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RESUMO 

 
 
Este trabalho estuda o papel do coordenador pedagógico que atua nas instituições de 
Ensino Médio Integrado à Educação Profissional. Tem como objetivo situar o 
Coordenador Pedagógico como profissional capaz de implementar ações que contribuam 
para a concretização do Ensino Integrado, com base na compreensão dos princípios e 
conceitos que fundamentam a prática pedagógica na perspectiva da formação humana 
omnilateral. Como problema, investigou-se a questão: Qual o papel do Coordenador 
Pedagógico como colaborador na construção de um sentido para o ensino médio que 
integre educação profissional e técnica? Utilizando como metodologia a pesquisa 
bibliográfica numa abordagem qualitativa, partiu-se da análise do percurso histórico que 
envolveu o processo de implantação da educação profissional até o Decreto no. 5.154/04, 
que além de manter as ofertas dos cursos técnicos concomitantes e subsequentes, trouxe 
a possibilidade de integrar o ensino médio à educação profissional técnica de nível médio. 
Apresentam-se também os dados da expansão da Educação Profissional e Tecnológica 
na Rede Estadual da Bahia, o que explica a necessidade de profissionais qualificados 
para essa modalidade de ensino. A justificativa para um Trabalho Pedagógico alinhado às 
ideias de formação omnilateral, encontra visibilidade num projeto de educação que 
contemple a preparação para o exercício de profissões técnicas, a ampliação cultural e a 
iniciação científica. Sendo assim, a nova proposta de concepção de Ensino Médio e 
Educação Profissional e Tecnológica pressupõe a atuação do Coordenador Pedagógico 
crítico e consciente da realidade dual da educação que separa muitos indivíduos para o 
trabalho manual e outros poucos para o trabalho intelectual. O resultado desta pesquisa é 
um produto educacional, no formato de um instrumento pedagógico: Guia de orientações 
para o trabalho do Coordenador Pedagógico no contexto da nova concepção de Ensino 
Médio integrado à Educação Profissional e Tecnológica. Seu conteúdo abrange o histórico 
da educação profissional no Brasil, marcado pela dualidade do ensino, as bases 
conceituais para a educação profissional e tecnológica integrada ao ensino médio a partir 
da leitura do Documento Base da EPT e as principais atribuições do Coordenador 
Pedagógico na perspectiva da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, apontando 
práticas educativas que incorporadas ao cotidiano escolar, podem contribuir para a 
resolução dos reais problemas gerados pelo dualismo perverso na escola pública e se 
concretize o ideal do homem em sua totalidade, como sujeito histórico e social capaz de 
transformar o meio em que vive, transformando a si mesmo e modificando a realidade 
social que o cerca em favor da coletividade. 
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ABSTRACT 
 
 
This paper proposes to study the role of the pedagogical coordinator that works in the 
institutions of High School Integrated to Professional Education. It aims to situate the 
Pedagogical Coordinator as a professional capable of implementing actions that contribute 
to the achievement of Integrated Teaching, based on the understanding of the principles 
and concepts that underlie the pedagogical practice in the perspective of human 
omnilateral formation. As a problem, we intend to investigate the question: What is the role 
of the Pedagogical Coordinator as a collaborator in the construction of a sense for 
secondary education that integrates professional and technical education? Using as a 
methodology the bibliographic research in a qualitative approach, it starts from the 
analysis of the historical path that involves the process of implantation of professional 
education until Decree no. 5,154 / 04, which, in addition to maintaining the offers of 
concurrent and subsequent technical courses, brings the possibility of integrating 
secondary education into secondary vocational technical education. Data are also 
presented on the expansion of Professional and Technological Education in the Bahia 
State Network, which explains the need for qualified professionals for this type of 
education. The justification for a Pedagogical Work aligned with the ideas of omnilateral 
formation, finds visibility in an education project that contemplates the preparation for the 
exercise of technical professions, the cultural extension and the scientific initiation. Thus, 
the new proposal for the conception of Secondary Education and Professional and 
Technological Education presupposes the performance of the Pedagogical Coordinator 
critical and conscious of the dual reality of education that separates many individuals for 
manual labor and few others for intellectual work. The result of this research is the 
educational product. This is the pedagogical tool: Guide for orientations for the work of the 
Pedagogical Coordinator in the context of the new conception of High School integrated to 
Vocational and Technological Education. Its content covers the history of professional 
education in Brazil, marked by the duality of teaching, the conceptual bases for the 
professional and technological education integrated to the secondary education from the 
reading of the EPT Baseline Document and the main attributions of the Pedagogical 
Coordinator from the perspective of Education Professional Technical High School, 
pointing to educational practices that incorporate in the school routine, contribute to the 
resolution of the real problems generated by the perverse dualism in the public school and 
realize the ideal of man in its totality, as a historical and social subject capable of 
transforming the environment in which he lives, transforming himself and modifying the 
social reality that surrounds him in favor of the community. 
 
 
 
 
 
Keywords: Professional and Technological Education, Integrated Secondary Education, 
Pedagogical Coordinator. 
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INTRODUÇÃO 

Tendo como objeto proposto para este projeto de pesquisa O Papel do 

Coordenador Pedagógico na perspectiva da formação integral: a importância 

da atuação deste profissional no campo da implementação da nova concepção 

de ensino médio e educação profissional e tecnológica, pretende-se analisar o 

trabalho desenvolvido por este profissional no contexto da Educação Integrada, 

destacando a sua importância e as possibilidades de execução de ações 

pedagógicas que efetivamente contribuam para uma educação progressista, 

alicerçada na concepção de que a educação é um direito de todos, no 

compromisso ético-político de uma sociedade que inclui, que valoriza os 

sujeitos em contraposição à sociedade atual que exclui, marginaliza, discrimina 

e fragmenta os sujeitos para atender as necessidades do capital.  

O papel do Coordenador Pedagógico aparece no cotidiano escolar do 

ensino médio integrado à educação profissional na medida em que planeja e 

implementa ações no sentido da integração. Este estudo problematiza sobre 

quais os saberes que fundamentam a ação pedagógica integradora e que 

práticas mais se adequam no exercício das atividades de coordenação, a partir 

das experiências escolares em busca de uma formação integral, que 

reconheça o trabalho como realização humana, como produção e criação. 

Estrutura-se desta forma o problema para a escola em como promover 

uma educação democrática e participativa que se preocupa com a concepção 

de educação humanista, que pretende compreender os processos de ensino e 

aprendizagem nas relações que se estabelecem entre coordenação e 

professores, coordenação e alunos, professores e professores, alunos e 

professores, alunos e alunos. 

A justificativa para um trabalho pedagógico alinhado às ideias de 

formação omnilateral, encontra visibilidade num projeto de educação que 

contemple a preparação para o exercício de profissões técnicas, a ampliação 

cultural e a iniciação científica. Sendo assim, a nova proposta de concepção de 

Ensino Médio e Educação Profissional e Tecnológica pressupõe a atuação do 

Coordenador Pedagógico crítico, consciente da diversidade e da realidade dual 

da educação que separa muitos indivíduos para o trabalho manual e outros 

poucos para o trabalho intelectual.  
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 A escolha do tema O Papel do Coordenador Pedagógico na Perspectiva 

da Formação Integral: a importância da atuação deste profissional no campo da 

implementação da nova concepção de ensino médio e educação profissional e 

tecnológica, pressente de um referencial teórico que abrange a concepção de 

Ensino Médio na perspectiva da formação omnilateral fundamentada nos 

teóricos da integração. Moura (2007) resgata historicamente a dualidade 

estrutural e analisa as possibilidades da articulação.  Os fundamentos 

ontológicos e históricos na relação entre trabalho e educação são descritos e 

explicitados por Saviani (1989). A concepção de Ensino Médio Integrado como 

tema de investigação estudada por Ciavatta (2005) e por Ramos (2005) 

apresenta os pressupostos para a realização de uma formação humanizadora 

e integrada. Inclui-se também no marco teórico deste estudo, a defesa do 

trabalho como princípio educativo e da escola única, que na perspectiva de 

Kuenzer (2001) dão sentido à pesquisa; o dualismo perverso da escola pública 

brasileira na análise crítica de Libâneo (2004) e as contradições e concepção 

do ensino médio integrado diante das mudanças no mundo do trabalho 

discutidas por Frigotto (2012).  

A defesa da formação básica e profissional integrada pressupõe a 

compreensão histórica do processo e das políticas em Educação Profissional 

no Brasil. Sendo assim, é fundamental conhecer a trajetória da educação 

profissional brasileira a fim de romper com a dualidade educacional que 

demarca uma educação para a formação das classes dirigentes destinadas às 

elites, e atendendo às demandas do mercado, desenvolve outro tipo de 

educação para as classes trabalhadoras, uma educação fragmentada e de 

formação instrumental. Além disso, apresentam-se também os dados da 

expansão da Educação Profissional e Tecnológica na Rede Estadual da Bahia. 

É por causa dessa expansão que se explica a necessidade de repensar o fazer 

pedagógico, visando à qualificação do Coordenador Pedagógico para atuar 

nesta modalidade de ensino. 

A investigação sobre o papel do coordenador pedagógico nas instituições 

de Educação Profissional é resultante das políticas públicas referentes à 

Educação Profissional.  É a partir do Decreto no. 5.154/04, que além de manter 

as ofertas dos cursos técnicos concomitantes e subsequentes, traz a 
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possibilidade de integrar o ensino médio à educação profissional técnica de 

nível médio. No Estado da Bahia, desde 2007 a Secretaria de Educação tem 

estruturado na Rede Estadual a educação integrada e técnica de nível médio. 

A atuação desse profissional não pode firmar-se sem uma reflexão do processo 

histórico da implantação e das ações implementadas para a consolidação do 

Ensino Médio integrado à Educação Profissional e das suas justificativas de 

implantação nas escolas profissionalizantes baianas.  

O papel do coordenador pedagógico só poderá lograr êxito se 

fundamentado no estudo do Documento Base da Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio. Este é o elemento de 

informação oficial que registra as diretrizes para o trabalho pedagógico em 

educação integrada. Publicado em 2007, o documento tem como objetivo expor 

os princípios e fundamentos do ensino médio integrado, suas concepções e 

conceitos fundamentais, subsidiando a construção de um projeto político-

pedagógico integrado nas instituições que se destinam a esse propósito. Sendo 

assim, o documento base configura-se como ponto de partida para a 

organização da educação profissional e tem como base legal o Decreto nº 

5.154/2004, que expressa a ideia de possibilitar a formação integral do 

trabalhador. 

Todo esse referencial é incorporado na Pedagogia como a ciência da 

educação que na abordagem de autores como Franco (2003), Maia (2011) e  

Costa (2011) apontam caminhos para o trabalho na escola integral, para uma 

prática pedagógica no cotidiano escolar que planeja e coordena atividades 

educativas, a partir das vivências pessoais e coletivas que impulsionam os 

coordenadores e professores a buscar metodologias que promovam um 

ambiente propício a aprendizagens significativas, através de ações que 

estimulem o exercício do diálogo e a promoção de uma dinâmica escolar 

criativa, ativa e motivadora, além de constituir um espaço para a discussão e o 

desenvolvimento de práticas educacionais verdadeiramente integradoras e 

democráticas.   

O esforço para compreender este objeto de estudo exige método e para 

tal, optou-se pela pesquisa bibliográfica a partir do referencial teórico 

selecionado, a fim de conhecer o processo histórico que revela a dualidade 



15 

 

 

estrutural da educação e de que forma as bases conceituais da educação 

profissional precisam ser contempladas no cotidiano do trabalho pedagógico, 

nas propostas de ensino, na metodologia utilizada, nos eventos propostos, 

enfim na formação dos alunos, enquanto indivíduos conscientes, críticos e 

atuantes na promoção de uma sociedade mais justa e menos desigual.  

Repensar a prática do coordenador pedagógico que atua nas escolas 

integradas é pensar nas ações que esses profissionais desenvolvem no 

exercício de sua atividade profissional, nas condições de trabalho e nas 

relações que se estabelecem no cotidiano escolar. Fica claro que há uma 

complexidade muito grande sobre qual é realmente o papel do coordenador 

pedagógico. 

Educar para a superação da dualidade histórica é uma ação 

extremamente complexa que se desenvolve em diversos âmbitos, inclusive no 

cotidiano escolar. Desta forma espera-se contribuir com a atuação do 

Coordenador Pedagógico como intelectual da educação que se posiciona ético-

politicamente em favor da formação dos sujeitos e da integralidade em sua 

formação, apoiados por um projeto coerente com a educação emancipadora, 

além de ser um articulador nas relações entre os atores envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem, visando a construção coletiva e 

democrática do trabalho pedagógico. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 
 

  O papel do Coordenador Pedagógico aparece no cotidiano escolar do 

ensino médio integrado à educação profissional na medida em que planeja e 

implementa ações no sentido da integração. Neste sentido o trabalho 

pedagógico na educação integral busca planejar metodologias diferenciadas 

que permitam atender as necessidades identificadas na escola e, 

conscientizando, integrando e estimulando os educadores envolvidos para a 

mudança real em sala de aula e fora dela. Esta mudança possibilitará um 

trabalho interdisciplinar, que valorize o conhecimento real do aluno e que 

busque a aprendizagem deste, iniciando por suas vivências e experiências, 

ampliando a perspectiva de uma melhor qualidade de vida, a partir do domínio 
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dos fundamentos das diferentes técnicas que caracterizam o processo de 

trabalho produtivo moderno.    

Estrutura-se desta forma o problema para a escola em como promover 

uma educação democrática e participativa que se preocupe com a concepção 

de educação humanista, que pretende compreender os processos de ensino e 

aprendizagem nas relações que se estabelecem entre coordenação e 

professores, coordenação e alunos, professores e professores, alunos e 

professores, alunos e alunos. Por isso, é necessário repensar o fazer 

pedagógico no trabalho desenvolvido pelos coordenadores, enquanto 

profissionais no contexto da Educação Integrada.  

Sabe-se que a Pedagogia, enquanto Ciência da Educação, orienta, 

quebra paradigmas, mostra caminhos e rumos a serem seguidos. Com base 

nesta ideia, Libâneo (2002, p. 22) postula que o ensino é uma tarefa 

socialmente condicionada; ele envolve mais do que a transformação das bases 

das ciências em matérias de ensino. Ele envolve decisões de natureza político-

ideológica, de natureza psicopedagógica, de natureza propriamente didática. 

Sendo assim, este estudo problematiza sobre o dualismo excludente 

presente da história da educação profissional no Brasil considerando suas 

implicações sociais. A nova proposta de concepção de Ensino Médio e 

Educação Profissional e Tecnológica pressupõe a atuação do Coordenador 

Pedagógico crítico, consciente da diversidade e da realidade dual da educação 

que separa muitos indivíduos para o trabalho manual e outros poucos para o 

trabalho intelectual. 

 Desta forma configura-se como questionamento central acerca de quais 

são os saberes que fundamentam a ação pedagógica integradora e que 

práticas mais se adequam no exercício das atividades de coordenação, a partir 

das experiências escolares em busca de uma formação integral, que 

reconhece o trabalho como realização humana, como produção e criação. 

1.1.1  Justificativa 

 

A Escola Profissionalizante de Ensino Médio, como responsável pela 

formação técnica dos sujeitos e pelo desenvolvimento integral de cidadãos 
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críticos e conscientes de seu papel enquanto sujeitos históricos, precisa 

compreender que os objetivos da educação devem ir muito além da informação 

ou do mero desenvolvimento intelectual, abarcando toda a formação social, 

moral, ética e humana das pessoas. 

Para tanto, a justificativa para um Trabalho Pedagógico alinhado às 

ideias de formação omnilateral, encontra visibilidade num projeto de educação 

que contemple a preparação para o exercício de profissões técnicas, a 

ampliação cultural e a iniciação científica.  

O Coordenador pedagógico é o profissional responsável pela mediação, 

construção e continuação da linha de ação comum dentro da organização 

escolar. É ele o profissional responsável pelo apoio técnico-pedagógico ao 

corpo docente. Deve, portanto, ser comprometido com uma postura ético-

política, de formação crítica, de desejo por mudanças sociais e pela busca 

incessante de formar o aluno com uma base integral, desta forma, a realização 

e a aplicação de propostas integradoras e de interdisciplinaridade dentro da 

escola, torna-se uma necessidade.  

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1  Objetivo Geral 

 

 Conhecer e analisar o papel do Coordenador Pedagógico na nova 

proposta de concepção de Ensino Médio integrado à Educação 

Profissional e Tecnológica. 

1.2.2  Objetivos Específicos 

 

 Situar o Coordenador Pedagógico como profissional capaz de 

implementar ações que contribuam para a concretização do Ensino 

Integrado. 

 

 Explicitar os conceitos que fundamentam a prática pedagógica na 

perspectiva da formação humana omnilateral.   
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 Compreender na História da Educação Brasileira o processo de 

implantação da educação profissional, suas implicações na estruturação 

do trabalho do coordenador pedagógico enquanto profissional 

responsável pela organização pedagógica do ensino.   

 

 Indicar caminhos pedagógicos que apontem em direção à construção de 

uma proposta educativa que contemple o Trabalho como Princípio 

Educativo.  

1.3 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa busca conhecer e compreender O Papel do Coordenador 

Pedagógico na perspectiva da formação integral: a importância da atuação 

deste profissional no campo da implementação da nova concepção de ensino 

médio e educação profissional e tecnológica. Com vistas à concretização deste 

projeto, procura-se conhecer o seu objeto de estudo com base na abordagem 

qualitativa. Neste método, o pesquisador busca informações nos registros que 

estudam e discutem a temática abordada, procurando compreender os dados 

obtidos de forma sistematizada, utilizando a leitura de livros, artigos, 

documentos e demais obras que fundamentam a base teórica deste estudo.  

