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              Figura 1 – Concepções de educação profissional 

 

                    Fonte: https://br.blastingnews.com/ 

 

[...] Vemos, então, que a história da dualidade educacional coincide com a história da luta 

de classes no capitalismo. Por isto a educação permanece dividida entre aquela destinada 

aos que produzem a vida e a riqueza da sociedade usando sua força de trabalho e aquela 

destinada aos dirigentes, às elites, aos grupos e segmentos que dão orientação e direção 

à sociedade. Então, a marca da dualidade educacional do Brasil é, na verdade, a marca da 

educação moderna nas sociedades ocidentais sob o modo de produção capitalista. A luta 

contra isso é uma luta contra hegemônica. É uma luta que não dá tréguas e que, portanto, 

só pode ser travada com muita força coletiva. A concepção da escola unitária expressa o 

princípio da educação como direito de todos. Uma educação de qualidade, uma educação 

que possibilite a apropriação dos conhecimentos construídos até então pela humanidade, 

o acesso à cultura, etc. Não uma educação só para o trabalho manual e para os segmentos 

menos favorecidos, ao lado de uma educação de qualidade e intelectual para o outro grupo. 

Uma educação unitária pressupõe que todos tenham acesso aos conhecimentos, à cultura 

e às mediações necessárias para trabalhar e para produzir a existência e a riqueza social. 

 

(RAMOS, 2007, p. 3) 
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RESUMO 

 

A presente dissertação parte da investigação e descrição do ensino do componente 
curricular Português Instrumental na Educação Profissional e Tecnológica, no Centro 
Estadual de Educação Profissional em Logística e Transporte Luiz Pinto de Carvalho, 
situado no Bairro São Caetano, Salvador, Bahia, para compreender como vêm sendo 
desenvolvidos os estudos com a língua vernácula nas aulas do curso profissionalizante de 
Técnico em Administração. Propõe o ensino numa perspectiva contra-hegemônica e com 
viés omnilateral, tendo em vista a necessidade de formação que abarque os eixos científico, 
cultural, social, político e profissional dos estudantes desta modalidade de ensino nesta 
instituição escolar. Sua metodologia insere-se nas pesquisas exploratória e descritiva, 
busca os autores que propõem o ensino omnilateral, explica como são concebidos os 
ensinos hegemônico e contra-hegemônico e como é possível desenvolver este último na 
Educação Profissional e Tecnológica, tendo em vista a dicotomia histórica entre o trabalho 
manual e o trabalho intelectual, bem como as desigualdades sociais atualmente 
exacerbadas pelo sistema capitalista. Evidencia, com a pesquisa de estudo de caso e com 
a análise de dados, cedidos por três docentes de língua portuguesa, bem como pela 
coordenação escolar, que o componente curricular Português Instrumental do curso 
Técnico em Administração, ministrado na instituição pesquisada, direciona prioritariamente 
os seus estudantes para o mercado de trabalho, formando-os de modo unilateral, de acordo 
com sua ementa, dentro da perspectiva hegemônica para servirem, sobretudo, às 
demandas do capital. Traz, em contrapartida, um produto educacional (vídeo) que ratifica 
a importância do ensino contra-hegemônico e conclui, diante desta realidade escolar, que 
as práticas de ensino omnilateral são fundamentais para a formação crítica dos estudantes 
deste Centro Estadual de Educação Profissional.   
 
 
Palavras-Chave: Língua Portuguesa. Educação Profissional e Tecnológica. Contra-
Hegemonia. Omnilateralidade. 

 

 

 



 

 

 

 

 
ABSTRACT 

 
 
This dissertation starts from the investigation and teaching description of the Portuguese 
Instrumental curricular component in Professional and Technological Education, at the State 
Center for Professional Education in Logistics and Transport Luiz Pinto de Carvalho, located 
in the São Caetano District, Salvador, Bahia, to understand how they come studies with the 
vernacular are being developed in the classes of the technical course in Administration 
Technician. It proposes teaching in a counter-hegemonic perspective and with an 
omnilateral bias, in view of the need for training that encompasses the scientific, cultural, 
social, political and professional axes of students of this type of teaching in this school 
institution. Its methodology is inserted in exploratory and descriptive research, seeks the 
authors who propose omnilateral teaching, explains how hegemonic and counter-
hegemonic teaching are conceived and how it is possible to develop the latter in 
Professional and Technological Education, in view of the historical dichotomy between 
manual and intellectual work, as well as the social inequalities currently exacerbated by the 
capitalist system. It is evident, with the case study research and data analysis, provided by 
three Portuguese-speaking teachers, as well as by the school coordination, that the 
Instrumental Portuguese curricular component of the Technical course in Administration, 
taught at the researched institution, prioritizes the students. its students to the labor market, 
forming them unilaterally, according to their menu, within the hegemonic perspective to 
serve, above all, the demands of capital. On the other hand, it brings an educational product 
that confirms the importance of counter-hegemonic teaching and concludes, in view of this 
school reality, that omnilateral teaching practices are fundamental for the critical training of 
students at this State Center for Professional Education. 
 
 
Keywords: Portuguese Language. Professional and Technological Education. Counter-
Hegemony. Omnilaterality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação sobre o ensino da língua vernácula na Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT) parte da minha experiência docente na Rede Púbica 

de Ensino e da vontade de aliar a formação da graduação, Letras Vernáculas, aos 

estudos desta modalidade educacional. Como objetivo geral, este trabalho visa 

descrever o ensino do Português Instrumental1 para compreender como vem sendo 

trabalhado este componente curricular no curso Técnico em Administração, no Centro 

Estadual de Educação Profissional em Logística e Transporte Luiz Pinto de Carvalho 

(CEEPLTLPC), situado no Bairro São Caetano, Salvador, Bahia, entendendo, dessa 

forma, os seus propósitos de formação. No que diz respeito aos objetivos específicos 

deste estudo, têm-se: Abordar a história do Centro Estadual Luiz Pinto de Carvalho, 

atual Centro Estadual de Educação Profissional em Logística e Transporte Luiz Pinto 

de Carvalho (CEEPLTLPC); Descrever, por meio de questionário e ementas, o ensino 

do componente curricular Português Instrumental (língua portuguesa), no Curso 

Técnico em Administração; Elaborar um vídeo sobre práticas de ensino contra-

hegemônicas.  

Com o entendimento de que o componente curricular língua portuguesa é 

basilar, complexo e muito importante nas variadas situações da vida dos estudantes 

brasileiros, não é válido que o seu ensino seja baseado na concepção instrumental, 

ou seja, ministrado apenas como uma ferramenta de instrução para o trabalho na 

empresa, conforme proposto nos apêndices F e G. Ao contrário, o seu ensino deve 

ser direcionado no sentido de contemplar os indivíduos nos seus diversos aspectos, 

isto é, precisa dar conta da inteireza do indivíduo, não só formando o trabalhador, mas 

o ser humano que também desempenha uma função no mundo do trabalho e tem 

outras demandas e necessidades a serem satisfeitas, além de trabalhar para prover 

o seu sustento e o da sua família, conforme propõe Ciavatta (2005, p. 84): “no sentido 

de superar a dicotomia trabalho manual/intelectual, de incorporar a dimensão 

                                                           
1                Componente curricular ministrado com o objetivo de instrumentalizar o estudante para o 

trabalho, conforme a ementa disponibilizada pelo Centro Estadual de Educação Profissional em 

Logística e Transporte Luiz Pinto de Carvalho – CEEPLTLPC. 
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intelectual ao trabalho produtivo, de formar trabalhadores capazes de atuar como 

dirigentes e cidadãos”. 

Desse modo, de acordo com Saviani (2008), o ensino na perspectiva contra-

hegemônica2 enquanto proposta diferente da qual vem sendo realizada, mostra-se 

como possibilidade para criticar e modificar esse paradigma de ensino vigente, pois 

suas práticas visam desenvolver e despertar uma série de potencialidades nos 

estudantes, dentre elas o senso crítico, proporcionando aos discentes a possibilidade 

de se perceberem enquanto seres sociais ativos na manutenção e transformação da 

própria vida.  

Com isso, espera-se que o ensino seja abrangente, isto é, possibilite ao 

estudante o seu desenvolvimento omnilateral3, o progresso das suas capacidades 

humanas, contrariando, dessa forma, a concepção de ensino unilateral, na qual o 

homem/trabalhador da sociedade capitalista é formado apenas para o trabalho 

alienado. Segundo Frigotto (2012, p. 267 apud Estrela, 2015, p. 2): “Omnilateral é um 

termo que vem do latim e cuja tradução literal significa ‘todos os lados ou dimensões.” 

Obviamente, dentro da lógica do Capitalismo, a educação muitas vezes é 

subutilizada para a manutenção deste sistema político-econômico.                 Sendo 

assim, a proposta unilateral de ensino direcionada às camadas mais necessitadas da 

população, representada majoritariamente pelos estudantes negros, interessa às 

elites e aos capitalistas, uma vez que ela produz indivíduos instruídos apenas para o 

trabalho, não indivíduos críticos, os quais venham a questionar o próprio sistema, 

exigindo o que é seu por direito: uma educação de qualidade, a qual acontece por 

meio de uma formação que contempla o indivíduo em seus múltiplos aspectos. 

Com isso, é pertinente a observação de Antunes (2012 apud Budinõ e Pommer, 

2018, p. 7): 

 

Formar trabalhadores críticos passa pelo enfrentamento do que, de fato, 
significam as práticas racistas e o racismo dentro da escola e seu alcance 
para além dos muros da escola. Seus reflexos no mundo capitalista, haja 
vista, a divisão do trabalho operado pelo capital. Notadamente dentro do 
espaço das fábricas, no qual pessoas com menor qualificação, ou não, 
preencherão vagas fundadas em trabalho intensivo, especialmente os 
negros. 

                                                           
2             Termo referente à qualidade educacional e de formação para grupos populares, encontrado 

nos textos de Saviani (2008), Manfredi (2014) e Chiaranda (2015). 

3             Termo citado em Marx e Engels (2011) e Estrela (2015). 
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Dessa forma, ao perceber, pelas visitas ao CEEPLTLPC - entrevista feita aos 

docentes, aplicação de questionário aos docentes, exame da ementa do componente 

curricular Português Instrumental, observação do plano do curso Técnico em 

Administração (não tivemos acesso às aulas presenciais com os docentes da 

instituição) - que a Educação Profissional e Tecnológica desenvolvida nesta instituição 

prioriza a formação profissional, instrumentalizando, dessa forma, o componente 

curricular língua portuguesa, conforme Valezzi e Cox (2011), chega-se à conclusão 

de que o estudante desta unidade escolar pública, representado neste trabalho como 

discente neste CEEP, está sendo formado de modo limitado.   

Em contrapartida, de acordo com Novaes (2011), compreende-se que o ensino 

de língua portuguesa deve ser ampliado. Na perspectiva dos PCN de Linguagens, 

Códigos e Suas Tecnologias, do Ensino Médio, capítulo dedicado à Língua 

Portuguesa (2006, p.52): 

 

As competências e habilidades propostas pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) permitem inferir que o ensino de 
Língua Portuguesa, hoje, busca desenvolver no aluno seu potencial crítico, 
sua percepção das múltiplas possibilidades de expressão linguística, sua 
capacitação como leitor efetivo dos mais diversos textos representativos de 
nossa cultura. Para além da memorização mecânica de regras gramaticais 
ou das características de determinado movimento literário, o aluno deve ter 
meios para ampliar e articular conhecimentos e competências que possam 
ser mobilizadas nas inúmeras situações de uso da língua com que se depara, 
na família, entre amigos, na escola, no mundo do trabalho. 

 

De acordo com a BNCC - Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017, 

p.10): “a educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a 

transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa[...]” Ou seja, 

a necessidade de alinhamento da educação nacional para o desenvolvimento do país, 

tendo como ponto de partida o ensino equalizado para todos os estudantes deve ser 

não só uma tendência, mas realidade nacional. 

Desse modo, a Educação Profissional e Tecnológica enquanto modalidade está 

inserida neste contexto de mudança, no qual os estudantes precisam ter uma 

formação sólida e comum, independentemente da etnia/raça, dos caminhos pessoais, 

profissionais e acadêmicos que sigam.  

No que diz respeito ao componente curricular língua portuguesa, no Ensino 

Médio, deve-se:  
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[...]aprofundar a análise sobre as linguagens e seus funcionamentos, 
intensificando a perspectiva analítica e crítica da leitura, escuta e produção 
de textos verbais e multissemióticos, e alargar as referências estéticas, éticas 
e políticas que cercam a produção e recepção de discursos, ampliando as 
possibilidades de fruição, de construção e produção de conhecimentos, de 
compreensão crítica e intervenção na realidade e de participação social dos 
jovens, nos âmbitos da cidadania, do trabalho e dos estudos. (BRASIL, 2017, 
p. 64). 

 

Tendo em vista as necessidades e caminhos dos estudantes da EPT, bem 

como da educação nacional, é pertinente entender em quais propostas está baseado 

o ensino de língua portuguesa na Educação Profissional e Tecnológica da escola 

pública. Por isso, a investigação do ensino do Português Instrumental foi e é pertinente 

para que se possa entender a realidade educacional escolar e, a partir disso, propor 

um ensino contra-hegemônico na instituição pesquisada, tendo em vista o que diz 

Pacheco (2015, p.1):  

 

O ensino de língua materna no Brasil há muito tempo mantém o ensino 
tradicional como método, apesar dos esforços das universidades em 
propagar, difundir novos métodos e estar à disposição da comunidade escolar 
com vários cursos de atualização. Durante os últimos cem anos, a 
memorização de conteúdos é que predominou nas escolas, muito disso deve-
se a má qualificação dos professores, mas há outros aspectos que foram 
talhando a iniciativa de poucos, raros professores que se aventuravam numa 
proposta mais interativa de ensino.  

 

Obviamente, os outros aspectos citados por Pacheco (2015) que foram 

minando a iniciativa de muitos professores dizem respeito a questões estruturais do 

sistema escolar, como a proposta de educação direcionada às classes menos 

favorecidas, numa espécie de concepção político-pedagógica hegemônica e 

mantenedora do sistema de classes sociais. 

Quando se fala em classes sociais, é importante a compreensão destas 

coletividades nos seus variados aspectos humanos, pois conforme Davis (2016, p.12): 

 

As organizações de esquerda têm argumentado dentro de uma visão 
marxista e ortodoxa que a classe é a coisa mais importante. Claro que classe 
é importante. É preciso compreender que classe informa raça. Mas raça, 
também, informa a classe[...] 

 

Ao pensar sobre esta realidade educacional hegemônica de caráter 

instrumental, na qual o racismo é um dos mecanismos de opressão, fez-se necessário 

o entendimento do conceito e a diferenciação entre o que podemos conceber como 
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hegemônico e contra-hegemônico na educação, a partir do texto ‘Teorias pedagógicas 

contra-hegemônicas no Brasil’, de Dermeval Saviani (2008, p.1): 

 

[...] as teorias pedagógicas dividem-se em dois grandes grupos: aquelas que 
procuram orientar a educação no sentido de conservação da sociedade em 
que se insere, mantendo a ordem existente; e aquelas que buscam orientar 
a educação tendo em vista a transformação da sociedade posicionando-se 
contra a ordem existente. As primeiras são chamadas “pedagogias 
hegemônicas” porque, correspondendo aos interesses dominantes, tendem 
a hegemonizar o campo educativo. As segundas denominam-se “pedagogias 
contra-hegemônicas” porque correspondem aos interesses dominados 
buscando transformar a ordem vigente. 

 

Ao entender a proposta educacional contra-hegemônica como uma das 

concepções que podem analisar e modificar esta realidade engessada do dualismo 

histórico4 educacional (trabalho manual x trabalho intelectual), bem como a educação 

a serviço do capitalismo, defini a minha prática por este viés, uma vez que 

confeccionei como produto educacional um vídeo sobre práticas educativas contra-

hegemônicas, evidenciando as concepções necessárias para a formação ideal de 

qualquer indivíduo, principalmente os estudantes da Escola Pública, conforme orienta 

Chiaranda (2016, p. 72): 

 

Para tanto, é preciso formar cidadãos cosmopolitas, independente de sua 
condição social, que devem estar organizados e coesos, questionando e 
reelaborando constantemente o senso comum, rompendo a barreira da 
alienação, e não se permitindo ser omisso aos eventos que ocorrem ao seu 
redor, mesmo que estes não o atinjam diretamente. 

 

Por isso, o meu interesse com a formação dada aos estudantes por meio dos 

conhecimentos ampliados, aprofundados e relacionados, bem como com as ações 

dos docentes nesse processo formativo da Educação Profissional e Tecnológica, no 

CEEPLTLPC. 

  No que diz respeito ao ensino de língua portuguesa em si, o qual não deve 

estar desassociado do ensino de um modo geral, a perspectiva contra-hegemônica 

possibilitará o saber englobante e sua aplicação, apoiados nos conhecimentos 

desenvolvidos com o componente curricular e na criticidade enquanto processo e 

resultado desses estudos, preparando o estudante para melhor compreender o que 

                                                           
4             Expressão que diz respeito a duas propostas de educação: uma para a classe dirigente e 

outra para a classe dirigida, conforme Ramos (2005) e Saviani (2006). 
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acontece nos variados aspectos da vida social, uma vez que formado nessa 

perspectiva a sua visão de mundo será ampliada, no sentido de compreender melhor 

os saberes, a si mesmo, o mundo e sua organização nos mais variados aspectos. 

Dessa maneira, como desdobramento da pesquisa, penso neste componente 

curricular desenvolvido nos eixos da leitura, da escrita, da oralidade e dos aspectos 

gramaticais, sendo todos eles também pensados enquanto forma de avaliação. Na 

verdade, este ensino ampliado deve abranger todos os componentes curriculares dos 

cursos, mas como já dito, o nosso foco diz respeito ao componente curricular língua 

portuguesa. 

Sendo assim, no ensino do Português o trabalho com diversos textos orais, 

escritos, imagéticos e multissemióticos é uma proposta válida, segundo Bernardo 

(2013), pois possibilita ao estudante o conhecimento ou reconhecimento dessas 

formas de escrever, compreender e falar socialmente utilizadas pelas pessoas nas 

diversas práticas comunicativas do cotidiano. Ou seja, compreende-se como 

necessário o desenvolvimento e o aprendizado deste componente pautado também 

nos textos enquanto resultado das construções coletivas referentes aos escreventes 

e falantes, colaboradores e usuários da língua portuguesa.  

Desse modo, o ensino da língua vernácula dentro dos eixos da leitura, escrita, 

oralidade e dos aspectos gramaticais partirá também de textos diversos, sejam eles 

escritos, falados, imagéticos, multissemióticos e oriundos de quaisquer esferas da 

vida humana, conforme Marcuschi (2002), tendo em vista que todas elas têm material 

válido de estudo a ser explorado pelos docentes e estudantes na EPT. 

Com isso, pensando no ensino omnilateral enquanto forma de trabalho contra-

hegemônico, é concebível abarcar os eixos do componente curricular língua 

portuguesa, bem como contemplar todos os conhecimentos dos estudantes neste 

processo de ensino e aprendizagem, conforme Freire (1996). 

 Desse modo, foi iniciada a pesquisa educacional no CEEPLTLPC, tendo como 

compreensão inicial as informações acerca da língua portuguesa para o entendimento 

sobre ensino do componente curricular Português Instrumental na própria instituição. 

Para isso, saber quem são os docentes de língua portuguesa e quais são as suas 

concepções de ensino, por meio de entrevista e questionário, foi fundamental para o 

desenvolvimento da pesquisa.   

 Além disso, ter acesso à ementa deste componente curricular e ao plano de 

curso Técnico em Administração proporcionou uma visão mais elaborada em torno da 
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Educação Profissional e Tecnológica desenvolvida na instituição. Enquanto processo 

de pesquisa e construção textual ficou evidenciada a necessidade da formação 

contra-hegemônica com viés omnilateral para os estudantes e, a partir disso, também 

propus como poderia ou poderá ser o ensino do componente curricular língua 

portuguesa, tendo em vista esta perspectiva de educação. 

