa (Gráfico 1), além disso, as mulheres mais 

escolarizadas recebem maiores salários que os homens (Gráfico 2), o que pode 

evidenciar um fenômeno recente na economia brasileira. As mulheres estão ocupando 

cada vez mais espaço no mercado de trabalho. As mulheres também constituem a 

maioria dos estudantes do ensino técnico de nível médio, com destaque para a presença 

no curso de enfermagem14. 

Uma das questões muito presente na literatura sobre o ensino médio brasileiro, 

que também levantamos neste trabalho e que os dados estatísticos não respondem é: por 

que a baixa classe média procura os cursos de formação profissional pública, 

considerando que o objetivo dessa modalidade de ensino é oferecer técnicos 

qualificados para o mercado de trabalho, para se ocupar postos de trabalho 

predominantemente “manuais”? Subjaz essa questão a compreensão de que a baixa 

classe média no Brasil disputa com a classe trabalhadora, por meio de concursos 

concorridos, vagas no ensino técnico de nível médio gratuito.  

Há uma expressiva presença da baixa classe média no ensino técnico, constatada 

por pesquisas acadêmicas15, institucionais e também por administradores públicos16. No 

ensino técnico público está garantida uma educação gratuita que prepara para o 

vestibular e a concessão de um diploma, como assinalamos anteriormente. Nesse 

sentido, os estudantes oriundos de famílias da baixa classe média, como funcionários 

públicos, professores, profissionais liberais como advogados, dentistas, gerentes, etc., 

buscam o ensino técnico integrado ao médio como alternativa para sua formação e 

utilizam o diploma do ensino técnico de nível médio como estratégia de preservação das 

condições econômicas por meio do acesso ao ensino superior e de empregos melhor 

remunerados no mercado de trabalho. 

                                                            
14 Cf. Censo Escolar 2014. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/basica-censo. Acesso em setembro de 
2016. 
15 FRIGOTTO, 2007. CUNHA, 1998 e 2000. 
16 Cf. “Escolas federais são bons modelos, mas difíceis de replicar” (2010). Disponível em: 
http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/escolas-federais-sao-bons-modelos-mas-dificeis-de-
replicar/n1237897418366.html. Acesso em setembro de 2016. 
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É preciso considerar que no Brasil o ensino básico é obrigatório (pré-escola ao 

ensino médio), portanto, os municípios e estados da federação devem oferecer vagas 

para todos os jovens nessa faixa etária. O ensino superior não é obrigatório e a 

federação e os estados possuem um número limitado de vagas disputadas por meio de 

concorrido concurso ou pela avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio. Há um 

número expressivo de universidades, faculdades e institutos de ensino superior 

privados. Entre o ensino médio e o ensino superior está o ensino técnico de nível médio 

(não obrigatório), oferecido pela federação, estados, municípios e escolas privadas. A 

maioria das matrículas é oferecida pelos estados, com destaque para São Paulo17.  

Há autores18 que defendem que há uma dualidade estrutural no ensino brasileiro, 

uma formação propedêutica para as classes médias e altas, por meio de um ensino 

básico privado e um ensino superior público, e uma formação básica e profissional para 

as classes trabalhadoras, por meio do ensino básico público, qualificação profissional de 

curta duração privada (Sistema S) e um ensino superior privado. É preciso considerar o 

que afirmam esses autores, no entanto, em suas análises eles não estão emprenhados em 

analisar especificamente a disputa entre as classes na busca pela mobilidade social 

ascendente por meio da educação pública e não analisam as pressões específicas 

exercidas no sistema educacional pela baixa classe média. Seria preciso aprofundar o 

debate com as ideias desses autores, o que foge ao escopo deste trabalho. 

