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Este texto sintetiza os principais pontos de uma pesquisa concluída sobre a educação profissional, pública e de nível médio, no Estado de São Paulo. O objetivo específico que orientou a pesquisa foi estabelecer o vínculo entre a educação e o trabalho, o ensino e a profissionalização, através da análise da formação profissional ministrada no interior de uma escola representativa desse ramo de ensino. Resgatou-se, portanto, as particularidades de dois universos produtivos, a escola e o local da prática do trabalho, para a constatação vinculatória, concreta e efetivada, ou não, entre ambos. 
A instituição escolar que respalda o estudo de caso é a Escola Profissional Secundária Mista, localizada na cidade de São Carlos, no Estado de São Paulo, Brasil, criada pelo Decreto n 4.694, de 13 de fevereiro de 1930. Portou várias denominações até a atual, Escola Técnica Estadual Paulino Botelho, vinculada ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, cada uma delas introduzindo oficialmente mudanças nos setores administrativos e de ensino. Utiliza-se aqui a denominação mais conhecida e que perdurou no período delimitado para a pesquisa, Escola Industrial de São Carlos. Historicamente, a cidade que a acolheu constitui-se em centro político, econômico, cultural e geográfico do interior paulista, que se capitalizava com o crescente número de indústrias, imprimindo ao setor educacional a divisão social e técnica do processo capitalista de produção. Nada mais que um forte indício do reposicionamento do ensino profissional em sua relação com o processo produtivo.
O Curso de Mestria foi selecionado para a pesquisa em virtude das suas características específicas de organização e funcionamento, de programação curricular e de clientela escolar, nos dez anos de vigência em que se diplomaram 239 alunos. A recuperação das trajetórias escolares e profissionais de uma parte deste total de alunos permitiu verificar a correspondência entre a formação e a destinação profissional, as duas categorias centrais da análise efetuada, que trazem subjacente a elas a noção de educação diferenciada e que se apoiaram na individualidade das vivências para o emergir da relação entre o local onde foram adquiridos os conhecimentos e habilidades e o local de trabalho onde estes foram aplicados.
Tal conotação impõe a inversão metodológica que resulta na relação trabalho-educação, para clarificar a ação redutora decorrente da concepção econômica capitalista sobre a educação para o trabalho-emprego, concepção esta compartilhada pela sociedade política e segmentos da sociedade civil, coexistentes na estrutura social disposta em classes diferenciadas, conforme coloca Frigotto (1987, p. 15-17). Assim, segundo Kuenzer, (1998, p. 369) geram-se as trajetórias educacionais que, historicamente, têm se relacionado ao exercício de funções intelectuais ou instrumentais no seio das forças produtivas, condicionadas pelo conflito entre capital e trabalho, originadas na própria estrutura de classes que configura a sociedade brasileira e, portanto, insolvente através da ação do projeto político pedagógico escolar.
A dualidade estrutural presente no sistema de ensino mostrou-se e mostra-se coerente com as conseqüências efetivas de fragmentação e ajustamento que atingem a educação em seu sentido amplo. A manutenção da educação diferenciada não pode ser atribuída de modo unilateral às características próprias dos vários ramos que estruturam o sistema de ensino e que geram a dualidade estrutural em seu interior. A diferenciação confirma-se nos limites das classes sociais e, destas, para a dicotomia histórica entre os estudos de natureza teórica e os estudos de natureza prática. Portanto, educação diferenciada e dualidade estrutural são sinônimos de desigualdade social, nem um fenômeno social emergente na sociedade atual, nem restrito a limites territoriais e temporais, pois apresentou-se de forma contínua do passado ao presente.
Já estava presente em Durkeim (1978, p. 34-37), ao considerar a inviabilidade de um modelo igualitário de educação e o ajustamento necessário dos indivíduos ao sistema educacional de qualquer sociedade, em momentos determinados de desenvolvimento. Também Petitat (1994, p. 84-89) anotou a extrema hierarquização e a carência de mobilidade social da sociedade francesa que geraram o elitismo, a desigualdade de acesso e de permanência dos jovens de diferentes segmentos sociais nos colégios europeus, a partir do século XVI. Em contexto mais atual, Faguer (1983, p. 85-96) analisa a relação entre educação e trabalho através do traçado das trajetórias de ex-alunos do ensino técnico francês, submetendo-os a entrevistas para averiguar a inserção na vida ativa. Constatou ser esse o ramo de ensino que proporciona maior desvio das expectativas dos jovens no início da vida ativa e do futuro almejado no mercado de trabalho, com clara desqualificação das mulheres como técnicas.