 Por fim, ao fazer o percurso inicial sobre o ensino de língua portuguesa na EPT 

dentro da proposta contra-hegemônica, na introdução deste trabalho, ampliarei o 

estudo com informações pertinentes acerca do surgimento e da história da Educação 

Profissional e Tecnológica no Brasil, no primeiro tópico do segundo capítulo. No 

segundo tópico, abordaremos a educação hegemônica enquanto reguladora histórica 

das práticas de ensino. Depois, evidenciaremos a importância da educação contra-

hegemônica para a formação dos estudantes, no terceiro tópico. Em seguida, 

trataremos da contra-hegemonia e da omnilateralidade juntas enquanto ações e 

concepções de ensino, bem como sobre o sistema político-econômico capitalista 

enquanto mantenedor do dualismo histórico na atualidade, no quarto tópico. No 

terceiro capítulo, traremos a abordagem metodológica com o método e técnica de 

pesquisa, no primeiro tópico. No segundo tópico, trataremos da apresentação da 

unidade de análise e, em seguida, abordaremos os instrumentos de coleta de dados, 

no terceiro tópico. No quarto tópico, trataremos dos critérios para a análise de dados 

e, no quinto tópico, abordaremos o produto educacional, suas etapas, sua aplicação 

e a avaliação. No quarto capítulo, traremos as considerações finais; no quinto capítulo, 

as referências e, no sexto capítulo, os apêndices, finalizando, desse modo, o trabalho.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL 

 

A formação do trabalhador brasileiro começou a se desenvolver desde o início 

da colonização, sendo os primeiros aprendizes de ofícios os índios, que aqui viviam 

e, posteriormente, os escravizados negros, oriundos das diversas nações do 

continente africano, conforme BRASIL5 (2009, p.1). 

Com isso, segundo Conceição (2019, p.2): 

 

A Escravidão que neste país durou cerca de três séculos forjou um processo 
de trabalho extremamente explorado em que os sujeitos do trabalho foram 
considerados pelo colonizador como seres racialmente inferiores. Aliados a 
essa ideologia racista estão os interesses econômicos de diversos setores da 
sociedade europeia – o estado e a igreja – que, comportando-se como 
verdadeiros mamíferos de luxo, mantiveram negros e indígenas escravizados 
para que pudessem usufruir das riquezas das terras invadidas e, por 
consequência, a construção da sociedade da democracia racial, o Brasil. 

 

Com a formação para o trabalho se desenvolvendo nessas circunstâncias, 

“habituou-se o povo da nossa terra a ver aquela forma de ensino destinada somente 

a elementos das mais baixas categorias sociais”, de acordo com Fonseca (1961, p.68 

apud Garcia, 2001, p.1). 

Além disso, outros acontecimentos reforçaram essa ideia, como, por exemplo, 

a entrega dos trabalhos pesados e manuais aos escravizados, bem como a 

concepção de que os ofícios eram destinados aos deserdados da sorte. Outro ponto 

importante era o fato de que a educação intelectual ministrada pelos jesuítas aos filhos 

dos colonos afastava esses últimos de qualquer trabalho físico ou manual, uma vez 

que:  

 

 A história da educação profissional no Brasil tem várias experiências 
registradas nos anos de 1800 com a adoção do modelo de aprendizagem dos 
ofícios manufatureiros que se destinava ao “amparo” da camada menos 
privilegiada da sociedade brasileira. As crianças e os jovens eram 
encaminhados para casas onde, além da instrução primária, aprendiam 
ofícios de tipografia, encadernação, alfaiataria, tornearia, carpintaria, 
sapataria, entre outros (BRASIL, 2009, p.1). 

 

                                                           
5             Documento referente ao Histórico e ao Centenário da Educação Profissional e Tecnológica no Brasil. 
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Mais adiante no tempo, quando o ouro em Minas Gerais foi descoberto, houve 

a necessidade de criação das casas de fundição e de Moeda, que exigiam para o seu 

trabalho uma especialização, ou seja, uma instrução melhorada e direcionada, nesse 

caso, aos filhos dos homens brancos. Esse acontecimento reforça a ideia de uma 

educação diferenciada e mais elaborada para os homens brancos e uma formação 

para o trabalho mais simples direcionada aos índios e negros. 

No caso da educação profissional direcionada aos homens brancos, havia 

ainda uma banca examinadora a qual avaliava e premiava os aprendizes capacitados 

com uma certidão de aprovação, o que não ocorria com a instrução voltada aos índios 

e negros. 

Nessa mesma época, foram criados os Centros de Aprendizagem de Ofícios 

nos Arsenais da Marinha do Brasil, que traziam operários especializados de Portugal 

e buscavam indivíduos que pudessem produzir. 

Em 1785, o desenvolvimento da tecnologia no Brasil ficou estagnada por causa 

da proibição da existência de fábricas, uma vez que a Coroa Portuguesa temia que 

com a chegada das indústrias o povo, que já desenvolvia atividades artesanais, 

comerciais e náuticas, ficasse independente em relação à metrópole, pois o Brasil, 

com suas riquezas naturais, sua cultura, entre outras características, oferecia 

condições de subsistência e autonomia, de acordo com Brasil (2009, p.1) 

Já nos anos de 1800, desenvolveu-se o modelo de aprendizagem de 

manufatureiros, destinado ao amparo da camada menos privilegiada da sociedade 

brasileira. Com isso, as crianças e jovens eram encaminhados para casas nas quais 

recebiam instrução primária e aprendiam um ofício, como, por exemplo, sapataria, 

tipografia, carpintaria e encadernação. 

Com a vinda da Família Real Portuguesa para o Brasil, em 1808, e a revogação 

do Alvará, o qual proibia a criação de fábricas, D. João VI cria o primeiro Colégio das 

Fábricas, primeiro estabelecimento do poder público para os artistas e aprendizes de 

Portugal. 

Mesmo com esse acontecimento, em 1822 e 1823 não houve progresso em 

relação ao ensino de ofícios, pois ele era direcionado aos pobres e humildes. Somente 

em 1827, a Câmara aprovou o projeto da Comissão de Instrução, a qual organizava 

pela primeira vez o ensino público brasileiro. 

Em 1889, um ano após a abolição da escravização e no final do período 

imperial, já havia no país 636 estabelecimentos, com cerca de 50 mil trabalhadores, 
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embora a população nacional fosse de 14 milhões de habitantes. Nesse período, a 

economia ainda era baseada na agricultura. 

Com a proposta de crescimento da industrialização, o presidente do Estado do 

Rio de janeiro, nomenclatura relativa aos governadores da época, Nilo Peçanha, deu 

início ao ensino técnico no país por meio do Decreto nº 787, de 11 de setembro de 

1906, e criou quatro escolas profissionais nesse Estado: Campos, Petrópolis, Niterói 

e Paraíba do Sul, segundo Brasil (2009, p.2). 

Dessa maneira, o ano de 1906 foi marcado pelo estabelecimento do ensino técnico-

industrial no Brasil, com as seguintes ações, de acordo com o documento oficial sobre 

o histórico da educação profissional brasileira:  

 

Realização do “Congresso de Instrução” que apresentou ao Congresso 
Nacional um projeto de promoção do ensino prático industrial, agrícola e 
comercial, a ser mantido com o apoio conjunto do Governo da União e dos 
Estados. O projeto previa a criação de campos e oficinas escolares onde os 
alunos dos ginásios seriam habilitados, como aprendizes, no manuseio de 
instrumentos de trabalho. A Comissão de Finanças do Senado aumentou a 
dotação orçamentária para os Estados instituírem escolas técnicas e 
profissionais elementares sendo criada, na Estrada de Ferro Central do 
Brasil, a Escola Prática de Aprendizes das Oficinas do Engenho de Dentro, 
no Rio de Janeiro.   Declaração do Presidente da República, Afonso Pena, 
em seu discurso de posse, no dia 15 de novembro de 1906: “A criação e 
multiplicação de institutos de ensino técnico e profissional muito podem 
contribuir também para o progresso das indústrias, proporcionando-lhes 
mestres e operários instruídos e hábeis”. (MEC, 2009, p.2).  
 

 

A partir desse período, a industrialização e o consequente desenvolvimento da 

educação profissional voltada para a indústria caracterizaram fortemente o cenário 

nacional. 

 Com o estabelecimento da República e no governo de Nilo Peçanha, o ensino 

profissional no Brasil teve um grande salto, pois nesse período já havia escolas 

profissionais em todas as capitais do país. Com o grande desenvolvimento da 

industrialização:  “... o Congresso, pela lei nº 3454 de 06 de janeiro de 1918 autorizou 

o governo a rever a questão do ensino profissional no país”, segundo Garcia (2000, 

p.6), sendo neste mesmo ano aprovado pelo decreto de nº 13064 o novo regulamento 

de Escolas de Aprendizes e Artífices. 

Algumas novidades foram introduzidas com o regulamento, como, por exemplo, 

o curso primário que passou a ter validade para todos os alunos, não só para os 

analfabetos, ficando os alfabetizados dispensados, pois eram portadores de 

certificados obtidos em escolas estaduais e municipais.  Outro ponto foi a criação de 
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cursos noturnos de aperfeiçoamento para os trabalhadores que realizavam as suas 

atividades durante o dia. Além disso, como forma de melhorar o nível dos cursos 

oferecidos, os diretores e professores eram nomeados por meio de concurso de títulos 

e provas práticas. 

Mais adiante, as Escolas de Aprendizes e Artífices foram desvinculadas do 

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, passando a fazer parte do Ministério 

da Educação e Saúde Pública. Com isso, as Escolas de Aprendizes e Artífices 

passaram a ser chamadas de Liceus e direcionadas ao ensino profissional de todos 

os graus e ramos. 

Neste período é perceptível uma desvinculação entre formação profissional e 

educação, sendo que aos trabalhadores era direcionada uma formação voltada ao 

adestramento e ao treinamento, pois a nossa indústria era elementar e baseada no 

artesanato e na manufatura. Até esse período, o nosso ensino profissional não tinha 

nenhuma regulamentação, somente as escolas federais. Com as Leis orgânicas da 

Educação, em 1942, o ensino técnico profissional foi estruturado pelo governo. 

Como a estruturação não deu certo, pois, na verdade, o que estava 

acontecendo foi a transferência de responsabilidade do Governo ao empresariado no 

que diz respeito à formação e à qualificação dos trabalhadores, os empresários 

tomaram a frente e desenvolveram o seu sistema de ensino profissional. Como o 

sistema oficial não deu conta das demandas existentes, surgiu outro sistema 

organizado em convênio com as indústrias, por meio da CNI - Confederação Nacional 

das Indústrias. 

A partir disso, houve o surgimento do Serviço Nacional dos Industriários o qual 

mais tarde foi chamado de Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, 

com o objetivo de:  

 

[...] organizar e administrar escolas de aprendizagem industrial em todo país, 
podendo manter, além dos cursos de aprendizagem, que eram mais rápidos, 
segundo a Lei Orgânica do Ensino Industrial, e tinham por objetivo a 
preparação dos aprendizes menores dos estabelecimentos industriais, 
cursos de formação e continuação para trabalhadores não sujeitos à 
aprendizagem. (ROMANELLI, 1980, p. 166 apud GARCIA, 2000, p.8). 

 

 

De acordo com Neves (1991, p. 198):  
 

 
[...] o empresariado industrial, não mais diretamente pela fábrica, mas através 
de um sistema de formação profissional paralelo e complementar à política 
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estatal de preparação para o trabalho, tomou a si a tarefa de formação 
técnico-política de uma parcela da classe operária já engajada no mercado 
de trabalho fabril. Assim com a intermediação do Estado, o empresariado 
industrial recuperou parcialmente seu projeto político-pedagógico de 
conformação da força de trabalho no industrialismo, que se consolida de 
forma autoritária. 
 

 

Nessa época, as Escolas de Aprendizes Artífices se transformaram em Escolas 

Técnicas Federais. Um tempo depois, essas mesmas escolas se transformaram nos 

IFs, Institutos Federais.  

Sendo assim, de acordo com Kuenzer (1997), ficam evidentes os dois 

caminhos diferentes: um para os que aprenderão a exercer a sua função na escola 

(dirigentes dos níveis médio e superior), e outro para os trabalhadores, que 

complementam os poucos anos de escolaridade com cursos profissionalizantes. A 

partir dos anos 1940, a formação dos trabalhadores ficou sob o controle do 

empresariado. O problema é que as escolas particulares, que representam as elites, 

não ofereceram e não oferecem cursos profissionalizantes, ou seja, são escolas 

públicas as responsáveis por oferecer mão de obra ao sistema industrial. Isso quer 

dizer que, no Brasil, sempre houve preocupação real com a educação dos grupos 

dominantes. 

Atualmente, de acordo com Conceição (2019, p. 3): 

 

Outros elementos que têm contribuído para acirrar essa desigualdade 
é a descontinuidade das políticas educacionais que acabam se tornando 
políticas de governo, a falta de investimento na educação a as investidas 
neoliberais na educação por meio das empresas multinacionais que têm 
subsidiado ideologicamente as políticas nas últimas décadas, sobretudo, a 
fim de conceber um paradigma educacional favorável às exigências do 
mercado. Exemplo disso foi o decreto 2208/97 que delegou à EP6 a 
responsabilidade de garantir a qualificação necessária para inserção no 
mercado de trabalho, omitindo as nuances que perpassam o 
desenvolvimento econômico e, consequentemente a capacidade de geração 
de emprego e distribuição de renda.  

 

Com isso, fica evidente que a dualidade histórica ainda persiste, e a sociedade 

continua dividida, sobretudo nos aspectos econômico e intelectual, tendo no próprio 

                                                           
6 Termo referente à modalidade educacional responsável pela formação profissional dos estudantes, conforme 

Novaes (2011), Estrela (2015) e Conceição (2019). 
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sistema capitalista o mantenedor das classes sociais e suas diferenças e, no sistema 

educacional, uma ferramenta para alcançar seus objetivos. 
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2.2 A EDUCAÇÃO HEGEMÔNICA 

 

A educação hegemônica se revela pelas pedagogias hegemônicas, que são 

aquelas que procuram orientar a educação no sentido da conservação da sociedade 

em que se inserem, mantendo a ordem existente, segundo Saviani (2008). São 

chamadas ‘pedagogias hegemônicas’ porque, correspondendo aos interesses 

dominantes, tendem a hegemonizar o campo educativo. Ou seja, são aquelas 

orientações que se tornaram dominantes e buscam fixar o seu projeto de educação 

para se manterem ativas e no poder, influenciando a sociedade e reproduzindo suas 

ideias e concepções, como forma de controle do “status quo”. 

Com isso, é possível perceber o objetivo principal de todas as pedagogias 

hegemônicas: orientar, instruir e formar os indivíduos tendo em vista o controle social 

por meio das práticas hegemônicas de ensino. Desse modo, com a regulação da 

educação favorável à organização política e social vigente, é possível conduzir as 

populações aos “seus lugares sociais”, determinados pelos grupos dirigentes. 

Segundo Alves (2010, p.1.), a noção de hegemonia7 foi elaborada a partir dos 

estudos marxistas, estando vinculada à forma de se pensar as  configurações sociais 

em diversas localidades durante os tempos. Contudo, Antonio Gramsci, filósofo 

italiano, é quem oferece uma ideia de hegemonia mais elaborada e condizente com 

as relações sociais de sua época. Assim, de acordo com esse autor, a hegemonia 

pode ser entendida como a influência cultural, política e social de um grupo sobre 

outro com o intuito de dirigi-lo e controlá-lo. 

De acordo com Anita Schleneser (2013, p.2), como a hegemonia é exercida, 

sobretudo, pela cultura, e a escola é um dos elementos na formação cultural e 

intelectual dos indivíduos, faz-se necessário entender o ambiente escolar e suas 

concepções de ensino. 

  Desse modo, retomando às pedagogias hegemônicas, desenvolvidas 

principalmente nas escolas, tem-se aquela na qual suas concepções e práticas de 

ensino são baseadas em aulas expositivas com transferência de conteúdos e o foco 

do conhecimento no professor, compreendendo o aluno enquanto tábula rasa a ser 

                                                           
7  Termo citado em Saviani (2008), Alves (2010), Schleneser (2013) e Chiaranda (2016).  
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preenchida pelas instruções do docente, considerada como a Pedagogia Tradicional, 

de acordo com Santos (2016, p.4):  

 

A pedagogia tradicional tinha como metodologia encher os indivíduos de 
novas informações, de novos conhecimentos, seguindo uma teoria 
pedagógica de métodos, os quais consideram apenas a assimilação e a 
transmissão de conteúdos. Para esse processo, a educação era voltada para 
o professor como figura central, pois ele era quem possuía o conhecimento, 
apesar de que esse educador não necessitava de muitas informações, 

apenas o essencial para a transmissão. O aluno era um mero receptor que 
escutava e reproduzia as informações do professor, que era a autoridade da 
escola. 

 

Há também as concepções e práticas de ensino baseadas no 

treinamento/adestramento dos indivíduos em relação aos conteúdos que devem ser 

assimilados para uma prática específica no ambiente de trabalho. Nessa perspectiva, 

os alunos são preparados de modo mecânico e supervisionado pelo instrutor, que é 

responsável pela formação na área técnica, evidenciando-se, assim, a Pedagogia 

Tecnicista, conforme Santos (2016, p.7): 

 
Nessa tendência pedagógica, a educação dava ao aluno uma compreensão 
técnica e produtiva, tendo em vista o sistema fabril. De acordo com a referida 
tendência, o aluno era instruído para o trabalho, para a produtividade. 
Segundo Saviani (1997, p. 26), “[...] para a pedagogia tecnicista o que importa 
é aprender a fazer”. A marginalidade na tendência tecnicista consiste na 
improdutividade, ou seja, na ineficiência do indivíduo, de estar à margem 
aquele que não produz e não contribuía para a maior produtividade da 
sociedade. A relação professor-aluno era secundária nesse sistema, pois 
depende do processo e é a partir dele que se definem os meios que serão 
utilizados. Vale salientar que essa tendência ganhou forma na Ditadura 
Militar, momento triunfal para essa perspectiva, pois os alunos eram 
educados para produzir e não para pensar, não havia lugar para a criatividade 
e isso ajudava o combate do governo em relação à população que o 
reivindicasse. 

 

 Por fim, existem as práticas de ensino com foco no aluno, que visavam 

reorganizar a escola tradicional, mas não realizou a sua proposta, uma vez que o seu 

viés acolhedor das necessidades do indivíduo e de acordo com as orientações do 

capital acabou por defender os interesses da classe dominante, sendo ela entendida 

como Pedagogia Escola Novista. Segundo Melo e Santos (2016, p.6): 

 

Diferentemente da Escola Tradicional, a Escola Nova precisava de um 
ambiente distinto para realizar as atividades educativas. Também isso 
acontecia com a formação do professor, o qual teria um papel também 
diferente: ele não dominaria os alunos, e, sim, seria um orientador, agindo 
como um estimulador para a aquisição do conhecimento dos alunos, que, por 
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sua vez, tomariam a iniciativa principal. A aprendizagem acontecia de forma 
espontânea, com interação entre aluno e conteúdo e aluno e professor. O 
educador trabalharia com uma turma pequena, na qual facilitaria o processo 
da relação escolar. 

 

A educação hegemônica e suas práticas reproduzem/fomentam a educação 

diferenciada e o sistema de classes sociais, sem propor uma transformação que 

possibilite aos indivíduos uma conscientização do seu papel e dever na construção de 

uma sociedade igualitária. 

De um modo geral, a educação hegemônica, suas concepções e práticas 

educativas percorrem o tempo e são utilizadas como instrumentos de domínio e de 

manutenção pelos grupos/elites que pretendem continuar no poder, manipulando as 

massas. Aliada a outras ações de controle social, esta concepção de ensino, 

desdobrada em várias práticas educativas já conformadas socialmente, está vinculada 

aos interesses das classes dominantes, as quais conduzem grande parte da 

sociedade de acordo com os seus objetivos. 