Além disso, o ensino técnico possui em sua estrutura curricular disciplinas que 

vão ao encontro da ideologia dominante na baixa classe média, que inclui a valorização 

do trabalho e da meritocracia. Isto se expressa no currículo tecnicista dos cursos. Alguns 

dos cursos técnico oferecidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

e pelas Escolas Técnicas do Centro Paula Souza, por exemplo, tem uma estrutura 

curricular que se assemelham aquelas dos primeiros anos dos cursos superiores nas 

mesmas áreas. Esta base que se ergue a partir da estrutura curricular, oferece subsídios 

suficientes para os estudantes enfrentarem os exames vestibulares e/ou concursos 

públicos para carreiras valorizadas nessas áreas técnicas. O fortalecimento da ideologia 

dominante nessa fração da classe média, que se apoia na meritocracia e a busca pela 

manutenção e/ou avanço das condições materiais da classe média se associam no 

interior das escolas técnicas de nível médio. 
                                                            
17 O Censo Escolar 2013 registrou 1.485.767 matrículas no ensino técnico. 514.760 foram oferecidas 
pelas redes estaduais de educação profissional. São Paulo ofereceu 396.760 matrículas naquele ano. 
18 Acácia Kuenzer (2002, 2007, 2011), Gaudêncio Frigotto (1989), dentre outros. 
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Outra característica que é necessária considerar nessa análise, é que a dupla 

diplomação oferecida pelo ensino médio integrado: diploma do ensino médio e diploma 

do curso técnico, o que oferece vantagens para a baixa classe média. Os cursos têm o 

tempo de duração que variam de 3 a 4 anos e são os mais disputados nos concursos do 

ensino técnico19. Observa-se que os estudantes do ensino técnico estão mais 

preocupados com a obtenção de formação de base para o ensino superior em faculdades 

conceituadas públicas e gratuitas, tendo passado por concursos concorridos e alcançado 

duplo diploma ao final, do que na obtenção de uma formação rápida para ingresso no 

mercado de trabalho, objetivo dos projetos oficiais de educação profissional pública. 

 

Classe média e meritocracia na particularidade do capitalismo brasileiro 

Consideramos que é preciso justificar porquê neste trabalho utilizamos as noções 

de classe média e frações alta e baixa da classe média, para que possamos fundamentar 

por que defendemos que a baixa classe média se utiliza do ensino técnico de nível 

médio público como estratégia de preservação de sua condição economia e cultural ou 

na busca pela mobilidade social ascendente na sociedade brasileira.  

Ponderamos que os referidos conceitos devem servir nesta análise sociológica 

como instrumentos que orientam a compreensão dos determinantes do funcionamento 

do ensino técnico público no Brasil, procuramos evitar na análise o movimento de 

“inserção” do conceito no objeto. Nesse sentido, procuramos estabelecer uma 

interlocução crítica com dois autores que se empenharam em evidenciar a pertinência do 

conceito de classe média e das diferenças de interesses e estratégias existentes entre 

frações que a compõem na análise da realidade brasileira. Assim, apresentamos a seguir 

algumas notas sobre um problema bastante discutido no âmbito da sociologia: o das 

classes sociais, possuidor de uma vasta literatura, que estamos distantes de abranger.  

Recorremos a textos de autores que procuraram analisar as classes médias 

considerando a particularidade do capitalismo brasileiro no âmbito da divisão 

internacional do trabalho. Isto interessa-nos especificamente no sentido em que oferece 

coerência ao texto, visto que as análises posteriores sobre o ensino técnico estão 

                                                            
19 No ingresso de estudantes nos cursos técnicos integrados ao ensino médio de 2016, o Instituto Federal 
de São Paulo registrou uma concorrência de 35,6 candidatos por vaga no curso técnico de informática e 
10,5 no curso de mecânica e 10,1 no curso de edificações. A concorrência de assemelha aquela do ensino 
superior público. 
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voltadas para essa realidade social, ainda que o contexto brasileiro apresente 

semelhanças com o de outros países, especialmente os latino americanos. 

Partimos do pressuposto de que a noção de classe média pode contribuir com a 

análise da forma como os indivíduos se utilizam das instituições escolares de ensino 

técnico no Brasil tendo como referência a ação média de seu grupo social, ou seja, a 

relação que se estabelece entre a trajetória escolar dominante em determinadas classes 

sociais e as posições na hierarquia do trabalho no interior dessas classes20.  