No Brasil, quando o Estado projetou, criou e instalou as escolas profissionais, apenas explicitou e confirmou que aqui viceja a economia capitalista, que a sociedade é estruturada em classes desiguais, para as quais a educação e o trabalho são diferenciados, um fenômeno social perfeitamente coerente com as falhas sociais decorrentes da própria estrutura que o engendra. Questões básicas e ao mesmo tempo complexas reportam-se à origem e à especificidade da função social do ensino profissional, tais como para atender aos interesses de quais parcelas da sociedade e quais as características do ensino e da clientela escolar.
As categorias formação e destinação profissional nortearam a pesquisa, a partir do recurso de fontes cruzadas de natureza quantitativa e qualitativa, nessa ordem de prioridade, para extrairmos as características dos dez anos de vigência do Curso de Mestria. Os registros contidos nos livros administrativos, desde 1932, forneceram os dados sobre a organização e funcionamento, matrículas e diplomas, cursos e disciplinas, além da naturalidade, local e data de nascimento, moradia e filiação dos alunos. A pesquisa qualitativa envolveu quarenta e seis entrevistas com ex-alunos, das quais trinta e sete exclusivas do curso citado, com a finalidade específica de comprovar a correspondência entre os cursos e as profissões exercidas, estas recuperadas após aproximadamente quarenta a cinqüenta anos, transcorridos desde a data de obtenção do diploma e o momento atual.

Campo e sujeitos da formação profissional

Fatores determinantes, como o exercício atuante da vontade política, a promulgação de uma legislação adequada e a localização em um município de crescimento econômico promissor, foram responsáveis pela criação, implantação e evolução das escolas profissionais. Entretanto, a evolução ligou-se também às suas particularidades de organização, funcionamento e composição da comunidade escolar, individualismo que lhes conferia o mérito e o valor de uma boa escola. Estudo de Buffa e Nosella (1998) sobre a Escola Profissional de São Carlos, anterior a este, delineia as suas características e relevância como um modelo de escola profissional entre as suas congêneres.
Ao propor uma análise da formação escolar, no que ela gerou de positivo ou negativo na inserção dos jovens diplomados no mercado de trabalho, considerou-se três processos básicos concomitantes no ambiente da instituição citada: o administrativo, responsável pela organização e funcionamento escolar; o ensino propriamente dito, adido à magnitude da educação formal e expresso na atuação dos docentes em direta relação com o aprendizado dos alunos; a socialização, fator múltiplo, implícito e explícito que ameniza e possibilita o gerenciamento dos processos anteriores, efetivando-se na experiência compartilhada dos membros da comunidade.
Em relação ao primeiro processo, na sua trajetória educacional a Escola portou várias designações, entre as quais três demarcaram a evolução que introduziram modificações na estrutura organizacional e operacional. Como Escola Profissional subordinou-se ao Código de Educação do Estado de São Paulo, de 1933, que estabeleceu as finalidades de propiciar a prática profissional aos artífices e preparar os futuros mestres, através do ensino “de técnicas profissionais baseadas na cultura propedêutica necessária à exata compreensão social das profissões...(art. 411)”. Segundo as normas do Código, o Curso Vocacional, de um ano de duração em estágios nas oficinas de trabalho prático que precediam as três séries subseqüentes, e a Escola Noturna de Aprendizado e Aperfeiçoamento para jovens e adultos sem acesso aos cursos regulares diurnos, funcionaram na Escola a partir de 1933. Cabia ao Serviço de Psicotécnica estudar e aplicar meios de desenvolvimento das aptidões dos alunos, garantindo a aprendizagem e a produtividade da futura profissão (art. 362). Todo o processo contava com as ações do Serviço de Higiene e Educação Sanitária Escolar e da Orientação Educacional, influindo na escolha profissional adequada para cada caso em particular.