Dentro do regime de classes sociais8, bem como do sistema capitalista, a 

educação vem sendo subutilizada nessa perspectiva, funcionando como uma espécie 

de guia a orientar e encaminhar cada classe social para um caminho diferente. Para 

as classes menos favorecidas socialmente, direcionadas à educação pública, 

engessada e de qualidade relativa, pois se encontra desvirtuada pela hegemonia 

representada pelas elites governantes, existe o caminho da educação para o trabalho 

subutilizado, como se esse fosse o grande objetivo desses grupos, que por conta das 

dificuldades resultantes do próprio sistema, precisam primeiramente se manter vivos, 

já que não têm os seus direitos básicos respeitados e não usufruem suficientemente 

dos bens e privilégios direcionados às elites. Neste caso, a orientação é para o 

trabalho dentro da lógica do capitalismo, pois, segundo Ramos (2007, p.4):  

 

O trabalho, no sentido ontológico, como processo inerente da formação e da 
realização humana, não é somente a prática econômica de se ganhar a vida 
vendendo a força de trabalho; antes de o trabalho ser isto – forma específica 
que se configura na sociedade capitalista – o trabalho é a ação humana de 
interação com a realidade para a satisfação de necessidades e produção de 
liberdade. Nesse sentido, trabalho não é emprego, não é ação econômica 
específica. Trabalho é produção, criação, realização humanas. Compreender 
o trabalho nessa perspectiva é compreender a história da humanidade, as 
suas lutas e conquistas mediadas pelo conhecimento humano. 

                                                           
8              Termo que diz respeito à divisão social em grupos, tendo como diferencial os possuidores e 

não possuidores dos meios de produção, segundo Marx e Engels (2011). 
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Com isso, observa-se que não existe somente a unilateralização em relação ao 

componente curricular, mas também vinculada à concepção e à prática de trabalho. 

Por outro lado, aos grupos privilegiados existe a educação particular, mais 

estruturada e de qualidade, a qual os prepara para serem líderes e ocuparem os 

melhores postos estudantis e acadêmicos, como resultado de um plano de 

manutenção social. 

Para além das concepções e práticas de ensino hegemônicas, instrumentos de 

controle social, as quais são direcionadas para todas as classes, mas com efeitos 

diferentes, este controle não se dá somente pelo viés educacional, porque existem 

fatores sociais que passam pelo próprio regime político-econômico capitalista, como, 

por exemplo: distribuição de renda, tempo livre, acesso ao conhecimento, às 

informações, à saúde, à moradia, entre outros, que assim como a própria educação 

não são distribuídos de forma igualitária por toda a sociedade e, por isso, impactam 

diretamente na vida das populações.  

Ou seja, no sistema capitalista, a caracterização de certo grupo social percorre 

todos esses fatores, incluindo a educação e, assim, fica mais fácil de controlar as 

populações, direcionando-as por meio das suas necessidades mais evidentes e de 

suas características culturais, étnicas, econômicas, etc. Assim, a educação 

hegemônica, seja ela direcionada à escola pública ou particular, age em conjunto e 

de acordo com as condições de vida de cada estrato social, direcionando-os 

“naturalmente” ao seu destino imediato. 

Com isso, observa-se a existência de uma espécie de conformação 

socialmente naturalizada, uma vez que a educação hegemônica percorre tanto os 

espaços educativos públicos como os privados, mas ratificando com suas concepções 

e práticas uma ideia de mundo, disseminada e acolhida, a serviço dos grupos 

privilegiados, que fomentam o capitalismo e, assim, mantêm a desigualdade, o 

racismo, os outros preconceitos e o sistema de classes.  

Desse modo, como os espaços privados são direcionados aos grupos 

privilegiados, os quais se retroalimentam pelos discursos de superioridade e 

merecimento, ferramenta ideológica e resultado da própria hegemonia, todos 

entendem as coisas como são e acreditam ser merecedores desses bens e espaços 

privilegiados. Além disso, este grupo não passa por limitações nos seus direitos 

básicos, o que facilita uma vida voltada ao estudo contínuo. 
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Do lado oposto, ocorre algo peculiar, pois nos espaços públicos de educação 

geralmente se ouvem discursos voltados ao trabalho e à manutenção da vida dos 

estudantes, os quais, em sua maioria, já passam por uma série de dificuldades 

diretamente vinculadas aos seus direitos básicos, o que impacta diretamente no seu 

aprendizado, bem como na sua perspectiva de futuro. 

A ideia de que as coisas são assim mesmo, com um caso ou outro de “sucesso 

meritocrático” mascara algumas causas do problema que produz a desigualdade: o 

capitalismo, a centralização do poder, os preconceitos, a ambição, aliados à 

manipulação que propõe esta configuração social orquestrada pelos grupos 

dominantes, tendo como o instrumento relevante, neste caso, a educação.  

No que diz respeito à educação enquanto processo formativo dos seres sociais, 

observa-se a sua utilização para inculcar preconceitos, concepções conformadoras e 

ratificar o próprio sistema capitalista como a realidade dada, uma vez que ela tem 

efeitos específicos para cada grupo social, mas age de forma hegemônica e 

homogênea em toda a sociedade, conforme Saviani (2008) e Mészaros (2008). 
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2.3 A EDUCAÇÃO CONTRA-HEGEMÔNICA 

 

A educação contra-hegemônica manifesta-se pelas pedagogias contra-

hegemônicas, as quais buscam orientar a educação, tendo em vista a transformação 

da sociedade, posicionando-se contra a ordem existente, ou seja, correspondendo 

aos interesses dominados e buscando transformar a norma vigente. São orientações 

que ainda não conseguiram se tornar dominantes, mas buscam intencional e 

sistematicamente colocar a educação a serviço das forças que lutam para transformar 

a realidade atual, visando instaurar uma nova forma de sociedade. Situam-se nesse 

âmbito as pedagogias socialista, libertária, comunista, libertadora, histórico-crítica, 

conforme Saviani (2008). 

Com isso, de um modo geral, ao se pensar no ensino de língua portuguesa na 

perspectiva contra-hegemônica, seriam concebíveis aulas interativas e multimodais, 

abrangendo gramática, literatura e produção textual, abarcando os eixos da leitura, da 

escrita, dos aspectos gramaticais e da oralidade. Além disso, esta concepção deve 

proporcionar o desenvolvimento de competências e habilidades gerais e específicas, 

bem como da criticidade enquanto capacidade a ser desenvolvida por meio das 

vivências dos estudantes, sendo esta elaborada, sobretudo, através dos estudos na 

instituição escolar. 

 Dessa maneira, entende-se que nestas nas aulas devem existir reflexões 

sobre os aspectos vinculados à vida humana, como, por exemplo, política, economia, 

cultura, trabalho, história e organização da sociedade, para que, de fato, o estudante 

possa compreender não somente os saberes vinculados ao componente curricular e 

seus objetivos, mas também aos conhecimentos gerais e sua aplicação no cotidiano, 

conforme Ramos (2007) e Freire (1996). 

Dessa maneira, como exemplo de ações contra-hegemônicas para além do 

estudo do componente curricular, existem as práticas que partem da realidade dos 

estudantes, sendo os conteúdos trabalhados de modo significativo, além da 

participação estudantil no processo educativo, considerando as questões políticas, 

sociais e culturais vivenciadas pelos discentes. Essas práticas são manifestadas pela 

Pedagogia Libertadora, de Paulo Freire (1994). O Educador brasileiro observou a 

realidade vivenciada pelos grupos favorecidos e menos favorecidos para propor uma 

educação que pudesse reverter essa dualidade. 
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Segundo Pereira e Baptista (2016, p. 3):  

 

O alto índice de analfabetismo, a manutenção de privilégios para uma minoria 
e uma educação verticalizada, inquietou Paulo Freire a escrever um projeto 
popular de educação, tendo como principal instrumento o diálogo político-
pedagógico, resgatando a cidadania e estimulando o combate contra as 
verdades prontas e impostas. 
 

Com isso, as autoras supracitados ainda propõem: 

 

Ao reforçar no educando a reflexão e a problematizar e questionar sobre a 
realidade e o contexto sócio-econômico em que esse indivíduo está inserido, 
dá-se consciência da responsabilidade social e política do educando, 
inquietando-o a voltar para sua realidade com um novo pensar.  
 

Desse modo, a ação contra-hegemônica por meio da educação acontece, uma 

vez que os indivíduos (educandos) na concepção freireana, ao compreenderem 

melhor as engrenagens sociais e sua organização, consequentemente agirão de 

maneira positiva, no sentido de alterar esse paradigma desigual. 

  Nesse sentido, há práticas e concepções de ensino que defendem que a função 

da escola é trabalhar, segundo Azevedo (2013, p.2): “[...] conteúdos concretos, 

vinculados ao cotidiano do aluno e de sua realidade sociopolítica e cultural, 

fornecendo-lhe meios para uma participação organizada e ativa na democratização 

da sociedade.”  

Essas práticas correspondem à Pedagogia Histórico-Crítica ou à Pedagogia 

Crítico-Social dos Conteúdos, de Dermeval Saviani (2001). De acordo com Moreira 

(2014, p.13), no que diz respeito à proposta da Pedagogia Histórico-Crítica: 

 

[...]ela se colocou como uma pedagogia contra‐hegemônica e revolucionária, 
que visava à transformação social por meio da socialização do conhecimento 
sistematizado, ou seja, a apropriação do conhecimento produzido 
historicamente pela humanidade.  
 

Ou seja, essa pedagogia objetiva a ampla divulgação dos saberes 

sistematizados e produzidos pela humanidade por meio do contato com os conteúdos, 

associados à vida do discente. Com isso, considera-se todo o conhecimento do 

estudante enquanto saber e leitura de mundo, já que essa postura revelará ao docente 

as zonas de interesse e conhecimento elaborado dos estudantes.  

Ainda na linha da educação contra-hegemônica, existem também as 

concepções e práticas de ensino que permitem análises políticas, sociais, culturais, 
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econômicas e históricas, além de unirem experiências educacionais mais atuais, como 

a Educação do Campo em um contexto de práxis que abarca os direitos humanos, 

sendo essa a Pedagogia Popular. 

Segundo Miranda (2014, p. 11):  

 

Existem várias abordagens para o termo “Educação Popular”, conceituadas 
por diversos autores. No entanto, quando se fala em Educação Popular na 
perspectiva Freiriana, ela toma uma dimensão que vai muito além do ensino 
democratizado, uma alfabetização voltada para a tomada de consciência do 
povo a respeito da sua condição social e econômica, e que a partir daí haja a 
participação da população nas práticas que vão permear o saber popular ao 
saber sistematizado. 

 
Além dessas pedagogias e práticas, no grupo da educação contra-hegemônica 

ainda existem outras que buscam um ensino englobante e crítico, que considere os 

diversos aspectos da vida, bem como as diversidades humanas e proponha o alcance 

da omnilateralidade dos estudantes para a transformação da sociedade baseada no 

equilíbrio. 

No confronto entre a educação hegemônica e a contra-hegemônica entende-

se que a primeira tem a estabilização e reprodução a partir da escola, seja ela pública 

ou privada, pois esta instituição funciona como aparelho ideológico e mantenedor do 

Estado, conforme Gonçalves, Freitas e Rostas (2016, p. 8).  

  Por outro lado, algumas práticas de educação contra-hegemônica também 

podem surgir e se desenvolver no espaço escolar privado e público, mas não estão 

restritas a estes lugares, pois o seu desenvolvimento nestes ambientes em que a 

hegemonia é a diretriz das práticas educativas é mais dificultado. Contudo, 

atualmente, algumas práticas contra-hegemônicas (de abertura para as minorias), 

mesmo nestes espaços hegemônicos, estão sendo realizadas por alguns docentes 

engajados, por conta das necessidades atuais de contemplação dos grupos menos 

favorecidos, também representados nestes locais, mesmo que minoritariamente. 

Sendo assim, é necessário compreender a existência dessas práticas 

pedagógicas/concepções de educação contra-hegemônica, as quais vão por outro 

caminho no que diz respeito à concepção de mundo e sociedade, bem como da 

formação dos indivíduos. 

Ao compreender e nomear propostas de regência social como hegemônicas ou 

contra-hegemônicas, é preciso entender que: 
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Partindo desse princípio e parafraseando Marx, pode-se dizer que toda 
hegemonia traz em si o germe da contra-hegemonia. Há, na verdade, uma 
unidade dialética entre ambas, uma se definindo pela outra. Isto porque a 
hegemonia não é algo estático, uma ideologia pronta e acabada. Uma 
hegemonia viva é um processo. Um processo de luta pela cultura. 

(COUTINHO, 2008, p.77 apud REBUÁ, 2011, p.4). 

 

Essa informação evidencia a hegemonia enquanto processo de direção social 

e mostra que ela pode mudar de lugar, pois 

 
Concluiu-se que o campo contra-hegemônico se define a partir da disputa 
pelo poder hegemônico e da proposta de construção de uma outra 
hegemonia possível, validando a ideologia, constituída pelos seus valores, 
concepções e visão de mundo das classes subalternas, tendo como objetivo 
final a superação da desigualdade social.” (MANFREDI, 2014, p. 27). 

 

Se dentro do sistema capitalista as desigualdades só crescem, tendo em vista 

a dualidade histórica, (SAVIANI, 2006), mantendo os ricos mais poderosos e os 

pobres mais limitados, é preciso buscar uma saída para esta realidade prejudicial a 

muitos, sendo a educação um dos importantes instrumentos que podem colaborar 

para essa mudança, embora, em muitos casos, ela ainda esteja sendo utilizada na 

manutenção da ordem social existente.  

Enquanto processo de formação, mas também utilizada para a condução e o 

domínio social, a educação presta um grande serviço porque colabora para a 

assimilação e naturalização do consenso, elaborado, inculcado e aceito enquanto 

“ordem das coisas”. 

No que tange à educação hegemônica, na sua especificidade unilateral, 

enquanto aquela que somente prepara para o trabalho alienado, mutilando 

intelectualmente as pessoas, esta vem sendo oferecida como a melhor opção para as 

camadas mais populares, os filhos dos operários e trabalhadores, sobretudo na escola 

pública.  

O fato de as escolas particulares em sua maioria não terem a proposta 

profissionalizante indica uma diferenciação entre o que é oferecido para os diferentes 

grupos sociais, pois se sabe que diante das dificuldades já mencionadas, os 

estudantes da escola pública acabam priorizando o trabalho sem, muitas vezes, 

vislumbrar uma possibilidade real de formação acadêmica, por exemplo.  

Com isso, entende-se que a ideia de se contentar apenas com o trabalho em 

qualquer empresa é o objetivo de muitos jovens que passaram e passam por 

opressões e limitações diversas, inclusive que os impossibilitaram de se entenderem 
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como humanos dignos e se perceberem enquanto pessoas com direitos, tendo, muitas 

vezes, no seio familiar, o descaso com a sua formação intelectual, pois a luta para 

conseguir suprir suas necessidades básicas toma a sua energia e o seu tempo.  

 Toda essa desestruturação na vida das massas populacionais é planejada e 

executada quase que imperceptivelmente, uma vez que não existe uma noção real e 

amplamente disseminada sobre o que causa toda essa desigualdade, ou se existe, 

não há ferramentas práticas que modifiquem facilmente esses quadros cristalizados 

pelo tempo, pela organização social, pelas rotinas e pela alienação na qual vive a 

maior parte da sociedade. A hegemonia enquanto ideologia socialmente naturalizada 

desvia as motivações reais das incongruências sociais, fazendo com que a massa 

populacional apreenda a realidade dada como imodificável e siga o caminho 

predeterminado pelos grupos controladores, ou seja, hegemônicos. 

O fato de a educação também estar sendo colocada como um dos instrumentos 

de mudança, não quer dizer que somente ela possa resolver essas questões políticas, 

econômicas, históricas, culturais e sociais, mas entende-se que como ela também 

vem sendo utilizada pelas elites para segregar indivíduos, desestruturá-los e manter 

o controle social, também por meio dela pode-se unir grupos desfavorecidos e formar 

indivíduos críticos por meio do conhecimento elaborado. Desse modo, será possível 

analisar e compreender melhor as realidades sociais, questioná-las e, posteriormente, 

modificá-las. Isso quer dizer que a educação contra-hegemônica, a qual busco, passa 

pelo conceito de omnilateralidade enquanto formação completa do indivíduo. 

  Sendo assim, a Educação Profissional e Tecnológica, em muitos casos 

trabalhada de maneira unilateral, conforme a escola pública pesquisada, precisa, de 

fato, abarcar todos os eixos relativos às potencialidades humanas para que a 

educação ampliada permita aos indivíduos a real percepção do contexto em que eles 

estão inseridos e promova a formação para a modificação da realidade.  

Com isso, a autopercepção como resultado do aprendizado significativo, aliada 

aos saberes e a prática social, possibilitará ações revolucionárias, como: busca pela 

formação acadêmica, reivindicações em relação ao governo e às autoridades, 

participações em decisões diversas com impacto social, entre outras. Ou seja, a 

educação omnilateral não deve servir somente como um caminho para a tão falada 

mobilidade social, mas um caminho de empoderamento das classes menos 

favorecidas, que facilitará essa migração em relação à divisão ou ao 
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compartilhamento do poder, entendido como bem material, intelectual e espiritual, isto 

é, direito de todos. 

Neste sentido, já que estou analisando a educação na sua prática e 

especificidade instrumental/unilateral, no CEEPLTLPC, dentro do sistema capitalista, 

é preciso compreendê-la em suas bases para ser possível pensar em uma forma de 

ressignificá-la e transformá-la em benefício da sociedade menos favorecida, da classe 

trabalhadora, uma vez que este sistema a utiliza em favor da sua manutenção, 

conforme as evidências.   

Diante disso, não é possível esperar a exacerbação ou a substituição desse 

sistema político e econômico para mudar ou propor novas ações educativas. Pensar 

na educação enquanto possibilidade para todos é reconstruí-la no próprio sistema 

capitalista, trabalhando com a perspectiva contra-hegemônica, pelo viés de ensino e 

aprendizado omnilateral, buscando, desenvolvendo e inserindo práticas educativas 

ampliadas que contemplem as diversidades, as minorias e os indivíduos que vem 

sendo excluídos e explorados na sociedade, como forma de ajuste necessário à 

dignidade humana das grandes coletividades. 

 No que tange à Educação Profissional e Tecnológica, a qual deve ser 

realmente integrada às diversas formas de educação, ao trabalho, à cultura, à ciência 

e à tecnologia, faz-se necessário dilatar e atualizar os planejamentos e práticas 

pedagógicas, com o intuito de oferecer uma educação profunda e englobante, como 

forma de atualização das orientações educativas embasadas pelo viés unilateral, 

como resultado da ideologia hegemônica direcionada à educação das massas 

populares. 

Na história da educação brasileira, as correntes pedagógicas surgiram não 

somente como práticas educativas a serem acolhidas, mas também para dar conta 

das inconsistências de outras correntes anteriores, como foi o caso da Escola Nova 

em relação à Pedagogia Tradicional. Nesse caso, a proposta de superação que seria 

realizada pelo Escolanovismo foi incorporada pela hegemonia, bem como pelos 

interesses do capital, sendo essa nova corrente assimilada na manutenção da 

sociedade já configurada.  

Se dentro da própria lógica hegemônica há uma atualização que visa superar 

para manter ou incorporar o que pretende ser diferente, os pensamentos opostos 

elaborados pela educação contra-hegemônica também se atualizam e ficam mais 
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resistentes ao sistema que pretende incorporá-los. Se não fosse assim, não existiriam 

práticas educativas como estas em curso e evolução na atualidade. 

Além das pedagogias contra-hegemônicas supracitadas, existem práticas que 

estão sendo utilizadas na atualidade, com o mesmo objetivo de oferecer uma 

formação de qualidade aos indivíduos e superar, com a inclusão e participação social 

de todos, as desigualdades nos seus mais diversos níveis. 

