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Ao se pensar na elaboração de valores no processo da formação de trabalhadores, há 
diversas perguntas que podem ser feitas quanto à atuação de professores. Enumero na 
abertura deste relatório algumas dessas questões:

• Há transmissão de valores ou a emergência deles acontece num processo que 
não é transmissivista?

• Como os docentes ensinam valores em educação profissional e tecnológica?
• Os professores conseguem identificar mudanças comportamentais relevantes 

durante e após a formação de seus alunos?
• Que abordagens metodológicas favorecem a elaboração de valores no campo 

da educação vinculada ao trabalho?
• De que formação precisam os professores para que possam ensinar valores de 

modo consequente?
• Que tipo de relação deve existir entre professores e alunos para que estes 

últimos elaborem e aprendam valores de uma comunidade de prática?
• Qual o perfil de docentes que melhor ensinam valores em cursos de educação 

profissional e tecnológica?
• Quando valores são ensinados e aprendidos em processos de formação 

profissional?

Minha intenção não é a de elaborar uma lista exaustiva de questões. Quero apenas 
assinalar algumas direções que devem merecer destaque numa investigação sobre 
valores, ética e estética em educação profissional e tecnológica (EPT), levando-se em 
conta a atuação dos docentes. A lista que elaborei sugere reflexões que vou delinear 
sinteticamente nos parágrafos que seguem.

Apesar de discursos contrários, ainda predomina no cenário do ensino uma educação 
bancária. As abordagens didáticas acabam consagrando o transmissivismo do saber. 
Por isso é importante observar se os professores entendem que valores são princípios a
serem transmitidos, ou se acreditam que valores devem ser elaborados por meio de 
atividades que sinalizem adesão a determinados princípios orientadores. Nas 



observações realizadas para este estudo aparecem duas situações distintas: uma em 
que professores atuam como transmissores de princípios axiológicos, éticos e estéticos;
outra em que professores atuam como mestres de uma comunidade de prática na qual
os valores são construídos em eventos de negociação de significados.

A segunda questão pode sugerir interesse por verificações de como se comportam os 
professores que se dedicam explicitamente ao ensino de valores, ética e estética. Tal 
interesse é muito limitado, pois tem como pressuposto a conversão de valores em 
proposições que podem ser aprendidas por meio de transações verbais entre 
professores e alunos. Esse interesse tem como pressuposto o tratamento disciplinar 
dos aspectos comportamentais no campo da axiologia, ética e estética. Em planos de 
curso, isso pode ser constatado em propostas que definem no currículo conteúdos ou 
competências que serão desenvolvidos, num tempo determinado, por um professor da
área de ciências humanas (BARATO, 2013). Num dos cursos examinados [técnico em 
prótese dental], esse tratamento disciplinar dos valores é feito logo no início da 
formação, durante trinta horas [vale salientar que o curso dura 1200 horas]. Neste 
estudo, esse modo de ver não merece destaque. A opção é a de observar a atuação de 
professores em ambientes produtivos e verificar como a atuação dos mestres favorece 
a elaboração de valores, mesmo que não exista intenção explícita dos docentes em tal 
direção. 

Valores implicam em modos de ver o mundo. Implicam num conjunto de crenças e 
princípios que se associam à vida das pessoas. Uma das expectativas de resultados de 
cursos de EPT é a de que as pessoas mudem profundamente suas crenças. Por isso 
importa saber se professores da área dirigem suas atividades para obter mudanças 
comportamentais desejadas. [Cabe aqui apresentar um exemplo ilustrativo. Num curso
de técnico em agropecuária, um dos professores de processos tecnológicos acredita 
que seus alunos devem sair do curso com atitudes favoráveis à agricultura familiar. Esse
desejo enfrenta forte resistência, pois a cultura predominante, influenciada por valores
da agroindústria das grandes corporações, vê negativamente a produção em pequenas 
propriedades familiares. O mencionado professor criou no curso diversas atividades 
para envolver os alunos em trabalhos voltados para tecnologias adequadas a pequenas
propriedades. Para os alunos que se engajam em projetos de desenvolvimento de tais 
tecnologias, o professor espera uma mudança profunda em termos de crenças. 
Dialoguei, numa conversa mediada pela demonstração de projeto de compostagem de 
material orgânico para produção de adubos, com um grupo de alunos orientados pelo 
citado professor; todos eles manifestaram desejo de modernizara agricultura 
familiar,em vez de se engajarem no trabalho de grandes empresas agroindustriais.Há 
outros exemplos que podem ilustrar este ponto. Apresentarei alguns deles mais à 
frente. Em situação semelhante (WATERS, 2008), Alice Waters, famosa chef de cozinha 
e militante do movimento Slow Food, criou numa escola pública um projeto que 
envolve os alunos na produção, processamento e cocção de alimentos, com o objetivo 



de mudar crenças e hábitos no campo da alimentação. Assim como o professor do 
técnico em agroindústria, a chef americana acredita que mudanças de valores no 
campo da alimentação exigem engajamento das pessoas em movimentos que mostrem
alternativas locais e viáveis para os alimentos que vão para as mesas das pessoas.]. A 
tendência verificada entre professores que investem em mudanças, por meio de 
projetos tecnológicos desenvolvidos pelos alunos, mostra que as mudanças ocorrem na
medida em que os estudantes se envolvem na produção de obras cujo sentido é 
apreendido vivencialmente.

Valores não são conteúdos que possam ser aprendidos como proposições. Eles 
precisam ser vivenciados no processo do aprender. A terceira questão, portanto, sugere
que se examine atuação docente na direção de vivências ou experiências. Nas 
observações realizadas para este estudo emergiram diversos trabalhos docentes que 
confirmam a hipótese de que valores, para serem aprendidos, exigem engajamento 
dos alunos em processos produtivos. Num caso específico que merecerá destaque 
neste relatório, os docentes incentivam engajamento dos alunos em projetos sociais e 
comunitários como forma de experienciar valores. Pode-se adiantar que o emergir de 
valores acontece de modo mais consistente quando os docentes envolvem os alunos 
em atividades que lhes dê oportunidade de verem-se como atores numa comunidade 
de prática. Necessariamente os professores não elaboram suas propostas de ensino 
explicitando tal intenção. Como se verá na análise de alguns casos, os docentes 
associam ação e valores de modo intuitivo, construindo eventos em que, junto com os 
alunos, celebram o trabalho.