Incluiu-se na novas diretrizes traçadas pela Lei Orgânica do Ensino Industrial, de 1942, para a reorganização geral e novo regime do ensino. Este seria ministrado em dois ciclos, o primeiro com as ordens e cursos do ensino industrial básico, do mestria, do artesanal e o de aprendizagem; o segundo conteria o ensino técnico e o pedagógico. A Escola enquadrou-se como estabelecimento de primeiro ciclo, autorizada a equiparação dos seus cursos pelo governo federal, tornando-a Escola Industrial. Em decorrência, o ajuste às novas normas reorganizou a estrutura de ensino anterior, cedendo o Curso Vocacional lugar para a primeira série das quatro programadas para o ensino industrial básico, enquanto a Escola Noturna assumiu a forma de Curso Extraordinário, que qualificava alunos sem acesso às quatro séries regulares. A programação curricular foi agilizada com a introdução de cursos, devidamente diferenciados para as seções masculina e feminina, enquanto garantia-se a convivência dos estudos teóricos e dos práticos na composição das disciplinas de cultura geral e de cultura técnica, devidamente dispostas em um tronco comum de disciplinas teóricas e técnicas comuns aos vários cursos: Português, Matemática, História e Geografia do Brasil e Ciências Físicas e Naturais, e Desenho Técnico, Tecnologia e Oficina. Nesta última desenvolvia-se a aprendizagem prática nas especialidades profissionais disponíveis na Escola. Até então, o Curso de Mestria estava ausente, mas esta disposição curricular seria mantida na década de 50.
No ano de 1949, com a Lei estadual n 490, de 20 de outubro, o Curso de Mestria integrou-se ao programa curricular da Escola Industrial Paulino Botelho, nova nomenclatura outorgada nesse mesmo ano, com início de funcionamento em 1950. Outra denominação se daria em 1952, com a Lei estadual n 1.969, de 16 de dezembro, tornando-a Escola Técnica Paulino Botelho. Novos cursos técnicos foram introduzidos e acrescentados aos já existentes: eletrotécnica, química industrial, construção de máquinas e motores, indústria têxtil, agrimensura, alterando igualmente o currículo dos cursos extraordinários.
A estruturação inicial do curso foi difícil, com reflexos sobre o cumprimento do programa curricular e prolongamento do ano letivo. A demanda pelo curso foi grande, diminuindo nos anos posteriores da sua vigência, com redução no número de matrículas em geral atribuída às exigências e ao horário integral do curso. As críticas que lhe foram feitas mencionam a falta de disciplinas, como o inglês e francês, e de outras que afastassem a relatividade da formação para o ingresso em curso de nível superior. Sendo um curso de dois anos de duração, um aperfeiçoamento ao curso industrial básico, não era considerado de segundo ciclo, o que o tornaria um curso técnico. Tudo indica que entrou em processo de extinção em 1957, quando a Lei estadual n 3.959, de 24 de julho, criou o Instituto Pedagógico do Ensino Industrial-IPEI, da autoria do deputado estadual Arnaldo Laurindo (1962, v. 2, p.142-145), também Diretor do Departamento do Ensino Profissional na Secretaria da Educação. O regulamento do IPEI descaracterizaria o Curso de Mestria, tornando obsoleta essa modalidade de formação ministrada no primeiro ciclo.
Para as seções masculina e feminina dos cursos, a disposição curricular continha as disciplinas de cultura geral, Português e Matemática, e as de cultura técnica, comuns às duas seções: Desenho Técnico, Contabilidade Industrial, Organização do Trabalho, Higiene Industrial, Tecnologia. Para a seção feminina adotou-se uma única modalidade de curso, o Corte e Costura, com as disciplinas específicas: Corte e Costura, História da Indumentária Feminina, Composição do Vestuário Feminino e Confecções Diversas, e as práticas educativas de Orfeão, Educação Física e Educação Doméstica.
Para a seção masculina, o currículo dispunha-se em quatro seções e cursos: Mecânica/Mecânica de Máquinas, Eletrotécnica/Máquinas e Instalações Elétricas, Marcenaria e Fundição, diversificando-se as disciplinas dos cursos conforme a área profissional escolhida. As práticas educativas para os homens consistia em Orfeão e Educação Física. O ensino, limitado quanto aos estudos teóricos, tinha o mérito de integrar as áreas de estudo, afastando a fragmentação dos conhecimentos e habilidades necessários às várias etapas operacionais do processo de fabricação dos artefatos produzidos na Escola, expostos e vendidos nas exposições anuais. Integravam-se os estudos no ambiente escolar e a prática do estágio obrigatório, realizado nas indústrias locais, devidamente supervisionado e avaliado em função do desempenho do estagiário.