Com isso, para Freitas (2016, p. 9), a contra-hegemonia enquanto processo de 

avanço social é a revolução intelectual e moral do homem para uma linha política, isto 

é, para um comportamento prático. Neste nível, a visão de conjunto permite enxergar 

a estrutura da realidade em dada situação, ou seja, o resultado da perspectiva contra-

hegemônica tem o seu ápice. 

Por isso, a filosofia da práxis 9enquanto ‘pensamento e prática’ é o ponto chave 

do movimento revolucionário colocado a favor da classe trabalhadora. É a partir desta 

filosofia, a qual objetiva altear o conhecimento das massas, fazendo com que estas 

alcancem uma concepção superior de vida, que será possível alcançar a contra-

hegemonia ou a hegemonia do proletariado, segundo Freitas (2016).  

Por outro lado, os grupos dirigentes, protegidos pela ideologia hegemônica e 

justificados pelo próprio sistema de classes, continuam a disseminar de forma 

organizada e intencional as informações incompletas ou falsas que produzem também 

a alienação e a desestruturação social. 

Dentro do sistema político e econômico no qual estamos inseridos, o 

capitalismo, o racismo, os demais preconceitos, a desordem, a desinformação, a má 

distribuição de renda, o desemprego, a escassez de recursos, bem como uma 

educação limitada para as massas são instrumentos de manutenção dessa realidade 

tão desigual, mas fundamentalmente necessária para os grupos que estão no topo 

social. É assim, com bloqueios e cortes das mais diversas ordens que as elites 

continuam a conduzir a massa populacional, a qual desestruturada, oprimida e 

alienada busca formas de sobrevivência nesse caos planejado, executado e mantido 

para o bem de poucos e o mal de muitos. 

É por isso que se busca a ruptura dessa estrutura social altamente prejudicial 

para a classe operária, a qual injustiçada por quem vive do seu trabalho, precisa de 

                                                           
9           Termo desenvolvido por Gramsci, mas neste trabalho é trazido por Freitas (2016). 
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uma nova orientação oriunda da própria educação, a qual é o processo de formação 

do ser. Obviamente, como já foi dito, a educação não pode resolver todos os 

problemas, mas se é por meio dela que a conformação, a desigualdade e o consenso 

são disseminados, pode ser também por ela que algumas ações contra-hegemônicas, 

as quais tenham como resultado a criticidade, a equidade e a libertação, sejam 

desenvolvidas e tomem lugar nesses espaços sociais. 

De acordo com Sousa Santos (2002, p.74, apud Chiaranda, 2016, p. 7): 

 

O global acontece localmente, é preciso fazer com que o local contra-
hegemônico também aconteça globalmente. Para isso não basta promover a 
pequena escola em grande escola, é preciso permitir criar inteligibilidade 
recíproca entre diferentes lutas locais, aprofundar o que tem em comum, de 
modo a promover o interesse em alianças translocais. 

 

Por esse motivo, há a necessidade de uma reorganização social, trabalhada 

também pela educação para que algumas estruturas sejam repensadas no sentido de 

abarcarem a classe operária e as outras minorias, uma vez que os privilégios, 

benefícios e bens estão associados às elites hegemônicas.  

Contudo, para que isso aconteça, primeiramente é necessário ampliar a contra-

hegemonia, a partir dos locais em que ela é produzida uma vez que na sociedade 

contemporânea a representação dessa perspectiva está também com os grupos 

multiculturais10, entendidos como produtores do intelectual orgânico gramsciano. 

Segundo Vivar y Soler (2017, p. 3): 

 

[...] O intelectual orgânico responsabiliza-se não somente por pensar as 
bases de atuação do socialismo, mas por participar efetivamente em cada 
setor, sempre procurando despertar a consciência coletiva das classes 
oprimidas pelo capitalismo, pois o intelectual orgânico atua internamente ao 
sistema, buscando destituir ideologias em nome de uma nova concepção 
cultural emancipadora das massas.  

 

São esses mesmos grupos dos quais surgem o intelectual orgânico que 

propõem a equidade, a igualdade na diferença como elementos que constituem as 

bases contra-hegemônicas responsáveis pela mudança revolucionária. 

Como essa mudança, para a maioria populacional, está atrelada à educação e 

passa pela escola, é necessário analisar e compreender esta instituição 

                                                           
10             De acordo com Silva (2015, p. 20): os grupos multiculturais são aqueles que se reconhecem enquanto 

incompletos e buscam a completude no diálogo intercultural com outros grupos culturais.  
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estrategicamente situada dentro do sistema capitalista e suas práticas, pois a sua 

influência na manutenção ou mudança das realidades é relevante. De acordo com 

Mészaros (2008, pp.11 e 12): 

 

[...] O processo de exclusão educacional não se dá mais principalmente na 
questão do acesso à escola, mas sim dentro dela, por meio das instituições 
da educação formal. O que está em jogo não é apenas a modificação política 
dos processos educacionais – que praticam e agravam o apartheid social -, 
mas a reprodução da estrutura de valores que contribui para perpetuar uma 
concepção de mundo baseada na sociedade mercantil. 

 

 Dessa maneira, ao perceber a educação nas instituições públicas e privadas, 

observa-se que esta reprodução da estrutura de valores está sempre se renovando. 

Contudo, Mészáros (2008, p.12) defende: 

 

 A existência de práticas educativas que permitam aos docentes e estudantes 
trabalharem as mudanças necessárias para a construção de uma sociedade 
na qual o capital não explore mais o tempo de lazer, pois as classes 
dominantes impõem uma educação para o trabalho alienante, com o objetivo 
de manter o homem dominado.  

 

Por isso, a educação contra-hegemônica, vislumbrada na proposta libertadora, 

por exemplo, teria o objetivo de transformar o estudante trabalhador em um agente 

político, que pensa, age e usa a palavra como instrumento para transformar o mundo. 

Para Mészaros (2008), uma educação para além do capital e sem o foco no mercado 

de trabalho deve estar associada com a luta pela mudança radical do atual modelo 

econômico e político contemporâneo. 

Tendo em vista que as possíveis soluções para estes problemas partem de 

questões profundas, as quais precisam ser realmente compreendidas, tem-se:  

 

A educação institucionalizada, especialmente nos últimos 150 anos, serviu – 
no seu todo – ao propósito de não só fornecer os conhecimentos e o pessoal 
necessário à máquina produtiva em expansão do sistema capital, como 
também gerar e transmitir um quadro de valores que legitima os interesses 
dominantes, como se não pudesse haver nenhuma alternativa à gestão da 
sociedade, seja na forma internalizada” (isto é, pelos indivíduos devidamente 
educados e aceitos) ou através de uma dominação estrutural e um 
subordinação hierárquica e implacavelmente impostas. A própria História 
teve de ser totalmente adulterada, e de fato frequente e grosseiramente 

falsificada para esse propósito. (MÉSZÁROS, 2008, p.35.) 
 

Ou seja, muitas propostas educacionais poderão ser desvirtuadas 

simplesmente por estarem sob a lógica do capitalismo, passando a servir aos seus 

interesses. Por isso, as propostas contra-hegemônicas são urgentes, pois elas 
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apresentam práticas formativas e educativas que não seguem essa lógica alienante 

de mercado, ou seja, elas não propõem uma formação unilateral ou direcionada 

somente para o trabalho, porque seu real objetivo é formação ampla dos indivíduos e 

a transformação do modelo político-econômico-social vigente, pois: 

 

Apenas a mais ampla das concepções de educação nos pode ajudar a 
perseguir o objetivo de uma mudança verdadeiramente radical, 
proporcionando instrumentos de pressão que rompam a lógica mistificadora 
do capital. Essa maneira de abordar o assunto é, de fato, tanto a esperança 
como a garantia de um possível êxito. Em contraste, cair na tentação dos 
reparos institucionais formais – “passo a passo”, como afirma a sabedoria 
reformista desde tempos imemoriais – significa permanecer aprisionado 
dentro do círculo vicioso institucionalmente articulado e protegido dessa 
lógica autocentrada do capital. Essa forma de encarar tanto os problemas em 
si mesmos como as suas soluções “realistas” é cuidadosamente cultivada e 
propagandeada nas nossas sociedades, enquanto a alternativa genuína e de 
alcance amplo e prático é desqualificada aprioristicamente e descartada 
bombasticamente, qualificada como “política de formalidades”. Essa espécie 
de abordagem é incuravelmente elitista mesmo quando se pretende 
democrática. Pois define tanto a educação como a atividade intelectual, da 
maneira mais tacanha possível, como a única forma certa e adequada de 
preservar os padrões civilizados” dos que são designados para “educar” e 
governar, contra a anarquia e a subversão”. Simultaneamente, ela exclui a 
esmagadora maioria da humanidade do âmbito da ação como sujeitos, e 
condena-os, para sempre, a serem apenas considerados como objetos (e 
manipulados no mesmo sentido), em nome da suposta superioridade da elite: 
“meritocrática”, “tecnocrática”, empresarial, ou o que quer que seja. 
(MESZAROS, 2008, pp.48-49). 
 
 

Com isso, é possível compreender como o capital, enquanto modelo instaurado 

pelas elites, é o formato que amplia a distância entre os grupos sociais, entendidos 

como proprietários e não proprietários e justifica melhor toda a organização social, 

hegemonicamente entendida como única realidade possível.  

Em contrapartida, uma proposta educadora contra-hegemônica, isto é, 

desenvolvida nos aspectos da vida humana é o que se entende como proposta 

emancipadora. É desse modo que uma contraconsciência11 pode ser internalizada 

para a posterior transformação. Assim, o papel dos educadores é de fundamental 

importância porque o processo educativo pode e deve ser libertador. 

Desse modo, para Marti (2003 apud Mészaros, 2008, p. 49): “O processo de 

educar deveria ser refeito sob todos os aspectos, do começo ao fim sempre em aberto, 

                                                           
11           Termo utilizado por István Mészáros que diz respeito à outra consciência, desvinculada dos valores 

postos pelo capitalismo. 
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de modo a transformar a formidável prisão” num lugar de emancipação e de realização 

genuína.”  

A necessidade de transformação social, atravessada pela educação se faz 

pertinente para o alcance dos objetivos que integram a sociedade como um todo, pois, 

segundo Mészaros (2008, pp.58 e 59):  

 

Esse é o espírito em que todas as dimensões da educação podem ser 
reunidas. Dessa forma, os princípios orientadores da educação formal devem 
ser desatados do seu tegumento da lógica do capital, de imposição de 
conformidade, e em vez disso mover-se em direção a um intercâmbio ativo e 
efetivo com práticas educacionais mais abrangentes. Eles (os princípios) 
precisam muito um do outro. Sem um progressivo e consciente intercâmbio 
com processos de educação abrangentes como “a nossa própria vida”, a 
educação formal não pode realizar as suas muito necessárias aspirações 
emancipadoras. 
 
 

Destarte, uma educação omnilateral, segundo Marx e Engels (2011) como 

aquela que vai formar as novas gerações para as mudanças é evidentemente uma 

necessidade, uma vez que a educação unilateral gera cada vez mais material humano 

excedente, fomentando, assim, a desigualdade social e o desemprego. 

Como exemplo, um fato histórico que referencia e ilustra a situação de 

submissão ao sistema é o surgimento da função de técnico industrial12 como produto 

real do capitalismo. A sua origem está diretamente ligada às necessidades do trabalho 

fundado neste modo de produção. Segundo Machado (1989, p.143): “Essas 

necessidades correspondem às exigências técnicas, mas principalmente político-

ideológicas, como parte integrante do processo mais geral de controle sobre a classe 

operária”. 

Obviamente, a escola técnica é um produto do capitalismo, pois foi sendo 

criada a partir das exigências do desenvolvimento industrial capitalista. Com isso, uma 

série de funções trabalhistas hierarquizadas foram geradas, sem que ficassem claros 

os critérios das suas existências, sobretudo para os operários, numa espécie 

solicitação escusa do capital. Nesta situação de várias funções, a escolaridade é o 

critério em que se baseia o nivelamento do trabalho, bem como os privilégios 

vinculados a cada cargo. 

                                                           
12    Cargo de trabalho evidenciado na obra ‘Educação e divisão social do trabalho: contribuição para 

o estudo do ensino técnico industrial brasileiro’, de Lucília Regina de Souza Machado, 1989.  
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 Enquanto instituição formadora, a escola técnica colabora para a reprodução 

da divisão do trabalho gerada na empresa, sendo o próprio ensino profissional dividido 

em níveis, intenções, disciplinas, proporcionalidade entre cultura geral e técnica para 

justificar as exigências do capital, conforme observado também no locus da pesquisa, 

por meio da análise da ementa do componente curricular Português Instrumental, no 

curso Técnico em Administração, documento entendido como hegemônico, conforme 

o apêndice G. 

Atualmente, pode-se associar facilmente o CEEPLTLPC às antigas escolas 

técnicas industriais, uma vez que ambas instituições têm função prioritária de 

formação para o trabalho objetivo, baseiam-se na mesma ideologia político-

econômica, reforçam a hierarquização social, o foco no mercado de trabalho e não 

proporcionam uma outra possibilidade de concepção de sociedade. De acordo com 

Machado (1989, p.144): 

 

A escola técnica industrial funciona tanto como uma instituição que ensina os 
futuros técnicos a exercer o papel de controle e dominação sobre os 
operários, mas também como uma instituição que ensina a estes técnicos a 
serem, também eles, dominados. Para isso, todo um ritual e uma organização 
hierárquica e extremamente rígidos são necessários: disciplina rigorosa, 
autoritarismo, carga horária pesada, exames frequentes, desprezo pela 
discussão a respeito dos fins das técnicas que são aprendidas, ausência de 
espírito crítico, etc. A escola técnica industrial é estruturada para socializar o 
indivíduo para o desempenho do papel que a empresa lhe reserva. 
 

 

  Parte desta realidade permanece até hoje no CEEPLTPLC, que é o foco da 

pesquisa, evidenciando semelhanças com estrutura das escolas profissionais antigas, 

os seus objetivos, bem como sua função de reproduzir o modelo social e sua 

organização. 

Diante disso, as contribuições no sentido da contra-hegemonia são de 

fundamental importância para a percepção da realidade e de como a educação 

enquanto processo formativo e equitativo deve ser. Se por um lado, é difícil modificar 

de imediato o sistema engessado pelo capitalismo e as práticas educativas vinculadas 

a ele, por outro lado, é possível compreender as engrenagens deste mecanismo de 

manutenção para a posterior ação de mudança. 
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Com isso, numa espécie de retorno a acontecimentos importantes, faz-se 

necessário também trazer a teoria do capital humano13, conforme Frigotto (2003), 

como contributo para configuração desta realidade na área de educação, pois 

elaborada no cerne das teorias do desenvolvimento nos grandes centros do 

capitalismo monopolista, esta teoria se alastrou e foi assimilada pelos países 

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, fazendo proselitismo na América Latina. 

Basicamente, a teoria do capital humano consiste em investir na formação do ser 

humano visando um benefício futuro.  O grande problema é que sua influência 

enquanto teoria aplicada à educação baseada no economicismo trouxe a 

desestruturação da escola pública, a ideia de educação enquanto negócio, o reforço 

do dualismo entre classes sociais, o tecnicismo e a fragmentação dos conhecimentos.  

Na verdade, esses efeitos ainda são correntes na educação ordinária e na 

Profissional e Tecnológica até os dias de hoje. Obviamente, o que se vê como 

problemas atuais foram construídos ou mal resolvidos há muito tempo, mas perduram 

no quadro da educação brasileira como estratégia de manutenção e dominação. 

Além disso, como a hegemonia enquanto concepção está assimilada pela 

maioria da sociedade, ela se manifesta de forma onipresente em todos os lugares, 

pois sabe-se que até as organizações que deveriam defender os direitos humanos, 

como, por exemplo, a ONU e a UNESCO têm participação na configuração atual, 

sendo entidades utilizadas para reforçar a divisão social do trabalho, principalmente 

no que diz respeito aos países em desenvolvimento, conforme Neves e Pronko (2008). 

Diante dessas realidades ainda existentes na educação, é preciso propor 

articulações que objetivem a libertação do ser humano. Ao evidenciar e ratificar o 

dualismo histórico, bem como a subutilização da escola pelo capitalismo enquanto 

processos de controle e dominação faz-se necessário ressaltar a proposta da 

omnilateralidade trazida por Marx e Engels (2011) para se pensar de modo prático na 

formação educacional favorável à classe dos trabalhadores, no sentido de realizar as 

mudanças fundamentais para a nova configuração social. 

No que diz respeito à formação humana, tendo como contexto e recorte a 

educação brasileira, sobretudo no CEEPLTLPC, ao  observar o direcionamento no 

qual está sendo desenvolvido o ensino e o aprendizado, é preciso compreender de 

                                                           
13           Conceituação exemplificada por Frigotto, na obra Educação e crise do capitalismo real, de 

2003.  



43 

 

fato a ideia da omnilateralidade, expressa por Marx e Engels (2011) enquanto prática 

social, a qual precisa ser desenvolvida na teoria e na prática, para que se tenha um 

espaço de atuação efetiva nas diversas instituições escolares. Como as práticas 

contra-hegemônicas  carregam consigo a proposta de formação ampla ou completa 

dos indivíduos, pois se não fosse assim, não seriam entendidas como tal, apesar da 

hegemonia e do controle social ainda em vigência, os estudos acadêmicos, as 

pesquisas, bem como novas propostas e práticas educativas surgem como a 

percepção de que existe algo desconexo e incômodo na educação e na sociedade.  

A exacerbação das desigualdades sociais, as crises políticas e econômicas, as 

informações e conhecimentos desenvolvidos e/ou publicados pelas mídias, os 

espaços conquistados de visibilidade, manifestações e exigências das minorias são 

acontecimentos que estão sendo vistos e utilizados por diversos indivíduos dos mais 

variados grupos sociais como denúncia, o que, de certa forma, abala o consenso e a 

conformação em que se baseia a hegemonia para a permanência do “status quo”. 

Por isso, existem atualmente muitos questionamentos sobre a educação dos 

grupos discriminados, conforme Conceição (2019, p. 10): 

 

Constata-se a partir das análises construídas que o acesso à educação para 
a população negra tem sido negligenciado com outorga do Estado, que diante 
da discriminação herdada da escravidão e do racismo perpetuado pela 
sociedade não buscou estratégias para reparar as desigualdades acabando 
por aprofundá-las[...] 
 

Com isso, a proposta de uma educação omnilateral já está sendo entendida 

por muitos estudiosos como uma das possíveis soluções para a diminuição de alguns 

problemas gerados socialmente pela hegemonia, representada pela aplicação das 

práticas unilaterais para as minorias sociais. Pelo menos no locus da pesquisa os 

docentes já entendem essa necessidade, apesar de a Secretaria de Educação da 

Bahia, órgão regulador do Estado na área da educação, ainda propor as modalidades 

de ensino baseadas no sistema de classes sociais. 

Desse modo, os trabalhos e pesquisas na área da educação contra-

hegemônica, bem como a ação docente pensada para a mudança podem produzir 

resultados, fora e dentro do ambiente escolar, isto é, uma série de planejamentos e 

práticas educativas contra-hegemônicas, como as que já existem, de acordo com os 

exemplos de pedagogias e práticas dadas no início deste capítulo. Por outro lado, os 

grupos sociais representados pelos pesquisadores, professores e estudantes devem 
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exigir não só uma escola de qualidade, mas uma escola na qual as diferenças de 

classe, de raça, de gênero, entre outras, não existam. 

Inicialmente, pode-se pensar em como educar numa sociedade de classes com 

uma educação que não leva em conta esse sistema de segregação social. 

Obviamente, o não reforço ideológico dessa concepção é o próprio entendimento e o 

primeiro passo para que se compreenda que é possível viver sem ela, ou seja, educar 

os indivíduos para que eles possam ser tudo o que quiserem, que não devem somente 

pensar como pensam ou agir como agem. Esta atitude docente é contra-hegemônica 

porque amplia as possibilidades para os estudantes, ou seja, incentiva a busca pela 

melhoria, pelo aprendizado, pelas mudanças necessárias.  