Como regra geral as instituições de EPT costumam atribuir o ensino de valores a 
professores da área de ciências humanas. Por trás de tal decisão, há o pressuposto de 
que valores, ética e estética são conteúdos que exigem formação específica em 
filosofia ou ciências sociais. Neste estudo, propõe-se abordagem muito diferente da 
que sustenta as costumeiras decisões de escolha de docentes para promover 
elaboração de valores na formação dos alunos. O pressuposto é o de que valores no 
campo da educação para o trabalho exigem docentes das comunidades de prática 
associadas às atividades produtivas nas quais atuarão os formandos. Durante este 
estudo, verificou-se um movimento de escolarização crescente da EPT. Esse 
movimento, entre outros efeitos, ignora a tradição histórica do aprender em 
comunidades de prática (MJELDE, 2011). Na medida em que se escolariza a EPT, cresce 
a convicção de que os professores devem receber educação acadêmica e poderão 
assumir docência mesmo que nunca tenham participado de comunidades de prática da
área de trabalho que é objeto de seu ensino. Esse é um problema que tem reflexos no 
ensino de valores.

Predomina nos meios educacionais a ideia de que os professores devem ser 
mediadores. Mediadores entre certo saber e o processo de construção de 
conhecimentos de seus alunos. A epistemologia por trás de tal visão é a de que os 



saberes são conteúdos que tem uma existência objetiva, independente da ação das 
pessoas. A inadequação desse modo de ver relações de saber é percebida quando se 
acompanha processos de aprendizagem em laboratórios e oficinas de escolas de EPT. 
Nas observações feitas para este estudo, emerge claramente a figura do mestre que, 
por meio de atividades supervisoras de elaboração de obras, negocia continuamente 
significados da ação com os aprendizes (alunos). A relação de docentes, nesse caso, é 
de mestria nos termos em que a define um estudo clássico sobre o artesão (RUGIU, 
1998). A mestria é uma característica reconhecível num trabalhador capaz de produzir 
obras originais e que atua como guardião de tradições e valores de uma corporação. 
Mestria e mistério tem uma mesma origem, a da iniciação numa dada arte. Cabe 
reparar que a mestria não merece o devido destaque nos documentos pedagógicos de 
EPT. [Incidentalmente, como observa Antonio Rugiu, a mestria surgiu em ambientes de 
trabalho, em oficinas, e, muitos séculos depois de seu surgimento, ela foi utilizada pelo 
aparato educacional para conferir título a profissões escolares, embora s cursos de 
mestrado não tenham qualquer semelhança com a formação de mestres nas antigas 
corporações de ofício. A lembrança do papel dos mestres em espaços de trabalho é 
uma direção que pode clarear alguns aspectos da incorporação de valores no e pelo 
trabalho.] Em parte, isso é explicável por causa do forte acento de escolarização da 
formação profissional, aspecto já apontado no parágrafo anterior.

Há, quase sempre, duas categorias de professores em cursos de EPT: 1. docentes com 
formação acadêmica que ensinam conteúdos de caráter tecnológico e científico; 2. 
docentes que dominam os processos de trabalho ensinados e que, quase sempre, têm 
bastante experiência no ofício que ensinam. Os primeiros ensinam conteúdos sem 
necessariamente vinculá-los com a ocupação alvo do curso. [Num dos casos típico que 
acompanhei, um professor de estatísticas, em curso de técnico em logística, dava 
exemplos de tratamento de notas escolares para concretizar as fórmulas ensinadas. 
Para ele, aspectos específicos da ocupação não importavam. A estatística era ensinada 
como um conteúdo abstrato que pode ser aplicado a qualquer área de trabalho. Pelas 
informações que colhi sobre a relação daquele docente com o curso, conclui que o 
professor se vê como um especialista numa área de conhecimento que independe de 
aplicações concretas. Ele, certamente, tem pouca ou nenhuma informação sobre 
ocupações na área de logística e não faz qualquer esforço para mostrar usos do saber 
estatístico na profissão que os alunos estão aprendendo.] Entre os primeiros docentes, 
pode-se distinguir os que são destacados explicitamente para ensinar valores e os que 
são destacados para o ensino científico-tecnológico. Ambos ensinam valores, quer seja 
explicitamente, quer seja em negociações de significados dos saberes que são objetos 
de suas aulas. Para efeitos deste estudo, essa diferenciação conta pouco. A 
incorporação de valores durante o curso é um processo contínuo, não redutível a umas 
poucas horas de aula de conteúdos específicos no campo da axiologia, ética e estética. 
Os docentes que dominam os processos de trabalho são vistos como especialistas que 
ajudam os alunos a desenvolver habilidades. Nem sempre esses docentes são vistos 



como mestres cuja atuação é essencial na formação de valores. [Um estudo recente 
sobre atividades de estágio (BARROS e HEROLD, 2013) sugere que as habilidades 
precisam ser enriquecidas por visões humanistas que darão aos alunos ferramentas 
reflexivas capazes de conferir sentido social ao trabalho. Abordagens assim identificam 
o perfil do segundo grupo de professores como agentes de um ensino exclusivamente 
técnico, desprovido de significado social]. Ignorar o papel determinante do segundo 
grupo de professores no campo dos valores é resultado da visão cartesiana que separa 
mente e corpo (JOHNSON, 2007). As observações realizadas no âmbito deste estudo 
mostram um quadro bastante diferente do dualismo fundado em categorias como 
corpo/mente, teoria/prática, saber/fazer, tecnicismo/humanismo. Mostra ainda que a 
influência do primeiro grupo de docentes tem pequeno peso na formação de valores 
por parte dos alunos.

A última questão – “Quando valores são ensinados e aprendidos em processos de 
formação profissional?” – já foi abordada de diversas formas  nos parágrafos 
anteriores. Os dados reunidos em observações in loco e em entrevistas com 
educadores de EPT indicam que os valores se constituem na ação por meio de 
negociações de significados. Para utilizar uma antiga expressão, os alunos aprendem 
fazendo. Este aspecto merecerá destaque nas narrativas selecionadas para ilustrar o 
papel dos mestres na elaboração de valores em programas de EPT.