A ausência do Mestria deixava sem opção escolar os que concluíam o curso industrial básico, sem a continuação dos estudos que o curso viabilizaria efetivamente em 1950. A elevada demanda resultou na convivência de novos e antigos alunos, com visível variabilidade de idades, que compartilhavam o objetivo comum da docência no ensino industrial. O lapso decorrido entre o término do primeiro curso e o início do segundo foi responsável por um primeiro momento de trabalho, a iniciação profissional, com variabilidade de dois a dez anos para os antigos alunos.
Os depoimentos sobre a formação profissional mostraram a identificação pessoal para com a escola e o ensino ali ministrado, quando os professores e diretores desempenharam importante papel na integração dos alunos às metas institucionais. O regime quase militar que vigorava desde o início do funcionamento da escola, atenuado posteriormente mas não eliminado, levava à aceitação das regras disciplinares. A par disso, notava-se a incorporação ideológica do papel da escola como elemento essencial para o desenvolvimento da vida pessoal e profissional, e do cidadão trabalhador para a nação. Os alunos reconheciam a dimensão restrita da formação profissional, mas poucos manifestaram-se contra a dimensão estrita da formação profissional, sem maiores questionamentos sobre o vínculo entre a sua natureza funcional e preparatória e a homogeneização de hábitos adequados, para a geração de profissionais competentes.
A identificação pessoal dos alunos com a escola não coibiu a dupla dimensão da educação diferenciada: a externa, fruto da discriminação social implícita e explícita exercida sobre os alunos, veiculada na sociedade que conceituava como inferior o ensino profissional e a sua clientela; a interna, existente no interior da instituição escolar, referente à questão de gênero e à pouca ênfase na cultura geral para os alunos dos cursos noturnos. Nada mais que a dupla expressão do preconceito, relacionado ao posicionamento sócio-econômico dos indivíduos, e sócio-cultural quando privou as mulheres da igualdade de acesso aos cursos, limitando-lhes as chances futuras de trabalho. Neste sentido, os estudos de Maluf e Mott (1998, p. 401-402) e de Alambert (1990, p.16-24) resgatam a sensibilidade feminina, capaz de detectar com maior intensidade as questões discriminatórias, enquanto nos homens se sobrepõe a objetividade do ingresso no mundo produtivo.
Em relação aos processos de ensino e de socialização, comprovou-se que o nível sócio- cultural e, sobretudo, o econômico das famílias da maior parte dos alunos condicionou o encaminhamento destes para o ensino profissional. Para uma minoria, inviabilizado o acesso via vestibular às escolas propedêuticas, foi a opção mais adequada. A falta de opção foi visível com o levantamento das idades dos alunos mais antigos do Mestria, quando do ingresso nos cursos básicos de primeiro ciclo. A correspondência idade-série esteve ausente, pois matricularam-se na faixa etária dos doze aos quinze anos, diplomando-se com idades de dezesseis a dezoito anos, indicadores que atestam a providencial presença da Escola para o prosseguimento dos estudos.
As profissões dos pais dos alunos e alunas forneceram os dados sobre as condições de vida material das famílias envolvidas. As categorias ocupacionais comuns aos dois gêneros, tais como a de comerciante, lavrador, ferroviário, funcionário público, carpinteiro, pedreiro, entre outras de menor freqüência, demonstraram que na clientela escolar pesquisada mesclavam-se os jovens pertencentes a uma classe considerada média e os de mais baixa renda familiar, em geral membros de famílias numerosas. A inclusão dos alunos no período integral de estudos do Mestria corrobora o fato de que se algumas famílias tinham condições para tal, outras adotavam a prática conciliadora de subsidiar os estudos dos filhos mais novos com o trabalho assalariado dos demais membros da família, indispensável para o aumento da renda familiar.
Em relação à questão cultural, a opção é um ato conflituoso quando decorre do confronto entre o que se quer e o que se pode fazer, considerando-se que o sistema capitalista condiciona a oferta de opções delimitadas pela condição de classe social, na opinião de Soares (1987, p. 20-22). Mas, a disponibilidade de opções, que a classe social delimita, deve prever também a interferência do fator cultural, impresso na mentalidade familiar. Segundo Bourdieu (1983, p. 46-47), após a “experiência primeira do mundo social, isto é, a relação da familiaridade com o meio familiar”, os futuros espaços sociais pospõem-se ao primeiro, determinando a relação entre o indivíduo e a sociedade. Tornando-se o espaço social possível, a Escola Industrial preencheu duas exigências culturais interligadas na sociedade: o do trabalho masculino como mantenedor da subsistência familiar e o do trabalho feminino nas atividades restritas ao lar. Quando o fez, apenas reafirmou o discurso explícito na legislação de ensino e também na própria sociedade.