De acordo com Martins (2017), se Antonio Gramsci entendia a Escola Unitária14 

para todos e todas no seu país e dentro do seu contexto como uma necessidade para 

a equalização social, e nós a reconhecemos como concepção positiva que pode ser 

aproveitada para algumas mudanças no nosso contexto, precisamos exigi-la dos 

governantes e órgãos, mas, antes de tudo, precisamos construi-la a partir do que 

temos: ideias, concepções, planejamentos e práticas que a convoquem enquanto 

reguladora dos nossos ideais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14             Ideia desenvolvida Por Gramsci, mas trazida neste trabalho por Ramos (2005), Marx e Engels (2011) e 

Martins (2017), a qual consiste numa instituição escolar que forma todos os indivíduos de forma múltipla e 

equalizada.  
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2.4 CONTRA-HEGEMÔNIA E A PROPOSTA OMNILATERAL DE ENSINO 

 

Propõe-se neste tópico a valorização e a ampliação das práticas educativas na 

perspectiva contra-hegemônica (SAVIANI, 2008), tendo em vista a omnilateralidade 

(MARX e ENGELS, 2011) como viés de formação humana, pois esta representa a 

proposta que culmina na mudança do paradigma educacional e social. 

Como apêndice da hegemonia dominante, a educação hegemônica, bem como 

suas práticas, funcionam no sentido de submeter a maioria da população ao seu 

controle, ou seja, a classe trabalhadora/operária à condição de subalternidade social, 

uma vez que a formação direcionada a este grupo é unilateral, ou seja, limitada, 

conforme Valezzi e Cox (2011).  

Contudo, faz-se necessário pensar em ações que possam gradativamente 

extinguir este controle social exercido também por meio da educação, a qual funciona 

como ferramenta de manutenção, pois no processo de ensino ocorre a inculcação do 

conformismo justificado pela ideia de meritocracia e competição entre os indivíduos. 

Além disso, as práticas  hegemônicas reforçam estereótipos e implantam o consenso, 

como uma espécie de acordo subentendido entre as classes, segundo Schlesener 

(2013, p.6). 

Se historicamente existem grupos que se beneficiam do trabalho e da produção 

de outras coletividades, oferecendo menos que o suficiente, nos diversos aspectos, 

somente para a sobrevivência e subserviência das comunidades dominadas, 

atualmente com a exacerbação do capitalismo e das suas consequências tornam-se 

mais evidentes as desigualdades políticas, econômicas e sociais.  

Um exemplo desta situação, segundo Conceição (2019, p.3): 

 

A literatura historiográfica recente tem evidenciado que, desde o século XX, 
a Educação Profissional foi uma das alternativas de acesso da população 
negra à escolarização para tentar se inserir na sociedade capitalista. Primeiro 
por que esta se constituiu, inicialmente, numa modalidade de educação 
voltada para os mais pobres (numa perspectiva assistencialista) e segundo 
por estar associada à formação profissional, o que possibilitaria uma 
expectativa, mito da empregabilidade no âmbito de uma sociedade 
capitalista. 
 

As palavras da autora supracitada evidenciam o que pudemos observar ao 

fazer a pesquisa no CEEPLTLPC: a maioria dos estudantes é negra. Ou seja, tem-se 

a Educação Profissional direcionada aos grupos discriminados e menos favorecidos 
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socialmente. Em complemento a essa diferenciação relacionada ao povo negro, 

constatou-se também que a maioria dos docentes da instituição pesquisada são 

brancos.  

Com isso, faz-se pertinente compreender o questionamento da professora de 

Sociologia Marcilene Garcia, participante do Produto Educacional ‘Relatos da 

Docência: nos caminhos da contra-hegemonia, conforme o apêndice A. Ela observa 

que na Bahia, estado com maior população negra no Brasil, se vê poucos professores 

negros no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). Essa 

situação confirma o racismo enquanto estratégia de exclusão que separa grupos e 

indivíduos e os direciona a tais cargos e posições sociais, estando presente também 

nos ambientes escolares, uma vez que para a formação de mão de obra exigida pelo 

capital existe um grande contingente de negros, mas nos cargos de docência no 

CEEPLTLPC e no IFBA não se observa essa mesma quantidade de pessoas negras. 

Em consequência dessas constatações, surge o pensamento sobre quais são os 

lugares reservados aos estudantes e professores negros. 

Ainda em relação às formas de opressão sofridas pelos grupos desfavorecidos 

socialmente, existem fatores como o desequilíbrio representado pelo aumento da 

violência e da criminalidade, o baixo IDEB na escola pública, a escassez e a 

terceirização dos empregos, a má distribuição de renda, o descaso com a saúde e a 

segurança das grandes populações, que  mostram a indiferença dos governantes e 

das elites em relação ao bem-estar da classe trabalhadora, a qual é a mantenedora 

da sociedade no sentido trabalhar e produzir os bens sociais.  

Por outro lado, na esteira da contra-hegemonia, entende-se que a classe 

trabalhadora precisa ter os seus direitos atendidos, ter o poder de influência nas 

decisões políticas e econômicas, bem como o acesso aos bens que ela mesma produz 

e ainda não usufrui de forma satisfatória.  

Pensar nessas ações é uma questão de reparação e ajuste, tendo em vista a 

precarização da educação direcionada às classes trabalhadoras (grupos 

desfavorecidos socialmente), bem como a concepção instrumental de dois 

componentes curriculares do curso citado na instituição pesquisada, conforme as 

respostas do apêndice D sobre o ensino de LP nesta instituição e a ementa do curso 

no apêndice F.  

Em relação a essas mesmas respostas, observa-se que os docentes buscam 

fazer um trabalho condizente com a proposta aqui defendida, no entanto, as ementas 
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do curso Técnico em Administração e do componente curricular Português 

Instrumental, conforme apêndices F e G, evidenciam um roteiro limitado de estudo e 

aprendizado. Assim, ao percorrer o próprio site da Secretaria de Educação do Estado 

da Bahia e seguir o caminho: escolas > educação profissional > orientações 

pedagógicas > ementas dos cursos > gestão e negócios, constata-se essa informação 

com a ementa do Curso Técnico em Administração, elaborado pela Diretoria de 

Estudos e Pesquisas da Educação Profissional, enquanto seção da Superintendência 

de Desenvolvimento da Educação Profissional da Secretaria da Educação do Estado 

da Bahia (SUPROF).  

No CEEPLTLPC, o curso Técnico em Administração, vinculado à educação 

profissional técnica de nível médio, está inserido na Educação Profissional Integrada 

(EPI), que segundo a Legislação Básica da Educação Profissional do Estado da 

Bahia, se dá de forma integrada ao Ensino Médio.  

Assim, de acordo com o (inciso I do § 1º do Artigo 4º) a forma integrada é:  
 

“oferecida somente a quem já tenha concluído o Ensino Fundamental, sendo 
o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional 
técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, contando com 
matrícula única para cada aluno”. A instituição de ensino, porém, deverá, 
“ampliar a carga horária total do curso, a fim de assegurar, simultaneamente, 
o cumprimento das finalidades estabelecidas para a formação geral e as 
condições de preparação para o exercício de profissões técnicas.” (BAHIA, 
2010, p. 60) 
 
 

 
 Esse macroplanejamento vertical que parte do órgão regulador da educação 

estadual e se assenta na instituição escolar está diretamente vinculado às ideias 

hegemônicas, bem como aos interesses do capital, uma vez que os docentes do 

componente curricular já ressaltaram a carga horária mínima relacionada ao 

Português Instrumental de duas horas semanais, além de evidenciarem o caráter 

estritamente profissional deste componente curricular enquanto preparação para o 

mercado de trabalho, conforme apêndice D. 

De acordo com a Legislação Básica da Educação Profissional da Bahia, o curso 

integrado deve trabalhar simultaneamente os conhecimentos técnicos e do Ensino 

Médio, mas o Português Instrumental do curso Técnico em Administração evidencia 
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outra realidade, uma vez que segundo o Decreto nº 5.154/ 200415: “não se pode, 

portanto, organizar esse curso integrado com duas partes distintas, a primeira 

concentrando a formação do Ensino Médio e a segunda, de um ano ou mais, com a 

formação de técnico.” (BAHIA, 2010, p. 61). 

Ao observar as ementas do curso Técnico em Administração e do Português 

Instrumental, percebe-se que apenas uma parte da formação está sendo executada 

por vez.  

Desse modo, ainda de acordo com a Legislação:  

 

É importante deixar claro que, na adoção da forma integrada, o 
estabelecimento de ensino não estará ofertando dois cursos à sua clientela. 
Trata-se de um único curso, com projeto pedagógico único, com proposta 
curricular única e com matrícula única. (BAHIA, 2010, p. 61). 

 
 

 No que diz respeito ao estudante formando: 
 
 

Para a obtenção do diploma de Técnico de nível médio, nos termos do 
parágrafo único do Artigo 7º do Decreto nº 5.154/2004, “o aluno deverá 
concluir os seus estudos de Educação Profissional Técnica de nível médio e 
do Ensino Médio”. Paralelamente, na forma integrada, para obter seu 
certificado de conclusão do Ensino Médio, o aluno deverá concluir 
simultaneamente a habilitação técnica de nível médio. Como se trata de um 
curso único, realizado de forma integrada e interdependente, não será 
possível concluir o Ensino Médio de forma independente da conclusão do 
ensino técnico de nível médio e, muito menos, o inverso. Não são dois cursos 
em um, com certificações independentes. Trata-se de um único curso, 
cumprindo duas finalidades complementares, de forma simultânea e 
integrada, nos termos do projeto pedagógico da escola que decidir oferecer 
essa forma de profissionalização a seus alunos, garantindo que todos os 
componentes curriculares referentes às duas finalidades complementares 
sejam oferecidos, simultaneamente, desde o início até a conclusão do curso. 
(BAHIA, 2010, p. 62). 
 
 

Com isso, observa-se que não há uma correspondência satisfatória entre as 
ementas do componente curricular Português Instrumental e do Curso Técnico em 
Administração em relação à própria Legislação Básica da Educação Profissional da 
Bahia, pois:  

 
 

Acontece que esse curso integrado entre Ensino Médio e Educação 
Profissional técnica de nível médio não pode e nem deve ser entendido como 
um curso que represente a somatória de dois cursos distintos, embora 
complementares, que possam ser desenvolvidos de forma bipolar, com uma 
parte de educação geral e outra de Educação Profissional. Essa foi a lógica 

                                                           
15                Este decreto trouxe orientações para a organização da Educação Profissional. No que diz respeito à 

educação técnica de nível médio, o citado decreto prevê a forma de organização integrada ao Ensino Médio. 
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da revogada Lei 5.692/71. Essa não é a lógica da atual LDB, a Lei 9.394/96, 
nem do Decreto 5.154/2004, que rejeitam essa dicotomia entre teoria e 
prática, entre conhecimentos e suas aplicações. O curso de Educação 
Profissional Técnica de nível médio realizado na forma integrada com o 
Ensino Médio deve ser considerado como um curso único desde a sua 
concepção plenamente integrada e ser desenvolvido como tal, desde o 
primeiro dia de aula até o último. Todos os seus componentes curriculares 
devem receber tratamento integrado, nos termos do projeto pedagógico da 
instituição de ensino. (BAHIA, 2010, p. 63). 
 

 
De acordo com o supracitado e em confronto com a proposta deste trabalho, a 

existência do Português Instrumental é questionável, pois este componente é 

concebido e trabalhado pelo viés unilateral, não recebendo, consequentemente, 

tratamento integrado.  

Contudo, em meio a essas dificuldades que são postas pelo próprio sistema de 

ensino e suas contradições, faz-se necessário, por outro lado, conceber possíveis 

mudanças na área educacional, social e convocar as pedagogias e práticas contra-

hegemônicas, no dia a dia do ensino e da aprendizagem, com docentes e estudantes, 

pois elas são aquelas que buscam orientar a educação, tendo em vista a 

transformação da sociedade, posicionando-se contra a ordem existente, ou seja, 

correspondendo aos interesses dominados e buscando transformar a norma vigente. 

Esta convocação diz respeito à compreensão e à valorização do que se pode 

alterar no panorama atual, o qual favorece apenas uma pequena parcela da 

população, que são as elites dominantes, as quais influenciam na educação e 

formação das massas para a manutenção do “status quo”. Desse modo, o papel do 

docente é fundamental para, com sua liberdade e entendimento, suplantar o que está 

hegemonicamente planejado e trabalhar contra-hegemônica e omnilateralmente com 

os estudantes, conforme descrito em algumas respostas dos docentes, no apêncide 

D.  

De acordo com Saviani (2008), as pedagogias socialista, libertária, comunista, 

libertadora, histórico-crítica são as concepções que podem fazer a diferença neste 

contexto engessado da educação brasileira, ou seja, a partir da compreensão delas e 

de uma ação engajada é que as mudanças podem ser elaboradas e gradativamente 

aplicadas. 

Contudo, no que diz respeito à educação pública e à privada nas instituições 

escolares, ambas sofrem a influência hegemônica, sendo ponto de conflito a dúvida 

de como começar a mudança a partir delas ou por elas.  
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Segundo Marx e Engels (2011), em relação ao contexto político e social em que 

viviam, o trabalho de mudança a partir dos órgãos escolares imantados pela 

hegemonia poderia ser pensado a partir da ideia de que a educação não deve estar 

limitada aos interesses do capital, figurados na formação para o trabalho na indústria. 

Ou seja, uma instrução/educação com esses objetivos só pode limitar e excluir uma 

série de indivíduos da sociedade.  

Meszáros (2008) cultiva o mesmo pensamento dos filósofos supracitados 

quando afirma ser necessária uma educação para além do capital, isto é, uma 

educação não restrita aos interesses do Capitalismo, uma vez que isso seria reduzir 

a educação a mera ferramenta de exploração, exclusão e controle social.  

Em concordância com os pensamentos de Marx e Engels e Meszáros, o 

professor de Sociologia Jaldinei Gonçalves, participante do nosso Produto 

Educacional, apêndice A, afirma que a educação não deve estar orientada somente 

ou principalmente para a formação do trabalhador, uma vez que deve formar um 

cidadão pensante.  

Com isso, o problema em si não seria a formação para o trabalho, mas a 

predominância desta concepção, sobretudo para os indivíduos das classes menos 

favorecidas, tendo em vista as outras necessidades humanas.  

No paralelo com a educação brasileira contemporânea em Salvador-BA, os 

Centro Estaduais de Educação Profissional (CEEP) devem ter a formação para o 

trabalho integrada à formação para a vida acadêmica e humana em todos os seus 

cursos, de um modo geral, planejando interdisciplinarmente, priorizando todos os 

componentes curriculares e conhecimentos, sejam eles vinculados ao trabalho, ao 

ensino superior e à vida humana nos seus outros aspectos, de acordo com Ramos 

(2007).  

Junto a isso, as produções acadêmicas, bem como pesquisas e demais 

estudos que objetivam a transformação social tendo a educação como instrumento, 

precisam ganhar visibilidade e amplitude política e social para que as práticas 

educacionais contra-hegemônicas sejam conhecidas e reconhecidas como 

fundamentais para o processo de mudança necessário ao equilíbrio social, nos seus 

mais variados aspectos.  

A produção e disseminação destes trabalhos e dos seus resultados junto ao 

público trabalhador, aos estudantes e à população em geral, por meio de intervenções 

e eventos na escola pública ou fora dela, de reivindicações junto aos órgãos 
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governamentais, bem como a elaboração de políticas públicas para a educação 

pública, são pertinentes para o entendimento de que a mudança é necessária e 

fundamental para o reequilíbrio entre os grupos sociais.  

 Assim, os acadêmicos e professores têm um papel significativo nessa 

divulgação e aplicação das práticas educacionais contra-hegemônicas e com o viés 

omnilateral, trabalhando com os estudantes todas as práticas e saberes que 

proporcionam o autoconhecimento, o amadurecimento pessoal e intelectual, a 

criticidade enquanto postura social. Em consequência do que se busca, deve-se exigir 

junto aos órgãos competentes as formações docentes relativas ao que se pretende, 

bem como uma estrutura escolar adequada para essa mudança. Caso isso não seja 

oferecido, cabe aos pesquisadores e professores contra-hegemônicos esse trabalho 

de implantação de uma educação que contemple os estudantes na sua inteireza. 

Entende-se que muitos conhecimentos não são compartilhados e produzidos 

com os grupos menos favorecidos, mas a ação de transformação passa também pela 

mudança de postura do acadêmico e do professor enquanto possíveis colaboradores 

e porta-vozes das populações trabalhadoras. Se existem docentes hegemônicos, 

também há docentes contra-hegemônicos, e é com estes últimos que o trabalho 

seguirá, com a formação de intelectuais, os quais assumirão a função de lutar pelo 

equilíbrio social, não só por entenderem que é o melhor a fazer, mas também por 

terem sofrido com este desequilíbrio.  

Sendo assim, em relação ao ensino do componente curricular língua 

portuguesa, é necessário propor como será o seu ensino dentro da proposta contra-

hegemônica e omnilateral, no trabalho com os seus eixos, aspectos, partindo do texto, 

enquanto elemento intrínseco ao ensino e aprendizado da língua vernácula, conforme 

Bernardo (2013). 

No que diz respeito ao eixo da leitura, percebe-se a sua pertinência não só na 

comunicação entre autor e receptor, mas, sobretudo, na construção dos sentidos que 

o texto pode ter a partir da interação entre indivíduo e o próprio texto, pois segundo 

Koch 1997, apud Rolim, 2000 p. 124: “A língua é um meio de interação social e o texto 

é tido como materialidade linguística, em que os sentidos que pode articular não estão 

nele, mas são construídos a partir dele, na interação social.”  
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Ou seja, a leitura e a interpretação textual devem ser atividades frequentes na 

formação dos indivíduos, pois o texto falado, escrito, imagético ou multissemiótico16 

não está completo antes de ser lido ou ouvido pelo receptor, uma vez que esse último, 

com seus conhecimentos e potencialidades dará sentido aos textos compartilhados 

nas interações sociais. Por isso, o processo de leitura é tão importante para o 

conhecimento do indivíduo, pois possibilita a ele (a) uma série de operações 

cognitivas, como rememorações, associações, deduções, ampliações de sentido, 

entre outras realizações que desembocarão numa maior capacidade reflexiva e crítica 

diante das realidades que se apresentarem. 

No que tange ao eixo da escrita, com o uso dos diversos textos tem-se a 

possibilidade de ampliação do saber. No que diz respeito ao texto literário, de acordo 

com as orientações da BNCC, Brasil (2017, p. 502):  

 

O exercício literário inclui também a função de produzir certos níveis de 
reconhecimento, empatia e solidariedade e envolve reinventar, questionar e 
descobrir-se. Sendo assim, ele é uma função importante em termos de 
elaboração da subjetividade e das inter-relações pessoais. Nesse sentido, o 
desenvolvimento de textos construídos esteticamente – no âmbito dos mais 
diferentes gêneros – pode propiciar a exploração de emoções, sentimentos e 
ideias que não encontram lugar em outros gêneros não literários (e que, por 

isso, devem ser explorados). 
 

Por isso, o uso dos diversos tipos textuais é pertinente para a formação ampla 

do individuo. Na lida com os textos enquanto formas socialmente desenvolvidas e 

compartilhadas, os estudantes conhecem ou reconhecem sua estrutura e função, 

apreendendo-os enquanto instrumentos das relações sociais na compreensão da sua 

função sócio-discursiva. A partir disso, a própria leitura e o estudo textual diverso 

formarão um cabedal, para que, em seguida, o discente possa produzi-lo, reproduzi-

lo e até modificá-lo de acordo com as propostas de estudo e seus interesses 

particulares.  