A abordagem qualitativa também foi escolhida para descrever o papel do 

coordenador pedagógico na educação integral, como colaborador na promoção 

de mudanças no cotidiano escolar. Compreender a dinâmica de um ambiente 

de educação profissional integrada ao ensino médio é algo indispensável ao 

processo, e a pesquisa qualitativa dentro das Ciências Sociais, trabalha com o 

universo dos significados, dos motivos e das atitudes. As relações, as 

representações e as intencionalidades na educação profissional constituem o 

objeto desta pesquisa.  

Como afirma Minayo (2009) a abordagem qualitativa se aprofunda no 

mundo dos significados. Esse nível de realidade não é visível, precisa ser 

exposto e interpretado pelo pesquisador.  O processo de trabalho desenvolveu-

se em três etapas.  

 A primeira correspondeu à fase exploratória em que os esforços se 

destinam a produção do projeto de pesquisa e na organização dos 
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procedimentos necessários para a operacionalização da pesquisa. Foi a 

fase de planejamento e definição do objeto, do problema e investigação 

da bibliografia.  

 Na segunda fase, o processo de trabalho científico fez o levantamento 

de material documental (artigos, livros, gráficos, tabelas, leis) para a 

construção da teoria, compondo a fase descritiva da pesquisa.   

 A terceira etapa foi a fase explicativa em que se procurou compreender, 

interpretar as informações, analisá-las e articulá-las com a teoria que 

fundamenta o projeto e construir o produto educacional.                 

1.3.1  Procedimentos Metodológicos 

 

Considerou-se de início a necessidade de compreender, através da 

pesquisa bibliográfica, como ocorre na história da educação brasileira o 

processo de estruturação do ensino profissionalizante.  

 A pesquisa bibliográfica se desenvolveu com base em levantamento de 

informações e produções científicas constituídas principalmente de livros e 

artigos científicos com um olhar específico sobre a Educação Profissional e 

Tecnológica e o papel do Coordenador Pedagógico na educação integral.  

A metodologia utilizada exigiu a leitura dos autores que discutem a 

educação integral no Brasil, para responder não de forma determinante, mas 

dentro das condições reais de existência, compreender e apontar alternativas 

de solução para os problemas pedagógicos que são de responsabilidade do 

Coordenador na escola técnica profissionalizante de nível médio.  

Esses subsídios serviram de base para a discussão do problema da 

pesquisa em como promover uma educação profissionalizante que não se 

limite a atender as necessidades imediatas do capital, mas que se preocupem 

com a formação integral dos sujeitos, que integre conhecimentos gerais e 

específicos, que promova uma escola democrática e participativa que se 

interessa com a concepção de educação humanista.  

Sendo assim, a pesquisa situa o Coordenador Pedagógico enquanto 

profissional da educação que pode contribuir para a implementação da 

educação integral, destacando a sua importância enquanto profissional que 

compreende os processos de ensino e aprendizagem nas relações que se 
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estabelecem, além de possibilitar a execução de ações pedagógicas que 

efetivamente contribuam para uma educação progressista, alicerçada na 

concepção de que a educação é direito de todos.  

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Para compreender melhor o percurso metodológico em questão 

estruturou-se a dissertação em capítulos temáticos. 

Na introdução é feita uma descrição geral da pesquisa, abordando de 

forma resumida os principais aspectos da proposta de pesquisa.  

O primeiro capítulo apresenta o projeto da pesquisa, descrevendo 

explicitamente o problema, a justificativa, os objetivos e a metodologia. 

No segundo capítulo, compreende-se a fundamentação teórica, 

descrevendo as bases conceituais da Educação Profissional, o dualismo que 

demarca a educação no Brasil e a necessidade de uma reorganização do 

trabalho pedagógico com vistas a uma educação democrática e participativa. 

O terceiro capítulo aborda o percurso histórico da educação profissional 

no Brasil e a persistência de uma educação estruturalmente dual. Busca-se 

entender o processo histórico de implantação da educação profissional no 

Brasil e a sua relação com o dualismo entre a formação da classe dirigente e 

da classe trabalhadora. Uma vez que se pretende reafirmar a necessidade da 

defesa da formação básica e profissional integrada, pressupõe-se que é 

fundamental conhecer a trajetória da educação profissional brasileira.  Acredita-

se que a compreensão histórica do processo e das políticas em Educação 

Profissional no Brasil é um elemento importante na proposta de romper com a 

dualidade educacional que demarca uma educação para a formação das 

classes dirigentes destinadas às elites, e atendendo as demandas do mercado, 

desenvolve outro tipo de educação para as classes trabalhadoras, uma 

educação fragmentada e de formação instrumental.  

No quarto capítulo, a pesquisa objetiva conhecer a educação profissional 

na rede estatual da Bahia, os avanços, as dificuldades e as perspectivas do 

processo de implantação. A investigação sobre o papel do Coordenador 

Pedagógico nas instituições de Educação Profissional é resultante dessas 

políticas públicas referentes à E P T.  No Estado da Bahia, desde 2007 a 
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Secretaria de Educação tem estruturado na Rede Estadual a educação 

integrada e técnica de nível médio. A atuação desse profissional não pode 

firmar-se sem uma reflexão do processo de implantação, das ações realizadas 

para a consolidação do Ensino Médio integrado à Educação Profissional e das 

suas justificativas de implantação nas escolas profissionalizantes baianas.  

Na redação deste capítulo, constatou-se a expansão da oferta da 

Educação Profissional com a análise das fontes estatísticas fornecidas pela 

Secretaria de Educação  (SEC / SUPROF) e pelo Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Os dados estatísticos 

elaborados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (DIEESE), obtidos através do Censo Escolar realizado entre 

os anos de 2007 e 2013 e as informações da Superintendência da Educação 

Profissional da Secretaria de Educação da Bahia no período entre 2007 e 

2016, permitem comprovar a expansão da rede pela oferta de matrícula, pelo 

aumento do número de municípios baianos a ofertar a educação profissional na 

rede estadual, pelo crescimento do número de unidades escolares e pela 

crescente quantidade de professores com nível superior que passam a ensinar 

na Educação Profissional. No que se refere ao trabalho do Coordenador 

Pedagógico, a partir dessas informações constatou-se a necessidade de ações 

específicas para essa modalidade de oferta educacional, com vistas a 

implantação de um projeto de educação que contemple a preparação para o 

exercício de profissões técnicas, a ampliação cultural e a iniciação científica, 

baseada no compromisso ético-político de uma sociedade que amplia as 

possibilidades de inclusão digna da classe trabalhadora no mundo do trabalho, 

que valoriza os sujeitos em contraposição à sociedade atual que exclui, 

marginaliza, discrimina e fragmenta os sujeitos para atender as necessidades 

do capital.   

A construção do quinto capítulo abrange o estudo sobre o Documento 

Base da Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino 

Médio. Este estudo se justifica, pois, o papel do Coordenador Pedagógico só 

poderá ser coerente se estiver pautado nas bases conceituais e demais 

orientações apresentadas no documento que traz os elementos constitutivos da 

Educação Profissional. O êxito da educação integrada implica na compreensão 

dos fundamentos teóricos, que são expressos no principal documento que 
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oferece as prescrições norteadoras e compõem a estrutura da Educação 

Profissional integrada ao Ensino Médio.  Constitui-se como registro oficial para 

a organização dessa modalidade de ensino, pois apresenta as diretrizes para o 

trabalho pedagógico em educação integrada. Publicado em 2007, o documento 

tem como objetivo expor os princípios e fundamentos do Ensino Médio 

integrado, suas concepções e conceitos fundamentais, subsidiando a 

construção de um projeto político-pedagógico integrado nas instituições que se 

destinam a esse propósito. Sendo assim, o documento base configura-se como 

ponto de partida para a organização da Educação Profissional que tem como 

base legal o Decreto nº 5.154/2004, que normatiza e regulamenta sobre a 

formação integral de nível médio. 

No sexto capítulo a pesquisa se propõe uma discussão acerca das 

especificidades do trabalho do Coordenador Pedagógico.  Pretende-se 

identificar o papel desse profissional no contexto da Educação Profissional, 

suas principais atribuições e o perfil que melhor atende às necessidades da 

escola.  Sabendo-se que na Educação Profissional, não basta o Coordenador 

Pedagógico se limitar ao campo do conhecimento teórico, mas que é preciso 

acompanhar o processo de aprendizagem, estimulando os professores, além 

de identificar as necessidades dos alunos e dos docentes, o que exige 

percepção e sensibilidade.  

Como resultado da pesquisa foi elaborado um produto educacional.  

Este instrumento é apresentado na forma impressa e tem caráter informativo, 

pretendendo ser útil ao trabalho do Coordenador Pedagógico que atua na 

educação integrada. Trata-se de um Guia de orientações para o trabalho 

pedagógico no contexto da nova concepção de Ensino Médio e Educação 

Profissional e Tecnológica. Tem o objetivo de contribuir com a dimensão 

pedagógica do trabalho dos coordenadores e professores. Como conteúdo do 

guia, foi incluído um breve histórico da Educação Profissional no Brasil, o 

referencial teórico sobre as bases da Educação Profissional e o papel do 

Coordenador Pedagógico, sua função e atribuições comentadas a partir dos 

princípios da formação integral na Educação Profissional e Tecnológica.  
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Organizar a escola de nível médio integrada à Educação Profissional, 

como um espaço democrático de socialização do saber que integra as 

dimensões trabalho, ciência, cultura e tecnologia, requer dos profissionais 

envolvidos o compromisso ético-político com a formação dos sujeitos. Esse 

compromisso precisa estar fundamentado numa base conceitual consistente.  

2.1 BASES CONCEITUAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Considerando as bases conceituais da educação integral, Saviani (2007) 

trata dos fundamentos ontológicos e históricos da relação trabalho e educação, 

analisando no decorrer da história como se estabelecem os modos de 

produção e se configuram as relações sociais de trabalho. Propõe assim uma 

tentativa de restabelecimento da relação entre trabalho e educação tendo por 

base o princípio educativo do trabalho. 

É neste sentido que Moura (2007) apresenta os eixos norteadores para 

o ensino integrado, evidenciando que homens e mulheres são seres histórico-

sociais capazes de transformar a realidade, que o trabalho e a pesquisa na 

escola são princípios educativos, que a realidade concreta é uma totalidade, 

uma síntese, um todo dialético e estruturado, portanto, o projeto pedagógico 

deve incluir a interdisciplinaridade, a contextualização e a flexibilidade como 

elementos sempre presentes no processo de construção do conhecimento. 

Seguindo a mesma linha de pensamento, Ramos (2005) defende a 

concepção de Ensino Médio Integrado no sentido da formação omnilateral com 

base na integração de todas as dimensões fundamentais da vida no processo 

formativo, apresenta possibilidades de construção deste Ensino Médio sobre 

uma base unitária que sintetize humanismo e tecnologia, sendo caracterizado 

pela indissociabilidade entre Educação Profissional e Educação Básica, sob 

uma totalidade curricular que integra conhecimentos gerais e específicos. 

Frigotto (2001) faz a crítica à pedagogia da competitividade, baseada 

nos conceitos de competências e habilidades, atribuindo à escola o papel 

econômico de formação técnico profissionalizante, afirmando: 
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É nesse contexto, inclusive, que surge a economia da educação 
como campo disciplinar específico, cujo eixo central associa 
educação com o desenvolvimento econômico, o emprego, a 
mobilidade social, a ascensão social. Num contexto de crise 
endêmica do desemprego estrutural, de uma nova (des.) ordem 
mundial com a configuração da geografia humana em blocos 
econômicos com poder e realidades objetivas assimétricas e a 
consequente divisão de incluídos, precarizados e excluídos, 
desmonta-se a promessa integradora, e a função econômica 
atribuída à escola passa a ser a empregabilidade ou a formação para 
o desemprego. (FRIGOTTO, 2001. p.81) 

        

Reafirmando o posicionamento contra-hegemônico, Frigotto, Ciavatta e 

Ramos (2005) explicitam a forma que assume o trabalho no capitalismo 

dificultando a percepção das dimensões educativas do trabalho, expõem a 

compreensão ontológica e ontocriativa do trabalho, avançam na discussão do 

trabalho como princípio educativo na integração da educação básica com a 

formação profissional e definem os conceitos trabalho, ciência e cultura como 

estruturantes da educação integral. 

2.2 A CONCEPÇÃO DUALISTA DA EDUCAÇÃO 

 

 

Diante das possibilidades da Educação Profissional e para que as 

escolas sejam capazes de se estruturar em favor desta proposta 

humanizadora, Ciavatta (2005) apresenta alguns pressupostos: a existência de 

um projeto de sociedade que vise a superação do dualismo; manter na lei, a 

articulação entre Ensino Médio de Formação Geral e a Educação Profissional; 

adesão de gestores e professores; articulação da instituição com os alunos e 

os familiares; o exercício de uma democracia participativa; o resgate da escola 

como lugar de memória e a garantia de investimentos na educação.     

Tratando do dualismo perverso da escola pública brasileira, Libâneo 

(2004) mostra que a verdadeira atribuição da escola segundo as organizações 

e agências financeiras internacionais seria atender as necessidades mínimas 

de aprendizagem, tratando a escola como espaço de convivência e 

acolhimento social, onde os objetivos assistenciais se sobrepõem aos objetivos 

de aprendizagem, alterando inclusive o papel do professor, afirmando: 

 
O novo paradigma supõe, também, um novo papel do professor, ou 
seja, da mesma forma que, para os alunos, oferece-se um kit de 
habilidades para sobrevivência, oferece-se ao professor um kit de 
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sobrevivência docente (treinamento em métodos e técnicas, uso de 
livro didático, formação pela EaD). A posição do Banco Mundial é 
pela formação aligeirada de um professor tarefeiro, visando baixar os 
custos do pacote formação/capacitação/salário. (LIBÂNEO, 2004. p. 
20) 

 

Para além da concepção dualista e fragmentária de educação, Frigotto 

(2012) apresenta um triplo desafio:  

 
Desconstruir, primeiramente, do imaginário das classes populares, o 
entulho ideológico imposto pelas classes dominantes da teoria do 
capital, da pedagogia das competências, da empregabilidade, do 
empreendedorismo e da ideia que cursinhos curtos 
profissionalizantes, sem uma educação básica de qualidade, os 
introduzem rápido ao emprego. O segundo desafio é a mudança no 
interior da organização escolar, que envolve formação dos 
educadores, suas condições de trabalho, seu efetivo engajamento e 
mudanças na concepção curricular e prática pedagógica. Se os 
educadores não constroem, eles mesmos, a concepção e prática 
educativa e de visão política das relações sociais aqui assinaladas, 
qualquer proposta perde sua viabilidade. Finalmente, o terceiro 
desafio envolve a sociedade civil e política. Trata-se de criar as 
condições objetivas e subjetivas para viabilizar em termos 
econômicos e políticos este projeto. (FRIGOTTO, 2012. p.77) 
 
 

Essa problemática, que é percebida no cotidiano escolar, nos leva a 

indagar sobre quais situações e alternativas, viabilizam soluções e podem 

resultar num conjunto de ações que implementadas por esse profissional se 

concretizem em educação integral a partir de relações produtivas do processo 

pedagógico.  

 

2.3 UMA REORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

A partir desse referencial teórico o Coordenador Pedagógico, por meio 

de suas atribuições, pode contribuir na reorganização desse novo modelo 

educacional em sua instituição de ensino, buscando alternativas de 

aproximação dos conteúdos de formação geral e das disciplinas técnicas, 

compreendendo o conhecimento como uma totalidade e colaborando para a 

escola ativa e criadora, organicamente identificada com o dinamismo social da 

classe trabalhadora.   

Percorrendo o caminho da didática, Machado (2009) propõe ações 

didáticas integradas, iniciando pelo convite aos professores ao enfrentamento 
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do desafio da integração, destacando que é preciso haver convergência a 

respeito do tipo de ser humano e que profissional se quer formar. Defende 

assim a unidade dos conhecimentos do Ensino Médio e do Ensino Técnico, 

recorrendo à contextualização sociocultural do processo ensino-aprendizagem, 

aos desafios do desenvolvimento local como recurso significador do currículo, a 

postura investigativa na definição das alternativas didáticas de integração e de 

trabalho interdisciplinar. 

O pensamento de Machado encontra consonância com o pensamento 

de Melo (2008), quando estes afirmam a contribuição da Didática para a 

compreensão da realidade social e o tipo de sujeitos que se pretende formar.  

 
Ao sair do pressuposto mecânico da normatização simplista busca a 
compreensão humana do contexto sócio-político-econômico da 
instituição escolar e o contexto histórico concreto de seus agentes 
fundamentais – professores e alunos. A didática contribui para o 
desvelamento do real, identificando as ideologias subjacentes a cada 
teoria de ensino e de aprendizagem. Levando o professor à 
consciência de que é preciso ter clareza do que se pretende, para se 
ter coerência no agir. O consenso atual é de que a formação do 
professor precisa ser contínua, e não mais limitados a cursos rápidos 
e descontextualizados.  (MELO, 2008.p.166)  

 

O espaço da Coordenação Pedagógica é o local e tempo ideal para 

iniciar um processo de criação, de planejamento e de implementação de ações, 

mediados pelo Coordenador, atentando-se para a formação integral como um 

modo de fortalecer os jovens trabalhadores em sua emancipação e 

desenvolvimento pessoal e coletivo. Nesse espaço deve-se compreender o 

papel do Coordenador Pedagógico como aquele que promove a construção de 

um ambiente democrático e participativo.  

 
O pedagogo ao ter a dimensão da organização do seu trabalho no 
cotidiano da escola, deve considerar a descentralização do poder, 
numa gestão escolar mais horizontal, participativa e democrática, 
estabelecendo parcerias e trabalho cooperativo. (MAIA, 2011.p.97) 
 

 
A escola como instituição de ensino num contexto em constantes 

transformações de ordem econômica, política, social, ideológica, depara-se 

com vários desafios. Desta maneira, os profissionais da educação, dentre eles 

os Coordenadores, precisam estar conscientes de que os alunos devem ter 

uma formação cada vez mais ampla, que promova o desenvolvimento das 
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capacidades desses sujeitos, que lhes garanta o domínio dos fundamentos 

científicos das diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho. 