A destinação profissional

A iniciação profissional dos sujeitos da pesquisa foi o momento existente entre a conclusão do curso industrial básico e o início do Mestria. As mulheres quedaram-se nos lares, exercendo atividades de apoio aos pais e realizando serviços autônomos, inclusive os terceirizados, sem ingresso no mercado de trabalho formal. Apenas três delas não o fizeram: uma procurou trabalho fora do lar e duas obtiveram a permissão dos pais para cursar o aperfeiçoamento, em São Paulo, exigido para o exercício da docência no ensino industrial. Os homens, entretanto, buscaram o trabalho possível e compatível com a qualificação obtida no ensino industrial de primeiro ciclo. Como trabalhadores qualificados as indústrias de São Carlos os receberam. Os cursos específicos de cada uma das áreas do ensino profissional determinaram a correspondência trabalho e indústria. 
Os marceneiros foram acolhidos no setor secundário correspondente, havendo, porém, maior diversidade de ocupações para os alunos de mecânica e de eletrotécnica. No processo produtivo das indústrias, os relatos dos jovens mencionam a posição privilegiada no exercício de suas funções em relação aos demais trabalhadores, graças aos conhecimentos adquiridos na Escola. Um deles, tornou-se autônomo em instalações elétricas nas residências e nas indústrias, passando a trabalhar depois na Companhia Paulista de Eletricidade. Outro trabalhou em várias indústrias, como eletricista de manutenção e com a parte elétrica de carros. Um terceiro trabalhou em duas indústrias, com a função de frezador na primeira, e como torneiro mecânico na segunda. Ficou evidente a flexibilidade da qualificação propiciada pela formação profissional que integrava os conhecimentos das várias áreas de aprendizagem e que facilitava o domínio das fases isoladas do processo de produção.
Após o término do Mestria, as trajetórias profissionais definiram-se, ainda que não de forma imediata em alguns casos, em especial para as mulheres, prolongando-se por décadas de vivências. A exposição das trajetórias começa com os grupos majoritários em determinada ocupação.
Nas trajetórias femininas, o primeiro grupo profissional foi o da categoria Magistério. Nove ex-alunas ingressaram na docência, oito delas através de concurso e uma passou de substituta efetiva à integração e posse de sua própria cadeira: duas no ensino industrial; uma no ensino público estadual e seis delas no ensino do Serviço Social da Indústria-Sesi. O processo ocupacional, entretanto, não foi imediato, mas envolveu esforços e a instabilidade inicial dos processos em gestação. Entre as queixas expostas, na procura evolutiva pelo trabalho estável, constam as limitadas vagas no setor, as interferências políticas nos processos de remoção de professores e de seleção destes, das substitutas eventuais e do pessoal administrativo nas escolas, já que a oferta de profissionais da área era grande para os postos existentes. Para o ingresso na rede estadual de ensino, a lei previa a docência no ensino industrial e no propedêutico das disciplinas Trabalhos Manuais e Economia Doméstica, após um curso de adaptação de matérias ausentes do ensino profissional. Quanto à docência no Sesi, o dificuldade de percurso foi maior para algumas que exerceram o mister de ensinar o Corte e Costura ou Trabalhos Manuais nas salas alugadas junto aos sindicatos de trabalhadores ou em suas casas, cabendo às professoras providenciar salas de atividade, patrocínio e alunas em número suficiente para o funcionamento do curso. Entre as atribulações da profissão, uma delas ocupou o cargo de Supervisora Regional, aposentando-se no cargo de chefia. Outras ainda prosseguiram estudos no período noturno, conciliando-os com o trabalho no lar e na escola.
As seis trajetórias ligadas às Atividades do Lar demonstraram a autonomia do trabalho doméstico, até pelas suas representantes desmerecido, inculcado e incorporado como o não-trabalho, mas que complementava a renda familiar e permitia-lhes a relativa independência econômica. Em geral, a fonte desses lucros adicionais como produtora direta repousava nas artes aprendidas na Escola Industrial, mas sentiram o peso da concorrência de preço da produção seriada da indústria de roupas feitas, de alimentos e de artesanato, que acabava inviabilizando a cobrança do preço real da produção individualizada. Aqui também constatou-se a busca infrutífera pela docência no ensino industrial, e pelos cursos de aperfeiçoamento ligados às atividades mencionadas, além da datilografia e de eventuais empregos em escritórios.