Desse modo, entende-se que a escrita de textos, não somente os voltados para 

o trabalho, como costuma acontecer em alguns centros de formação profissional, será 

uma atividade importante, pois os conhecimentos acerca da etimologia, da 

interpretação, da coerência e coesão, da pontuação, da sintaxe, da semântica, da 

                                                           
16 Texto que reúne palavras, imagens, fotos, artes gráficas, sons, links, artes e desenhos, 

proporcionando modos diferenciados de leitura, pois carrega diversos elementos portadores de sentido, 

conforme Vieira (2012). 
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ortografia, da intertextualidade, entre outros, serão observados e trabalhados no 

processo de reconstrução textual, de acordo com a proposta a ser desenvolvida, uma 

vez que podemos ter a adequação ou fusão de textos como atividades de reescrita ou 

retextualização. 

Além disso, devem-se considerar os textos produzidos nos ambientes virtuais 

e também incentivar a produção destes nos mais variados espaços oferecidos pela 

Internet, tendo em vista essa realidade inegável. Desse modo, as atividades de 

escrita, nesse nível, também trabalharão a capacidade de exercitar uma forma de 

escrita específica, como, por exemplo, um fórum de discussões.  

Com isso, o eixo da escrita é importante no desenvolvimento desse indivíduo 

mais consciente e crítico que se pretende formar na Educação Profissional e 

Tecnológica, porque no reconhecimento, na reprodução e reformulação dos diversos 

textos ocorre a ampliação de conhecimentos muitas vezes não trabalhados, quando 

não existe a preocupação necessária com a escrita. 

Ao abordar o eixo dos aspectos gramaticais, pensa-se em trazer o ensino 

partindo da gramática internalizada dos indivíduos enquanto atributo individual, ou 

seja, “regras que o falante domina”, de acordo com Possenti (2008, pp. 64-6 apud 

Souza, 2012, p. 5). Ou seja, primeiramente entende-se a necessidade de trabalhar 

com o que os estudantes sabem e praticam no seu processo comunicativo, para 

depois propor os estudos com as variantes diversas, partindo das informais para as 

formais, pois para os diversos papéis e momentos sociais será necessário que os 

estudantes compreendam e apliquem as diversas variantes da língua. 

Em relação ao eixo da oralidade, é preciso considerar a sua necessidade e 

importância na formação dos estudantes, uma vez que, de modo geral, os discentes 

são avaliados somente pela que escrevem, havendo, dessa maneira, uma lacuna no 

estudo e prática da língua portuguesa oralizada, conforme Milanez, 1993 apud Lima, 

2011,p.5): 

 

[...] no sistema de ensino tradicional, os cursos de língua materna deixam 
muito a desejar no que diz respeito à preparação do aluno para um 
desempenho comunicativo eficaz em sociedade. Dentre as inúmeras falhas 
apontadas nesse sentido pelos linguistas interessa-nos uma em especial, que 
é o fato de esse mesmo ensino privilegiar a língua escrita em detrimento da 
oral. Esta, além de desconsiderada como variedade da língua (desprezam-
se os registros orais na descrição do idioma), é desconsiderada, na escola, 
também como instrumento de comunicação, uma vez que o aluno é avaliado 
exclusivamente pelo que escreve, não pelo que fala, como se a escrita fosse 
o único veículo de comunicação entre os homens.  
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 Ou seja, em muitos casos a prática docente nas diversas instituições 

escolares ainda segue o viés hegemônico e tradicional de ensino, relegando a 

oralidade das práticas de estudo e aprendizado escolar, limitando, dessa forma, o 

conhecimento que deve ser elaborado e expresso também pelo viés da verbalização.   

 Com isso, faz-se necessário também um olhar cuidadoso para a oralidade no 

ensino de língua portuguesa na Educação Profissional e Tecnológica, pois se ela não 

vem sendo trabalhada na sala de aula, isso se deve a alguma brecha na formação 

docente ou ao próprio currículo formativo dos estudantes, tendo em vista a hegemonia 

da concepção instrumental no ensino de língua portuguesa, conforme Valezzi e Cox 

(2011), bem como a ideia de que a escola não é lugar de ensinar a oralidade, pois o 

indivíduo aprende a falar no contato familiar. 

Desse modo, o trabalho com o letramento literário pode ser um caminho para 

desenvolver esse potencial da oralidade nos estudantes, uma vez que a leitura e 

interpretação das obras possibilitarão atividades que desembocam na verbalização 

do indivíduo. Zappone (2008) afirma que são práticas de letramento literário todas 

aquelas que usam a escrita literária, tendo o traço de ficcionalidade como sua 

categoria mais importante. “Assim, constituem práticas de letramento literário a 

audiência de novelas, séries, filmes televisivos, o próprio cinema, em alguns casos a 

Internet, a contação de histórias populares, de anedotas, etc”, (Zappone, 2008, apud 

Santos e Yamakawa, 2017, p. 2). 

No que diz respeito aos estudos gramaticais na língua portuguesa, por 

exemplo, existem muitas divergências entre os estudiosos acerca da forma e dos 

conteúdos a serem trabalhados, bem como sobre a concepção de língua a ser 

desenvolvida.  De acordo com os PCN (2000):  

 

O estudo gramatical aparece nos planos curriculares de Português, desde as 
séries iniciais, sem que os alunos, até as séries finais do Ensino Médio 
dominem a nomenclatura. Estaria a falha nos alunos? Será que a gramática 
que se ensina faz sentido para aqueles que sabem gramática porque são 
falantes nativos? A confusão entre norma e gramaticalidade é o grande 
problema da gramática ensinada pela escola. O que deveria ser um exercício 
para o falar/escrever/ler melhor se transforma em uma camisa de força 
incompreensível. 
 
  

Dentro dos estudos gramaticais, o ensino de regras e padrões é também uma 

forma de estudo, mas não pode ser a única. É justamente neste ponto da questão que 
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se insere a concepção de ensino unilateral ou omnilateral. Segundo Marx e Engels 

(2011), o ensino precisa ser ampliado no sentido de contemplar as todas as 

necessidades do estudante. 

No que tange aos estudos literários, a concepção docente acerca da língua 

deve ser também a mais abrangente possível para que não se cometa o erro da 

seleção reduzida ou tendenciosa de livros, textos, temáticas e autores.  

Reconhecendo a importância intelectual, social, profissional, artística e estética 

da literatura na formação dos indivíduos, sejam eles futuros leitores e escritores ou 

não, os variados caminhos pelos quais os estudos literários desenvolvem-se devem 

ser considerados como possibilidades de aprimoramento e crescimento individual e 

coletivo. Por isso, o trabalho com a literatura deve abranger as obras clássicas, 

contemporâneas, elitistas, marginais, militantes, entre outras, nos seus diversos tipos: 

poema, conto, crônica, novela, romance, canto, cordel, etc., possibilitando aos 

estudantes uma concepção global ou mais ampliada possível do que foi escrito e 

falado e do que se escreve e se fala nos diversos cantos do mundo.  

De acordo com a BNCC (2017, p. 505): 

 

 No campo artístico-literário, buscam-se a ampliação do contato e a análise 
mais fundamentada de manifestações culturais e artísticas em geral. Está em 
jogo a continuidade da formação do leitor literário e do desenvolvimento da 
fruição. A análise contextualizada de produções artísticas e dos textos 
literários, com destaque para os clássicos, intensifica-se no Ensino Médio. 
Gêneros e formas diversas de produções vinculadas à apreciação de obras 
artísticas e produções culturais (resenhas, vlogs e podcasts literários, 
culturais etc.) ou a formas de apropriação do texto literário, de produções 
cinematográficas e teatrais e de outras manifestações artísticas (remidiações, 
paródias, estilizações, videominutos, fanfics etc.) continuam a ser 
considerados associados a habilidades técnicas e estéticas mais refinadas.  

 

Trabalhar com obras de outras culturais, bem como da própria cultura é 

oportunidade de crescimento e deve ser considerado como objetivo a ser alcançado 

nos estudos. Além disso, é preciso trabalhar com os textos informativos, profissionais, 

narrativos, descritivos, dissertativos, expositivos e injuntivos, entre outros, como forma 

de contemplar os estudantes e suas futuras escolhas acadêmicas, profissionais e 

pessoais, sejam eles pelos caminhos que forem.  

Em relação à produção textual, existe o desafio de formar estudantes capazes 

de construir o seu texto, seja ele qual for de forma organizada, coesa, coerente e 

inteligível, partindo obviamente da leitura e organização de diversos textos e do 

exercício prático desses mesmos textos. 
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A questão da produção textual, principalmente a escrita, é um dos grandes 

problemas da educação no Brasil por conta do ensino corrido e superficial, voltado 

para a formação de mão de obra que não precisa saber escrever, pois quase não lê.  

A escrita parte principalmente da leitura, pois essa prática ajuda na 

capacitação, sobretudo crítica do estudante, e isso deve ser entendido e aplicado 

pelos docentes. Com a interpretação de textos diversos, seguindo a mesma proposta 

dos estudos literários, será possível, com a concepção ampla de língua portuguesa, 

formar melhor os estudantes que, munidos desses saberes, poderão compreendê-los 

e produzi-los.  

De acordo com Santos e Motta (2015, p.2): 

 

Quando pretende-se “formar” pessoas críticas e democráticas, é na própria 
sala de aula que se devem instaurar essas possibilidades de aprendizagem. 
É, pois, permitindo a emergência das situações controversas, das polêmicas, 
das divergências que se acerca das condições para a produção de 
enunciados que formarão a própria consciência crítica e ética dos estudantes. 

 

 Obviamente, a ideia de trabalhar com o ensino da língua vernácula utilizando 

seus eixos e aspectos, conforme BRASIL (2017), diz respeito ao cabedal de 

conhecimentos referentes ao próprio componente curricular enquanto direito que os 

estudantes têm de usufruírem de todas as possibilidades de saberes oferecidas pela 

língua portuguesa.  

 A proposta de abertura deste componente curricular converge com o que 

pensa a professora de língua portuguesa Magali Costa, participante do Produto 

Educacional, apêndice A. De acordo com o relato desta docente, para o ensino de LP 

é necessário o trabalho com os seus aspectos, tendo em vista a formação de um 

estudante cidadão e crítico. 

 Apesar de ser uma proposta pedagógica válida e com bons resultados no 

ensino, na aprendizagem e na formação do senso crítico do estudante, somente a 

abertura de um componente curricular não é suficiente, pois junto a essa  ação devem 

existir aulas participativas, reflexivas e com temáticas políticas, econômicas, 

científicas, filosóficas, sociais, entre outras que abarquem todos os aspectos da vida 

humana, proporcionando dessa forma ambientes, contextos e situações favoráveis ao 

desenvolvimento desta característica fundamental nos estudantes.  

 Se a proposta é formar um indivíduo omnilateralmente, no sentido de abarcar 

“sua vida corpórea material e seu desenvolvimento intelectual, cultural, educacional, 
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psicossocial, afetivo, estético e lúdico”, conforme Estrela (2015, p.2), além de saber 

escrever, ler, interpretar, criticar, ele(a) também precisa desenvolver-se psicológica e 

verbalmente para as diversas práticas estudantis, sociais, pessoais e profissionais, 

entre outras, que solicitarão dele(a) esses saberes, que representam as exigências 

da vida, não somente do trabalho.  

Com isso, a concepção de uma escola semelhante à unitária, Martins (2017, 

p.6), gratuita, laica, qualificada e para todos é outra necessidade dos grupos gerais, 

sobretudo os menos favorecidos. Esta iniciativa precisa ser exigida junto aos 

governantes e órgãos públicos com o apoio e a participação das minorias na luta pelo 

direito à qualidade educacional e a igualdade social. 

 Como reflexo das problemáticas mais atuais, a luta pela abrangência da 

contra-hegemonia e os prejuízos causados pelo sistema capitalista apontam para a 

crise ou o caos, o que representa necessariamente a substituição deste modelo por 

outro e, é neste sentido, que o presente trabalho deseja colaborar para o 

estabelecimento das bases da contra-hegemonia educacional, política, econômica e 

social e pela omnilateralidade enquanto processo de formação dos indivíduos, 

conforme Frigotto (2003). 
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3 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

3.1 METODOLOGIA E TÉCNICA DE PESQUISA 

 

No trabalho em busca de informações e conhecimentos, cabe ao pesquisador 

compreender a sua proposta de estudo e escolher os métodos adequados ao que 

pretende realizar. Com isso, na produção teórica da dissertação sobre o ensino de 

língua portuguesa, tendo como vieses a contra-hegemonia e a omnilateralidade, a 

pesquisa bibliográfica, tipo de pesquisa exploratória, foi o método escolhido, pois 

indica a seleção exata do que se quer para o desenvolvimento da produção 

acadêmica. Desse modo, segundo Gil (2002, p. 15): a pesquisa bibliográfica é: 

 

desenvolvida com material já elaborado, constituído principalmente de livros 
e artigos científicos [...] As pesquisas sobre ideologias, bem como aquelas 
que se propõem à análise de diversas posições acerca de um problema, 
também costumam ser desenvolvidas quase exclusivamente mediante fontes 
bibliográficas. 
 
 

De acordo com o mesmo autor (2002, p. 15): 

 

Este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade 
com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. 
A grande maioria dessas pesquisas envolve: (a) levantamento bibliográfico; 
(b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 
problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que estimulem a 
compreensão. 

 

  Além disso, na constituição deste trabalho, foram realizadas entrevistas à 

coordenação pedagógica e aos docentes, como parte da pesquisa exploratória. Como 

forma de estruturar melhor a pesquisa, foram recolhidas informações acerca do 

número de estudantes, cursos e professores de língua portuguesa da instituição e 

também realizada a análise qualitativa para a compreensão acerca da percepção dos 

docentes sobre a sua prática em sala de aula e o seu trabalho com o componente 

curricular Português Instrumental, uma vez que, a pesquisa qualitativa, segundo 

Minayo (2009, p. 21): 

 

responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, nas Ciências Sociais, 
com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado. Ou 
seja, ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das 
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aspirações, das crenças, dos valores, das atitudes. Esse conjunto de 
fenômenos humanos é entendido aqui como parte da realidade social, pois o 
ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e 
interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com 
seus semelhantes. 
 
 

Desse modo, as respostas dos docentes foram compreendidas a partir desta 

forma de pesquisa, pois ainda em Minayo (2009, p. 21):  

 

O universo da produção humana que pode ser resumido no mundo das 
relações, das representações e da intencionalidade e é objeto da pesquisa 
qualitativa dificilmente pode ser traduzido em números e indicadores 
quantitativos. 

 
  

Sendo assim, o viés qualitativo da pesquisa também foi de fundamental 

importância para o desenvolvimento do trabalho, uma vez que considera os dados 

subjetivos do estudo. 

Além disso, foi aplicado a três docentes do CEEPLTLPC, que quiseram e 

puderam participar do trabalho do início ao fim da pesquisa, um questionário enquanto 

instrumento da pesquisa descritiva, para a compreensão do ensino de língua 

portuguesa. Esse instrumento de análise também solicitou informações acerca da 

formação acadêmica, história profissional, concepção de ensino geral e de língua 

portuguesa, cursos ministrados na Educação Profissional e Tecnológica no Centro de 

Educação Profissional em Logística e Transporte Luiz Pinto de Carvalho, conforme 

apêndice C.  

Apesar de ter conseguido fazer a pesquisa completa (fase inicial e fase final) 

apenas com essa quantidade de professores (com estudo de caso), uma vez que 

começamos com sete docentes, sendo que nem todos puderam continuar durante o 

processo, as respostas foram suficientes para a compreensão do ensino do 

componente Português Instrumental (língua portuguesa), no curso Técnico em 

Administração, bem como a sua descrição enquanto objetivo principal da pesquisa. 

No que diz respeito às ementas do componente curricular Português 

Instrumental e do plano do curso Técnico em Administração, foram analisados 

também qualitativamente tendo como prática a pesquisa documental. 

Desse modo, foi alcançado o delineamento das etapas de produção da 

dissertação e da pesquisa na instituição escolar selecionada, o CEEPLTLPC. 
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3.2 ESCOLHA DA UNIDADE DE ANÁLISE 

 

Ao desenvolver o trabalho sobre o ensino de língua portuguesa na Educação 

Profissional e Tecnológica, busquei uma unidade responsável por este tipo de 

formação, sendo o Centro Estadual de Educação Profissional em Logística e 

Transporte Luiz Pinto de Carvalho a minha escolha. Escolhi este colégio por já ter 

estudado lá há mais ou menos 15 anos, período em que realizei curso pré-vestibular, 

o que fez eu me sentir familiarizado e pelo fato de a instituição ser referência para os 

moradores do bairro São Caetano e da circunvizinhança. Com isso, entendi que esses 

critérios para a escolha da unidade também facilitariam a minha pesquisa, pois estava 

diante de uma escola conhecida e de referência. 

No que diz respeito à pesquisa e a sua população, busquei os docentes de 

língua portuguesa, já que representavam de fato a população mais importante a ser 

pesquisada. Em relação aos instrumentos para a coleta de dados, foi elaborado um 

questionário com perguntas sobre a formação docente, concepção de ensino e 

entendimento sobre a prática dos professores, conforme apêndice C. Dessa forma, 

este instrumento classificado como pesquisa descritiva teve a função de apresentar e 

descrever o ensino do Português instrumental (língua portuguesa) no CEEPLTLPC, 

conforme o objetivo principal deste trabalho. 
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3.3 APRESENTAÇÃO DA UNIDADE DE ANÁLISE 

 

Breve histórico do Centro Educacional de Educação Profissional em Logística 

e Transporte Luiz Pinto de Carvalho e demais informações 

 

Figura 2 (editada) – Fachada do CEEPLPC 

 

Fonte: www.queronaescola.com.br 

 

Situado na Rua Ana Mariani Bitencourt, s/n, São Caetano, desenvolvido como 

demanda solicitada pelos moradores do bairro Capelinha do São Caetano à 

autoridade Governamental do Estado da Bahia e sendo inicialmente um ginásio 

esportivo, posteriormente ampliado e transformando em escola, o Centro Educacional 

Luiz Pinto de Carvalho, atualmente conhecido como Centro Estadual de Educacional 

Profissional em Logística e Transporte Luiz Pinto de Carvalho foi instalado como uma 

das seções do Colégio da Bahia, que nesse período já possuía as divisões de 

Itapajipe, Liberdade, Rio Vermelho e Nazaré.  

Em maio de 1957, o Secretário de Educação, Dr. Aloysio da Costa Short, após 

exposição de motivos ao Governador Antônio Balbino de Carvalho Filho, nomeia para 

a fundação da escola os professores Pompílio Teixeira Filho (Trabalhos Manuais), 

José Claudino dos Santos (Latim), João Caribé Dias (Inglês), Carlos Alexandre 

Magnavita Burlachinni (Desenho), Aurelina Lima de Jesus (Francês), Ana Maria Alves 

de Souza (Ciências), Raimundo José Duarte (Geografia), Waldemar Tavares de 

Macêdo (Matemática), Hermano José de Almeida Gouveia Neto (História), Anete Lins 

do Rêgo Barros (Português) e Flávio José Simões Costa (História Geral). 

 Em relação à escolha do patrono, a figura do médico Luiz Pinto de Carvalho 

foi escolhida pelo fato de ele ser considerado um personagem de destaque no meio 

intelectual da época, sendo detentor de uma série de títulos. Ampliado de acordo com 

http://www.queronaescola.com.br/
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as necessidades locais, o Centro Educacional de Educação Profissional Luiz Pinto de 

Carvalho continua com suas atividades de escola pública, atendendo às necessidades 

da população moradora do São Caetano e adjacências, considerados bairros 

populares. 

Desse modo, o Centro Estadual de Educação Profissional em Logística e 

Transporte Luiz Pinto de Carvalho - CEEPLLTPC, locus da pesquisa, considerada 

escola de porte especial, é uma instituição bastante conhecida pelos moradores do 

bairro São Caetano e da circunvizinhança, sendo uma referência no Ensino Médio 

profissionalizante.    