Assim, o Coordenador Pedagógico precisa ter consciência da importância de 

seu papel, da necessidade do trabalho como princípio educativo para orientar 

as suas múltiplas tarefas na escola de base unitária e atuar como profissional 

na perspectiva da totalidade.  

2.4 O TRABALHO DO PEDAGOGO 

 

Analisando a complexidade e importância do trabalho desenvolvido pelo 

Coordenador Pedagógico, Almeida (2010) afirma que:  

 
o trabalho do pedagogo é parte do processo de organização da 
escola como um todo, em suas finalidades, estratégias, 
metodologias de ensino, definição de conteúdo, formas e 
instrumentos de avaliação, organização da gestão escolar, dentre 
outros. É esse profissional o principal responsável pela articulação 
entre todos esses elementos, buscando a coerência teórico-
metodológica entre o trabalho realizado por diferentes professores, 
em diferentes turmas e disciplinas.    (ALMEIDA, 2010. p.12) 
 

Tendo como pressuposto a escola democrática e participativa, seu 

trabalho não se estabelece solitariamente.  Para obter resultados efetivos é 

preciso motivar e incentivar a fim de que o grupo esteja mobilizado para o 

exercício de um projeto coletivo, um projeto de escola com objetivos claros que 

visem a formação dos sujeitos e que busquem em conjunto a construção de 

uma prática pedagógica que considere o homem como ser histórico-social e a 

realidade como uma totalidade.   

 
A real participação do pedagogo deve ser intencional e direcionada 
para uma ação social, política, cultural econômica e, principalmente, 
coletiva. A fragmentação do trabalho escolar, reflexo da lógica 
tecnicista, deve ser superada a fim de objetivar a real especificidade 
da escola, que não é ação burocrática, e sim processo de ensino 
aprendizagem – a conscientização do envolvimento do trabalho com 
toda a comunidade. (MAIA, 2011.p.95)  

 
Acreditando na afirmação de Paulo Freire de que “ensinar exige a 

convicção de que a mudança é possível”, é fundamental defender que a 

atuação responsável do Coordenador contribui decisivamente para uma gestão 

democrática comprometida com uma sociedade mais justa. 
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Educar para a vida e para a realidade de forma democrática, são ideias 

sempre presentes nos objetivos dos Coordenadores e Professores.  Mas para 

isso é preciso organização, competência técnica e exercício da compreensão 

da solidariedade e do trabalho em conjunto. 

  
Surge então a necessidade de organizar o trabalho pedagógico. A 
capacidade de organização é que vai garantir a exequibilidade do 
que foi coletivamente planejado e revelar a competência dos 
profissionais da educação. É aí que se revelam os compromissos 
democráticos de todos os responsáveis pelo processo educacional, 
na garantia de fazer acontecer a todos os educandos o que foi 
proposto como fundamental para sua formação cidadã. (FERREIRA, 
2008.p.58)  

 

Desta forma ratificamos a ideia do autor acima citado, compreendendo 

que coordenar não se constitui uma ação simples, requer organizar, arranjar, 

ligar, exige assim, consciência crítica, ordem e método.  O coordenador 

pedagógico tem uma atuação fundamental na escola ao promover ações que 

colaboram para o fortalecimento das relações entre a cultura, ciência e 

trabalho; além de refletir junto com os professores na elaboração do 

planejamento, dos planos de ensino e da avaliação da prática, interligando 

pessoas, ampliando os ambientes de aprendizagem e promovendo a 

interdisciplinaridade dos saberes.  

 Franco (2003) destaca algumas dessas indagações que pretendemos 

refletir no processo de pesquisa sobre o papel da pedagogia na formação de 

professores e consequentemente na formação dos sujeitos da educação 

integral: 

 
Se não é a pedagogia como ciência da educação, a condutora e a 
operacionalizadora desse movimento de formação de professores 
reflexivos, qual outra ciência pode assumir esse papel? E ainda 
pergunto: diante dos enormes problemas da complexidade da prática 
educativa, qual outra alternativa a se tomar senão a proposta dessa 
nova racionalidade crítico-reflexiva em relação à formação de 
professores? E como transformar essa proposta em projeto 
educacional? Quem poderá assumir a condução desse projeto senão 
a pedagogia? (FRANCO, 2003. P.18) 

 

Coordenar é, portanto, a orquestração do conjunto da escola no fazer 

pedagógico, na dinâmica escolar, na construção de um lugar de convivências 

de sujeitos que ensinam e aprendem. 
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3  O PERCURSO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL 
E A PERSISTÊNCIA DE UMA EDUCAÇÃO ESTRUTURALMENTE DUAL 

A defesa da formação básica e profissional integrada pressupõe a 

compreensão histórica do processo e das políticas em Educação Profissional 

no Brasil. Sendo assim, é fundamental conhecer a trajetória da Educação 

Profissional brasileira a fim de romper com a dualidade educacional que 

demarca uma educação para a formação das classes dirigentes destinadas às 

elites, e atendendo às demandas do mercado, desenvolve outro tipo de 

educação para as classes trabalhadoras, uma educação fragmentada e de 

formação instrumental. 

3.1 A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL COLÔNIA 

 

Os primeiros indícios de uma Educação Profissional no Brasil surgem a 

partir do início do século XIX, no contexto em que a Corte Portuguesa 

transfere-se para a colônia, e o príncipe regente D. João VI promove uma série 

de mudanças na sociedade colonial. Dentre essas mudanças destacam-se a 

abertura de algumas escolas como a de Medicina, na Bahia e no Rio de 

Janeiro e a autorização para a abertura de algumas fábricas e indústrias.  

O ensino e aprendizagem de ofícios passam a ser uma necessidade e 

em 1809 é promulgado pelo príncipe Regente D. João um decreto que permite 

a criação do Colégio das Fábricas. Esse colégio tinha por objetivo evitar a 

dispersão da mão-de-obra vinda de Portugal e promover o surgimento de 

manufaturas no Brasil, após longa proibição, fato que justificava colocar o 

Estado como seu mantenedor. Percebe-se que, na sua origem, a Educação 

Profissional no Brasil, apresenta característica assistencialista, pois ainda no 

século XIX, foram criadas sociedades civis de apoio aos órfãos e desvalidos, 

instrumentalizando-os para atuar nas indústrias.  

 
A educação profissional no Brasil tem, portanto, a sua origem dentro 
de uma perspectiva assistencialista com o objetivo de “amparar os 
órfãos e os demais desvalidos da sorte”, ou seja, de atender àqueles 
que não tinham condições sociais satisfatórias, para que não 
continuassem a praticar ações que estavam na contraordem dos 
bons costumes. (MOURA, 2007, p.6) 
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Faz-se necessário destacar ainda que as primeiras sociedades civis, 

como os Liceus de Artes e Ofícios, eram organizadas dentro de uma lógica 

assistencialista para jovens e crianças carentes, para receber instrução 

primária e aprenderem diversos ofícios como: tipografia, alfaiataria, carpintaria, 

sapataria, dentre outros.  

3.2 A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NOS PRIMEIROS ANOS DA 
REPÚBLICA 

 

As conquistas educacionais nos primeiros anos da República foram 

pequenas, restringindo-se à formação das elites para os cargos políticos e 

administrativos. A partir do início do século XX, a política assistencialista é 

alterada, pois o ensino profissional agora é de responsabilidade do Ministério 

da Agricultura, Indústria e Comércio, visando a preparação profissional nesses 

segmentos da economia.   

Em 1910, no governo de Nilo Peçanha, foram criadas no país dezenove 

Escolas de Aprendizes e Artífices, reservadas aos pobres e humildes, com a 

finalidade de formar operários e contramestres, através do ensino prático e 

conhecimentos técnicos necessários a aprendizagem de ofícios, em oficinas de 

trabalho manual ou mecânico. Dessa forma, a Educação apresentava um 

caráter instrumental para os alunos oriundos de classes populares, enquanto 

aos filhos das classes dominantes era destinada uma educação de caráter 

propedêutico, com o objetivo de formar os futuros dirigentes. Permanecia ainda 

o caráter moralista, e essas escolas não conseguiram preencher as 

necessidades do setor industrial, pela inadequação da infraestrutura das 

instituições de Educação Profissional e escassez de profissionais 

especializados. Isso representa a concepção dual da Educação Profissional no 

Brasil, o que se confirma no texto em destaque abaixo: 

No caso do ensino médio e da educação profissional, essa visão dual 
ou fragmentada se expressa, historicamente, desde a Colônia, pela 
reprodução das relações de desigualdade entre as classes sociais, na 
separação entre a educação geral, como preparação para os estudos 
superiores e a preparação imediata para o mercado de trabalho, 
funcional às exigências produtivas. (CIAVATTA e RAMOS, 2012, 
p.36) 
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Esse dualismo das classes sociais está enraizado na sociedade por 

meio de séculos de escravismo e de discriminação do trabalho manual. Ele 

constitui a estrutura da educação especialmente a partir da década de 1940, 

quando o processo de industrialização requereu reformas na educação 

nacional, que passou a ser organizada por leis orgânicas, conhecidas como 

Reforma Capanema, normatizadas a partir de 1942, pelo Ministro da Educação 

Gustavo Capanema. Essas leis fragmentaram a educação de acordo com os 

setores produtivos e as profissões, separando os que deveriam ter a formação 

propedêutica para a universidade daqueles que deveriam ter formação 

profissional, evidenciando-se a continuidade da dualidade na educação 

brasileira.  

3.3 AS REFORMAS EDUCACIONAIS A PARTIR DA DÉCADA DE 1940 

 

O contexto social brasileiro entre as décadas de 1930 e 1940 é marcado 

por um processo histórico em que ocorrem grandes mudanças políticas, 

econômicas e educacionais no Brasil. Após o golpe de 1930, a liderança do 

exército e da marinha depõe o presidente Washington Luís e assume a 

presidência o líder gaúcho Getúlio Vagas, num momento de crise da economia 

cafeeira paulista devido à crise internacional, ao modelo de importação de 

manufaturados e bens de consumo e a economia agrária exportadora. A 

política de Vargas passa a reorganizar a força de trabalho e investir no setor 

industrial. Novos grupos sociais com diferentes interesses começam a surgir: a 

burguesia industrial, a classe média e o proletariado.  

A política adotada nesse momento é de opção nacionalista permitindo a 

intervenção do estado na economia.  São criados o Ministério do Trabalho e o 

Ministério da Educação e Saúde Pública, pois é neste momento que a 

demanda social por educação cresce e pressiona a expansão do ensino.  

O caráter populista do governo de Getúlio Vargas favoreceu ao processo 

de democratização da educação, pois permitiu a abertura de escolas para os 

filhos da classe trabalhadora, contudo não ofereceu qualidade e a escola 

brasileira continua a refletir o sistema dual e excludente. As classes populares 
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na divisão do trabalho continuam a executar o trabalho estruturado pela classe 

dominante, o que exigia um nível baixo de escolaridade.  

Nesse período as oligarquias cafeeiras afetadas pela crise do café e 

pela crise de 1929 são substituídas por uma burguesia industrial advinda do 

processo de intensificação do capitalismo industrial que passa a requerer 

reformas na educação nacional.  

 Essas reformas, documentadas na história como Reformas Capanema, 

reorganizam a educação do país, quando a partir de 1942 o ministro da 

educação normatiza o conjunto das leis orgânicas da educação nacional. 

Esses decretos confirmam a importância que a Educação Profissional 

passa a ter para a economia do país, uma vez que tinham o objetivo de atender 

as demandas do processo de industrialização e do crescimento populacional. 

As reformas Capanema de 1942 e 1943 resultam na regulação do ensino 

secundário, industrial, e comercial por meio das leis orgânicas da educação 

nacional. 

Os principais decretos foram os seguintes: Decreto nº 4.244/42 – Lei 

Orgânica do Ensino Secundário; Decreto n
0
 4.073/42 – Lei Orgânica 

do Ensino Industrial; Decreto nº 6.141/43 – Lei Orgânica do Ensino 

Comercial; Decreto Nº 8.529/46 – Lei Orgânica do Ensino Primário; 

Decreto nº 8.530/46 – Lei Orgânica do Ensino Normal e; Decreto nº 

9.613/46 – Lei Orgânica do Ensino Agrícola. Além disso, o Decreto-lei 

4.048/1942 - cria o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 

SENAI, que deu origem ao que hoje se conhece como Sistema “S”3. 

(MOURA, 2007, p.8) 

 

No entanto, a dualidade do ensino é marcadamente evidenciada, uma 

vez que a entrada no ensino superior ocorria por meio de processo seletivo 

baseado nos conhecimentos gerais das diversas áreas do conhecimento. Os 

cursos profissionalizantes eram de um mesmo nível e não possibilitavam o 

acesso à educação superior, sendo oferecidos os cursos industrial técnico, 

comercial técnico, agro técnico e normal.  Esses cursos atendiam aos alunos 

que não ingressariam na universidade e apenas obteriam a formação de nível 

médio. Desta forma o estado brasileiro não consegue oferecer à maioria da 

população uma formação humana que garantisse à classe trabalhadora os 

conhecimentos científicos produzidos pela sociedade e historicamente 

acumulados.  



33 

 

 

 

Apesar do mérito de terem representado as primeiras ações efetivas 

do Estado em relação à educação e propor, pela primeira vez na 

história de nosso país, alterações profundas na estrutura e 

organização do ensino a serem implantadas em todo o território 

nacional – o que de fato as transformavam em nossas primeiras 

políticas nacionais para a educação, elas não se constituíram em 

políticas públicas voltadas à superação das diferenças de classe. 

Pelo contrário, ao definirem trajetórias educacionais distintas para 

classe sociais também distintas acabaram por se tornarem 

mecanismo destinados a perpetuar as diferenças dos grupos sociais, 

(IGNÁCIO, 2010, 149) 

 

O período em que a reforma Capanema ocorre, revela o contexto 

político e econômico do Brasil de expansão das indústrias, exigindo 

profissionais bem mais preparados. Contudo, não havia uma estrutura que 

atendesse a essa grande demanda, por isso, a Confederação Nacional das 

Indústrias em convênio com o governo criam o SENAI para garantir uma 

formação mínima aos seus trabalhadores. 

Com a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), 

em 1942, no contexto da Reforma Capanema, do SENAC, em 1946, e de 

outras instituições do sistema “S”, ao longo das décadas seguintes, ressalta-se 

a opção do governo de repassar a iniciativa privada parte da tarefa de capacitar 

mão-de-obra para o universo produtivo. Neste sentido a dualidade estrutural da 

educação permanece, uma vez que o Ensino Secundário se destinou a 

formação das elites condutoras enquanto que a Educação Profissional formava 

os operários. Dessa forma, o Ensino Secundário e o Normal formariam as elites 

diretoras do país e o Profissional se destinava aos filhos dos operários para as 

artes e os ofícios, confirmando o caráter dualista da educação e sua função 

reprodutora da estrutura socioeconômica. 

Após a 2ª Guerra fortaleceu-se a divergência entre os setores populares 

e parte do próprio Estado, de um lado, um grupo formado por grandes parcelas 

da classe média, e de outro, do capital estrangeiro e das antigas oligarquias. 

Os debates que antecederam a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, LDB n° 4.024/61 ocorreram em meio a essas divergências no período 

de redemocratização do país pós Estado Novo. Pleiteava-se a extensão da 

rede escolar gratuita e da equivalência entre Ensino Médio e Ensino 

Profissionalizante permitindo a transferência de um para o outro.  
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Em 1961, a partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 4.024/1961), é reconhecida a integração do ensino 

profissional ao ensino regular, e os cursos profissionalizantes e propedêuticos 

passam a ter equivalência permitindo o ingresso no Ensino Superior. A LDB 

concedia a equivalência entre os cursos de mesmo nível, acabando 

formalmente com a dualidade no ensino. Vale salientar que essa alteração não 

acaba com a dualidade estrutural, pois as modalidades de ensino continuam a 

refletir a divisão dos trabalhos intelectual e instrumental. A Lei em questão, 

também concedia a liberdade de atuação das escolas privadas, provocando a 

continuidade da dualidade explícita nos currículos das escolas destinadas a 

elite, privilegiando o ensino propedêutico que permitia o acesso à educação 

superior. Os cursos profissionalizantes tinham em seus currículos os conteúdos 

das disciplinas gerais reduzidos para assegurar a imediata formação para o 

mundo do trabalho. 

 A reforma do período militar se insere no contexto das transformações 

do mundo industrializado, do modelo de substituição de importações e seguido 

pela intensificação da internacionalização do capital financeiro. Assim, a 

educação no período passa a ser considerada prioritária, uma vez que o 

governo, em seu modelo desenvolvimentista, tinha como objetivo tornar o 

Brasil uma grande potência. O desenvolvimento acelerado e o crescimento da 

economia ampliavam a demanda dos trabalhadores com formação de nível 

técnico. Esse fato levou a generalização da profissionalização do Ensino 

Médio, isto é, a educação de nível médio torna-se obrigatoriamente 

profissionalizante para todos. No entanto, essa generalização da Educação 

Profissional, ficou restrita ao ensino público.  

3.4 A LEI 5692/71 

 

Na década de 1970 foi promulgada a Lei nº 5.692/71 que provocou uma 

profunda reforma na Educação Básica e obrigava a profissionalização no 2º 

grau nas escolas públicas e privadas, além disso, é dada como uma resposta 

às exigências das classes populares por uma maior escolarização.  Essa Lei 

traz a profissionalização compulsória do ensino de segundo grau o que revela o 

autoritarismo do governo militar no período, pois o governo defendia uma nova 
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fase de industrialização conhecida como o “Milagre Brasileiro” que demandava 

por técnicos de nível médio, qualificados. Portanto, essa Lei elimina a 

dualidade entre educação geral e formação profissional. Porém, a falta de 

financiamento efetivo e de formação de professores colaborou para que as 

escolas estaduais oferecessem cursos profissionalizantes em áreas que não 

dispunham de equipamentos e laboratórios.  