As classes sociais se compõem e recompõem em movimento de confronto e 

coligação a depender do contexto que se analisa. Burguesia, classe média e proletariado 

buscam garantir sua manutenção e seu desenvolvimento econômico, político e cultural, 

atuam como classe quando agem estrategicamente em coletivo buscando beneficiar-se. 

Assim, concordamos com a análise de Sávio Cavalcante (2012) quando afirma que: 

(...) a noção de classe média não é estranha à obra de Karl Marx. Pelo 
contrário, seu núcleo explicativo já está no processo de união/dissociação da 
função do capital e da função do trabalho, que por sua vez, está na origem 
mesma da explicação marxista do modo de produção capitalista. A 
identificação complexa das classes por meio dessas duas funções faz com que 
seja possível estipular uma estrutura com mais de duas classes sem que as 
determinações fundamentais bipolares do capital sejam negadas. A existência 
de uma classe intermediária não é contraditória com a relação 
tendencialmente polarizada e antagônica entre as funções de capital e de 
trabalho” (CAVALCANTE, 2012, p. 266). 

 

O autor faz uma análise extensa de autores marxistas e outros fora do campo 

marxista que tratam do conceito de classe média, referendando-o ou criticando-o. A 

análise realizada pelo autor busca evidenciar que determinada noção de classe média, 

que considera os movimentos entre as funções de capital e as funções de trabalho no 

interior da lógica da produção capitalista, não nega a existência e preponderância de 

duas classes fundamentais decorrentes do modo de produção, burguesia e proletariado. 

A noção de classe média pode contribuir com a compreensão das classes sociais em 

sentido mais amplo, observado as funções que assumem no processo produtivo. 
                                                            
20 Nos links a seguir é possível encontrar o relato de duas homenagens realizadas pelo Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal e Rio Grande do Sul nos quais relata-se brevemente 
histórias de engenheiros oriundos de “família de engenheiros”. Não é incomum encontrar na grande mídia 
referências à família de médicos, família de advogados, etc., como indicativo de tradição e sucesso 
familiar em torno de profissões bem remuneradas no Brasil. 1) 
http://www.creadf.org.br/index.php/template/lorem-ipsum/2012-08-31-20-25-49/art/item/1192-encontro-
de-engenheiros-ressalta-a-import%C3%A2ncia-da-engenharia-para-gera%C3%A7%C3%A3o-de-uma-
educa%C3%A7%C3%A3o-eficiente.2) http://www.crea-rs.org.br/site/index.php?p=ver-noticia&id=1747. 
Acesso em agosto de 2016. 
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A ampliação do conceito de classes sociais pode contribuir para a análise do 

movimento dessas classes no interior do processo produtivo, como agem frente as 

determinações impostas pelo mercado de trabalho e pelos diferentes modos de vida na 

sociedade, que se baseiam em um consumo associado às condições econômicas e 

culturais dos indivíduos. 

Nesse sentido, a análise desenvolvida por Décio Saes (1978) contribui com a 

compreensão que se quer apresentar aqui sobre as classes sociais, o autor entende a 

classe média como “o conjunto dos efeitos políticos produzidos sobre certos setores do 

trabalho assalariado pela ideologia dominante, que apresenta a hierarquia do trabalho 

como a expressão de uma pirâmide natural de dons e méritos” (p.99). A classe média 

não possui uma situação econômica e um modo de vida homogêneos. Além disso, ela é 

composta por duas frações principais, a alta classe média, que na estrutura produtiva 

assume a dupla função de capital e trabalho e a baixa classe média que possui função de 

trabalho em setores da produção e circulação nos quais predomina o trabalho imaterial 

(ou não-manual) e cada uma delas possui estratégias econômicas e culturais específicas 

para manter sua posição na hierarquia do trabalho. 

É preciso não confundir o conceito de pequena burguesia21 com a classe média22, 

a primeira podendo ser definida como aquela possuidora de seus próprios negócios, 

pequenas propriedades, que defendem seus empreendimentos em face das grandes 

empresas capitalistas, ao mesmo tempo em que combatem a ampliação dos direitos do 

trabalho. A fração alta da classe média assume fundamentalmente funções de capital nas 

hierarquias das grandes empresas e no mercado financeiro, já a baixa classe média é 

constituída por trabalhadores assalariados que recebem altos e médios salários em 

setores administrativos, “profissionais liberais” (advogados, médicos, dentistas, etc.) e o 

funcionalismo público, todos eles ocupantes de postos de trabalho associados a 

determinadas qualificações profissionais.  