Para ilustrar a conclusão de que os docentes ensinam valores principalmente em 
oficinas e laboratórios, as próximas sessões terão como foco situações em que os 
professores desenvolveram abordagens didáticas que mostram valores emergindo da 
ação de docentes e alunos. 

A Arte nas Mãos

A situação não parece ser de grande interesse. Parece ser apenas mais um evento 
destes tempos em que os recursos digitais converteram registros fotográficos em coisas
banais. A instrutora do curso de manicure pega seu celular e chama uma dupla de 
alunas para fotografar as unhas que uma delas acaba de fazer.

Meu treino para reparar em incidentes críticos sugere que eu veja a suposta 
banalidade com mais atenção. Reparo que o registro fotográfico é feito com certo 
cuidado. A instrutora utiliza elementos de fundo que tornam as fotos mais 
interessantes. As mãos fotografadas associam-se a colares, pulseiras, flores ou outros 
pequenos objetos numa composição de imagem que ressalta a beleza das unhas que 
acabaram de receber tratamento profissional. Vejo as sessões de fotos e noto que elas 
fazem parte de um cerimonial que valoriza obras. O evento é uma forma de celebrar 
aprendizagem e trabalho.



Noto que as alunas gostam da sessão de fotos. Noto que algumas alunas acompanham 
a inciativa da professora e fazem também fotos em seus celulares. Tudo é muito 
simples. Os recursos utilizados, muito comuns. Para um observador incapaz de olhar 
para o trabalho com simpatia, a sessão de fotos talvez passasse despercebida ou fosse 
vista apenas como atividade influenciada pela mania de tudo fotografar em nossos 
dias.

Resolvo conversar com a instrutora e com as alunas sobre o que está acontecendo. A 
instrutora me informa que ela fotografa sistematicamente o trabalho de todas as 
alunas com certos cuidados na composição dos registros. Para cada turma, ela organiza
álbuns que são publicados na internet.

Pergunto à docente no que ela se inspirou para fazer as fotos. Ela me diz que não se 
inspirou em fonte alguma. Com as facilidades para fazer fotos, registrar o trabalho das 
alunas foi uma decorrência natural. A professora, pessoa sem educação formal muito 
sofisticada, certamente não teve acesso a estudos acadêmicos sobre sociedade da 
imagem como os de Daniel Boorstin (1992) ou de Edgard Morin (1967). Ela usa 
imagens de um modo significativo, intuindo que suas alunas e a comunidade de prática
na área saberão apreciar seus registros de modo significativo. 

A professora me mostra as fotos que estão registradas em seu celular. Não são muitas. 
Ali estão apenas as mais recentes. Mas, é possível ver uma variedade de composições e
de diferentes resultados.

Converso com as alunas. Elas gostam muito da sessão de fotos. Tem orgulho do que 
fizeram. Muitas, como já disse, fazem fotos de seus trabalhos e de trabalhos de amigas.
Além disso, frequentam a mesma rede social da docente e sentem orgulho ao verem 
seu trabalho retratado e mostrado publicamente na internet.

A professora não conhece teorias sobre celebração da aprendizagem e do trabalho. 
Mas, ela celebra concretamente a aprendizagem e obras de suas alunas. A inciativa 
dela reforça o sentimento de saber-se senhor de uma obra bem feita, de compartilhar 
com uma comunidade de prática realizações que tal comunidade valoriza. Embora a 
docente não verbalize o que faz, não apresente uma teoria que fundamente sua 
inciativa em fotografar o trabalho das alunas, o caso evidencia uma situação que 
reforça valores profissionais, autoestima, sentimento de identidade profissional. Num 
ato aparentemente simples, a docente ajuda as alunas a construírem valores de seu 
ofício, a desenvolverem uma ética da responsabilidade, a desenvolverem sentido 
estético ao contemplarem um trabalho bem feito.

Para clarear minhas conclusões sobre o evento observado, faço para uma dupla de 
alunas pergunta que já fiz em outras ocasiões em que vislumbrei mediação da obra 
como elemento  importante na construção de valores. Indago se elas se veem melhor 
no espelho ou naquilo que fazem. O inusitado da pergunta causa certa perplexidade. 



Mas, no fim os comentários indicam que as alunas sabem que são o que fazem. A 
sessão de fotos ajuda-as a perceber isso.

Volto à professora. Ela é uma profissional com vinte nove anos de história profissional 
na área. Ainda hoje continua a exercer sua profissão de manicure em salões 
sofisticados da cidade. Tem experiência docente de aproximadamente uma década. Dá 
aulas de manicure para duas turmas nos períodos da manhã e da tarde. Não tem 
formação didática formal, embora hoje esteja cursando o primeiro ano de pedagogia. 
Converso com ela sobre educação de adultos e educação profissional, e constato que a 
docente não conhece qualquer elaboração teórica sobre tais assuntos. Faz o que faz 
intuitivamente.

Busco mais informações sobre a atuação docente no caso. Descubro que a 
coordenação pedagógica não presta atenção nas sessões de fotos. Talvez as veja como 
uma idiossincrasia da professora observada. Insiste na ideia de que os valores devem 
ser abordados como uma unidade teórica na primeira parte do curso. Não consegue 
vislumbrar a densidade axiológica presente na celebração das obras. 

No decorrer das observações, a docente que fotografa sistematicamente as obras de 
suas alunas no curso de manicure fez comentário que registrei. Uma aluna traz seu 
modelo para que a professora veja o resultado do trabalho. Conversam sobre as unhas 
tratadas profissionalmente. A aluna pergunta se a professora acha que ela já sabe fazer
a técnica objeto da conversa. A professora diz que sim, mas acrescenta: “não basta 
fazer, é preciso fazer bem feito”. Esse reparo, tradicional na cultura artesã (SENNETT, 
2008), ganha sentido vivencial por causa da mediação da obra.  Não se trata de um 
bordão. Não se trata de uma declaração que soa bem. As duas estão a falar de 
significado de um trabalho cujos valores elas compartilham. 