Por outro lado, a rede privada descartou a reforma, pois sua implantação 

exigia altos custos. Efetivamente as escolas particulares permaneciam 

oferecendo uma educação voltada para a aprovação em vestibulares de 

acesso ao Ensino Superior e as escolas públicas tinham um currículo 

empobrecido e reduzido em sua carga horária, as disciplinas de formação geral 

e acrescidas as disciplinas técnicas. Isso provocou a movimentação dos filhos 

da classe média das escolas públicas para as escolas particulares em busca 

de uma formação que lhes permitisse o acesso aos cursos superiores. Em 

consequência, a escola pública passou por um processo de decadência que 

corrobora com a dualidade entre Educação Básica e Educação Profissional, 

entre a educação pública e a particular. 

 Quanto às Escolas Técnicas Federais, por terem consolidado sua 

atuação com um corpo docente especializado e financiamento público 

adequado, tinham em seus currículos a permanência das disciplinas 

propedêuticas e técnicas, não se restringindo ao que estava estabelecido na 

Lei nº 5.692/71. 

3.5 AS MUDANÇAS NA EDUCAÇÃO A PARTIR DA DÉCADA DE 1980 

 

Nos anos 1980, com a volta da democracia, recomeça a luta política 

pela democratização da educação com o projeto da 2ª LDB que, sob a 

liderança do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, teve intensa 

participação da comunidade acadêmica e o apoio de parlamentares de vários 

partidos progressistas. A partir de 1985, após o período de ditadura militar, com 

a consolidação do processo de redemocratização, intensos debates sobre as 

diretrizes da educação apontam para uma educação diferenciada, laica, pública 

e gratuita, como ficou registrado no Projeto de Lei de Diretrizes e Bases da 
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Educação Nacional de 1988. Segundo Ciavatta (2005), nele se buscava 

assegurar uma formação básica que superasse a dualidade entre cultura geral 

e cultura técnica, significando a reversão do dualismo educacional. 

Entretanto, a 2ª LDB, Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, ao 

estruturar a educação regular em Educação Básica e Educação Superior, não 

incluiu a Educação Profissional em nenhum desses níveis. Apenas a menciona 

no § 2º do Artigo 36: “O Ensino Médio, atendida a formação geral do educando, 

poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas. ” E no Artigo 40: “a 

Educação Profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular 

ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições 

especializadas ou no ambiente de trabalho”.  

A LDB n° 9.394/96 reflete a luta por uma educação pública de qualidade 

para todos contra a iniciativa privada que pretendia a sua livre atuação na 

educação em todos os níveis. Os debates contemplavam o conceito de 

politecnia e de formação integral, contudo consolida-se a dualidade uma vez 

que a Educação Profissional é organizada em capítulo à parte da estrutura da 

educação regular brasileira. O aluno pode optar entre o Ensino Médio de 

caráter propedêutico, ou pelo Ensino Médio Técnico Profissionalizante. Apesar 

disso o texto revela ambiguidade ao afirmar que o Ensino Médio, etapa final da 

Educação Básica, poderá também preparar o educando para o exercício de 

profissões técnicas e que a Educação Profissional será desenvolvida em 

articulação com o ensino regular, nas modalidades concomitante ou 

subsequente.   

Em 1997, a Educação Profissional, através do Decreto nº 2.208 sofre 

novas alterações, passando a integrar as diferentes formas de trabalho e 

educação à tecnologia e à ciência, tendo como propósito permitir o acesso a 

essa modalidade de ensino, o aluno egresso do ensino básico ou já 

matriculado, ou ainda os de nível superior e demais trabalhadores em geral.  A 

estrutura da Educação Profissional apresentada no Decreto-Lei nº 2.208/1997, 

configura os seguintes níveis: a) Básico, para fins de qualificação e 

requalificação independente de sua escolaridade anterior; b) Técnico, para a 

habilitação profissional de alunos egressos do Ensino Médio; c) Tecnológico 

para os alunos oriundos do Ensino Médio Técnico. Deste modo, o Ensino 
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Médio, como etapa de conclusão da Educação Básica, passa a ter um sentido 

propedêutico, ficando à escolha do aluno a possibilidade de cursar a parte 

específica da formação técnica sob as modalidades: Concomitante ao Ensino 

Médio (formação geral) em escolas diferentes, ou na mesma escola, com 

matrículas e currículos distintos; ou Subsequente, quando após ter concluído a 

Educação Básica, realizar a educação técnica.  

É constatável que a Educação Profissional se configura como uma 

formação paralela, o que reafirma uma formação aligeirada, segmentada e 

dualista existente desde os primórdios da história do ensino profissionalizante.  

Segundo Moura (2007), todo esse contexto dos anos 90 produziu efeitos 

graves sobre a educação brasileira em todos os níveis. No que se refere à 

Educação Básica, a síntese é a explicitação da dualidade entre Ensino Médio e 

Educação Profissional. O importante é garantir a formação do trabalhador para 

o mercado, um “cidadão” produtivo e treinado.  

3.6 O DECRETO 5154/2004 E A EDUCAÇÃO INTEGRADA 

 

Visando superar a divisão entre trabalho manual e intelectual, cultura 

geral e técnica, reiniciou-se o debate sobre a dissociação entre o Ensino Médio 

e a Educação Profissional estabelecida no Decreto nº 2.208/97, como nos 

apresenta a professora Maria Ciavatta: 

 

No Brasil, hoje, há um déficit de pesquisa para conhecer os estragos 

e as conquistas deflagradas com a imposição do Decreto no. 

2.208/97. A sua revogação e a aprovação do Decreto no. 5.154/2004 

trouxe a abertura e o estímulo à formação integrada, mas não trouxe 

a garantia de sua implementação. Seu horizonte está na sociedade, 

na adesão ou recusa de escolas, gestores, professores e alunos (com 

suas famílias) de avançar para a ruptura com todas as formas duais 

que permeiam a sociedade brasileira. Mas está, também, em uma 

sinalização clara e efetiva do Ministério da Educação no papel de 

orientar e de apoiar os projetos de formação integrada. (CIAVATTA, 

2008, p.17)  

 

Em 23 de julho de 2004, é baixado o Decreto nº 5.154/04 que traz 

legalmente a real possibilidade da integração entre Educação Profissional e o 

Ensino Médio, considerando a realidade dos alunos.  Construído num contexto 
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de contradições político-ideológicas, o decreto é resultante dos debates e 

disputas entre os modelos conservadores e os setores progressistas, que 

historicamente confirmam a educação geral para as elites dirigente e a 

educação popular de preparação para o trabalho. Uma dicotomia entre o 

trabalho intelectual e o trabalho manual.   

 

Durante o ano de 2003, primeiro mandato do presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, a expectativa de um novo padrão e perspectiva para o 

Ensino Médio Técnico cresceu. Contudo a correlação de forças para 

a reestruturação educacional era grande, visto que a revogação do 

Decreto n. 2.208/97 e a publicação do Decreto no 5.154/2004 

caracterizava-se disputa de projetos. Nestas disputas internas a 

escola se coloca como um elemento estrutural, pois é também neste 

espaço, na educação formal, que se dá a formação para o trabalho. 

(DUARTE, 2017, p.4) 

 

O Decreto no 5.154/04 manteve os cursos técnicos concomitantes e 

subsequentes determinados pelo Decreto nº 2.208/97 e oportunizou a 

integração do Ensino Médio aos cursos técnicos. Em concepção o decreto visa 

à consolidação da base unitária do Ensino Médio, permitindo a efetivação de 

seu objetivo de formar para o exercício das profissões técnicas, além de 

objetivar a formação de cidadãos aptos a entender a realidade social, 

econômica, política, cultural, bem como a realidade do mundo do trabalho, para 

atuar com ética e eficiência, como forma de superação da dualidade entre a 

formação geral e a técnica.  

  Atualmente, o Decreto nº 5.154/04 regulamenta a Educação Profissional 

de nível médio, contendo em seu texto os princípios para o Ensino Médio 

integrado à Educação Profissional, num mesmo currículo.  A justificativa de tal 

política deve-se à necessidade de assegurar aos jovens brasileiros a formação 

geral e a sua formação profissional, uma vez que a realidade econômica os 

impele cada vez mais cedo a inserir-se no mercado de trabalho. O Decreto 

também assegura a oferta de cursos técnicos nas modalidades concomitante e 

subsequente, já regulamentados no Decreto nº 2.208/1997, mas possibilitando 

a integração entre educação profissional e o ensino médio, o que aponta para 

uma formação omnilateral e unitária, mas com algumas questões a serem 

resolvidas para sua efetivação,  
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Apesar do Decreto nº 5.154/2004 já apresentar possibilidades para a 

defesa de uma educação integrada e politécnica, as desigualdades 

socioeconômicas continuaram a forçar o ingresso da classe operária no 

mercado de trabalho em idade prematura, antes mesmo dos 18 anos, 

dificultando a implantação de uma educação com vistas à omnilateralidade e 

politecnia. Essa compreensão é confirmada por Ramos (2011), ao afirmar que 

o Decreto nº 2.208/97 e outros instrumentos legais vêm não somente proibir a 

pretendida formação integrada, mas regulamentar formas fragmentadas e 

aligeiradas de Educação Profissional em função das alegadas necessidades do 

mercado.   

 

Do ponto de vista prático, os educadores brasileiros do ensino médio 

e da educação profissional, assim como a própria sociedade em 

geral, não incorporaram como sua a concepção de ensino médio 

integrado na perspectiva da formação omnilateral e politécnica. Ao 

contrário, predomina uma visão retrógrada vinculada ao ensino médio 

profissionalizante e compensatória ou, ainda, a defesa de um ensino 

médio propedêutico e da profissionalização como processo específico 

e independente. (RAMOS,2011, p.784) 

 

Diante desta constatação, é preciso uma reflexão do processo histórico 

da implantação e das ações implementadas para a consolidação do Ensino 

Médio integrado à Educação Profissional e das suas justificativas de 

implantação. E como afirma Ramos (2011), trata-se de uma política pública que 

visa atender às demandas econômicas e sociais dos jovens da classe 

trabalhadora. 

 

Uma das justificativas da proposta sobre pertinência da 
profissionalização no ensino médio está em proporcionar uma 
alternativa de formação e de profissão àqueles que não deverão 
ingressar no ensino superior, expressando histórica dualidade 
educacional. A outra justificativa refere-se a tornar o ensino médio 
mais atrativo aos jovens pela vinculação do ensino ao mercado de 
trabalho e, assim, ao futuro profissional, corroborando o argumento 
anterior. Essa atratividade, no ensino médio integrado à educação 
profissional, adviria da oportunidade de obter logo uma 
profissionalização. (RAMOS, 2011, p.783) 

 

Por isso, torna-se indispensável garantir na lei a formação profissional 

na perspectiva da integração, mas isso não resolve a questão, cabe então à 
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educação organizar um processo de formação humana que garanta a formação 

integral, pelo domínio dos fundamentos científicos das diversas técnicas que 

caracterizam o trabalho no mundo contemporâneo. O objetivo é que a 

educação integral seja um dos elementos sociais que possibilite ultrapassar a 

realidade da sociedade excludente e dividida de extrema desigualdade 

socioeconômica, que se limita a cursos de formação profissional que não 

apresentam unidade, confirmando a dualidade educacional no Brasil.  

 

4  A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA REDE ESTADUAL DA BAHIA  

A investigação sobre o papel do Coordenador Pedagógico nas 

instituições de Educação Profissional nesta pesquisa é resultante das políticas 

públicas referentes a Educação Profissional no Estado da Bahia, que desde 

2007 tem estruturado na Rede Estadual a Educação Técnica Profissionalizante 

de Nível Médio.  

 As políticas em Educação Profissional na Bahia têm como referência a 

política nacional que tem empenhado esforços para consolidar a Educação 

Profissional. Trazer essa experiência da Educação Profissional tem sido uma 

proposta inovadora e desafiante para a educação pública baiana.  O Plano de 

Educação Profissional do Estado da Bahia tem o objetivo de implantar as 

bases de uma política pública de Estado para a Educação Profissional na 

Bahia, vinculada às demandas do desenvolvimento socioeconômico e 

ambiental, servindo de base para articular as ações públicas e privadas de 

Educação Profissional no Estado e estabelecer o marco regulatório, o modelo 

de gestão e os recursos para a Educação Profissional.  

Neste capítulo da pesquisa pretende-se ampliar a compreensão sobre o 

contexto em que se efetivou a implantação da Educação Profissional na Rede 

Estadual da Bahia, bem como identificar e analisar as contribuições oriundas 

dessa no processo de expansão para a melhoria da qualidade da Educação 

Profissional, a preparação para o mundo do trabalho e exercício da cidadania 

dos alunos atendidos pelo ensino profissionalizante, bem como a política de 

implantação que fundamenta a proposta no estado. 
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4.1 AS PERSPECTIVAS DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO  

 

Na Rede Estatual, a concretização dessa proposta começa efetivamente 

com a criação da Superintendência da Educação Profissional – SUPROF, em 

2007, com o objetivo de coordenar no estado todo o processo de organização 

deste tipo de ensino, conforme descrito na Lei nº 10.955 de 21 de dezembro de 

2007, no segundo parágrafo do artigo 58: 

 
Art. 58 – Fica alterada a estrutura organizacional e de cargos em 
comissão da Secretaria da Educação  - SEC,  na forma a seguir 
indicada: 
II – fica criada a Superintendência de  Educação Profissional, com a 
finalidade de planejar, coordenar, promover, executar, acompanhar, 
supervisionar e avaliar, no âmbito do Estado, as políticas, programas, 
projetos e ações de educação profissional, incluindo orientação e 
certificação profissional (BAHIA, 2007). 
 
 

No Regimento da Secretaria de Educação, no Capítulo III, Seção VII, 

que trata das atribuições da Superintendência de Desenvolvimento da 

Educação Básica, o documento registra as seguintes responsabilidades para a 

Coordenação de Educação Profissional:  

 
1. Estabelecer diretrizes para a Educação Profissional, considerando 
as vocações regionais, em consonância com as políticas 
recomendadas pelo Fórum Interinstitucional de Educação Profissional 
e Diretrizes Nacionais e Estaduais; 
2. Elaborar e implementar Plano Estratégico da Educação 
Profissional da Rede Estadual; 
3. Coordenar a implantação das Unidades de Educação Profissional – 
UEP, acompanhando e avaliando o seu desempenho, tendo como 
base indicadores e requisitos do modelo de gestão para a qualidade 
do serviço público; 
4. Viabilizar, em articulação com a Secretaria da Administração – 
SAEB, a implementação de novos modelos de gestão nas Unidades 
de Educação Profissional – UEP, conforme legislação aplicável; 
5. Aprovar, acompanhar e avaliar a implementação do plano de 
trabalho, integrante do modelo de gestão adotado; 
6. Estabelecer parcerias com universidades, Secretarias Estaduais e 
Municipais e outros órgãos dos setores público e privado, visando à 
eficácia das ações de Educação Profissional; 
7. Viabilizar estudos, pesquisas e disseminação de indicadores 
sociais e econômicos para acompanhamento e aperfeiçoamento da 
rede estadual de Educação Profissional; 
8. Divulgar, para as organizações, os serviços de Educação 
Profissional disponibilizados com recursos do Estado, com o objetivo 
de ampliar o atendimento e de captar recursos complementares;  
9. Implantar e implementar o Sistema de Informações Gerenciais da 
Educação Profissional; 
10. Autorizar, segundo delegação do Conselho Estadual de 
Educação, os cursos de Educação Profissional da rede estadual 
(BAHIA, 2007) 
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Sendo assim, a partir da lei em vigor, passa a existir dentro da 

Secretaria de Educação um setor específico para a Educação Profissional, que 

tem a função de reformular o ensino integrado com base no trabalho como 

princípio educativo em sua proposta pedagógica.  

Outro aspecto de fundamental importância a fim de garantir qualidade do 

ensino refere-se à formação docente específica para a Educação Profissional. 

Os professores que atuam nessa modalidade de ensino precisam ser 

qualificados para efetivamente formar profissionais.  

Para compor o quadro de professores para o ensino das disciplinas da 

Base Nacional Comum, a Secretaria de Educação já dispõe dos professores 

efetivos da rede, mas que, até então, não tinham experiência nem habilitação 

para o ensino integrado.  

Visando atender a demanda de professores para o ensino dos 

componentes curriculares que compõem a Formação Técnica Específica, a 

Secretaria de Educação do Estado da Bahia tem realizado processo seletivo 

simplificado para contratação de profissionais por meio do Regime Especial de 

Direito Administrativo (REDA) os quais tem validade de até 24 meses com 

possibilidade de renovação por mais dois anos. Muitos desses professores não 

têm formação específica para o exercício da docência. Em geral têm 

bacharelado, são administradores, contadores, engenheiros, analistas de 

sistema, etc.  

 É sobre essa lacuna que comtempla-se o papel do Coordenador 

Pedagógico como um profissional que, inserido no cotidiano escolar, identifica 

as reais necessidades para a consolidação de uma Educação Profissional que 

garanta aos alunos a formação integral, que considere a pessoa humana em 

seus aspectos físicos, emocionais, cognitivos, capaz de fazer uma leitura de 

mundo condizente com a realidade econômico-político-social competitiva, 

excludente e pragmática.  