As frações da classe média não possuem unidade ideológica e de ação política, 

como afirmamos anteriormente, portanto, cada qual possui estratégias específicas de 

autopreservação e distinção no interior do capitalismo. Com isso, a baixa classe média 

se associa politicamente ora a alta classe média e a burguesia e ora aos trabalhadores 

                                                            
21 O conceito de pequena burguesia ao qual nos referimos está presente na obra de Nicos Poulantzas 
(1975). 
22 Décio Saes (1978). 
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assalariados em geral. O que unifica as duas frações é o medo da proletarização, ou seja, 

a degradação das condições de vida e consumo, e a crença na mobilidade social 

ascendente por meio do trabalho, o que não significa uma unidade política absoluta 

entre estas frações. 

Dialogando com os pressupostos do que denomina sociologia funcionalista norte 

americana, Décio Saes (1978) pondera que o fenômeno da classe média no capitalismo 

está vinculado a “estratificação social entendida como um aspecto da ideologia 

dominante que reduz a divisão capitalista do trabalho a uma hierarquia do trabalho” 

(p.99). Com isso, a superioridade da classe média em relação a classe trabalhadora seria 

calculada pela distância que estabelece do trabalho manual. No entanto, afirma o autor, 

a classe média não pode ser definida simplesmente no plano teórico, em relação as 

classes burguesa e trabalhadora, é preciso analisar as categorias profissionais que a 

compõem, bem como sua prática política nas diferentes sociedades capitalistas. 

As classes sociais possuem estratégias específicas para a educação de seus 

filhos. Ainda que haja no senso comum uma defesa da educação universal, constata-se 

que na maioria dos países capitalistas, desenvolveram sistemas de ensino público e 

privado voltado a atender as necessidades das diferentes classes e frações de classe. 

Segundo Décio Saes (p. 100, 2005), a classe média atua como grupo concreto quando os 

trabalhadores “não-manuais” são distinguidos ideologicamente como superiores aos 

trabalhadores “manuais” somente por exercerem atividades dominantemente mentais. A 

classe média disputa espaços educacionais e defende a obrigatoriedade da educação 

para todos, pois depende estruturalmente da educação escolar para manter a posição dos 

trabalhadores não-manuais, muitos deles assumindo função de capital no processo 

produtivo.  

A obrigatoriedade e gratuidade do ensino público alimenta o que Saes (p.102, 

2005) denomina de “mito da escola única”, associado a crença de que há mobilidade 

ascendente na sociedade capitalista, que ocorre pelo esforço pessoal, associado a 

qualificação para o trabalho. 

A instauração do ensino elementar público, obrigatório e gratuito – e não, do 
ensino privado, facultativo e pago – é a via institucional fundamental para a 
difusão social do Mito da Escola Única pelo fato de que dificilmente o 
sistema de escolas particulares poderia, ainda que rigorosamente 
regulamentado e controlado pelo Estado capitalista, difundir socialmente a 
impressão de que um mesmo ensino é ministrado a todas as classes sociais e 
de que tal ensino está propiciando iguais oportunidades de sucesso 
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profissional a todos, independente de sua condição de classe (SAES, 2005, p. 
104). 

 

Dessa forma, o autor destaca que a existência da classe média está associada a 

manutenção da concepção de que a escolarização obrigatória, pública e gratuita é um 

caminho para a mobilidade social, ainda que a alta classe média priorize as instituições 

privadas de ensino no decorrer da educação básica. A ideologia de igualdade de 

oportunidades é necessária para a distinção da classe média da classe trabalhadora. As 

provas do merecimento, conferidas por diplomas e concursos garante uma posição 

diferenciada da classe média na estrutura produtiva, uma melhor posição relativa na 

hierarquia do trabalho. A competição que se estabelece entre a classe trabalhadora e a 

classe média no interior da escola é ilusória, pois o ponto de partida de cada um e a 

educação complementar à escolar são diferentes. No entanto, o mito da escola única 

confere prestígio a classe média, vista como merecedora das suas posições sociais. 