O caso dessa professora do curso de manicure indica com bastante clareza quem 
melhor ensina valores no curso. As fotos aparentemente banais do trabalho das alunas 
é uma criação didática que evidencia valores compartilhados por uma comunidade de 
prática: manicures profissionais, a docente e as alunas. Comunidades de prática são 
comunidades onde se compartilham significados. E a celebração de obras é um 
momento solene de reafirmação do  significado dos valores compartilhados pelo 
grupo.

Não há na escola qualquer orientação para que a professora celebre aprendizagem e 
trabalho. As fotos feitas por ela são um indicador importante do sentimento geral de 
mestres de ofício quanto ao significado de obras produzidas em suas comunidades de 
prática. Essa celebração poderia ser feita de outra forma. No caso da professora do 
curso de manicure houve uma iniciativa favorecida por uma cultura da imagem que 
ganha cada vez mais espaço por causa dos avanços das tecnologias digitais.



Quero insistir aqui na afirmação de que as fotos feitas pela professora não são 
inciativas banais. Elas são feitas de modo sistemático, com propósitos claros de realçar 
o significado de obras bem feitas. A intuição da professora se explica porque ela 
pertence a uma comunidade de prática que tem muita sensibilidade quanto a 
realizações do trabalho. Dificilmente um professor alheio ao ofício criaria 
espontaneamente as sessões de fotos das unhas tratadas.

Gente com formação acadêmica e com ideias estéticas baseadas naquilo que os 
americanos chamam de fines arts possivelmente reagiria de forma negativa diante das 
fotos feitas pela docente do curso de manicure. Para gente com formação estética 
refinada, as fotos da professora teriam um ar kitsch. Seriam vistas como obras 
popularescas, sem qualquer qualidade estética. Mas tal tipo de visão ignora o principal,
o ato celebratório de um trabalho bem feito. Chegar a tanto exige a atitude que venho 
chamando de simpatia pelo trabalho nesta investigação. 

Voltarei ao caso da professora de manicura mais a frente. Antes disso, devo fazer outro 
registro sobre professor que utiliza fotos em atos de celebração da aprendizagem e do 
trabalho.

A Arte da Padaria

Acompanho uma oficina no curso de padaria. Cinco grupos de alunos estão engajados 
na produção de cucas, os tradicionais pães doces do sul do país. Cada grupo faz um 
tipo diferente de cuca, na linha da tradição italiana ou germânica. Durante o processo 
de confecção tudo se conforma a padrões que já observei em oficinas de diversas áreas
profissionais. O instrutor acompanha os grupos, interferindo apenas se solicitado ou 
quando um processo nitidamente resultará em desastre que não possa ser reparado. 
Apesar de fazerem produtos diferentes, eventualmente os grupos se envolvem em atos
de cooperação, solicitando ajuda ou avaliação do processo para membros de outras 
equipes. Durante o processo, o professor vai inserindo informações sobre história e 
características marcantes dos pães que estão sendo feitos.

Durante todo o tempo, a lembrança de que é preciso fazer bem feito está no ar. 
Converso quando posso com os alunos. Eles mostram empenho e estão muito 
engajados na tarefa. Falam de produções anteriores. Estudantes que já tem alguma 
experiência profissional no ramo mostram o mesmo empenho e admiração que os 
novatos. A oficina de pães é um ambiente de trabalho no qual se percebe compromisso
de todos com uma arte.

A massa de todas as cucas já está pronta para ir ao forno. Há um intervalo no qual a 
turma toda se envolve na limpeza de utensílios e do ambiente. [Vale observar que,  em 
todos os casos de cursos voltados para a produção de alimentos, observei cuidado 
contínuo com higiene. Conversei com os professores sobre isso. Informações da 
maioria dos docentes consultados me indicaram que a responsabilidade por higiene e 



limpeza é cobrada sistematicamente como exigência profissional. Desde o primeiro dia 
na oficina, os alunos sabem que precisam, coletivamente, assumir a responsabilidade 
pela boa organização do ambiente de trabalho. Com o tempo, cria-se um hábito que 
expressa concretamente o profissionalismo dos aprendizes.] A bancada central do 
laboratório de panificação recebe uma toalha limpa. Uma aluna toma a inciativa de 
preparar um café. Na ponta da bancada, o instrutor acomoda um estrado de madeira. 
Cestas de vime são colocadas sobre a bancada à espera das cucas que estão no forno.

Quando as cucas ficam prontas e acomodadas nas cestas, o instrutor as leva para o 
estrado e as acomoda num conjunto harmônico. Ali está a mostra da arte de seus 
alunos. Toda a turma é convidada a formar um semicírculo em torno das cucas. Uma 
máquina fotográfica, acomodada sobre um tripé, é programada para sacar fotos 
automaticamente. São feitas diversas fotos dos alunos com suas obras em primeiro 
plano.

O professor me informa que o ritual das fotos acontece todas as vezes em que os 
alunos produzem algum tipo de pão. Ele me mostra a coleção de fotos das obras dos 
alunos que estou observando. Uma seleção dessas fotos irá para a internet, com 
identificação da turma e das obras fotografadas.

Durante a sessão de fotos, apesar do clima relaxado na oficina, noto que os alunos se 
comportam com certa solenidade. Eles gostam da cerimônia. Gostam de ver sua obra 
registrada e divulgada. 

Cabe observar que o ato celebratório que assisti no laboratório de panificação 
aconteceu quase dois meses antes do que vi no curso de manicure. Os dois casos 
guardam muitas semelhanças. Mas, há entre eles algumas diferenças que vale a pena 
ressaltar. Vamos a elas.

Na sala de manicure, as fotos retratam trabalhos individuais, mesmo quando a obra de 
duas ou mais alunas aparece numa mesma foto. Na padaria, as obras fotografadas são 
sempre coletivas. As condições de um e outro trabalho explicam, em parte, essa 
diferença. Fazer mãos é uma tarefa individual. Em alguns casos, o trabalho da aluna-
manicure pode ser assistido por uma colega, mas essa é uma situação excepcional. 
Fazer pão pode ser uma tarefa individual, mas no laboratório de panificação o melhor 
caminho é o da produção coletiva. 