 São diversos os impasses que a escola técnica integrada ao Ensino 

Médio na Bahia tem para superar, que precisam ser considerados pelos 
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profissionais da educação integrada. Chama-nos a atenção os itens 

destacados por Góes e Duarte (2013, p.8): 

  

a) Construção e implementação de laboratórios dos cursos  

técnicos;  

b) Ausência no nivelamento técnico e pedagógico  doprofessor na  

área  do conhecimento que atua; 

c) Interesses e políticas específicas voltadas para formação 

continuada de  professores e gestores;  

d) Adequação dos  professores para realidade dos estudantes da 

Educação  Profissional;  

e) Dificuldades e  escassez de contratação de professores para 

os componentes curriculares da Formação Técnica Específica – 

FTE; 

f) Limites de espaço físico e de estrutura nas unidades de ensino 

e centros dentre outras dificuldades de variadas ordens para 

implementação de Laboratórios e Bibliotecas de cursos técnicos, 

e outros percalços da Educação Pública que já são sabidos. 

 

 A Secretaria de Educação da Bahia ao propor a Educação Profissional 

tem desenvolvido desde a sua implantação até o período em que os dados nos 

permitem identificar, em 2017, esforços no sentido de promover a formação 

técnica integrada ao Ensino Médio baseada em princípios que consideram a 

transformação dos sujeitos e a transformação da realidade social, na ampliação 

das vagas e oportunidades diversas para cursos profissionalizantes.  

Um grande desafio se apresenta para responder a todos esses 

impasses para a SUPROF, gestores, coordenadores e professores que 

passam a fazer parte deste universo e ainda o compromisso de obter 

resultados satisfatórios na elevação do nível de escolarização dos alunos da 

Rede Estadual.  A ampliação desta política pública foi sendo garantida porque 

fazia parte do interesse governamental em possibilitar aos jovens a 

emancipação humana, política e social, como se pode observar nos dados 

crescentes de expansão gradativa da rede de Educação Profissional na Bahia. 

 

Com a implantação da SUPROF na estrutura organizacional da 

Secretaria da Educação do Estado da Bahia, algumas Unidades 

Escolares foram transformadas em Centros de Educação profissional 

em substituição às antigas Escolas Técnicas e Agro técnicas, 

possibilitando assim mais autonomia administrativo‐financeira. 

(DUARTE, 2017, p.7) 
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 O Decreto Estadual nº 11.355, de 04/12/2008 dispõe sobre a instituição 

dos Centros Estaduais e dos Centros Territoriais de Educação Profissional no 

âmbito do Sistema Público Estadual de Ensino do Estado da Bahia, que em 

seu artigo 1º determina: 

Art. 1º - Ficam instituídos os Centros Estaduais e os Centros 
Territoriais de Educação Profissional, no âmbito do Sistema Público 
Estadual de Ensino, em decorrência da política pública de ampliação 
da oferta e reestruturação da Educação Profissional no Estado da 
Bahia, visando o desenvolvimento social, econômico e ambiental, a 
interação da educação profissional com o mundo do trabalho e o 
incentivo à inovação e desenvolvimento científico- tecnológico.  

4.2 A EXPANSÃO DA OFERTA NO ESTADO 

 

No cenário baiano a expansão da rede de Educação Profissional e 

Tecnológica tem acontecido de forma significativa. Os dados da Secretaria de 

Educação em relação à Educação Profissional demonstram claramente esse 

processo de ampliação. No ano de 2006 o Estado da Bahia possuía 4.016 

matriculados na rede Estadual de Educação, em 15 cursos técnicos, em 34 

unidades escolares, abrangendo 22 municípios de 14 Territórios de Identidade. 

Em 2013, a Rede Estadual de Educação Profissional da Bahia estabeleceu-se 

como a segunda maior Rede Estadual do país, atrás apenas do Estado de São 

Paulo, segundo o Censo/INEP 2013.  

Neste processo de estruturação da rede de Educação Profissional, 

unidades escolares foram transformadas em Centros Estaduais e Centros 

Territoriais de Educação Profissional.  

 De acordo com os dados da educação profissional na Bahia, 

apresentados no site da Secretaria de Educação do Estado,  

 

A Educação Profissional na Bahia possibilitou a materialização de 
uma rede estadual ampla e diversificada, presente em 121 municípios 
dos 27 Territórios de Identidade, que em 2015 atingiu o número de 
81.999 matrículas, distribuídas em 79 cursos técnicos e cursos de 
qualificação profissional, ofertados em 33 Centros Territoriais de 
Educação Profissional, 38 Centros Estaduais de Educação 
Profissional, 22 anexos de Centros Estaduais de Educação 
Profissional e 92 escolas de ensino médio.  

Os municípios baianos contemplados com a Educação Profissional 

foram agrupados em Territórios de Identidade permitindo uma melhor 
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administração das unidades de Educação Profissional, além de identificá-las 

por proximidade geográfica e características regionais mais próximas.  

Decreto nº 12.354 de 25 de agosto de 2010: 

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso da atribuição que 
lhe confere o art. 105, inciso V, da Constituição Estadual, DECRETA: 
Art. 1º - Fica instituído o Programa Territórios de Identidade, com a 
finalidade de colaborar com a promoção do desenvolvimento 
econômico e social dos Territórios de Identidade da Bahia, em 
consonância com os programas e ações dos governos federal, 
estadual e municipal.  
§ 1º - Considera-se Território de Identidade o agrupamento identitário 
municipal formado de acordo com critérios sociais, culturais, 
econômicos e geográficos, e reconhecido pela sua população como o 
espaço historicamente construído ao qual pertence, com identidade 
que amplia as possibilidades de coesão social e territorial.  

 

A análise dos dados demonstra claramente que há um expressivo 

aumento da matrícula. Os dados do Censo Escolar fornecidos pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira registram que o número de 

matrículas em 2007 foi de 8.995 alunos e em 2012 são matriculados 58.904 

alunos. Esse crescimento é resultante do compromisso do estado com o 

objetivo de contribuir para o fortalecimento, a consolidação e a promoção da 

Educação Profissional do Estado da Bahia. Ao considerar a Educação 

Profissional como uma política pública prioritária, o governo estadual implantou, 

em 2008, o Plano de Educação Profissional da Bahia, que teve como objetivo 

desenvolver as bases desta política, de forma quantitativa, por meio da 

ampliação do número de matrícula e de forma qualitativa, por meio de estudos, 

subsídios, desenvolvimento de metodologias, formação, capacitação e 

assessoria aos gestores públicos e atores sociais dos Territórios de Identidade.  

Os dados fornecidos pelo Censo Escolar realizado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP) nos permitem 

conhecer esse processo de expansão da Educação Profissional na Rede 

Estadual da Bahia. Sendo assim, destacaram-se alguns gráficos e tabelas para 

melhor observância da implantação desta política pública.  

Em números absolutos, a Rede Estadual de Educação Profissional 

Técnica tem em 2007 uma matrícula de 8.995 alunos e em 2012 avança para 

58.904. Um crescimento de 50.000 matrículas aproximadamente.  
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Figura 1 – Evolução do número de matrículas da rede estadual de educação 

profissional técnica de nível médio por tipo de oferta 

Bahia 2007 e 2012 (em números absolutos) 

 

Fonte: Inep. Censo Escolar, 2012 

Elaboração: DIEESE 

 

Isso representa a realização de uma política do estado baiano que se 

compromete com a juventude da classe trabalhadora na efetivação da 

educação profissional integrada de nível médio, como afirmam Brito e Oliveira 

no artigo Educação Profissional na Bahia: Tecendo Comentários Sobre a 

Política Federal e Estadual, publicado no IV Colóquio Internacional Educação e 

Contemporaneidade em 2010, p.10.  

Essas ações são acompanhadas pela Superintendência de Educação 
Profissional- SUPROF, cujo papel é planejar, coordenar, promover, 
executar, acompanhar, supervisionar e avaliar, no âmbito do Estado, 
as políticas, programas, projetos e ações de Educação Profissional, 
incluindo orientação e certificação profissional, para garantir que os 
jovens e trabalhadores baianos nessa formação profissional tornem-
se aptos para atender às demandas do mundo do trabalho e se 
beneficiem do desenvolvimento socioeconômico e ambiental da 
Bahia. Elevar o número de alunos matriculados, possibilitando assim 
o acesso cada vez maior dos jovens a uma formação profissional é 
uma das metas traçadas no Plano do governo estadual, que vem 
sendo implementada gradativamente, conforme podemos verificar na 
progressão das matrículas em cursos de educação profissional.  

 

Numa análise mais precisa, abrangendo toda a oferta do estado, 

quando ampliamos a comparação dos dados da matrícula da Educação 

Profissional por tipo de oferta, ano a ano, entre 2007 e 2013, o processo de 
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expansão é progressivo, apresentando 22.337 alunos matriculados em 2007 e 

88.767 alunos matriculados em 2013.   

É interessante destacar também que no tipo de oferta Integrado, essa 

progressão vai de 7.287 a 45.047 e que o Ensino Técnico Profissionalizante 

integrado ao Ensino Médio foi a modalidade em que houve um expressivo 

investimento por parte do Estado. 

 

Tabela 1 – Número de matrículas de Educação Profissional técnica por tipo de 

oferta Bahia 2007-2013 (em números absolutos) 

 

Fonte: Inep. Censo Escolar, 2014 

Elaboração: DIEESE 

 

Esse crescimento vem confirmando que o Ensino Médio integrado à 

Educação Profissional é a modalidade de maior expressividade e confirma o 

compromisso político com a expansão da educação integral, que pressupõe a 

integração de conhecimentos gerais e específicos, pela mediação do trabalho, 

da ciência e da cultura e que se constitui como uma das metas do Plano 

Nacional de Educação, conforme destaca a pesquisadora Marise Ramos: 

Finalmente, o Programa Brasil Profissionalizado tem os sistemas 
estaduais como foco, visando a apoiá-los na implantação da 
educação profissional integrada ao ensino médio, instituído pelo 
Decreto no. 6.302, de 12 de dezembro de 2007. Nas redes estaduais, 
o programa proclama, claramente, o objetivo de que essas implantem 
a educação profissional técnica de nível médio integrada ao ensino 
médio, mediante a modernização e a expansão das redes públicas de 
ensino médio integrado. (RAMOS, 2014, p.79)  

Nesse sentido, o compromisso assumido pela Secretaria de Educação 

no plano de desenvolvimento da Educação Profissional, em seus princípios e 
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diretrizes, conforme consta no site da Secretaria de Educação da Bahia, 

descreve: 

Dentre os compromissos do Programa Educar para Transformar está 

a “ampliação da oferta de educação integral”. Assumindo este com-

promisso, a Educação Profissional da Bahia, não apenas aplica a 

educação integral nos cursos técnicos de nível médio, como está 

adotando estratégias para contribuir com a educação integral de jo-

vens e trabalhadores do ensino médio em geral. A perspectiva é con-

tribuir para a efetividade social e a qualidade pedagógica da edu-

cação básica (BAHIA, 2007). 

 

 Essa constatação é também identificada quando se observa o número 

de cidades que passam a ofertar a Educação Profissional no estado. Em 2006 

apenas 22 municípios do estado ofertavam a Educação Profissional e em 2016 

a Bahia já possuía 121 municípios com esse tipo de oferta. 

 

Figura 2: Evolução do quantitativo de municípios ofertantes da Educação 

Profissional da Bahia 

 

FONTE: SEC/SUPROF, 2012 

Ao comparar o número de escolas profissionais da rede, fica explícito 

pelos dados informados que a quantidade de unidades aumentou com 

destaque para o Território de Identidade Metropolitana de Salvador que salta 

de 11 unidades para 36 unidades. É preciso registrar que muitos territórios que 

não eram contemplados com o Ensino Profissional, passam a oferecer 
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educação profissionalizante.  Em dados gerais, na Bahia, em 2007, existiam 42 

estabelecimentos da Rede Estadual de Educação Profissional e em 2010 esse 

número passa a ser de 146 unidades.  

 

Tabela 2 – Número de estabelecimentos da rede estadual de Educação 

Profissional Bahia 2007 e 2010 

 

Fonte: Inep. Censo Escolar, 2012 

Elaboração: DIEESE 

Em números absolutos o total de estabelecimentos da rede federal, 

estadual, municipal e privada, juntos somam 247 estabelecimetos. Destes,  177 

são da rede estadual em 2012.   
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Figura 3 – Evolução do número de estabelecimentos da educação profissional 

técnica de nível médio por dependência administrativa.  

Bahia 2007 e 2012 (em números absolutos) 

 

 

Fonte: Inep. Censo Escolar, 2012. 

Elaboração: DIEESE  

Nota (1) Inclui as modalidades integrada, concomitante, subsequente e Proeja 

 

No período entre 2007 e 2016, é possível uma melhor constatação 

dessa ampliação, verificada nos dados fornecidos pela Secretaria de Educação 

que demonstram a matrícula inicial da Educação Profissional da Rede Estadual 

que têm apresentado progressivamente números crescentes, passando de 

7.642 em 2007 para 84.570 em 2016.  O curso técnico na modalidade 

integrada avança de 4.541 para 42.000 matrículas. 
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Figura 4 - Matrícula Inicial na Educação Profissional Rede 

Estadual/Modalidade – Bahia 2007 – 2016 

 

Até 2016 o total da matrícula na Educação Profissional da Rede 

Estadual registrou 84.570 alunos. No período de 2007 a 2016 tem-se uma linha 

sempre ascendente na matrícula, sendo que a modalidade integrada registra 

números superiores às outras modalidades. Todo esse crescimento justifica a 

necessidade de profissionais qualificados e o Coordenador Pedagógico como 

profissional da educação torna-se indispensável nesse processo.  

Esses números não seriam possíveis sem uma política pública de 

Educação Profissional que assumiu o compromisso real da ampliação na rede, 

afirmado em sua proposta de ampliação da oferta, como está demonstrado no 

site da Secretaria de Educação da Bahia, no setor da Educação Profissional: 

 

A Rede Estadual de Estadual de Educação Profissional e tecnológica 

tem como objetivo consolidar e ampliar a oferta da educação 

profissional em consonância com o desenvolvimento socioeconômico 

e ambiental dos territórios baianos, promovendo a inserção cidadã na 

vida social e no mundo do trabalho: 

Ampliando e democratizando o acesso a educação profissional por 

meio de cursos técnicos de nível médio e de cursos de formação 

inicial e continuada, públicos e gratuitos.  

Fortalecendo a inclusão educacional por meio da educação 

profissional para trabalhadores e populações tradicionalmente 

excluídas do acesso à educação profissional. 

Garantindo o desenvolvimento dos jovens para uma inserção cidadã 

na vida social e no mundo do trabalho, por meio da educação 

profissional técnica de nível médio integrada ao ensino médio 

subsequente (BAHIA, 2007). 

7.642 

14.997 

27.522 

43.803 
50.479 

60.702 

69.394 

76.691 
81.999 

84.570 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fonte: SEC, SUPROF 2016 
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Tabela 3 - Matrícula Inicial na Educação Profissional Rede 

Estadual/Modalidade - Bahia 2007 - 2016 

 

Fonte: SEC / SUPROF, 2016 

 

Garantida a expansão quantitativa da rede, a SUPROF também 

empenhou esforços em empreender um plano pedagógico que possibilitasse a 

socialização dos conteúdos produzidos historicamente aos que historicamente 

têm sido excluídos desses saberes, isto é, garantir a formação integral, que 

segundo Saviani (2007, p. 161), consiste no domínio dos fundamentos 

científicos das diversas técnicas que caracterizam o mundo produtivo 

contemporâneo. Contudo, essa é uma missão difícil de mensurar e concretizar, 

uma vez que os interesses hegemônicos têm na educação um instrumento 

para a formação de mão de obra específica que atenda às necessidades 

específicas da sociedade capitalista.   
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Em consonância com o Decreto 5154/04, a SUPROF estruturou os 

currículos de formação integrada em três blocos, organizando-os em 

componentes que integram a Base Nacional Comum, de acordo com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, a Formação Técnica Geral, visando a 

integração entre o trabalho e as teorias e por fim a Formação Técnica 

Específica, organizando os seus componentes curriculares em consonância 

com o curso de formação específico, que podem ser escolhidos pelo aluno de 

acordo com a oferta de cada Unidade Escolar, mas pré-determinados no 

Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos.  

Quanto às modalidades de oferta dos cursos profissionalizantes e 

duração, os professores Claudia Freitas Góes e Ruy José Braga Duarte como 

representantes da SUPROF no II Colóquio – A Produção do Conhecimento em 

Educação Profissional, em 2013 no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, 

descrevem: 

A educação profissional oferece modalidades distintas de ensino 

onde o estudante obedece a critérios de acordo com a sua realidade 

escolar e etária. A Educação Profissional Integrada – EPI, é uma 

delas, permite que o estudante ao concluir o ensino fundamental 

escolha um dos cursos técnicos, oferecidos pela rede, durante um 

período de quatro anos. Outra modalidade é a Concomitante que tem 

a duração de três anos, o estudante deve estar matriculado no ensino 

médio regular e no contra turno estudar em um Centro da Educação 

Profissional.  A modalidade Subsequente – PROSUB é direcionado 

aos que já concluíram o ensino médio em escola pública, 

independentemente da idade atual e pretendem retornar à escola 

para fazer uma formação técnica profissional semestral, com duração 

de dois anos. É uma modalidade ofertada apenas nos Centros de 

Educação Profissional por meio de sorteio eletrônico monitorado pelo 

Ministério Público, Tribunal de Contas e outras instituições 

representativas do estado da Bahia. (DUARTE, 2013, p.6) 

 

 Um indicador qualitativo, para além dos indicativos quantitativos até aqui 

abordados, refere-se à evolução no número de docentes da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio.  
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Tabela 4 - Número e proporção de docentes com licenciatura e bacharelado no 

total de docentes da rede estadual de Educação Profissional – Bahia 2007 e 

2010 

 

Fonte: Inep. Censo Escolar, 2012 

Elaboração: DIEESE 

 

O número de professores com grau de escolaridade superior completo 

salta de 637 em 2007 para 29.924 em 2010. É importante relatar que o estado 
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não realizou concurso para professores efetivos da Educação Profissional na 

rede. Até 2018 todos os professores foram contratados em tempo determinado 

de dois anos, com possibilidade de renovação para mais dois anos, pelo REDA 

(Regime Especial Direito Administrativo).  Infelizmente este não é um indicativo 

positivo do governo do estado para o seu afirmado objetivo de promover uma 

Educação Profissional de qualidade, pois o professor não estabelece um 

vínculo mais profundo com a instituição, uma vez que tem prazo determinado 

para deixar a função.  

