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Resumo: O presente trabalho é resultado da necessidade de ampliar a análise
e consequentemente o debate dentro do campo teórico e conceitual sobre a
essência das Escolas Estaduais de Ensino Profissional (EEEP) do Estado do
Ceará que desde 2008 assume um papel fundamental no ensino e na formação
de jovens adolescentes para atividades econômicas específicas. Como critério
teórico-metodológico, utilizaremos o conceito de práticas espaciais formulada
a princípio pelo filósofo francês Henry Lefebvre na década de 70, e difundida
no Brasil pelos geógrafos Roberto Lobato Corrêa e Marcelo Lopes de Souza
que a partir da década de 90 adequaram tal conceito dentro das configurações
socioespaciais do território brasileiro. Obviamente, a aplicabilidade das práticas
espaciais como ferramenta de investigação não se submete de forma
dissociada das particularidades do território cearense, pelo contrário, aglutina
todo um conjunto de ordem política e, sobretudo, econômica presente na
construção de instâncias que envolvem diretamente o comportamento social,
como no caso o ambiente escolar. Por ser uma modalidade escolar oriunda das
orientações de organizações internacionais globalizadas, como o Fundo
Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial (BM) e por ter forte
interferência de grandes empresas nacionais e internacionais do ramo da
produção e dos serviços, entendemos que as EEEP’s objetivam materializar,
de forma pensada ou planejada, uma lógica educacional que valoriza o
mercado em detrimento da formação integral dos alunados por meio de ações
heterogêneas nos territórios.
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