Este breve histórico foi elaborado a partir da cópia do documento histórico 

original dos 40 anos do Centro Estadual de Educação Profissional Luiz Pinto de 

Carvalho, cedido pela coordenação pedagógica da instituição, após liberação para a 

pesquisa, conforme apêndice H.  

Além disso, como informações pertinentes, têm-se a lista de cursos da 

instituição, cedidos verbalmente pela coordenação e de forma escrita pelos docentes, 

conforme apêndice D. Os cursos dos turnos Matutino e Vespertino são: Curso Técnico 

de Gestão em Logística; Curso Técnico em Eletrotécnica; Curso Técnico em 

Administração; Curso Técnico de Manutenção Automotiva; Curso Técnico em 

Edificações. No turno noturno, há: Curso Técnico em Administração de Empresas; 

Curso Técnico de Logística; Curso Técnico de Logística. 

Segundo informações verbalizadas pela direção escolar, o Centro Estadual de 

Educação Profissional em Logística e Transporte Luiz Pinto de Carvalho tem parceria 

com o próprio Governo Estadual da Bahia (Programa Primeiro Emprego) e com o IEL 

(Instituto Euvaldo Lodi), com o intuito de encaminhar mão de obra para o mercado de 

trabalho.  

Em relação ao público que estuda na instituição e faz esses cursos, nos turnos 

matutino e vespertino, são adolescentes e jovens do bairro e das regiões 

circunvizinhas. Já no turno noturno, a composição é também de jovens, mas há o 

predomínio de pais, mães e adultos que não puderam continuar os estudos e, 

atualmente, querem voltar a estudar. No que diz respeito ao número de estudantes 

por turma, há uma variação entre 25 e 30. A faixa etária nos turnos matutino, 

vespertino e noturno engloba dos 15 aos 60, conforme apêndice D.   
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3.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 Para desenvolver o trabalho no CEEPLTLPC, busquei, primeiramente, o 

contato com a direção e a coordenação pedagógica para colher, por meio de 

entrevista, as informações iniciais sobre a história da instituição, cursos existentes, 

quantidade de professores de língua portuguesa, bem como o tempo de trabalho 

destes docentes nesta escola, realizando pesquisa exploratória, conforme Gil (2002, 

p. 15). 

Após esse primeiro momento, e com as autorizações em mãos, busquei o 

contato direto com o público-alvo da pesquisa: os docentes de língua portuguesa, já 

que a pesquisa visou descrever o ensino da língua vernácula nesta instituição.  

Com o questionário, conforme apêndice D, conversei com os docentes e colhi 

as informações necessárias para entender como se dava o ensino do Português 

Instrumental, no curso Técnico em Administração, no CEEPLTLPC, utilizando-me da 

pesquisa descritiva, conforme Gil (2002). 

Os professores que participaram da pesquisa deram informações sobre 

formação, concepção e prática do ensino de língua portuguesa (Português 

Instrumental), conforme apêndice D. Dessa maneira, os instrumentos utilizados para 

a pesquisa nesta instituição foram a entrevista e o questionário. 
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3.5 CRITÉRIOS PARA A ANÁLISE DE DADOS 

 

Como atividade científica, a pesquisa se baseia numa tarefa planejada para a 

compreensão de determinada realidade. Com isso, entendem-se as suas etapas 

como fundamentais para o desenvolvimento do corpo do trabalho. 

A partir do problema (Como ocorre o ensino do Português Instrumental, no 

curso Técnico em Administração, no CEEPLTLPC?), o qual foi a razão inicial do 

trabalho, e tendo em vista a sua resolução por meio de uma série de ações, 

vislumbrou-se o seu ciclo que, neste caso, teve início com a pesquisa exploratória 

(bibliográfica), por ser aquela que proporcionou material acadêmico produzido por 

diversos autores sobre as temáticas suscitadas por este trabalho.  

Assim, enquanto etapa metodológica posterior, houve o estudo de caso para 

aproximação e compreensão do contexto educacional, bem como dos docentes do 

Português Instrumental, utilizando a entrevista enquanto instrumento de coleta, sendo 

essa forma a que melhor responderia às necessidades do trabalho. Após a 

especificação do público-alvo, foi selecionado o instrumento questionário para 

compreender a história docente, a concepção de ensino e as práticas educativas de 

língua portuguesa no CEEPLTLPC, como instrumento específico de organização e 

registro de informações.  

  Dessa maneira, os dados colhidos surgiram enquanto resultado do percurso de 

construção e da seleção dos procedimentos de pesquisa, tendo como base a 

compreensão do problema de ordem científica. A análise de dados é o processo 

complexo de formação de sentidos por meio de informações coletadas no contato com 

os informantes, unido a tudo o que pesquisador observou e apreendeu. Escolhida a 

técnica de apuração de dados, no nosso caso a análise qualitativa, avaliaram-se os 

conteúdos cedidos pelos participantes da pesquisa que foram estudados e, dessa 

maneira, foi possível chegar aos resultados e conclusões do projeto. 
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4. O PRODUTO EDUCACIONAL – VÍDEO RELATOS DA DOCÊNCIA: NOS 

CAMINHOS DA CONTRA-HEGEMONIA 

 

O presente capítulo diz respeito ao processo de elaboração e construção do 

produto educacional. De início, definiu-se a população participante: professores que 

se consideravam contra-hegemônicos. Como não foi possível confeccionar o vídeo 

com os mesmos docentes que fizeram as entrevistas no CEEPLTLPC, pois eles 

estavam ocupados com as demandas de final e início de ano, busquei professores de 

outras instituições (IFBA, Colégio Estadual Almirante Barroso, Centro de Atividades 

Socioculturais) para a produção, já que o intuito era fazer filmagens sobre a vivência 

contra-hegemônica de docentes. 

Para a seleção dos professores que se entendem como contra-hegemônicos, 

houve conversas presenciais e contextualizadoras com o intuito de explicar o conceito 

e confirmar suas concepções enquanto docentes nessa perspectiva, conforme Saviani 

(2008) e Azevedo (2013). Após esse encontro, quatro se identificaram como 

hegemônicos e três como contra-hegemônicos. 

Diante da proposta do vídeo, os três últimos foram convidados e aceitaram 

participar da produção que partiu de quatro questões: Sua prática docente está 

voltada somente para a formação do trabalhador?; Como o (a) senhor (a) trabalha 

com o seu componente curricular, no sentido de formar amplamente o indivíduo?; O 

que o (a) senhor (a) pensa sobre uma educação de qualidade para tod@s, 

independentemente da classe social dos indivíduos?; Para o (a) senhor (a), o que é 

preciso para que alcancemos, nas redes pública e privada de ensino, uma educação 

de qualidade tendo em vista as desigualdades sociais e os cargos de trabalho manual 

e técnico direcionados principalmente à população mais pobre?  

Por ser um vídeo que propõe o ensino contra-hegemônico e omnilateral, utilizei 

as mesmas perguntas (10,11,12 e 13) presentes no questionário aos docentes do 

CEEPLTLPC, conforme apêndice C, por entendê-las como fundamentais, tanto para 

quem não trabalha, como para quem já trabalha de acordo com esta concepção. 

Dessa forma, foi possível a organização do produto educacional, sendo, 

posteriormente, marcados os encontros com esses docentes contra-hegemônicos, em 

dias, locais e horários escolhidos por eles para que realizássemos as filmagens, já 
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que desenvolveríamos um vídeo educacional baseado em perguntas e respostas, 

intitulado Relatos da docência: nos caminhos da contra-hegemonia. 

Como proposta de produção solicitada pelo Programa de Mestrado em 

Educação Profissional e Tecnológica – PROFEPT, pensei e escolhi este produto 

educacional por entender ser essa produção pertinente para a EPT, uma vez que 

propõe o ensino contra-hegemônico, a omnilateralidade e a equidade na formação 

estudantil. 

Com isso, pelo percorrer de todo o trabalho, coube a mim enquanto professor 

o fornecimento de possibilidades de entendimento sobre a prática docente e o seu 

compromisso social, tendo em vista o público discente, bem como as próprias 

necessidades da modalidade que é a EPT, a qual, por meio do ensino do componente 

curricular Português Instrumental, não vem sendo desenvolvida de forma ampliada na 

escola pública pesquisada.  

O produto educacional não tem a pretensão de impor ideias ou práticas 

educativas, mas de agregar valor ao ensino e à aprendizagem, tendo como 

contribuição as experiências de colegas professores que veem a educação como algo 

transformador.  

Desse modo, a ideia foi de abrir horizontes de ensino na EPT, tendo em vista a 

hegemonia, a concepção instrumental de ensino, o capitalismo, os preconceitos e 

todos os prejuízos decorrentes destes para as minorias, isto é, para os grupos menos 

favorecidos encontrados, sobretudo, na escola pública. 

Diante dessa realidade que persiste durante muito tempo, o desenvolvimento 

deste produto torna-se uma proposta para os docentes vislumbrarem as práticas de 

ensino contra-hegemônicas e a formação omnilateral enquanto aquelas que 

proporcionam o desenvolvimento considerando os eixos do trabalho, da ciência e da 

cultura, segundo Ramos (2007, p.4), além de ser baseada na criticidade e a reflexão. 

Essa prática docente que resulta na formação entendida como necessária a todos 

tende a proporcionar aos estudantes uma compreensão mais ampla no que diz 

respeito à vida, ao trabalho e às relações políticas, econômicas e sociais nas quais 

eles estão inseridos.  

 No que tange às metodologias para a construção do produto educacional, as 

pesquisas exploratória e descritiva também foram utilizadas (entrevista e 

questionário), conforme Gil (2002, pp. 15, 16.), com questionamentos aos docentes 

sobre o que eles entendem e praticam de contra-hegemônico com os seus estudantes 
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na sala de aula. O vídeo Relatos da docência: nos caminhos da contra-hegemonia, 

de produção e filmagens próprias, tem duração de 63 minutos e se baseia nessas 

experiências docentes que engrandecem a educação, bem como propõem a 

diminuição das desigualdades entre grupos e indivíduos na sociedade 

contemporânea, conforme Marx e Engels (2011) e Chiaranda (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

4.1 APLICAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Para a aplicação do produto educacional ‘Relatos da Docência: nos caminhos 

da contra-hegemonia’, busquei os mesmos docentes do CEEPLTLPC que 

participaram definitivamente da pesquisa e responderam ao questionário sobre ensino 

e concepção de língua portuguesa, uma vez que eu  precisava dar o retorno aos 

professores no que diz respeito ao ensino contra-hegemônico enquanto prática a ser 

desenvolvida, sobretudo na Educação Profissional e Tecnológica da escola pública 

pesquisada. 

Desse modo, após elaborar um produto educacional reflexivo, que propõe 

mudanças na Educação por meio da prática docente contra-hegemônica, era 

necessário retornar à instituição escolar, uma vez que as respostas dadas pelos 

docentes do Português Instrumental do curso Técnico em Administração 

evidenciaram dificuldades em formar o indivíduo omnilateralmente, por conta de 

fatores limitantes, como a baixa carga horária e o recorte técnico-profissional dado ao 

componente curricular língua portuguesa, conforme apêndice D.  

Por isso, fez-se pertinente a aplicação do produto educacional a esses 

docentes que estão trabalhando na EPT do CEEPLTLPC e encontram alguns 

empecilhos para desenvolver o seu trabalho de modo íntegro, seja por questões de 

orientação de ensino, elaboradas e direcionadas pelo Governo, por meio da Secretaria 

Estadual de Educação, seja por imposições e influências políticas e empresariais que 

dificultam o processo educacional.  

Na fase de aplicação do produto educacional ‘Relatos da docência: nos 

caminhos da contra-hegemonia’, solicitamos que os três professores do CEEPLTLPC, 

participantes integrais de toda a pesquisa, assistissem ao vídeo e avaliassem o 

trabalho. Para isso, foi solicitado que relatassem suas impressões e também 

respondessem a um roteiro de perguntas, conforme o apêndice E.  
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4.2 AVALIAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

As informações trazidas pelos três docentes do CEEPLTLPC sobre a análise 

do vídeo ‘Relatos da docência: nos caminhos da contra-hegemonia’ são evidenciadas 

neste capítulo. Esses professores ministram ou já ministraram o componente 

curricular Português Instrumental (língua portuguesa), no curso Técnico em 

Administração na supracitada instituição de ensino e foram os mesmos que 

receberam e responderam ao questionário, conforme apêndices C e D.  

Dentre os docentes, todos três são especialistas em Educação. A função do 

questionário sobre o produto educacional foi saber acerca da sua utilidade para a 

Educação Profissional e Tecnológica e da sua importância enquanto material de 

reflexão sobre a educação a ser utilizado no trabalho dos docentes. 

No que diz respeito à metodologia, a análise qualitativa foi utilizada para 

compreensão das questões discursivas. 

 Com o intuito de organizar e manter preservada a identidade dos docentes 

participantes da pesquisa e também avaliadores, esses professores foram 

classificados em P1, P2 e P3. A tabela 1 diz respeito às respostas para a primeira 

pergunta. 

Tabela 1 - Este material é importante? Por quê? 

DOCENTES RESPOSTAS 

P1 “Sim. É importante porque traz 
depoimentos de docentes que, 
inseridos em diferentes contextos 
educacionais, convergem na ideia de 
educação de qualidade, através de 
uma visão contra-hegemônica.” 

P2 “Tendo em vista que a proposta/projeto 
de trabalho é baseada na visão de que 
a formação do estudante deve ser 
focada no preparo do mesmo para 
uma atuação crítica nas diversas 
áreas, funções, espaços onde tenha a 
possibilidade de, tendo consciência de 
quem é e do seu papel como elemento 
transformador de sua realidade, possa 
de alguma forma, articulada com seus 
pares, realizar intervenções e ações 
que possam promover modificações 
de cunho que tenham como 
consequência melhorias de condições 
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nas vidas de comunidades e seus 
entornos que visem reduzir, por 
exemplo, o baixo nível de qualidade da 
educação que à sua rua, bairro ou 
cidade é ofertada. Evitando assim que 
por exemplo uma formação 
profissional tecnicista, isto é, ele, 
negro, vítima de um serviço público 
ruim do estado não seja preparado 
pelo sistema apenas para ser um 
profissional que não questione sua 
atuação e condições de trabalho e 
acesso a benefícios que atualmente 
lhe são espoliados” 

P3 “Em realidade, tudo que envolve a 
educação é importante. Este material 
se constitui uma valiosa fonte de 
aprendizado, apresentada em forma 
de relatos pessoais e profissionais. No 
início se trabalha a escuta, através do 
compartilhar de vivências e 
experiências. Esta escuta, bem 
apurada, é fundamental na percepção 
da nossa identidade, seja pessoal ou 
coletiva, pois através dela e da 
formação dos variados setores da vida, 
o indivíduo será capaz de protagonizar 
o seu próprio conhecimento.” 

Fonte: elaboração própria, baseada nas respostas dos docentes 

 

Na tabela 1, constata-se pelas respostas que todos os docentes reconheceram 

a importância do produto educacional ‘Relatos da docência: nos caminhos da contra-

hegemonia’. P1 evidenciou que apesar de viverem diferentes realidades, os 

professores participantes do vídeo concordaram na ideia de educação de qualidade 

por meio de uma prática contra-hegemônica, conforme elucidado por Saviani (2008). 

P2 afirma que a proposta de educação ampla, conforme proposto por Marx e Engels 

(2011), proporciona um desenvolvimento do estudante o qual compreende o seu papel 

transformador enquanto ator social, buscando as melhorias individuais e coletivas, 

sobretudo uma educação de qualidade. P3 afirma ser o produto educacional 

pertinente fonte de aprendizado, sendo sua escuta importante na percepção da nossa 

identidade para a autogestão do próprio conhecimento, convergindo com as ideias de 

Freire (1996). 
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As tabelas 2 e 3 mostram as respostas da segunda e terceira questões, 

sequencialmente.  

Tabela 2 - O (A) senhor (a) basearia o seu trabalho nas propostas trazidas pelos 
docentes do vídeo? Por quê? 

 

DOCENTES RESPOSTAS 

P1 “Na verdade, meu trabalho com ensino 
da língua portuguesa é bastante 
baseado no conceito de educação 
decolonial ou contra-hegemônica, 
como os professores depoentes 
defendem.” 

P2 “Sim! Estas são propostas que, 
acredita-se que, como um 
bumerangue, certamente poderão 
trazer melhorias a médio e longo prazo 
não só para eles como indivíduos 
assim também para seus familiares e 
aos que atuam na educação pública 
que a eles serão realizadas.” 

P3 “Penso que as propostas educacionais 
cuja meta seja verdadeiramente 
ensinar convergem para o seguinte 
ponto: quem sou eu? Se sou um 
profissional que respeita e se preocupa 
com a formação do educando, não há 
como divergir das propostas 
apresentadas, pois são sérias. A 
educação na sua inteireza se faz com 
seriedade e dignidade no compartilhar 
de saberes no processo ensino-
aprendizagem do educando, 
compreendendo-o como ser 
imprescindível a nossa atuação e que 
nos ensina muito.” 

Fonte: elaboração própria, baseada nas respostas dos docentes 

 
 
Na tabela 2, fica evidenciado o acolhimento por parte dos professores 

avaliadores no que diz respeito à proposta trazida pelo vídeo, sendo que P1 afirma já 

realizar seu trabalho nessa perspectiva, fato que enfatiza a importância de uma 

educação nesses termos, de acordo com Manfredi (2014). P2 afirma que basearia o 

seu trabalho nas propostas trazidas pelos docentes do vídeo, uma vez que essas 

práticas trazem melhorias a médio e longo prazo para os estudantes, seus familiares 

e docentes, conforme Marx e Engels (2011). P3 fala sobre o autorreconhecimento do 
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profissional da educação e a responsabilidade com a formação do educando, 

concordando com a proposta de professor reflexivo, trazida por Pimenta e Ghedin 

(2008).  

Tabela 3 - O (A) senhor (a) deseja contribuir com alguma sugestão para a melhoria do 
produto educacional? 

 

DOCENTES RESPOSTAS 

P1 “Minha sugestão é que se invista mais 
na formação dos professores, 
ampliando os mestrados 
profissionais.” 

P2 “Sugere-se que mais vídeos com este 
conteúdos sejam socializados, além 
de propostas e espaços para 
discussão sejam disponibilizadas 
sobre como planejar ações nos 
diversos pedagógicos e métodos, por 
exemplo, para que os docentes, 
coordenadores e gestão possam 
juntos colocar em prática tal temática 
de relevante importância para o futuro 
da educação profissional da Bahia.” 

P3 “Eu penso que é algo muito simples, 
mas que você poderia realizar, mas 
não sei se é pertinente ao trabalho, 
que seria, assim, um... não sei se um 
encontro ou uma mensagem para as 
pessoas que participaram com a sua 
contribuição, dando os seus 
depoimentos de experiências, 
experiências do seu trabalho como da 
sua própria vida, que foram bastante 
enriquecedoras. E este ponto que é 
algo muito simples que se pode fazer 
com tranquilidade, eu vejo muito como 
a questão da valorização própria da 
nossa categoria, você como educador 
também... acho que de educador para 
educador isso ainda é mais valioso, 
seria uma sugestão que eu vi através 
desse trabalho dos colegas, de grande 
valia.” 

Fonte: elaboração própria, baseada nas respostas dos docentes 

 

De acordo com a tabela 3, não houve nenhuma sugestão específica ao vídeo 

‘Relatos da docência: nos caminhos da contra-hegemonia’, mas sim sugestões 
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enquanto desdobramentos resultantes das reflexões proporcionadas por este produto 

educacional. Assim, os dados apontam para a satisfação dos docentes que avaliaram 

o produto, uma vez que eles já haviam confirmado a importância do vídeo nas 

respostas da tabela 1. 