  

Figura 5 – Evolução do número de docentes da educação profissional técnica 

de nível médio, segundo escolaridade 

 

Fonte: Inep. Censo Escolar, 2012 

Elaboração: DIEESE 

 

Ao compararmos o número de docentes que possuem licenciatura e 

bacharelado, é muito positiva essa constatação em números absolutos, pois 

em todos os Territórios de Identidade os números de profissionais com nível 

universitário para lecionar na Educação Profissional tem sido acrescidos.  
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Nota-se quantitativamente que há uma expressiva evolução do número 

de professores da Educação Profissional técnica de nível médio com a 

escolaridade superior completo, registrando um aumento de 537 professores 

com formação universitária em 2007 para 5.171 em 2012.  

Entre 2007 e 2013 quando comparamos ano a ano, o número de 

matrículas das redes federal, estadual, municipal e privada percebeu-se a 

expansão da rede estadual na Bahia.  

 

Figura  6 - Número de matrículas da educação profissional técnica por 

dependência administrativa – Bahia 2007 – 2013 (em números absolutos) 

 

 
Fonte: Inep. Censo Escolar, 2014 

Elaboração: DIEESE 
Obs. Inclui as modalidades integrada, concomitante, subsequente, Proeja Média, Proeja 

Fundamental. 

  

Por fim, o gráfico linear do número de matrículas por dependência 

administrativa na Bahia possibilita visualizar que no período de 2007 a 2013 há 

um expressivo crescimento da Educação Profissional no estado, quando 
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somados os números das dependências federal, estadual, municipal e privada; 

mas é a rede estadual a responsável por esse resultado devido ao aumento do 

número de alunos matriculados que passou de 8.995 para 63.395 alunos.  

 Diante do panorama exposto e considerando os desafios, fatos 

discutidos e reflexões apresentadas, fica demonstrada claramente a 

contribuição da Secretaria de Educação junto à SUPROF para a mudança do 

quadro da educação integrada dos Territórios de Identidade que integram os 

Centros Estaduais e Territoriais de Educação Profissional nas localidades onde 

estão inseridos os mesmos. Grandes são os desafios apresentados à 

expansão quantitativa e qualitativa do ensino técnico.  Contudo, em nenhuma 

medida, pode ser minimizado o avanço no processo de democratização da 

oferta e acesso a um ensino técnico-profissional, atendendo as demandas 

locais e visando a preparação dos jovens profissionais. 

É nesse sentido que se insere a proposta desta pesquisa em analisar o 

papel do Coordenador Pedagógico frente a essa realidade da Educação 

Profissional e Tecnológica no Estado da Bahia. O grande aumento no número 

de vagas para o ensino técnico é uma realidade e tende a crescer com a 

implementação das novas unidades de ensino; entretanto, é importante estar 

atento aos aspectos qualitativos que esse crescimento impõe, e o Coordenador 

Pedagógico é o profissional que dentro das unidades escolares deve nortear 

ações que garantam efetivamente uma Educação Profissional de qualidade, 

que acompanhe as mudanças no contexto político e social a fim de permitir 

maiores chances de integração ao mundo do trabalho, diante do contexto 

econômico que condiciona cada vez mais cedo os jovens da classe 

trabalhadora a exercer uma profissão, mas também permitindo a estes a opção 

de ingressar na Educação Superior.   

Comprovados então os índices da expansão da rede de Educação 

Profissional na Bahia, faz-se necessário pensar nas bases e nos princípios 

conceituais que se constituem como elementos norteadores da prática 

pedagógica dos professores da Educação Profissional. Essa será a temática 

abordada no capítulo a seguir, com o estudo do Documento Base da Educação 

Profissional Técnica Integrada ao Nível Médio. 
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5  O DOCUMENTO BASE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E AS 
REFERÊNCIAS CONCEITUAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO  

O estudo do Documento Base da Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio Integrada ao Ensino Médio, publicado em 2007, tem como objetivo 

conhecer os princípios e fundamentos do Ensino Médio Integrado, suas 

concepções e conceitos fundamentais, subsidiando a construção de um projeto 

político-pedagógico integrado nas instituições que se destinam a esse 

propósito. Sendo assim, o documento base configura-se como ponto de partida 

para a organização da Educação Profissional.  

É fundamental que as ações pedagógicas propostas nas instituições de 

ensino técnico profissionalizante sejam norteadas pelos pressupostos que 

compõem o seu Documento Base, e o Coordenador Pedagógico, enquanto 

profissional que tem a função de gerenciar, coordenar e supervisionar todas as 

atividades relacionadas com o processo de ensino e aprendizagem tem neste 

documento as referências para construir o seu trabalho, visando sempre a 

melhoria do trabalho pedagógico no planejamento e execução das propostas 

junto aos professores e a permanência do aluno na escola garantindo a 

aprendizagem.  

 O estudo dos princípios que devem nortear a Educação Profissional é 

que servirão de suporte para uma prática docente coerente com a formação de 

ser humano, com a classe trabalhadora e que reafirme o compromisso social 

da educação com a realidade econômica de uma sociedade de exclusão, onde 

grande parte da população é relegada a atividades precarizadas, ao 

desemprego ou ao subemprego. 

É indispensável para o exercício da Educação Profissional integrada ao 

Ensino Médio, conhecer as concepções e os princípios que orientam a 

Educação Profissional e Tecnológica, isto é, inteirar-se das bases conceituais 

que fundamentam essa modalidade de ensino a partir de uma leitura minuciosa 

do seu Documento Base, publicado em 2007 pelo Ministério da Educação e 

tem como autores Dante Henrique Moura, Sandra Regia de Oliveira Garcia e 

Marise Nogueira Ramos. 
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A fim de compreender a nova visão da Educação Profissional a partir do 

Decreto nº 5.154/04, o instrumento legal que mantém os cursos técnicos 

concomitantes e subsequentes e de possibilita a integração do Ensino Médio à 

Educação Profissional, a política do ensino profissionalizante descrita em seu 

Documento Base pretende a superação da dualidade histórica entre a 

formação geral e a formação técnica específica, bem como formar o ser 

humano e não apenas a formação para o mercado de trabalho.  

            Todo esse processo de formação humana precisa ser fundamentado na 

integração das dimensões trabalho, ciência, cultura e tecnologia, como eixos 

estruturantes em que se pode desenvolver uma educação politécnica. O 

trabalho sendo princípio educativo em seus sentidos ontológico e histórico e o 

homem, como ser histórico-social, pode transformar a realidade em seus 

aspectos econômicos, sociais e políticos, uma vez que tem a capacidade de 

produzir conhecimento, criar e recriar pela ação do trabalho, a sua existência.  

 

Nesse sentido, compreende-se que uma prática pedagógica significativa 
decorre da necessidade de uma reflexão sobre o mundo do trabalho, da 
cultura desse trabalho e das correlações de forças existentes, dos saberes 
construídos a partir do trabalho e das relações sociais que se estabelecem 
na produção. (MOURA, 2007, p.22) 

 

Aos profissionais da Educação Profissional compete a atribuição de 

estudar e identificar no Documento Base da Educação Profissional Técnica 

Integrada ao Ensino Médio, como se apresentam os fundamentos desta 

modalidade de ensino, com a finalidade de orientar suas ações, uma vez que 

se assume o compromisso de superar a visão dualista da educação e de atuar 

no sentido da formação humana, que visa à integração de todas as dimensões 

da vida no processo educativo. 

O Documento Base propõe uma nova chance de integração entre o 

Ensino Médio e a Educação Profissional, e seu texto justifica essa necessidade 

a partir da compreensão da falta de identidade do Ensino Médio que não 

oferece reais possibilidades de inserção do jovem no mundo do trabalho, 

afirmando: 

Além disso, essa etapa educacional é pobre de sentido tanto na 
esfera pública quanto privada. Nessa perspectiva, é necessário 
conferir-lhe uma identidade que possa contribuir para a formação 
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integral dos estudantes. Uma formação voltada para a superação da 
dualidade estrutural entre cultura geral e cultura técnica ou formação 
instrumental (para os filhos da classe operária) versus formação 
acadêmica (para os filhos das classes média-alta e alta). Esse ensino 
médio deve ser orientado, tanto em sua vertente dirigida aos 
adolescentes como ao público da EJA, à formação de cidadãos 
capazes de compreender a realidade social, econômica, política, 
cultural e do mundo do trabalho para nela inserir-se e atuar de forma 
ética e competente, técnica e politicamente, visando contribuir para a 
transformação da sociedade em função dos interesses sociais e 
coletivos. (BRASIL, 2007, p.25) 

 

A análise documental e a pesquisa bibliográfica constituem os 

procedimentos metodológicos na análise comparativa entre o Documento Base 

da Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio e 

as bases conceituais da EPT, para contemplar os objetivos de identificação e 

explicitação dos fundamentos da Educação Profissional. 

Na organização do Documento Base, foram estruturados três capítulos. 

O primeiro faz uma abordagem histórica da Educação Profissional a partir da 

década de 1980, marcada pela dualidade histórica e com sua origem dentro de 

uma perspectiva assistencialista. Analisando as leis que regem o ensino 

profissionalizante, apresenta a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei No 9.394/1996), que consolida a dualidade entre a última etapa da 

Educação Básica, que passa a denominar-se Ensino Médio e a Educação 

Profissional. Estabelece no § 2º do artigo 36 – Seção IV do Capítulo II, que o 

ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para 

o exercício de profissões técnicas e no artigo 40 – Capítulo III, estabelece que 

a Educação Profissional seja desenvolvida em articulação com o ensino 

regular.  

Em 1997 o Presidente da República, assina o Decreto no 2.208/97 em 

que o Ensino Médio volta a ter um caráter exclusivamente propedêutico e os 

cursos técnicos são separados do mesmo, sendo agora oferecidos na forma 

concomitante, com matrícula e currículos distintos, ou na forma sequencial, 

após a conclusão da educação básica. 

Diante da crise do Ensino Médio, a partir de 2003, retoma-se a 

discussão sobre a politecnia, as possibilidades de uma educação unitária, um 

Ensino Médio que garantisse a integralidade da Educação Básica e a formação 

profissional. Essas discussões deram origem ao Decreto no 5.154/04 que 
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revoga o decreto no 2.208/97, mantem os cursos técnicos na forma 

concomitante e subsequente e traz a modalidade integrada.  

Em seu segundo capítulo o Documento Base discute as políticas 

públicas de integração entre o Ensino Médio e a Educação Profissional técnica 

de nível médio, a interação entre o Ministério da Educação e Cultura e os 

estados e municípios, a formação do quadro docente e a garantia das fontes de 

financiamento público para dar suporte à política da Educação Profissional 

integrada ao Ensino Médio.  

Mas é em seu terceiro capítulo que aborda sobre as concepções e 

princípios do Ensino Médio integrado, com ênfase na formação humana, 

integrando as dimensões trabalho, ciência e cultura no processo educativo.  

Sendo assim, são as concepções e princípios que particularmente interessam 

aos profissionais da Educação Profissional e especificamente nesta pesquisa 

aos Coordenadores Pedagógicos que têm a função de acompanhar todo o 

processo formativo dos sujeitos desse processo.  

Dentre esses princípios são considerados: a formação humana integral; 

trabalho, ciência, tecnologia e cultura como categorias indissociáveis da 

formação humana; o trabalho como princípio educativo; a pesquisa como 

princípio educativo: o trabalho de produção do conhecimento e a relação parte-

totalidade na proposta curricular. 

 Esses conceitos e princípios configuram-se como os elementos 

norteadores de todo o planejamento e propostas para o ensino integrado, 

tornando-se fundamentais para o trabalho dos Coordenadores Pedagógicos da 

Educação Profissional integrada ao Ensino Médio. Assim, cada um destes 

elementos deve ser estudado e compreendido, no sentido de se fazerem 

presentes no cotidiano e na prática pedagógica educacional.  

5.1 FORMAÇÃO HUMANA INTEGRAL 

 

O sentido da formação humana integral fundamenta-se na concepção de 

que se deve propiciar no processo formativo a integração de todas as 

dimensões da vida – o trabalho, a ciência e a cultura. Essa ideia precisa 
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nortear tanto a educação geral quanto a profissional. O que se pretende com a 

formação humana integral é a formação politécnica e omnilateral dos filhos da 

classe trabalhadora, a fim que possam criticamente compreender as relações 

sociais de produção, o seu processo histórico e o desenvolvimento das forças 

produtivas. 

Essa proposta de formação omnilateral tem a finalidade de diminuir os 

resultados excludentes que o mercado de trabalho promove ao valorizar o 

trabalho intelectual e desvalorizar o trabalho manual. Nesse sentido, faz-se 

necessário uma proposta pedagógica que permita ao aluno reconhecer-se 

como sujeito sociocultural, como cidadão que contribui com seu trabalho para a 

construção da sociedade em que vive. 

A formação humana integral como concepção do Ensino Médio 

Integrado requer dos profissionais da educação a articulação entre teoria e 

prática, entre ciência e técnica, entre trabalho e cultura, de modo a gerar a 

compreensão do significado histórico e social do trabalho, da ciência, da cultura 

e da tecnologia. A visão da formação humana integral se coaduna com uma 

proposta de educação unitária e politécnica, que articule cultura, conhecimento, 

tecnologia e trabalho como direito de todos e condições da cidadania.  

Esse pensamento é apresentado por Moura (2007, p.15) quando 

defende o sentido da integração: 

 
Nessa proposta, o papel do ensino médio estaria orientado à 
recuperação da relação entre conhecimento e a prática do trabalho, o 
que denotaria explicitar como a ciência se converte em potência 
material no processo produtivo. Dessa forma, seu horizonte deveria 
ser o de propiciar aos alunos o domínio dos fundamentos das 
técnicas diversificadas utilizadas na produção, e não o mero 
adestramento em técnicas produtivas. Não se deveria, então, propor 
que o ensino médio formasse técnicos especializados, mas sim 
politécnicos. 
 
 

Desta forma, os cursos técnicos têm a importante finalidade de 

proporcionar aos jovens uma Educação Básica sólida, relacionada à formação 

profissional, compondo a formação integral do educando. Pensar a educação 

desta maneira significa colaborar com a integração social do educando, 

visando o mundo do trabalho e ampliando as possibilidades de continuidade 

em seus estudos. 
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Uma educação dessa natureza precisa ser politécnica; isto é, uma 
educação que, ao propiciar aos sujeitos o acesso aos conhecimentos 
e à cultura construídos pela humanidade, propicie a realização de 
escolhas e a construção de caminhos para a produção da vida. Esse 
caminho é o trabalho. O trabalho no seu sentido mais amplo, como 
realização e produção humana, mas também o trabalho como práxis 
econômica. Com isto apresentamos os dois pilares conceptuais de 
uma educação integrada: um tipo de escola que não seja dual, ao 
contrário, seja unitária, garantindo a todos o direito ao conhecimento; 
e uma educação politécnica, que possibilita o acesso à cultura, a 
ciência, ao trabalho, por meio de uma educação básica e profissional. 
É importante destacar que politecnia não significa o que se poderia 
sugerir a sua etimologia, a saber, o ensino de muitas técnicas. 
Politecnia significa uma educação que possibilita a compreensão dos 
princípios científico-tecnológicos e históricos da produção moderna, 
de modo a orientar os estudantes à realização de múltiplas escolhas. 
(RAMOS, 2008, p.2) 

 

Ramos (2005) ao explicitar sobre os sentidos da integração propõe 

quatro maneiras de compreender o processo. O primeiro sentido seria o da 

formação omnilateral, de caráter filosófico, visando a integração de todas as 

dimensões da vida na formação dos sujeitos, pois a formação omnilateral 

integra as dimensões trabalho, a ciência e a cultura.  Segundo, o trabalho no 

seu sentido ontológico, pois que é inerente ao ser humano e no seu sentido 

histórico, pois é também prática econômica e relaciona-se ao modo de 

produção. A dimensão da ciência compreende os conhecimentos produzidos e 

sistematizados pela humanidade no decorrer da história e que são transmitidos 

a outras gerações, mas que são também transformados em novos 

conhecimentos. A dimensão cultural engloba valores éticos, estéticos, artísticos 

e normas de conduta sociais.  

Essas dimensões já estão propostas nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), que apontam para uma formação 

humana integral, consoante está exposto no artigo 5º da Resolução CNE/CEB 

n. 02/2012: 

 
Art. 5º O ensino médio em todas as suas formas de oferta e 
organização, baseia-se em: 
I – formação integral do estudante; 
II – trabalho e pesquisa como princípios educativos e pedagógicos, 
respectivamente; [...] 
§ 1º O trabalho é conceituado na sua perspectiva ontológica de 
transformação da natureza, como realização inerente ao ser humano 
e como mediação no processo de produção da sua existência. 
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§ 2º A ciência é conceituada como o conjunto de conhecimentos 
sistematizados, produzidos socialmente ao longo da história, na 
busca da compreensão e transformação da natureza e da sociedade. 
§ 3º A tecnologia é conceituada como a transformação da ciência em 
força produtiva ou mediação do conhecimento científico e a produção, 
marcada, desde sua origem, pelas relações sociais que a levaram a 
ser produzida. 
§ 4º A cultura é conceituada como o processo de produção de 
expressões materiais, símbolos, representações e significados que 
correspondem a valores éticos, políticos e estéticos que orientam as 
normas de conduta de uma sociedade. 