A outra diferença está na composição das fotos. Nas fotos de mãos tratadas 
profissionalmente não aparece a autora da obra. O motivo para tanto é o de que as 
mãos precisam aparecer com grande aproximação da câmara para que as unhas 
tratadas possam ter o devido destaque. No caso dos pães, a composição obras/autores 
é possível, sem que as obras percam o necessário destaque.



Alguém pode achar que estou entrando demasiadamente em pequenos detalhes. Por 
isso, justifico aqui minha decisão de descrever de modo extensivo as sessões de fotos 
que vi nas oficinas de manicure e panificação. Penso que os detalhes de cada caso são 
importantes para que se possa apreciar a criatividade dos professores e, sobretudo, o 
modo original e simples que escolheram para celebrar aprendizagem e trabalho.

Volto às diferenças observadas. Elas não são muito relevantes. Aconteceram 
principalmente por causa da natureza das obras produzidas. Não surgiram de decisão 
dos docentes fotógrafos. Mas, talvez façam alguma diferença para os alunos de cada 
curso. No caso da manicure, a aluna vê sua obra pessoal destacada. No caso da 
panificação os alunos veem sua imagem associada às obras produzidas. É possível que 
no primeiro caso as imagens reforcem a autoestima resultante de saber-se autor de 
uma obra.

É rara a celebração da aprendizagem em situações em que não há produção de obras. 
Não há qualquer ato solene para que um grupo de aprendizes comemore a finalização 
de uma unidade de aprendizagem de um tópico de física. Saberes escolares abstratos e
de caráter conceitual são tratados apenas como avanços de aprendizagem carentes do 
sentimento de algo bem feito. Como regra geral, estudantes que estão aprendendo 
física não se veem como partícipes de uma comunidade de prática. Essa observação 
vale para outras ciências como matemática química, biologia. Resultados de 
aprendizagem de saberes escolares não costumam ser celebrados. Isso acontece 
porque lhes falta o sentido que poderia ser assegurado por elaboração de obras. 
Mesmo quando o que se aprende acontece em projetos, não há uma obra cujo sentido
seja compartilhado por uma comunidade de prática. Projetos são sempre simulacros, 
não uma experiência equivalente a experiências similares fora do ambiente escolar.

Encontrei em minhas idas a laboratórios e oficinas de escolas de ETP mais um professor
fotógrafo. No final de observação de um curso de salgadeiro, numa sessão em que os 
alunos participaram do empreendimento coletivo da produção de pães de queijo, o 
professor me mostrou fotos de outros itens de alimentação produzidos por seus 
estudantes. Vi várias fotos de pães de batata. Registros despojados, mas bastante 
bonitos. O professor do curso de salgadeiro não usa imagens da mesma maneira que 
os docentes do curso de manicure e de padaria. Seus registros fotográficos são 
eventuais. Mas, na aula que observei, vi alguns alunos fazendo fotos das duas bandejas
de pães de queijo que produziram. No caso, a prática de professores e alunos poderia 
chegar ao uso sistemático de fotos como elementos de celebração de obras que vi nos 
dois outros cursos.

Docência e celebração do trabalho



Nas narrativas sobre uso de fotos para celebrar aprendizagem e trabalho introduzi 
diversos comentários interpretativos sobre os incidentes críticos que observei. Nesta 
sessão busco formalizar com mais rigor minhas interpretações.

Uma das suposições deste estudo é a de que os valores do trabalho são intrínsecos à 
ação. Eles não são elementos que podem conferir valor agregado às obras. Eles são 
partes integrantes da obra e estão presentes nos processos de trabalho. Por essa razão,
julgo que os docentes comprometidos com o trabalho – mestres de ofício ou oficiais, 
como eram ou são chamados em suas respectivas corporações – são os melhores 
professores para ajudar os alunos a desenvolverem ética, estética e axiologia 
relacionadas com o trabalho que estão aprendendo. Eles mostram o significado da 
ação nos momentos em que seus alunos fazem obras próprias do trabalho que estão 
aprendendo. 

Nem sempre observações da ação desvelam os valores que estão sendo desenvolvidos 
conjuntamente com os processos de trabalho. Isso vale particularmente para a atuação
dos professores. Para um observador pouco atencioso para aspectos comportamentais 
e afetivos das atividades em desenvolvimento, fica parecendo que as intervenções 
docentes são feitas exclusivamente para aperfeiçoar técnicas que são objeto de 
aprendizagem nas escolas de educação profissional e tecnológica (EPT). Em parte isso 
decorre do entendimento de que na educação sistemática podemos ter momentos 
distintos de teoria e prática. No caso dos valores, isso pode ser verificado em propostas
que disciplinam (entenda-se o disciplinar aqui como decisão de separar alguns 
aspectos do saber em conteúdos distintos que podem ser ensinados separadamente 
dos demais conteúdos) os aspectos comportamentais em partes específicas do 
currículo. 

Há analistas que insistem na necessidade de humanizar a formação profissional, 
entendendo que o trato com técnicas de trabalho em ambientes de aprendizagem á 
atividade mecânica se não for vivificada por valores que lhe deem sentido e que devem
ser ensinados por docentes que saibam gerar reflexões sobre o papel do trabalho na 
sociedade. Esse modo de pensar não reconhece os mestres de oficina como agentes de
valores, mas apenas como instrutores de processos de produção. Entendo que tal 
modo de ver impede a percepção de que profissionais de uma comunidade de prática 
não ensinam exclusivamente técnicas em oficinas e laboratório. Para superar a visão 
dicotômica que opõe técnica a humanismo, escolhi analisar mais de perto atos de 
celebração do trabalho.

O registro e atos de celebração do trabalho aparecem em diversas partes deste estudo.
Aparece no episódio de um pedreiro que mostra, orgulhoso, um piso de banheiro, 
simples, mas muito bem acabado. Aparece na narrativa da aula show do Salvador, 
ocasião em que um docente de açougue transforma técnicas de desossar um quarto de
boi em espetáculo. Aparece em narrativas sobre iniciativas de alunos que fizeram 



questão de me mostrar suas obras depois que passei por oficinas em que estavam 
presentes.

A celebração do trabalho envolve diversos elementos. No início da aprendizagem, ela 
aparece como visão do objeto ou objetivo do que será aprendido e feito. Ela aparece 
no cuidado que o mestre de ofício mostra quando faz uma demonstração, quando 
avalia resultados parciais daquilo que seus alunos estão fazendo, quando faz 
observações aparentemente incidentais como em  “é preciso fazer bem feito”, quando 
revela envolvimento com a atividade.