Desse mesmo problema padeceram as três Autônomas que ousaram o trabalho independente, todas constituindo pequenas empresas de natureza doméstica, isto é, em geral no lar. A primeira dedicou-se à costura para uma consistente clientela; a segunda iniciou da mesma forma, passando depois ao artesanato, com muitas alunas e salão alugado para a finalidade. A terceira abandonou a autonomia de serviço, após trinta anos de trabalho na confecção de vestidos para noivas e ornamentação de ambiente, com mais três ajudantes. Segundo ela, a concorrência fabril com preços acessíveis ao consumo popular, o uso de novas técnicas de produção e a fase econômica de inflação da época ocasionou o desequilíbrio entre o capital aplicado e o lucro obtido com o seu serviço. Compartilhavam o ideal da docência no ensino industrial.
Duas das entrevistadas abandonaram as atividades de costura e bordados como mão-de-obra terceirizada para outros profissionais, a seguir prestando o concurso seletivo para o cargo de Funcionárias da TELESP-Companhia de Telecomunicações do Estado de São Paulo, como telefonistas. Segundo elas, não alcançaram o sonho de lecionar artes e as atividades anteriores eram cansativas, levando-as a buscar outra profissão. Ambas estabilizaram-se no emprego até a aposentadoria por tempo de serviço. Os conhecimentos adquiridos na Industrial foram suficientes e positivos para a seleção, em que se exigiu apenas conhecimentos gerais, tais como o português e a matemática.
A categoria Industriária associa-se a duas trajetórias curiosas. O vínculo com o ensino industrial deixava prever a assimilação mais facilitada no setor secundário ou na docência do ensino industrial. Entretanto, excluída a segunda possibilidade, ambas dedicaram-se, inicialmente, aos trabalhos de costura e bordados. A primeira abandonou essa atividade frente às dificuldades da produção demorada e da falta de serviço contínuo, buscando o emprego nas indústrias. A segunda, conciliou o trabalho artesanal noturno com o trabalho burocrático em escritórios de várias indústrias, arcando com a parte contábil e de faturamento das empresas, razão que a levou a diplomar-se como técnico em contabilidade. A mobilidade ocupacional designou-as para diferentes ramos industriais, mas se os conhecimentos prévios adquiridos na escola garantiu a qualificação para esta última, não o fez para a primeira. Segundo ela, o aprendizado deu-se no âmbito interno dos serviços que assumiu nas indústrias, nenhum se enquadrando nas disciplinas do curso industrial ou de mestria, acompanhados pela discriminação, subordinação e baixos salários do trabalho feminino.
Como Secretária da Escola Industrial de São Carlos, a ex-aluna sentiu-se realizada no campo profissional, aí estabilizando-se durante trinta anos, após o início de carreira como escriturária. Sua permanência permitiu-lhe acompanhar as mudanças que afetaram o ensino industrial, em especial quando passou para a tutela do Ministério da Educação e Cultura, deixando de subordinar-se ao Departamento de Ensino Profissional. Cursos de atualização e de recursos humanos, próprios do Senai, Senac e Sesi, fizeram parte da sua jornada de trabalho, acrescidos das reuniões regulares para o estudo das leis de ensino.
A última trajetória recupera as dificuldades de quem pretendeu o curso superior, no caso o posto de Bibliotecária. A ex-aluna decidiu retomar os estudos, através do curso colegial noturno, conciliando-o com o trabalho diurno. Abandonou-o, optando pelo então chamado curso de Madureza, mais facultativo que o anterior. A seguir, decidiu-se pelo ensino superior de Biblioteconomia e Documentação, neste diplomando-se e, a seguir trabalhando em escolas públicas, particulares e na Câmara Municipal da cidade de São Carlos.
As trajetórias masculinas envolvem maior variabilidade na relação linear escola-trabalho, pois envolvem os cursos de mecânica, marcenaria, eletrotécnica e fundição como condicionantes da carreira ocupacional de cada ex-aluno, sem a precariedade da profissionalização unilateral do segmento feminino. Os estágios obrigatórios realizados no Curso de Mestria levaram aos primeiros contatos com os setores formais de produção. Entre os entrevistados, contabilizando cursos e diplomados, temos alunos de Marcenaria (6), de Mecânica de Máquinas (4), de Máquinas e Instalações Elétricas (3), não se encontrando representantes do curso de Fundição no momento. Relacionando os cursos e a destinação profissional, resultaram as seguintes categorias de trabalho: mestres-professores do ensino industrial(2), industriários (2), funcionários assistentes da Escola de Engenharia-USP (3), autônomos (3), desenhista (1), jornalista (1), atividade mista (1). 
