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RESUMO

Esta pesquisa analisa o uso e a funcionalidade dos livros didáticos do curso

Técnico em Administração do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
(SENAC), considerando as transformações nas políticas educacionais e os

investimentos na Educação Profissional e Tecnológica no Brasil. O curso Técnico
em Administração é objeto deste estudo por ser um dos mais procurados no

SENAC, cursado concomitante ou subsequentemente ao ensino médio, em que
há a proposta de uma formação politécnica do estudante. Entretanto, o SENAC

está dissociado do ensino médio regular, o que torna difícil uma formação

propedêutica e técnica por causa da desarticulação dos currículos. Nesse
contexto, investigou-se como o uso dos livros didáticos contribui para o processo

de formação do cidadão-trabalhador crítico e produtivo. Para tal, utiliza-se a
abordagem qualitativa, cuja análise dos dados segue uma triangulação com o

uso dos seguintes instrumentos: questionário, observação participativa e
entrevista semiestruturada. Para interpretação dos dados, recorreu-se à análise

de conteúdo proposta por Bardin, aliada ao aporte teórico da teoria crítica,

Henry Giroux e Paulo Freire. Constatou-se que há poucas pesquisas relacionadas
à questão do uso e da funcionalidade do livro didático impresso na prática do

ensino profissional, principalmente do material atinente aos cursos do SENAC,
como também a utilização desses materiais pelos docentes. Observou-se

também que os livros didáticos não atendem integralmente ao que está
prescrito na lei com relação à qualidade e adequação ao mercado de

trabalho, impactando na formação do cidadão-trabalhador crítico e produtivo.

Verificou-se ainda que há pouco interesse dos alunos em utilizar os livros
didáticos no curso Técnico em Administração, o que ocasiona dificuldades no

entendimento e na contextualização dos conteúdos, ratificando a necessidade
de maior interação do educador-educando para tornar mais factível o uso

desse recurso didático.
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