Vale observar que o tratamento teórico de conteúdos não obras tem em seu horizonte.
Ele reduz o saber a proposições. Os resultados de aprendizagem são verificados por 
meio de conversas, provas escritas ou elaboração de textos. Neste mundo de 
abstrações não há espaço para compromisso com uma obra significativa que pode ser 
apreciada por companheiros de uma comunidade de prática. Por isso, fica difícil 
esperar que os professores sejam referência para a elaboração de valores quando a 
obra fica ausente dos processos de aprendizagem. 

Nas sessões anteriores, apontei duas situações em que a celebração do trabalho 
ganhou contornos bastante nítidos graças a registros fotográficos sistemáticos feitos 
por mestres de ofício. Outros atos de celebração apareceram em observações que fiz.  
Em soldagem, o resultado final de uma técnica foi para um mostrador sobre a bancada 
da oficina. No setor de garde manger de uma cozinha, os itens de couvert foram 
acomodados de modo harmônico em recipientes (com o docente sempre insistindo 
que cada cestinha deveria ser arrumada de modo muito bonito). Em todos os casos, as 
preocupações com estética casam-se com preocupações com correção técnica. Não há 
beleza sem correção técnica. Não há correção técnica sem beleza. 

A estética do bem feito não se reduz a beleza. Ela é também um cuidado que se 
relaciona com a imagem que o profissional tem de si mesmo, e com o cuidado que o 
profissional entende que deve existir com relação ao benificiário de seu trabalho. 

Quando, a partir de observações feitas em laboratórios e oficinas, se avaliam obras 
realizadas em espaços escolares, nota-se que os mestres de oficina continuamente 
ressaltam valor intrínseco do que está sendo produzido.  Esse mostrar nem sempre é 
acompanhado por palavras. Ele aparece no capricho e esmero com os quais o docente 
faz demonstrações. Ele aparece em gestos do mestre de ofício em suas relações com 
ferramentas e insumos. Em outra parte, narrei o gesto de um aluno que acariciava a 
madeira depois de ter feito uma emenda perfeita de uma lâmina que seria colocada no
fundo de um móvel. Esse gesto foi observado também em intervenções do instrutor 
quando este mostrava cuidados com a madeira a alunos que estavam trabalhando nas 
bancadas da oficina de marcenaria.



Apreciar e celebrar obras exige envolvimento do profissional com aquilo que faz. Atos 
espontâneos de celebração do trabalho aparecem na ação. Mas, não basta o fazer. É 
preciso que os praticantes de uma arte se sintam partícipes de uma comunidade de 
prática. Em minhas observações, vi muitas atividades de laboratório que não incluíam 
qualquer dimensão valorativa. 

Numa das unidades escolares que visitei, há um número expressivo de laboratórios, 
todos novos e completos. A escola começou a funcionar há dois anos e oferece dois 
cursos técnicos na área de atividades agrárias. Os laboratórios cumprem duas funções, 
alguns são ambientes para experimentação científica, outros são ambientes para 
ensaios no campo da produção industrial de alimentos. Os docentes contratados têm 
formação acadêmica em boas universidades e quase todos tem título de doutor. 
Apesar dos laboratórios terem todos os equipamentos e insumos necessários, o diretor
reparou que estavam sendo muito pouco utilizados. Por essa razão procurou os 
docentes que deveriam utilizar aqueles ambientes de aprendizagem em busca de 
explicações sobre a baixa frequência de aulas em laboratórios. Na maior parte dos 
casos, o gestor da unidade concluiu que o baixo uso dos laboratórios se devia à falta de
conhecimento dos docentes. A maior parte deles não sabia como operar aqueles 
ambientes para experimentos científicos e para a produção.

Interessa-me aqui a baixa frequência do uso de laboratórios para a produção (um 
problema já resolvido na escola). No entorno da escola há um grande numero de 
pequenas agroindústrias que fabricam alimentos que antes ficavam restritos à 
produção artesanal, seguindo tradições das colônias italianas e alemãs da região. Esses 
alimentos são embutidos, queijos, conservas, doces, geleias, bebidas. Como a escala é 
pequena, os trabalhadores se envolvem em quase todas as fases de processamento 
dos alimentos. Há ainda certo traço de produção caseira nos pequenos 
empreendimentos agroindustriais na região.

Os professores acadêmicos tinham receio de usar os laboratórios para a produção. Eles
conhecem princípios gerais dos processos requeridos, mas não se veem como 
produtores. Em linguagem popular, não colocam a mão na massa. Veem a produção 
como simples operação. Não demonstram gosto pela produção. Esses aspectos 
atitudinais diminuem o significado de uso dos laboratórios e de envolvimento em 
processos de produção. Esses docentes não celebram o trabalho.

Na escola que visitei e na qual o diretor andava preocupado com a baixa ocupação dos 
laboratórios parte do problema foi resolvido. Os laboratórios já revelam boa taxa de 
uso. Mas resta um problema, os docentes não se identificam com o trabalho. Isso ficou 
bem evidente em duas observações que fiz, acompanhando os alunos em laboratórios 
de produção. Os docentes apenas programam a atividade, mas quem as coordena é 
um técnico de laboratório, pessoa identificada com a produção. Quem acaba 
ensinando valores é este técnico, profissional identificado com a comunidade de 



prática no campo da produção de alimentos, O professor, mesmo que esteja presente 
no local, não promove valores, pois não tem compromisso com as obras que estão no 
horizonte da atividade desenvolvida por alunos e auxiliar de laboratório.

Fecho esta sessão com uma conclusão provisória: o ensino de valores em educação 
profissional e tecnológica exige professores compromissados com obras próprias da 
área de trabalho para a qual se preparam seus alunos. Pessoas não vinculadas ás 
comunidades de prática que caracterizam os grupos profissionais, mesmo que 
conheçam valores, ética e estética da profissão não articulam essas dimensões com os 
fluxos do fazer. Podem apenas oferecer explicações, mas não operam no plano das 
convicções. 