As três jornadas de trabalho dos Funcionários Assistentes convergiram para pontos comuns no interior da USP, mas diferenciaram-se nos trajetos anteriores a ela. Dois saíram do curso de mecânica de máquinas e o outro do curso de máquinas e instalações elétricas, dedicando-se a atividades diversas em suas especializações profissionais. Com a estruturação dos cursos da Escola de Engenharia, foram aceitos para um período de estágio de seis meses a um ano, prestando concurso seletivo a seguir, integrando-se ao quadro de funcionários da instituição. A mobilidade ocupacional se fez presente, pois da função de serviços gerais que incluía a assistência técnica aos aparelhos de pesquisa e presença nas aulas práticas dos professores, um dos entrevistados arcou com as funções de chefia de oficina, de seção e de técnico de serviço. Outro, empreendeu o ensino superior, com muito sacrifício, pois o Mestria não o capacitava como técnico e nem eqüivalia ao ensino secundário. Os três foram marcados social e culturalmente pelo ambiente mesclado do saber teórico e prático escolar, com o benefício da atualização constante quanto às máquinas e técnicas de manuseio, e cursos como os do Centro Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal para a Formação Profissional-CENAFOR, e os de Esquema I e II, mencionados em suas particularidades por Peterossi (1994, p.92-94).
Na categoria Autônomo, três trajetórias explicitam as mazelas dos que recorrem à autonomia do trabalho próprio, quando tornaram-se os patrões empregadores. Nelas, notou-se um período variável de tempo de permanência no trabalho formal do setor secundário, com encaminhamento posterior para a autonomia. Originaram-se a partir dos cursos de máquinas e instalações elétricas, mecânica e marcenaria, tendo em comum as dificuldades que cercam o trabalho autônomo, tais como a administração dos próprios negócios, os encargos trabalhistas com a mão-de-obra adjutória, a instabilidade do mercado de consumo e a necessidade constante de investimento de capital para garantir a produtividade. Como empregadores coube-lhes a fiscalização e o desenvolvimento dos projetos e trabalhos encomendados às suas pequenas empresas: auto-elétrico e oficina mecânica, a mecânica e marcenaria, e a marcenaria na fabricação de móveis. Salientaram a integração do ensino e da aprendizagem nas várias áreas de estudo como fonte da flexibilidade que lhes permitiu ter a visão geral de um mesmo processo de produção e trabalhar em ofícios variados, e a deficiência atual de trabalhadores qualificados, sem noções básicas para o bom andamento da produção.
Como Industriários classificaram-se dois ex-alunos, um diplomado em mecânica de máquinas e o outro em máquinas e instalações elétricas. Frustrados do intento de seguir a carreira docente, dirigiram-se às indústrias, nelas se enquadrando e transitando pela hierarquia das funções escalonadas no interior das empresas e ocupando postos de chefia, responsabilidade que aumentava à medida que ascendiam profissionalmente. Inerente às suas funções, a modernização industrial com a correspondente introdução de novas tecnologias, obrigou-os a constantes cursos de atualização, em especial na área de renovação de máquinas e de eletrônica, nos cursos do Senai ou por conta própria. Dedicaram-se à fábrica e nela permaneceram, mesmo quando a responsabilidade assumida inibia o lazer, decorrente das ocorrências imprevistas que pediam soluções imediatas para manter a produção.
Apenas dois egressos do curso de marcenaria atingiram a meta do Magistério no ensino industrial, lecionando na Escola Feminina Municipal de Araraquara, mais tarde denominada Escola Ana de Oliveira Ferraz. Trabalhando como mestres interinos, foram efetivados nos cargos, um deles posteriormente removido para a Escola Industrial de São Carlos. Suas trajetórias têm em comum a formação continuada em serviço, para acompanhar as mudanças que ocorriam na área da marcenaria e, consequentemente, no ensino e aprendizagem, com a introdução de novas técnicas no processo produtivo. Seus protestos revelam inconformidade com as mudanças e a decadência do ensino industrial, que afetaram a função docente. Como eles dizem, na época todos os cursos atendiam ao mercado de trabalho, embora custasse muito ao governo manter as escolas profissionais. 