Na visão da autora, o trabalho não é limitado ao conceito de emprego, 

que se dá pela venda e compra da força de trabalho, sentido atribuído no 

contexto da política econômica da sociedade capitalista contemporânea, mas 

passa a ser compreendido como produção, criação e realização humanas em 

suas lutas e conquistas mediadas pelo conhecimento humano.  

Outro sentido atribuído por Ramos (2005) para a integração refere-se à 

indissociabilidade entre Educação Profissional e Educação Básica. Esse 

sentido se relaciona às possibilidades legais de construir uma educação 

integrada.  O ensino técnico profissionalizante representa para os jovens da 

classe trabalhadora uma forma de colaborar com a sua sobrevivência 

econômica e sua inserção na vida produtiva e sua participação pessoal e 

coletiva na transformação social. 

Assim foi a partir do Decreto no 5.154/2004, que pelo reconhecimento 

das reais necessidades da classe trabalhadora que se começou a estruturar 

uma educação que possibilitasse a superação da dualidade histórica, um 

Ensino Médio politécnico que garanta tanto a formação básica como a 

formação para o exercício profissional.  

Em defesa do sentido da indissociabilidade do Ensino Médio com a 

Educação Profissional, Ramos (2008, p.14) afirma:  

 

Coerentemente com o primeiro sentido da integração, a forma 
integrada de oferta do ensino médio com a educação profissional, 
obedece a algumas diretrizes ético-políticas, a saber: integração de 
conhecimentos gerais e específicos; construção do conhecimento 
pela mediação do trabalho, da ciência e da cultura; utopia de superar 
a dominação dos trabalhadores e construir a emancipação – 
formação de dirigentes. Sob esses princípios, é importante 
compreender que o ensino médio é a etapa da educação básica em 
que a relação entre ciência e práticas produtivas se evidencia; e é a 
etapa biopsicológica e social de seus estudantes em que ocorre o 
planejamento e a necessidade de inserção no mundo do trabalho, no 
mundo adulto.  
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Por fim, Ramos refere-se à integração entre conhecimentos gerais e 

específicos que formam uma totalidade curricular. A perspectiva da integração 

é um desafio para Coordenadores e Professores, pois a formação destes tem 

como característica a fragmentação das ciências, das disciplinas, e dos 

conteúdos. O Ensino Médio Integrado centrado no trabalho, na ciência e na 

cultura, torna-se uma responsabilidade ética e política para a superação da 

realidade estrutural excludente.  

5.2 TRABALHO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E CULTURA COMO 

CATEGORIAS INDISSOCIÁVEIS DA FORMAÇÃO HUMANA. 

 

Os conceitos de trabalho, ciência, tecnologia e culturas integrantes no 

processo de formação humana na Educação profissional concorrem para o 

enriquecimento científico, cultural, político e profissional dos alunos como 

condição para o exercício da cidadania. Enquanto conceitos que são 

considerados como categorias indissociáveis, volta-se à ideia dos sentidos da 

formação integral, conforme defendem Ciavatta e Ramos: 

 

O primeiro sentido que atribuímos à integração expressa uma 
concepção de formação humana que preconiza a integração de todas 
as dimensões da vida – o trabalho, a ciência e a cultura – no 
processo formativo. Tal concepção pode orientar tanto a educação 
geral quanto a profissional, independentemente da forma como são 
ofertadas. O horizonte da formação, nessa perspectiva, é a formação 
politécnica e omnilateral dos trabalhadores e teria como propósito 
fundamental proporcionar-lhes a compreensão das relações sociais 
de produção e do processo histórico e contraditório de 
desenvolvimento das forças produtivas. (CIAVATTA e RAMOS, 2011, 
p.31) 

 

 A compreensão dos conceitos de trabalho, da ciência e da cultura como 

dimensões fundamentais da vida que estruturam a prática social, reforça a 

necessidade de que sejam estes as bases conceituais estruturantes da 

Educação Profissional integrada ao Ensino Médio.  

Para compreender o sentido do trabalho na formação humana, destaca-

se a seguinte explicação que Karl Marx faz em sua obra, O Capital:  
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Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a 
Natureza, um processo em que o homem, por sua própria ação, 
media, regula e controla seu metabolismo com a Natureza. Ele 
mesmo se defronta com a matéria natural como uma força natural. 
Ele põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua 
corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar-se 
da matéria natural como uma forma útil para a sua própria vida. Ao 
atuar, por meio desse movimento, sobre a Natureza externa a ele e 
ao modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. 
Ele desenvolve as potências nela adormecidas e sujeita o jogo de 
suas forças a seu próprio domínio. Não se trata aqui das primeiras 
formas instintivas, animais de trabalho. O estado em que o 
trabalhador se apresenta no mercado como vendedor de sua própria 
força de trabalho deixou para o fundo dos tempos primitivos o estado 
em que o trabalho humano não se desfez ainda de sua primeira 
forma instintiva. Pressupomos o trabalho numa forma em que 
pertence exclusivamente ao homem. (MARX, 1985, p.149) 

 
 

Nesse sentido, o trabalho se constitui como uma atividade vital, um 

processo entre o homem e a natureza, um processo de objetivação humana 

em que o homem atua sobre a natureza externa a fim de modificá-la, é um 

processo inerente ao ser.   

Na concepção de Saviani (2007) que também entende o trabalho como 

atividade inerente ao ser humano, compreende-se o seu sentido ontológico e 

histórico:  

 

Ora, o ato de agir sobre a natureza transformando-a em função das 
necessidades humanas é o que conhecemos com o nome de 
trabalho. Podemos, pois, dizer que a essência do homem é o 
trabalho. A essência humana não é, então, dada ao homem; não é 
uma dádiva divina ou natural; não é algo que precede a existência do 
homem. Ao contrário, a essência humana é produzida pelos próprios 
homens. O que o homem é, é-o pelo trabalho. A essência do homem 
é um feito humano. É um trabalho que se desenvolve, se aprofunda e 
se complexifica ao longo do tempo: é um processo histórico. 
(SAVIANI, 2007, p.154)  

 

É a concepção ontológica ou ontocriativa, específica do ser humano, 

mediação fundamental de suas relações com a realidade material e social, 

produzindo elementos necessários à vida, tanto nos aspectos biológicos, como 

também aos que se relacionam à sua vida cultural, afetiva, estática e social.  

O trabalho tem seu conceito redefinido quando ao longo da história da 

humanidade assume características de cada tempo histórico, na forma servil, 
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escrava ou assalariada.  Assim, quando é redefinido pela forma capitalista de 

divisão do trabalho, seu conceito se reduz à dimensão de força de trabalho 

como simples mercadoria que pode ser vendida ou comprada, no sentido de 

produzir lucro para quem tem o controle privado das forças produtivas. Pode-se 

afirmar então que o trabalho também é uma atividade econômica que se define 

por sua condição histórica num determinado modo de produção.  

Frigotto (2012) escreve sobre as concepções e mudanças no mundo do 

trabalho e Ensino Médio fazendo a crítica ao trabalho na sociedade capitalista 

que se reduz a mercadoria da força de trabalho, afirmando: 

 

Tanto o trabalho, quanto a propriedade, a ciência e a tecnologia, sob 
o capitalismo, deixam de ter centralidade como produtores de valores 
de uso para os trabalhadores: resposta a necessidades vitais destes 
seres humanos. A força de trabalho expressa sua centralidade ao se 
transformar em produtora de valores de troca, com o fim de gerar 
mais lucro ou mais valor para os capitalistas. O trabalho, então, de 
atividade produtora imediata de valores de uso para os trabalhadores, 
se reduz à mercadoria força de trabalho e tende a se confundir com 
emprego. O capital detém como propriedade privada, de forma 
crescente, os meios e instrumentos de produção. A classe 
trabalhadora detém apenas sua força de trabalho para vender. Ao 
capitalista interessa comprar o tempo de trabalho do trabalhador ao 
menor preço possível, organizá-lo e gerenciá-lo de tal sorte que ao 
final de um período de trabalho ou jornada, semana ou mês ou o 
pagamento em forma de salário represente apenas uma parte de 
tempo pago e a outra se transforme em ganho do capitalista ou um 
sobrevalor (mais valia ou tempo de trabalho não pago). (FRIGOTTO, 
2012, p.63) 

 

A importância em considerar o trabalho como base conceitual na 

educação integrada está em resgatar o seu sentido ontológico e superar as 

condições de alienação da sociedade contemporânea excludente e numa 

perspectiva progressista com uma expectativa social mais ampla, estabelecer 

práticas pedagógicas pertinentes à construção de um projeto de educação 

unitária que possa romper com a dualidade educacional da formação para o 

trabalho manual para os filhos das classes operárias ou intelectual para a 

formação da classe dirigente. Esse é o objetivo da educação politécnica, a 

articulação entre trabalho, cultura, conhecimento e tecnologia, uma formação 

humana que possibilite o domínio dos fundamentos das técnicas que 

caracterizam o trabalho na sociedade moderna para a preparação para o 

exercício do trabalho complexo e o exercício pleno da cidadania.  
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A ciência no contexto da educação integrada é entendida, segundo 

Ramos (2005), como os conhecimentos produzidos pela humanidade em 

processos mediados pelo trabalho, pela ação humana que se tornam 

legitimados socialmente como conhecimentos válidos porque explicam a 

realidade e possibilita a intervenção sobre ela.  A formação científica 

pressuposta na Educação Profissional precisa incluir uma visão ampla acerca 

do significado da ciência, seus fundamentos éticos e sociais e suas finalidades.  

A proposta da formação integral baseia-se na necessidade de se 

formarem sujeitos capazes de compreender os fundamentos científicos do 

processo produtivo. Diante das implicações políticas, ambientais, sociais e 

econômicas que a ciência e a tecnologia envolvem é preciso repensar as 

relações entre homem, natureza, ciência e sociedade. Nesse sentido, é que a 

educação integral tem a responsabilidade de propor objetivos relacionados ao 

ensino de ciência e tecnologia que comtemplem as reais necessidades dos 

alunos da classe trabalhadora e não somente às finalidades econômicas do 

mercado. Uma de suas intenções passa a ser a de apresentar e questionar 

junto aos estudantes, quais as questões científico-tecnológicas se apresentam 

na vida cotidiana, a fim de despertar seu interesse pela solução de problemas 

de razão social com o uso da tecnologia, favorecendo ao entendimento da 

natureza da ciência e os benefícios e consequências que o desenvolvimento 

técnico-científico pode trazer à sociedade.   

A aplicação dos conceitos de ciência e tecnologia na Educação 

Profissional amplia as possibilidades e a ação pedagógicas no sentido de se 

compreender o conhecimento científico acumulado pela humanidade como 

produto de necessidades e práticas, em que, através do trabalho é possível 

produzir ciência. 

Segundo Machado (2009, p.86):  

 

A especificidade da educação profissional e tecnológica consiste em 
promover o desenvolvimento de capacidades de trabalho de interesse 
dos indivíduos, das empresas, da sociedade e dos governos. No 
entanto, é preciso considerar que os avanços culturais, das técnicas, 
das ciências e das tecnologias vêm introduzindo novos requerimentos 
de educação profissional, tornando-a cada vez mais densa de 
conteúdos culturais, técnicos, tecnológicos e científicos, fazendo-a 
mais próxima e integrada à educação básica. Cabe à educação 
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tecnológica promover o ensino-aprendizagem dos conteúdos, 
métodos e relações necessários à compreensão, à pesquisa e à 
aplicação crítica e criativa das bases científicas dos processos e 
procedimentos técnicos, contextualizando-os e significando-os à luz 
das necessidades humanas e sociais. 

 

Portanto, a indissociabilidade do trabalho, da ciência, da tecnologia e da 

cultura como conceitos base na educação integrada, pretende uma formação 

humana que possibilite aos alunos o entendimento do processo histórico de 

produção científica, tecnológica e cultural dos diversos grupos sociais, esses 

conhecimentos são desenvolvidos e apropriados socialmente, com a finalidade 

de promover a transformação das condições naturais da vida e a ampliação 

das potencialidades, dos sentidos e capacidades humanas. 

A formação humana integral não pode se restringir ao acesso dos 

conhecimentos científicos e tecnológicos produzidos e acumulados pela 

humanidade. Para além da aquisição de conhecimentos, a intenção é promover 

a formação do pensamento crítico sobre os códigos de cultura manifestados 

pelos grupos sociais historicamente. Essa formação é condição necessária 

para que os sujeitos possam compreender os problemas, as crises, as 

concepções e implicações políticas que a sociedade vivencia, podendo 

contribuir efetivamente para a construção de produção de conhecimento, de 

ciência e de tecnologia, que atendam aos interesses sociais e coletivos.  

É justamente quando o indivíduo tem acesso aos conteúdos históricos 

do trabalho e compreende os modos de produção pelos quais se realizam na 

sociedade o trabalho, que é possível perceber como se constituem as relações 

sociais e se processam as condições de dominação e exploração do trabalho 

humano. A educação é um dos sistemas pelo qual é possível pensar na 

superação da dualidade histórica e da alienação dos que não compreendem as 

relações sociais de exploração, visando a construção de uma sociedade de 

novo tipo.  

A partir da compreensão de que a educação é um fenômeno próprio dos 

seres humanos e se dá no processo de formação humana, quando intervém 

nos meios, criando e recriando estratégias para a reprodução da vida de forma 

prática,  Saviani (1989) faz uma análise social no campo da concepção 

histórico-crítica ao afirmar que o trabalho não é qualquer tipo de atividade, mas 
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uma ação intencional adequada a finalidades. Pois, “para sobreviver, o homem 

necessita extrair da natureza, ativa e intencionalmente, os meios de sua 

subsistência. Ao fazer isso, ele inicia o processo de transformação da natureza, 

criando um mundo humano (o mundo da cultura) ”.   

Essa é uma das concepções presente no Documento Base da Educação 

Profissional e coloca-se como exigência para a educação, tanto em 

aprendizagens da Educação Básica, como em aprendizagens específicas de 

cunho técnico para o exercício das atividades profissionais. 

5.3 O TRABALHO COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO 

 

Segundo Saviani (1989), trabalho e educação são concebidos como 

atividades inerentes ao ser humano. Isto implica em que somente os seres 

humanos trabalham e educam.  O autor compreende o trabalho em seu sentido 

ontológico, como atividade estruturante do ser social, como um valor intrínseco 

à vida humana e ao conhecimento, que ele proporciona na relação com a 

natureza e com os demais animais. 

 

Se é o trabalho que constitui a realidade humana, e se a formação do 
homem está centrada no trabalho, isto é, no processo pelo qual o 
homem produz a sua existência, é também o trabalho que define a 
existência histórica dos homens. Através do trabalho o homem vai 
produzindo as condições de sua existência, e vai transformando a 
natureza e criando, portanto, a cultura, criando um mundo humano. 
Esse mundo humano vai se ampliando progressivamente com o 
passar dos tempos. Na formação dos homens, há que se levar em 
conta o grau atingido pelo desenvolvimento da humanidade. 
Conforme se modifica o modo de produção da existência humana, 
portanto o modo como ele trabalha, produz-se a modificação das 
formas pelas quais os homens existem. (SAVIANI, 1989, p. 8) 

 

É importante ressaltar que o trabalho como princípio educativo, deve ser 

compreendido em seu duplo sentido ontológico e histórico, pois se refere a 

práxis humana, e proporciona a compreensão do processo histórico de 

produção do conhecimento desenvolvido e apropriado socialmente. Não se 

restringe aprender fazendo, mas refere-se à intencionalidade da ação 

educativa que permite aos indivíduos a compreensão de que eles mesmos são 

elementos ativos na sua própria formação, através do trabalho.  
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Assim pode-se compreender que:  

 

O trabalho como o princípio educativo vincula-se então a própria 
forma de ser dos seres humanos. Somos parte da natureza e 
dependemos dela para reproduzir nossa vida. E é pela ação vital do 
trabalho que seres humanos transformam a natureza em meios de 
vida. Se essa é uma condição imperativa, socializar o princípio do 
trabalho como produtor de valores de uso para manter e reproduzir a 
vida é crucial e educativo.  (FRIGOTTO, 2005, p.2) 

O objetivo da compreensão do trabalho como princípio educativo, 

consiste em refletir acerca do caráter mediador do trabalho como elemento de 

articulação nos processos de estruturação do ensino técnico para as pessoas 

que vivem do trabalho. É preciso promover a construção de um novo parâmetro 

de escola para os trabalhadores, o que reflete a luta pela garantia do direito a 

educação, em contraposição ao modelo hegemônico, que instituiu a dualidade 

histórica da educação, isto é, pretende-se a partir de uma visão crítica da 

educação e do trabalho, buscar a construção/reconstrução de um trabalho 

pedagógico, para além de uma formação simplista que atende às necessidades 

específicas do mercado. 

Desta maneira, tendo o trabalho como princípio educativo, o projeto 

político pedagógico precisa contemplar uma educação politécnica e a formação 

integrada através de uma escola unitária, que integra instrução e trabalho, 

contrariamente à concepção pedagógica da sociedade capitalista que 

fragmenta o trabalho, fornecendo uma educação aligeirada e alienante. 

A noção de politecnia deriva basicamente da problemática do 
trabalho. Parece-me importante considerar que o nosso ponto de 
referência é a noção de trabalho, o conceito e o fato do trabalho como 
princípio educativo geral. Toda a educação organizada se dá a partir 
do conceito e do fato do trabalho, portanto, do entendimento e da 
realidade do trabalho. Nesse sentido é possível perceber que, na 
verdade, toda a Educação e, por consequência, toda a organização 
escolar, tem por fundamento a questão do trabalho. (SAVIANI, 1989, 
p.7) 

 

Segundo kuenzer (1989), é justamente a partir do princípio educativo 

que as sociedades definem os projetos pedagógicos da escola em cada época. 