Professores e Artistas

No final da redação deste relatório preliminar, entendi que é preciso incluir na análise 
uma categoria que fica cada vez mais esquecida em EPT: arte. Em sua origem, boa 
parte das instituições profissionais incluía arte como elemento definidor de sua 
natureza. O caso mais emblemático dessa tendência é o dos liceus de artes e ofícios. 
Hoje, as instituições parecem ter se esquecido desse dado histórico. Penso que é 
preciso recuperar a dimensão da arte na educação profissional e tecnológica quando 
conversamos sobre valores, ética e estética.

O artista tem compromisso com o que faz. Ele é o que faz. Isso tem consequências 
importantes no modo pelo qual o profissional vê seu trabalho. Artistas não veem seu 
trabalho apenas como uma forma de ganhar o pão de cada dia. Eles têm certa urgência
em se mostrarem publicamente por meio do que fazem. Um dos grandes artistas 
gráficos do Brasil, Tide Hellmeister, dizia que não era capaz de explicar muito bem sua 
arte. Em vez de explicar, ele preferia encantar, produzir, criar impactos com suas obras, 
oferecer oportunidades para apreciação da beleza. Tide tinha compromisso com o que 
fazia. Quem o conhecia, dificilmente deixava de identificar as obras do artista. Elas 
eram parte integrante de sua personalidade.

Comento as características do artista para demarcar alguns pontos importantes em 
conversas sobre educação e papel dos docentes. O artista nunca vê sua obra com 
neutralidade. Ela sempre é significativa. Ela é concretização de valores, de modos de 
ver o mundo; não é simples técnica ou modo de fazer. Por isso, profissionais que veem 
suas realizações como arte apresentam para os alunos um mundo grávido de 
significados. A instrutora de manicure, cujas invenções fotográficas estão descritas em 
seção anterior, é uma artista. Ela vê beleza no que faz. Ela não desvincula cuidados de 
saúde e cuidados técnicos de beleza e responsabilidade profissional. Para ela, o fazer 
da manicure é inclusivo como qualquer obra de arte. Essa atitude docente é muito 
diferente daquelas atitudes de especialistas em saberes que não trabalham a partir de 



referências estéticas. Um professor que desenvolve como conteúdo específico 
axiologia, ética e estética é apenas um intermediário entre alunos e um dado saber. Ele
não se vê como um profissional comprometido com o que ensina. Faz intermediações, 
não pertence a uma comunidade de prática.

Dimensões de arte deixam de existir quando o trabalho se divide em demasia, quando 
o trabalho morto predomina sobre o trabalho vivo. Essa temática é desenvolvida de 
modo magnífico por Matthew Crawford (2007). O autor relata seu percurso pessoal no 
campo da mecânica. Repara que o trabalho esvaziado de pseudomecânicos que, na 
verdade, são apenas intermediários de vendas de subsistemas dos componentes de 
carros e motos, faz com que esses novos profissionais não tenham compromisso com a
obra, com o ofício. Eles já não são mais artistas identificados com os mistérios da 
mecânica. Esses novos profissionais não têm mais os valores típicos de uma corporação
de ofício que vê o trabalho como arte.

Com as observações aqui feitas, estou sugerindo que os mestres de ofício ensinam 
valores sem necessariamente explicitá-los verbalmente. Essa característica os leva a 
promoverem valores  que não se separam do fazer, mas são parte integral do sentido 
da ação. 

Não prossigo com o desenvolvimento da temática sugerida nesta seção. Para tanto 
seria necessário rever com cuidado referências (ROUSSELET, 1974; CRAWFORD, 2007; 
JOHNSON, 2007) e apresentar narrativas de situações observadas que possam iluminar
o caminho. Voltarei a isso por ocasião da elaboração do relatório final deste estudo.

Reconhecimento de necessidade da ação na aprendizagem de valores

O entendimento de que a ação é indispensável às vezes aflora em algumas práticas 
educacionais, mesmo quando aspectos comportamentais são abordados 
preferencialmente como discursos bem estruturados (saberes proposicionais) no 
currículo. Uma situação que observei em escola de EPT mostra isso com muita clareza.

Num curso técnico na área de imagem pessoal, vi um relato de atividade que as alunas
estavam realizando no campo da educação moral. A classe toda resolveu adotar um
projeto  social  na  periferia  da  cidade.  Mais  particularmente,  as  alunas  resolveram
empenhar-se para que a biblioteca do projeto fosse vivificada. Para tanto, promoveram
ampla  campanha  para  a  doação  e  aquisição  de  livros  e  de  equipamentos  para  a
biblioteca já existente, mas com um acervo muito pobre. O resultado da campanha
concretizou-se  em  centenas  de  livros,  três  computadores,  móveis  novos,  e  a
organização do ambiente  de leitura.  Vi  fotos  do trabalho das  alunas,  mostrando o
“antes” e o “depois”. Um belo trabalho de ação social.

A coordenadora do curso me informou que a cada turma do curso técnico em foco, as
alunas devem escolher uma ação relevante para concretizar princípios de cidadania.



Essa decisão da escola mostra o reconhecimento de que não bastam aulas de ética nos
cursos  e  repercute  declarações  de  algumas  empresas  que  declaram  valorizar  em
candidatos a emprego envolvimento com projetos e cunho social.

A ideia de realizar projeto social capaz de criar situação vivencial no desenvolvimento
de valores nasceu do trabalho de professores insatisfeitos com abordagens restritas ao
espaço de sala  de aula e ao ensino de princípios  éticos,  estéticos  e axiológicos  no
formato de proposições verbais, Em articulação com a coordenação do curso, esses
professores  criaram  a  proposta  de  envolvimento  dos  alunos  numa  ação  social
relevante.  A  solução  não  ficou  restrita  às  aulas  de  cidadania  e  ética.  Ela  acabou
envolvendo todos os professores e só se encerra no final do curso. As decorrências
metodológicas  do  projeto  são  inspiradas  pela  convicção  de  que  os  valores  são
aprendidos por meio de ações concretas e participativas na sociedade.