Nas escolas públicas e privadas, a ideologia do mérito convive com a ideologia 

do dom, que oferece uma explicação para justificar a existência de trajetórias escolares e 

profissionais que fogem as experiências da fração de classe a que se pertence. No 

entanto, a ideologia do dom não ameaça a predominância da ideologia do mérito. Os 

estudantes da classe trabalhadora que se destacam na educação básica e no ensino 

superior são considerados “gênios” pela classe média e burguesia, são atribuídos a eles 

dons especiais. 

Acompanhamos os argumentos de Décio Saes em seu texto Classe média e 

escola pública até o ponto no qual ele apresenta uma crítica a Bourdieu e Passeron 

afirmando que os autores desconsideram que na prática social as classes médias lutam 

pela manutenção da hierarquização do trabalho a favor dos trabalhadores não-manuais. 

Segundo Saes, Bourdieu e Passeron, assim como Baudelot e Establet, indicam que a 

ideologia específica da classe média é a melhoria do status pessoal (situação de classe) 

dos indivíduos, desconsiderando a luta pelo seu status posicional (posição de classe). 

No texto Condição de classe e posição de classe, Pierre Bourdieu parece tocar nessa 

questão da posição de classe, ainda que se defenda aqui que Pierre Bourdieu atribui 

pouca relevância a luta de classes no interior do sistema educacional, enfatizando a 

função reprodutora da escolarização no interior do capitalismo. 



17 
 

Em resumo, o ensino técnico integrado ao ensino médio desenvolvido no Brasil 

parece oferecer uma dupla vantagem para a baixa classe média: garante uma formação 

básica suficiente para o vestibular ao mesmo tempo em que reforça a ideologia 

dominante de hierarquização do trabalho por meio da profissionalização, com 

disciplinas de cidadania, desenvolvimento profissional e mercado de trabalho; assim 

como oferece técnicas de base para o exercício especializado do trabalho no 

capitalismo, como química, mecatrônica, enfermagem, informática, etc., o que lhes 

conferem salários acima da média da população economicamente ativa.  

 

Considerações finais  

A baixa classe média encontra lugar na escola técnica para fortalecer a ideologia 

da meritocracia e garantir sua posição na hierarquia do trabalho na sociedade brasileira. 

A classe trabalhadora disputa essas vagas com a baixa classe média. Recentemente, as 

políticas de cotas para estudantes da escola pública (50%), com reserva de vagas para 

negros/as e indígenas, tem colocado um desafio para a organização das escolas técnicas, 

que muitas vezes se estruturam tendo como base o conhecimento de partida dos 

estudantes. A classe trabalhadora começou a adentrar em diferentes proporções na 

escola técnica desde 2008. Seria preciso uma análise mais detalhada da atual situação do 

ensino médio integrado ao ensino técnico para acompanhar esse movimento. 

Os jovens da baixa classe média ingressam no curso técnico buscando preparar-

se para o vestibular e posteriormente realizar estágios e/ou encontrar empregos melhor 

remunerados no mercado de trabalho. A configuração do mercado de trabalho no Brasil 

leva o estudante do ensino técnico a postos mais valorizados, colocando-o numa posição 

diferenciada na hierarquia do trabalho. Portanto, a baixa classe média não disputa no 

ensino técnico somente as condições públicas e gratuitas para a preparação e ingresso 

no ensino superior, mas também o elemento de distinção no mercado de trabalho 

representado pelo diploma.  

Além disso, por serem poucas as vagas e as instituições oferecerem condições de 

trabalho aos docentes e técnicos administrativos superiores aquelas oferecidas pelo 

ensino médio público e gratuito, o ensino técnico de nível médio se configura como 

uma exceção no sistema de ensino público. Portanto, a baixa classe média vê nessa 

modalidade de ensino a oportunidade de garantir o sucesso de suas estratégias de 
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manutenção e mobilidade social. Por isso, afirmamos que a baixa classe média utiliza o 

ensino técnico como estratégia de preservação da sua posição social no Brasil. 
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