As três jornadas finais têm como referência o curso de marcenaria. A categoria Atividade Mista expõe a dupla jornada de trabalho em atividades diferentes que giram em torno do desempenho concomitante do entrevistado como professor de marcenaria e carpintaria na escola do Senai de São Carlos, no período noturno, e nas várias indústrias onde trabalhou como marceneiro. Em relação ao processo de produção atual, critica o conhecimento restrito que limita o trabalhador ao seu setor de trabalho específico, comparando-o ao procedimento do profissional antigo que sabia fazer as tarefas de cada etapa produtiva de um móvel, desde o seu projeto até a execução e o acabamento.
As duas trajetórias seguintes poderiam ser consideradas fora da correspondência curso e profissão, se a seqüência lógica das disciplinas técnicas no ensino profissional da época fossem descartadas como inúteis para a formação. No caso, a categoria Jornalista utilizou amplamente os conhecimentos adquiridos, já que trabalhava no jornal desde cedo, começando como entregador, desempenhado funções específicas na área e ascendendo ao cargo de diretor. Nesta jornada, cuidou da manutenção das máquinas, parte elétrica e mecânica, conciliou o trabalho na seção de móveis da indústria Singer, onde ocupou vários cargos, incluindo o de encarregado geral da divisão de madeira. Finalmente optou em definitivo pelo jornalismo, mas o trabalho com as máquinas foi uma constante nas suas atividades. Não tentou o magistério no ensino industrial, ao contrário do colega Desenhista que almejava ser professor. Este, integrou-se ao projeto de construção de uma serraria no meio rural, com atividades de manutenção e reparos de peças em caminhões, carroças, móveis e outros serviços necessários. Segundo ele, a perspectiva de executar um trabalho mais categorizado surgiu com a oportunidade de aplicar os seus conhecimentos de desenho técnico e de desenho arquitetônico na Companhia Hidroelétrica de Rio Pardo, onde se fixou. Após aposentado, continua a trabalhar como desenhista autônomo.
A exposição das trajetórias apresentadas é o relato consistente das circunstancias que envolvem a relação entre a escola e o trabalho, permitindo a união entre as referências teóricas produzidas sobre o tema e a realidade somente recuperada por aqueles que dela participaram.

CONCLUSÃO

Em relação à formação profissional, conclui-se que a Escola Industrial habilitou de forma adequada os alunos do Curso de Mestria para o exercício das profissões correspondentes à formação recebida. A instituição, pela própria especificidade que lhe confere um modelo de educação diferenciada, foi direcionada para ajustar-se: às necessidades do setor produtivo e demanda por mão-de-obra qualificada; ao perfil do profissional que suprisse tal demanda, formando-o com competência especializada através do processo de ensino que integrava as áreas profissionais do Curso de Mestria; à mentalidade cultural da época, quando restringiu o aprendizado das mulheres ao Curso de Corte e Costura, destinando-lhe apenas uma modalidade de curso, restringindo-lhes também as opções profissionais. 
O efeito da restrição comprovada qualificou a correspondência entre a formação e a destinação profissional como parcial e total. Quanto à destinação profissional, os dois critérios permeiam o ingresso das mulheres na vida ativa, já que não houve um processo linear entre curso e profissão exercida. Como total correspondência aplicou-se àquelas que se dedicaram ao magistério público ou particular, ou que adotaram a autonomia do trabalho ou exerceram as atividades do lar. Para as demais categorias ocupacionais, considera-se como parcial correspondência os desvios entre a habilitação adquirida e a carreira empreendida, com reduzida aplicação nos locais de trabalho das competências adquiridas na Escola, principalmente o descarte das disciplinas de cultura técnica.
Para os homens deu-se a correspondência total. As trajetórias que se desviaram da área de marcenaria não o fizeram por impossibilidade de obter o emprego correspondente à habilitação fornecida pelo Mestria, mas pela preferência pessoal que, em certas circunstâncias, tornou outras ocupações profissionais mais atrativas. Além disso, as carreiras empreendidas respaldaram-se nos conhecimentos ministrados nos cursos e disciplinas do ensino industrial, sem necessidade de estudos complementares, com a inserção dos representantes da seção masculina no mercado de trabalho, formal ou informal, quase que imediata.
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