 No que diz respeito às sugestões enquanto desdobramentos, observa-se que 

P1 propõe o investimento na formação de professores com a ampliação de mestrados 

profissionais. Obviamente, para este docente, o processo de formação dos 

professores é necessário para a melhoria da educação. P2 propõe que mais vídeos 

como o produto educacional sejam socializados, bem como as propostas 

educacionais suscitadas por este material, como forma de melhoramento para a 

educação profissional da Bahia. P3 também não sugere alteração no produto 

educacional, mas propõe um evento que dê a devolutiva aos professores participantes 

do vídeo, como uma espécie de homenagem e incentivo às concepções de prática 

docente defendida por eles. 

Com isso, observa-se nas respostas dos professores que analisaram o produto 

educacional a relevância do vídeo ‘Relatos da docência: nos caminhos da contra-

hegemonia’. Além disso, evidenciaram-se como positivos os pontos de concordância 

entre os docentes participantes e os docentes avaliadores, no que diz respeito à 

necessidade da educação de qualidade para todos, à proposta de educação contra-

hegemônica com viés omnilateral, à importância da formação de docentes, à troca de 

experiências como forma de enriquecimento dos professores enquanto produtores do 

conhecimento, conforme respostas supracitadas e o apêndice A. 

Este produto como resultado do trabalho que suscita a contra-hegemonia e a 

ominilateralidade enquanto práticas de uma educação transformadora, aponta para 

novas ações de ensino, sobretudo na e para a escola pública, a qual tem na maioria 

do seu do seu público a mão de obra direcionada ao mercado de trabalho, submetido 

aos desígnios do capitalismo. 
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4.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Enquanto resultados, as análises feitas pelos docentes após assistirem ao 

vídeo ‘Relatos da Docência: nos caminhos da contra-hegemonia’ evidenciam a 

validade e a importância deste produto educacional, que com os propósitos de relatar 

experiências diversas de docentes que se entendem como contra-hegemônicos, de 

repensar a EPT e de promover práticas contra-hegemônicas e omnilaterais, mostra-

se ferramenta de apoio nos processos de ensino e aprendizagem. 

Dessa maneira, a ideia de formar os estudantes do CEEPLTLPC de maneira 

omnilateral e crítica passa por questões abordadas e suscitadas neste vídeo 

educacional, como, por exemplo, a formação ampla, levando em consideração os 

diversos aspectos relacionados à vida humana, os quais devem ser trabalhados no 

ambiente escolar, de acordo com Marx e Engels (2011). 

As avaliações enquanto resultados dados pelos P1, P2 e P3 expõem pontos 

como qualidade educacional, protagonismo do conhecimento, seriedade, formação 

docente, ou seja, tudo o que é necessário para melhorar o processo educativo e os 

seus resultados na sociedade brasileira, uma vez que na amostragem das respostas 

do questionário, no primeiro momento da pesquisa, conforme apêndice D, 

evidenciaram-se pontos a serem modificados, como a carga horaria reduzida e o viés 

estritamente profissional na composição do componente curricular Português 

Instrumental, de acordo com os apêndices F e G. 

Assim, fica evidenciado que o produto educacional, avaliado como relevante 

pelos P1, P2 e P3, propõe possíveis encaminhamentos para solucionar os problemas 

informados no ensino do Português Instrumental do curso Técnico em Administração 

da instituição pesquisada, mas que podem ser estendidos a quaisquer componentes 

curriculares que são instrumentalizados  e limitados, pelo fato de que a educação 

enquanto processo fundamental de formação ser humano não deve ser subutilizada 

ou reduzida para atender, neste caso, principalmente aos propósitos do capital pelo 

mercado de trabalho. 

Com isso, no que diz respeito às perguntas da ficha de avaliação do produto 

educacional, apêndice E, as respostas dos docentes avaliadores evidenciam que um 

deles já se baseia e ou outros reconhecem a importância de se basearem nas 
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propostas trazidas pelo produto educacional ‘Relatos da docência: nos caminhos da 

contra-hegemonia’. 

Em relação às respostas dos professores que participaram da produção do 

vídeo ‘Relatos da docência: nos caminhos da contra-hegemonia’ enquanto resultados 

do processo de reflexão sobre a Educação, observa-se nas falas da professora de 

Sociologia, Marcilene Garcia, primeira entrevistada, a pertinência da educação 

ampliada e humanizada, dos ensinamentos universais vinculados aos componentes 

curriculares, do respeito à diversidade humana, das políticas públicas, da identidade 

e da consciência de classe, do debate, da formação de professores e de uma 

educação que suplante os interesses capitalistas, combata as desigualdades e encare 

os desafios suscitados pela necessidade real de mudança social. 

No que diz respeito às considerações da professora de Língua Portuguesa 

Magali Costa, segunda entrevista, evidenciam-se a importância da criticidade no 

processo de ensino e aprendizagem, da abertura dos componentes curriculares, da 

vinculação do aprendizado escolar com a vivência cotidiana dos estudantes, da 

equidade na educação para todos os grupos sociais e da criação de políticas públicas 

como forma de ajustar as desigualdades. 

Em complemento, há as ponderações do professor de Sociologia Jaldinei 

Gonçalves sobre a relevância da formação integral dos indivíduos, da insubordinação 

da Educação em relação ao Capitalismo, do papel do docente enquanto organizador 

e direcionador de saberes e práticas libertadoras, do investimento na pesquisa e da 

valorização de todos os trabalhadores da sociedade. 

Com isso, as considerações dos três docentes participantes do vídeo (Produto 

Educacional), também convergem com o plano deste trabalho no que diz respeito à 

contra-hegemonia e à omnilateralidade enquanto ações para a mudança educacional 

e social. Desse modo, tanto os resultados trazidos pelos docentes P1, P2 e P3 como 

pelos professores partícipes do vídeo são relevantes e concordantes com as 

propostas desta pesquisa. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o objetivo principal de descrever o ensino do componente curricular 

Português Instrumental (língua portuguesa) na Educação Profissional e Tecnológica, 

no curso Técnico em Administração do Centro Estadual de Educação Profissional em 

Logística e Transporte Luiz Pinto de Carvalho, este trabalho passou por diversas fases 

de desenvolvimento e evidenciou, conforme previsto, a necessidade de uma formação 

contra-hegemônica e omnilateral para os estudantes do CEEPLTLPC. 

Para alcançar o objetivo geral e os específicos, foram realizadas diversas 

etapas nas quais a participação dos docentes e as pesquisas descritiva e exploratória 

(entrevista, questionário, estudo de caso) foram fundamentais para a realização deste 

intento. 

Nesse sentido, busquei a construção de um produto educacional que 

propusesse a contra-hegemonia, a omnilateralidade e a criticidade no ensino para a 

diminuição das desigualdades educacionais e sociais, tendo no vídeo ‘Relatos da 

Docência: nos caminhos da contra-hegemonia’ a sua realização enquanto contributo 

para o CEEPLTLPC e a EPT. Este produto, resultado do processo de pesquisa e 

reflexão docente, sendo considerado importante pelos docentes avaliadores, suscitou 

questões importantes que ultrapassaram o ensino do Português Instrumental (língua 

portuguesa), alcançando possivelmente o ensino de modo geral e sendo, assim, um 

contributo relevante para se pensar a educação como processo de (des)construção e 

(de)formação dos indivíduos.  

Com isso, de acordo com a pesquisa e o Produto Educacional, a perspectiva 

de ensino contra-hegemônica com viés omnilateral revelou-se como a proposta mais 

adequada, contrapondo-se ao ensino instrumentalizado, unilateral e sua proposta de 

formação parcial dos indivíduos, situação que reforça as desigualdades sociais e 

mantém os desequilíbrios vivenciados pela maioria da população, sobretudo a que se 

encontra na escola pública.  

Portanto, o percurso deste trabalho evidencia a necessidade de mudanças não 

somente na educação, mas, sobretudo, nos ramos político, científico, cultural, 

econômico, entre outros, para que a transformação seja efetiva. Contudo, se a 

educação está sendo posta como ferramenta na manutenção deste cenário de 

desigualdades, que ela possa ser instrumento para a mudança positiva que eu espero.  
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Destarte, presume-se que este trabalho favoreça à reflexão sobre as 

perspectivas de ensino de língua portuguesa e até de outros componentes na EPT, 

bem como contribua enquanto material de consulta, pesquisa e orientação para as 

práticas educativas contra-hegemônicas e omnilaterais. 

No que diz respeito aos resultados esperados, acredita-se que eles orientem 

mudanças ou resultem em novas práticas pedagógicas que visam a equidade 

educacional e social, por meio de pensamentos, orientações e fazeres educacionais 

baseados na omnilateralidade.  

Desse modo, esta produção acadêmica, assim como outros trabalhos na linha 

contra-hegemônica e omnilateral, se fazem pertinentes, sobretudo neste momento em 

que vive o nosso país, momento que aponta para mudanças nos diversos aspectos 

relativos à vida dos brasileiros, sendo a educação um aspecto decisivo nesse 

processo. 

Essas mudanças representam uma abertura para a tão desejada equidade, no 

sentido de ajustar as incongruências educacionais e sociais, para que tenhamos uma 

sociedade mais justa e equilibrada. 
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APÊNDICE A 

 

PRODUTO EDUCACIONAL 

VÍDEO: RELATOS DA DOCÊNCIA: NOS CAMINHOS DA CONTRA-
HEGEMONIA 

 

Disponível no link: https://youtu.be/OpBw3F5kbUs 
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APÊNDICE B 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convidamos o (a) Sr (a) para participar da Pesquisa A LÍNGUA PORTUGUESA NA 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA: CAMINHOS PARA A CONTRA-
HEGEMONIA, sob a responsabilidade do pesquisador Esdras Jônatam Costa Alves 
dos Santos, o qual pretende analisar as práticas de ensino de Língua Portuguesa no 
Ensino Médio Profissionalizante, no Centro Estadual de Educação Profissional Luiz 
Pinto de Carvalho, tendo como referência a língua portuguesa, a Educaçao 
Profissional e Tecnológica e a contra-hegemonia; Sua participação é voluntária e se 
dará por meio de entrevista sobre o ensino de Língua Portuguesa na CEEPLPC. Os 
riscos decorrentes de sua participação na pesquisa quanto ao compartilhamento dos 
aspectos de sua vida pessoal ou profissional que possam causar constrangimento a 
você serão evitados, tendo em vista que esta pesquisa contempla os requisitos éticos 
previstos na legislação atual referentes ao anonimato, confiabilidade e participação 
voluntária. Nesse sentido, o Comitê de ética e Pesquisa representa os colegiados  
criados para defender os interesses dos participantes da pesquisa dentro de padrões 
éticos. Será assegurada a garantia da dignidade do participante, mantendo o princípio 
da integridade e da justiça e equidade, bem como o direito de manifestar a sua 
liberdade (autonomia) expressa no acordo (ou não) com o que estará sendo 
apresentado como proposta. A pesquisa manterá o sigilo do participante, assegurando 
a privacidade dele quanto aos dados confidenciais envolvidos na mesma, e ele será 
livre para interromper a participação a qualquer momento, sem justificar sua decisão. 
Se você aceitar participar, estará contribuindo para aprimorar o ensino de língua 
portuguesa, no CEEPLPC. 
 Se depois de consentir em sua participação o (a) Sr. (a) desistir de continuar 
participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase 
da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independentemente do motivo 
e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O (a) Sr (a) não terá nenhuma despesa e 
também não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da pesquisa serão 
analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada em 
sigilo. Para qualquer outra informação, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato com o 
pesquisador no endereço: 1ª Tr. Dois de Julho, nº 43, Casa 02, Fazenda Grande do 
Retiro, Salvador - BA, 40350-140, ou poderá entrar em contato com o Comitê de Ética 
em Pesquisa – CEP/IFBA, Av. Araújo Pinho, Nº 39 - Canela - Salvador - BA 40.110-
150, telefone (71) 3221-0332. 
Consentimento Pós–Informação 
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Eu, ___________________________________________________________, fui 
informado (a) sobre o que o pesquisador quer fazer e por que precisa da minha 
colaboração e entendi a explicação. Por isso, eu concordo em participar da pesquisa, 
sabendo que não vou ganhar nenhum tipo de remuneração e que posso sair quando 
quiser. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim 
e pelo pesquisador, ficando uma via com cada um de nós. 
 

Salvador,___/____/______      

                                                                            

Assinatura do participante: 

______________________________________ 

 

                                                                                 Impressão do dedo polegar, caso 

não saiba assinar 

 

 

 

 

   Assinatura do pesquisador responsável 

   _____________________________________ 
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APÊNDICE C 

 

QUESTIONÁRIO – ENTREVISTA AOS DOCENTES DO CEEPLTLPC 

Coleta de dados  

 Os indivíduos entrevistados são docentes de língua portuguesa do 
Centro Estadual de Educação Profissional em Logística e 
Transporte Luiz Pinto de Carvalho. 

 

1. Qual a sua formação? * 

 

2. Fez pós-graduação? Qual? * 

 

3. Onde concluiu o ensino médio? * 

 

4. É concursado (a)? 

 

5. Quais são as séries e cursos em que o (a) senhor (a) ministra aulas? * 

 

6. Qual a quantidade de estudantes por turma? 

 

7. Qual a importância da língua portuguesa? 

 

8. Qual a perspectiva de ensino da língua portuguesa? 

 

9. Quais as metodologias de ensino utilizadas pelo (a) senhor (a)? 

 

10. Sua prática docente está voltada somente para a formação do 

trabalhador? 
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11. Como o (a) senhor (a) trabalha com o seu componente curricular, no 

sentido de formar amplamente o indivíduo? 

 

12. O que o (a) senhor (a) pensa sobre uma educação de qualidade para 

tod@s, independentemente da classe social dos indivíduos? 

 

 

13. Para o (a) senhor (a), o que é preciso para que alcancemos, nas redes 

pública e privada de ensino, uma educação de qualidade tendo em vista 

as desigualdades sociais e os cargos de trabalho manual e técnico 

direcionados principalmente à população mais pobre? 

 

14. De acordo com a ementa da disciplina português instrumental, observa-

se a carga horária reduzida e os conteúdos voltados para a formação do 

trabalhador. O (A) senhor (a) confirma isso, de acordo com a sua vivência 

anterior ou atual com este componente curricular? 

 

 

 

 

*Preservação da identidade dos docentes participantes.  
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APÊNDICE D 
 

AMOSTRAGEM DAS REPOSTAS DO QUESTIONÁRIO 

 

RESPOSTAS DO P1: 

1. Licenciatura em Letras Vernáculas. * 

2. Especialização. * 

3. Colégio Público Estadual. * 

4. Sim. 

5. Cursos Técnicos de Logística e Administração. * 

6. 30 alunos. 

7. Ferramenta e instrumento para os diversos letramentos dentro e 
fora do ambiente escolar. 

8. Perspectiva Sociointeracionista. 

9. Metodologias de letramentos, baseado na leitura, no 
desenvolvimento da escrita e da oralidade 

10. Não. Estão voltadas também para formação do leitor crítico e, 
consequentemente, do cidadão consciente dos seus direitos e 
deveres. 

     11. Propondo práticas de leitura com textos de diversas temáticas, 
relacionadas ao contexto sociocultural do meu aluno. 

     12. Penso que seja um direito inalienável dentro de uma sociedade 
republicana e democrática e que, portanto, não pode instituir 
historicamente um estado de colonialidade. 

     13. Buscar a prática de uma pedagogia decolonial e, consequente, 
contra-hegemônica, buscando amenizar a hierarquia social e econômica 
das classes sociais. 
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14. Confirmo, sim.  

 

RESPOSTAS DO P2: 

1. Licenciatura em Letras Vernáculas com Língua Estrangeira. * 

2. Especialização. * 

3. Colégio Público Estadual. * 

4. Sim. 

5. Cursos Técnicos de Logística, Administração e Eletromecânica. * 

6. 25. 

7. É a base para todos os indivíduos, devido ao processo da própria 
comunicação; somos falantes nativos da nossa língua, somente 
através da sua compreensão e apreensão dos diversos conceitos 
nos libertamos. 

8. Ver o ensino da Língua ampliada através das novas tecnologias, 
complementando com os métodos tradicionais. 

9. Aulas – exposição participada, seminários, discussões orais. 

10. Uma prática voltada não somente para o profissional, mas auxiliar 
o aprendiz no sentido da sua autonomia como cidadão, capaz de gerir 
sua própria vida. 

11. Buscando tratar de temas do seu dia a dia, como situação 
problema, inserindo-o no contexto, a fim de que ele se perceba nas 
diversas situações da sua vida. 

12. Uma educação igualitária na qual o educando possa sempre estar 
na posição de protagonista do seu aprendizado, na qual haja 
valorização do professor.  

13. Buscar uma maior conscientização por parte dos governantes, 
através de políticas públicas voltadas para o indivíduo no sentido da 
abrangência da sua integralidade, em especial, das questões culturais 
que sempre se apresentaram como ponto de dominação da referida 
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classe, o que ajudaria, talvez a desconstruir estereótipos por exemplo: 
o negro é feio, seu cabelo é duro, etc. 

14. Confirmo. 

 

     RESPOSTAS DO P3:  

1. Licenciatura em Letras Vernáculas com Língua Estrangeira. * 

2. Especialização. * 

3. Colégio Público Estadual. * 

4. Sim, estadual e municipal. 

5. Cursos Técnicos de Logística, Administração e Eletromecânica. * 

6. 30 estaduais por sala de aula. 

7. É de suma importância, tendo em vista que se constitue em 
ferramenta de estudo, pesquisa, leituras, comunicação, interação 
com o semelhante e o mundo. 

8. Na visão atual política em que as políticas de valorização 
profissional de educação estão cada vez mais em desvalorização, 
torna-se cada vez menos atraente o ensino deste componente 
curricular neste contexto. 

9. Seminários, estudo dirigido, exposições participadas, leituras de 
diversos gêneros textuais etc.  

10. Não. São disponibilizados recursos de leituras e conteúdos das 
diversas temáticas e práticas que propiciem ao estudante formação 
para outras instâncias. 

11. Através de diversos gêneros textuais de temáticas variadas e 
leituras de conteúdos pesquisados pelo discente que o faça refletir a 
situação e sua posição no cenário do Brasil. 

12. Pensa-se em prática docente numa perspectiva interdisciplinar em 
que o estudante busque ampliar sua cosmovisão através das diversas 
ferramentas de estudo, pesquisa e tecnologias. 
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13. A sociedade precisa se mobilizar para pressionar os poderes 
executivo, judiciário, legislativo de instâncias e esferas diversas para 
que haja uma educação humana que realmente com uma qualidade. 

14. Sim, é inadmissível o ensino com carga horária semanal de (2) 
duas horas aula para português e outros componentes curriculares.  
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APÊNDICE E 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO PRODUTO EDUCIONAL 

VÍDEO: RELATOS DA DOCÊNCIA: NOS CAMINHOS DA CONTRA-
HEGEMONIA 

 

Caro (a) docente, a sua participação nas entrevistas e no preenchimento 
do questionário foram importantes para a confecção do Produto 
Educacional. Desse modo, gostaria que o (a) senhor (a) desse a sua 
opinião sobre o material produzido. 
 

1) Este material é importante? Por quê? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

2) O (A) senhor (a) basearia o seu trabalho nas propostas trazidas 
pelos docentes no vídeo? Por quê? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

3) O (A) senhor (a) deseja contribuir com alguma sugestão para a 
melhoria do produto educacional? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
Grato pela sua contribuição! 
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APÊNDICE F 

EMENTA DO CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO 
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM LOGÍSTICA E 

TRANSPORTE LUIZ PINTO DE CARVALHO 
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APÊNDICE G 

EMENTA DO COMPONENTE CURRICULAR PORTUGUÊS 
INSTRUMENTAL (LÍNGUA PORTUGUESA), DO CURSO TÉCNICO 
EM ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL EM LOGÍSTICA E TRANSPORTE LUIZ PINTO DE 
CARVALHO 
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APÊNDICE H 

DOCUMENTO DOS 40 ANOS DO CENTRO EDUCACIONAL LUIZ 
PINTO DE CARVALHO, ATUAL CEEPLTLPC 

 