No curso que adota práticas de ação social para que as alunas experimentem cidadania
na prática, não observei qualquer referência ao desenvolvimento de valores pela ação
nos laboratórios em que as estudantes trabalham para embelezar modelos e clientes
de seus  serviços.  Tudo se  passa como se  o trabalho fosse  apenas um conjunto de
tecnologias que podem assegurar resultados de embelezamento das pessoas. Tudo se
passa como se a profissão não tivesse valores intrínsecos a seu exercício. 

No caso observado, os responsáveis pela parte pedagógica do curso descobriram talvez
intuitivamente, que aulas sobre ética, cidadania e valores são pouco efetivas. Por isso, 
complementam aulas com um projeto social que envolve alunos em um 
empreendimento social já existente. Isso confere autenticidade à ação dos estudantes. 
Eles levantam necessidades de uma população. Julgam o que pode ser relevante em 
sua ação junto a pessoas assistidas por organizações da sociedade civil. Na narrativa 
feita pelas alunas, percebi entusiasmo pelo que estavam realizando junto a uma 
comunidade carente que muito ganhou em termos de acesso a informações com a 
expansão de sua biblioteca comunitária. As alunas experimentaram no processo um 
aspecto chave na aprendizagem de valores: envolvimento.

O caso tem, como já reparei, dupla face. Ele associa valores a ação. Mas, para tanto, sai
da escola e deixa de lado a profissão. Os alunos são incentivados a assumir um papel 
ativo em sua vida cidadã e, ao mesmo tempo, os valores intrínsecos ao fazer no interior
do curso são ignorados. Mestres de ofício, no caso, envolvem-se no projeto social para 
apoiar os alunos, mas sua ação formadora no campo de valores  a partir de fazeres 
próprios da profissão são ignorados. Não tive oportunidade de acompanhar atividades 
de laboratório ou oficina no curso em foco. Mas, posso assegurar que, assim como 
ocorre em outros cursos, valores associados à profissão estão presentes na 
comunidade de prática dos esteticistas.

Considerações finais



Neste relatório parcial ofereço algumas indicações sobre as leituras de observações 
feitas em oficinas e/ou laboratórios das trinta unidades escolares que visitei. Essa 
leitura precisa ser mais refinada e outros dados precisam integrar a interpretação final 
das observações que fiz in loco. Além disso, será preciso agregar ao relato 
considerações sobre atividades educacionais voltadas para valores, ética e estética que 
não acontecem na ação, mas em eventos de sala de aula.

Em conversas com educadores que ocupam posição de gestão e/ou coordenação de
atividades de ETP, ouço com frequência a afirmação de que é preciso formar docentes
capazes  te  trabalhar  com  valores,  ética  e  estética  nos  cursos  oferecidos.  Nessas
conversas fica latente que se deseja uma formação de docentes que atuam naquilo que
é considerado parte teórica dos cursos. Isso sugere expectativas de que os conteúdos
de valores, ética e estética sejam tratados como competências intelectuais que tornem
o profissional consciente do que dele se espera na vida cidadã. Não transparece nas
mesmas conversas preocupações com aprendizagem dos valores próprios do ofício que
é objeto da formação. Nem fica evidenciado o papel formador dos mestres de oficina
no campo de valores, ética e estética. 

Exames de conteúdo de planos de cursos e outros documentos didático-pedagógicos
mostram um entendimento de que aspectos valorativos, éticos e estéticos deverão ser
tratados em momentos específicos em ambiente de sala de aula. Não encontrei em
qualquer  desses  documentos  referência  ao  aprender  a  ser  por  meio  da  ação,  em
ambientes de oficinas ou laboratórios.

Mesmo correndo o risco de simplificação, reparo que as instituições de EPT esperam
que a abordagem de valores, ética e estética sejam feitas por especialistas, professores
com formação no campo das humanidades. Essa tendência pode resultar em fracasso
(BARATO, 2013), pois tende a reduzir valores a proposições que podem levar os alunos
a compreenderem alguns aspectos axiológicos, éticos e estéticos, mas não a mudarem
seus quadros  de crenças,  nem a desenvolverem virtudes que farão deles melhores
profissionais.

Uma das direções indicadas pelas observações in loco é a de que, na maioria das vezes,
os docentes identificados com papéis assemelhados aos de mestria nas corporações de
ofício, implícita ou explicitamente, ajudam os alunos a desenvolverem valores por meio
da ação.  Essa constatação lembra observação feita por  Mike Rose (2009)  de que a
elaboração de valores em cursos de EPT, sempre passando pela ação, é uma referência
que pode iluminar medidas pedagógicas capazes de superar a crise moral enfrentada
pelos jovens de nosso tempo. 

A emergência de valores na ação é um aspecto recorrente em oficinas e laboratórios,
embora a percepção disso exija cuidadosa observação do investigador. Os valores Não
são  necessariamente  anunciados  pelos  professores  de  oficinas  e  laboratórios.  Eles



fluem por meio do engajamento dos alunos na produção de obras. E no ambiente de
oficinas,  com professores dando atenção a indivíduos ou grupos durante atividades
produtivas, o cuidado com valores pode não ficar aparente. É preciso uma leitura mais
atenciosa do trabalho docente nesse caso. Em apreciações de trabalhos dos alunos, em
gestos, em reafirmação eventual do ideal de obras bem feitas, e em atos celebratórios
de obras feitas pelos estudantes é possível perceber como o mestre vai tecendo com os
aprendizes formas expressivas de valores próprios da profissão.

No nível didático, como procurei mostrar em alguns casos observados, os professores
comprometidos com o trabalho podem criar situações que favorecem a emergência de
valores no processo formativo. As sessões de fotos de uma professora de manicure e
de um professor  de panificação ilustram isso com muita clareza.  Por outro lado,  o
cuidado contínuo dos mestres com a produção de seus aprendizes (alunos) costuma
ser invisível. Observadores incapazes de simpatia para com o trabalho não conseguirão
ver em atos de apreciação do trabalho dos alunos nada que extrapole os limites da
correção  técnica.  Não  ouvirão  mensagens  não  verbais  sobre  responsabilidade
profissional em cada uma dessas intervenções. Não verão nos olhares de mestres e
aprendizes convite para celebrar resultados de uma obra bem feita. A elaboração e
negociação de valores  nas  oficinas  são quase sempre invisíveis.  E  invisível  também
pode ser a atuação de mestres na promoção de valores de uma comunidade de prática.
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