A partir do avanço científico e tecnológico o velho princípio educativo da escola 

humanista tradicional entra em crise e na relação entre trabalho e educação, o 

exercício da atividade profissional exige a formação do cidadão que busca 
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ampliar sua participação cultural, política e econômica enquanto produtor e 

consumidor.  

Assim já não se sustentam propostas pedagógicas que separam as 
funções intelectuais das funções técnicas pelo contrário o que se 
exige do homem moderno é uma formação que lhe permita captar 
compreender e atuar na dinamicidade do real enquanto sujeito 
político e produtivo que potencialmente dirigente tenha conhecimento 
científico e consciência de seus direitos e deveres para dominar a 
natureza e transformar as relações sociais. (KUENZER, 1989, p.24) 

 

Na sociedade contemporânea, a produção dos meios para sobrevivência 

ocorre no sistema capitalista que se mantém pela exploração da força de 

trabalho pelos que detém os meios de produção.  Neste caso, o trabalho ganha 

sentido pejorativo uma vez que pode ser alienante, mas por outro lado também 

pode ser humanizador e educativo, uma vez que a moderna sociedade do 

capital já não se satisfaz com o perfil do antigo trabalhador, e a Educação 

Profissional e Tecnológica encontra neste fato, uma brecha para atuar como 

elemento progressista, na contradição. 

Desse conjunto de ideias e debates foi possível concluir que o 
trabalho não é necessariamente educativo, depende das condições 
de sua realização, dos fins a que se destina, de quem se apropria do 
produto do trabalho e do conhecimento que se gera. (CIAVATTA, 
2008, p.1) 

 

Em contraposição a essa ideia simplista sobre o trabalho, o teórico da 

Educação Profissional, Frigotto (2005) afirma que o trabalho é a atividade pela 

qual o homem se humaniza. 

O trabalho é parte fundamental da ontologia do ser social. A 
aquisição da consciência se dá pelo trabalho, pela ação sobre a 
natureza. O trabalho, nesse sentido, não é emprego, não é apenas 
uma forma histórica do trabalho em sociedade, ele é a atividade 
fundamental pela qual o ser humano se humaniza, se cria, se 
expande em conhecimento e se aperfeiçoa. O trabalho é a base 
estruturante de um novo tipo de ser de uma nova concepção de 
história. (FRIGOTTO 2005, p.4) 

 

É o trabalho como um princípio de cidadania, no sentido de participação 

legítima nos benefícios da riqueza social, que se distingue das formas 

históricas e alienantes, de exploração do trabalhador, presentes na produção 

capitalista. No processo de produção da sua própria existência, os homens 

precisam adaptar a natureza às suas necessidades, num processo de criação e 
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transformação, o homem precisa aprender a ser homem, sendo, portanto, um 

processo educativo.  

O Documento Base da Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

Integrada ao Ensino Médio traz como elemento integrante e indispensável para 

essa formação, a ideia de que o trabalho é o princípio educativo que permite 

compreender a relação indissociável entre trabalho, ciência, tecnologia e 

cultura.  

Uma vez que formar o profissional não significa apenas preparar para o 

exercício do trabalho, a educação da classe trabalhadora deve possibilitar a 

compreensão das dinâmicas do processo produtivo na moderna sociedade, 

habilitando o trabalhador para o exercício autônomo e crítico das profissões. 

Sendo assim, defende-se a democratização da cultura para a classe 

trabalhadora a fim de superar uma formação profissional estreita, resultante de 

fragmentação, parcialização e divisão do saber. A politecnia é, neste sentido, 

compreendida como a síntese que supera o academicismo e a 

profissionalização estreita, pois visa à educação tecnológica, corporal e 

intelectual pela aquisição dos princípios científicos gerais do processo 

produtivo, reunificando trabalho intelectual e instrumental e formação geral e 

formação profissional.  

As formas contemporâneas de relação entre ciência e trabalho na 

indústria moderna exigem o intelectual moderno, como afirma kuenzer (2001):  

 
Neste novo contexto de relações entre vida e cultura, entre trabalho 
intelectual e instrumental, a escola, instituição responsável pela 
formação do novo tipo de intelectual deverá fundamentar seu projeto 
pedagógico sobre o outro princípio educativo: o trabalho, enquanto 
atividade teórico-prática, responsável pela transformação da ordem 
natural em ordem social, enquanto expressão da unidade entre 
cultura geral e vida produtiva.  (KUENZER, 2001, p.124) 

 

A partir uma teoria crítica que contempla o trabalho e sua relação com a 

educação, pretende-se assumir o trabalho como princípio educativo que propõe 

uma formação baseada no processo histórico e ontológico de produção da 

existência humana. Esse princípio permite uma compreensão do significado 

econômico, social, histórico, político e cultural das ciências e das artes.  
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Portanto, o trabalho, como princípio educativo, está na base de uma 
concepção epistemológica e pedagógica, que visa a proporcionar aos 
sujeitos a compreensão do processo histórico de produção científica, 
tecnológica e cultural dos grupos sociais, considerada como 
conhecimentos desenvolvidos e apropriados socialmente, para a 
transformação das condições naturais da vida e para a ampliação das 
capacidades, das potencialidades e dos sentidos humanos. Ao 
mesmo tempo, é pela apreensão dos conteúdos históricos do 
trabalho, determinados pelo modo de produção no qual este se 
realiza que se pode compreender a relação social e, no interior 
dessas, as condições de exploração do trabalho humano, assim 
como de sua relação com o modo de ser da educação. Compreensão 
essa indispensável à luta pela superação da alienação e construção 
de uma sociedade de novo tipo. (RAMOS, 2010, p. 69) 
 
 

Pretende-se a compreensão do trabalho na sua historicidade, como 

atividade criadora, em que o homem cria e recria sua própria existência, em 

contrapartida à ideia de trabalho como uma atividade histórica que pode ser 

humilhante, penosa ou que aliena, tornando o seu trabalho em força produtiva 

em forma de mercadoria.  

O trabalho como princípio educativo se impõe para a classe 

trabalhadora, pela compreensão de que o trabalho manual mais primitivo 

contém o aspecto intelectual, o técnico deve ser capaz de ser especialista e 

dirigente ao mesmo tempo. Trabalho e ciência se tornam uma unidade através 

da mediação da tecnologia. Portanto, a escola deverá ser única de cultura geral 

e humanística, que considera ao mesmo tempo cultura e trabalho, ciência e 

tecnologia, com vistas à formação de homens desenvolvidos multilateralmente 

que articulam o pensar, o dirigir e o controlar. 

 
A diretriz mais geral, a partir da qual se organizará toda a nova 
proposta, será o trabalho tomado como princípio educativo, enquanto 
expressão das relações sociais contemporâneas, que reunificam 
cultura e produção. Como decorrência deste novo princípio educativo, 
teremos um ensino de 2º grau que:  
- do ponto de vista da estrutura, será único, não admitindo mais a 
dualidade estrutural, antidemocrática, que separa a escola da cultura 
da escola do trabalho; 
- do ponto de vista do conteúdo, será politécnico, promovendo o 
resgate da relação entre conhecimento, produção e relações sociais, 
democratizando o saber científico e tecnológico a partir da 
perspectiva histórico-crítica, que permitirá ao homem, enquanto 
cidadão e trabalhador, participar como sujeito na vida social, política e 
produtiva; 
- do ponto de vista do método, será teórico prático, recuperando a 
unidade entre o saber e produção, cultura e técnica, trabalho 
intelectual e trabalho manual. (KUENZER, 1998, p.25) 
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Como afirma a autora, uma escola que tenha o trabalho como princípio 

educativo deverá em sua estrutura ser única, pois que não mais separa a 

cultura e o trabalho; no que se refere ao conteúdo deverá contemplar a relação 

entre conhecimento, produção e relações sociais, será, portanto, politécnica; 

quanto a sua metodologia deverá ser teórica e prática, unificando ciência e 

produção, atividade intelectual e manual, concebendo o trabalho como ação 

transformadora da natureza na constituição da vida social; quanto à gestão, 

essa nova escola deverá ser democrática superando o espontaneísmo e o 

dogmatismo, fruto de um projeto de sociedade que oferece respostas às 

necessidades coletivas; suas condições físicas deverão contar com 

equipamentos e espaços pedagógicos que possibilitem a apropriação do saber 

científico e tecnológico.  

Portanto, o trabalho como princípio educativo, na estruturação da 

educação integrada deve contemplar a base de uma concepção epistemológica 

e pedagógica. Essa concepção pretende a formação de sujeitos capazes de 

compreender o processo histórico de produção científica, tecnológica e cultural 

dos grupos sociais, isto é, os conhecimentos desenvolvidos e apropriados 

socialmente.  

Através dos conteúdos históricos do trabalho, determinados pelo modo 

de produção no qual este se realiza, é possível compreender as relações 

sociais e as condições de exploração do trabalho humano. Somente assim o 

cidadão é capaz de participar da luta pela superação da alienação e construção 

de uma sociedade mais justa e menos desigual.  

Essa reflexão sobre o trabalho como princípio educativo deve 

contemplar o entendimento de que homens e mulheres produzem sua condição 

humana pelo trabalho e a escola tem a missão de promover a integração entre 

teoria e prática. A escola técnica profissionalizante não pode ser restringir à 

ideia de que a formação se dá na relação de aprender trabalhando ou ao 

trabalhar aprendendo, mas que há uma intencionalidade na ação educativa e 

enquanto os alunos vivenciam e constroem a própria formação são capazes de 

transformar a existência humana, pois são sujeitos que participam ativamente 
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na construção de uma sociedade que supere as injustiças e desigualdades 

sociais. 

5.4 A PESQUISA COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO: O TRABALHO DE 

PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO  

 

O quarto princípio define a pesquisa como fundamento da formação do 

sujeito, isto é, como princípio educativo nessa política, por compreendê-la 

como modo de produzir conhecimentos e fazer avançar a compreensão da 

realidade, além de contribuir para a construção da autonomia intelectual 

desses sujeitos/cidadãos. 

A pesquisa precisa fazer parte do cotidiano do trabalho pedagógico e na 

relação entre professores e alunos, como se observa no pensamento de Paulo 

Freire ao destacar os saberes necessários a uma pedagogia da autonomia: 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que 
fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, 
continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque 
indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, 
constatando, intervenho; intervindo, educo e me educo. Pesquiso 
para conhecer e o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 
novidade. (FREIRE, 2013, p.32) 

 

Este princípio traz a pesquisa como integrante da educação, no âmbito 

da formação humana integral. Com isso, cria possibilidades de contribuir para a 

superação do fato de que a Educação Profissional não se limite às questões da 

técnica, mas abranja também o ensino propedêutico incluindo a iniciação 

científica.  

Nessa configuração, há que se observar também que a ciência não se 

desvincula das questões sociais. Assim são também afirmadas a ética e a 

política como fundamentos para a pesquisa, e o educando e as relações 

sociais como construtores do conhecimento. 

É o que observa Chassot (2003, p.90); 

 

Hoje não se pode mais conceber propostas para um ensino de 
ciências sem incluir nos currículos componentes que estejam 
orientados na busca de aspectos sociais e pessoais dos estudantes. 
Há ainda os que resistem a isso, especialmente quando se ascende 
aos diferentes níveis de ensino. Todavia, há uma adesão cada vez 
maior às novas perspectivas. 
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O pressuposto da pesquisa como princípio educativo deve incluir a 

ciência inserida na história e, a partir disso, identificar grandes eixos em torno 

dos quais as definições de ciência foram historicamente produzidas, como os 

homens em seu processo de transformação da natureza para suprir as suas 

necessidades criam e recriam produzindo conhecimento. A pesquisa como 

princípio educativo compreende a investigação como prática de criação, de 

desejo de conhecer, realizar descoberta através de uma prática intencional.  

Requer compreender ainda que essas definições estejam sempre 

implicadas por um posicionamento sobre as condições de produção que 

envolve aspectos políticos e econômicos, daí a não neutralidade da ciência e a 

necessidade de desenvolver um saber científico que reflita e faça uma análise 

crítica das condições sociais em que a ciência é produzida, bem como de suas 

possibilidades e limites. 

O trabalho do Coordenador Pedagógico junto aos professores consiste 

em incentivar e promover a iniciação científica assegurando os aspectos 

didáticos e metodológicos que permitam uma real aproximação da escola com 

a pesquisa.  

 

Para motivarmos o elaborador científico, pelo menos a nível teórico, 
são necessárias condições didáticas, tais como: 
a) indução do contato pessoal do aluno com as teorias, através da 
leitura, levando a interpretação própria; 
b) manuseio de produtos científicos e teorias, em biblioteca adequada 
e banco de dados; 
c) transmissão de alguns ritos formais do trabalho científico (como 
citar; como estruturar o corpo, com começo, meio e fim; como ordenar 
dados); 
d) destaque da preocupação metodológica, no sentido de enfrentar 
ciência em seus vários caminhos de realização histórica e 
epistemológica, induzindo a que o aluno formule posição própria 
fundamentada; 
e) a partir disso, cobrança de elaboração própria, de início um tanto 
reprodutiva, mera síntese, mas que, aos poucos, se torna capacidade 
de criar. (DEMO, 2006, p.53) 
 

 

Essa proposta exige dos professores uma postura que reconheça a 

necessidade de alfabetização científica como uma possibilidade para fazer do 

processo de inclusão social uma possibilidade para que alunos e alunas, ao 

entenderem a ciência, possam compreender melhor as manifestações do 
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universo. Sendo assim este princípio da educação integrada defende essa 

postura mais ampla e emancipatória de construção da autonomia, 

considerando a ciência como uma linguagem construída pelos homens e pelas 

mulheres para explicar o nosso mundo natural. 

 

É preciso insistir que tal postura redefine a função do professor e a 
função do aluno. O professor é sobretudo motivador, alguém a 
serviço da emancipação do aluno, nunca é a medida do que o aluno 
deve estudar. O aluno é a nova geração do professor, o futuro 
mestre, não o lacaio que precisa de cabresto. Em vez do pacote 
didático e curricular como medida do ensino e da aprendizagem, é 
preciso criar condições de criatividade, via pesquisa, para construir 
soluções, principalmente diante de problemas novos. A única coisa 
que vale a pena aprender é a criar, o que já muda a noção de 
aprender. O professor que apenas ensina imbeciliza o aluno. Nunca 
foi deveras professor. (DEMO, 2006, p.54) 

 

A Coordenação Pedagógica na Educação Profissional e Tecnológica 

tendo como referência o documento base precisa reconhecer que a pesquisa 

como princípio educativo deve estar articulada à produção do conhecimento e 

ao projeto político-pedagógico, pois se refere à própria concepção de 

educação.  

 

“[...] Se a pesquisa é a razão do ensino, vale o reverso, o ensino é a 
razão da pesquisa. O importante é compreender que sem pesquisa 
não há ensino. A ausência da pesquisa degrada o ensino a 
patamares típicos de reprodução imitativa”. (DEMO, 2006, p.50) 

 

Numa visão crítica do projeto de sociedade que se pretende construir, a 

ideia da pesquisa como princípio educativo parte do reconhecimento de que 

essa relação entre educação e produção de conhecimento científico pode ser 

útil tanto aos projetos de dominação quanto aos de emancipação. Reconhece 

assim que não há uma concepção de neutralidade da ciência e da prática 

educativa, pelo contrário, há uma intencionalidade da educação que se propõe 

a construção do pensamento e da formação de cidadãos que inseridos numa 

totalidade social podem intervir para a construção de uma sociedade menos 

desigual.    

Na Educação Profissional e Tecnológica integrada ao Ensino Médio, a 

defesa da pesquisa como princípio científico e educativo precisa considerar 

que a ciência não deve mais ser considerada algo distante, particular dos 

ambientes acadêmicos, mas deve ser incorporada aos processos de ensino e 
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de aprendizagem com vistas ao processo de emancipação do aluno, como 

sujeito da sua história de aprendizagem e de apreensão do mundo.  

5.5 A RELAÇÃO PARTE-TOTALIDADE NA PROPOSTA CURRICULAR 

 

O último princípio abordado no Documento Base da Educação 

Profissional e Tecnológica integrada ao Ensino Médio contempla a ideia da 

necessidade de integração entre os conhecimentos gerais e específicos. É a 

partir da seleção de componentes e relacionando parte e totalidade, 

contemporaneidade e historicidade, que se propõe um currículo integrado. 

Sendo assim, há que existir uma reflexão sobre a organização escolar e as 

práticas pedagógicas que esse currículo requer.  

 
O currículo integrado organiza o conhecimento e desenvolve o 
processo ensino-aprendizagem de forma que os conceitos sejam 
apreendidos como sistema de relações de uma totalidade concreta 
que pretende explicar/compreender. (BRASIL, 2007, p. 42) 

 

A proposta curricular expressa no documento Base prevê a integração 

de conhecimentos gerais e específicos correspondentes à formação na 

Educação Profissional integrada, relacionando parte e totalidade.  

 

Defendemos aqui a formação integral, plena, completa. Isso não 
pressupõe, entretanto, que se possa ensinar e aprender “tudo”. A 
questão é: como podemos proporcionar compreensões globais, 
totalizantes da realidade a partir da seleção de componentes e 
conteúdos curriculares? Como orientar a seleção de conteúdos no 
currículo da formação integrada? A resposta a tais perguntas implica 
buscar relacionar partes e totalidade. (Brasil, 2007. p. 49) 

 

Na proposta de educação integrada é necessário organizar o currículo 

de forma interdisciplinar, possibilitando o diálogo entre as disciplinas de 

formação geral com as disciplinas de formação técnica.  

Na relação parte-totalidade, a ideia de integração visa uma melhor 

relação no processo de ensino-aprendizagem e uma maior compreensão da 

realidade e dos conteúdos culturais, abrangendo sempre a 

interdisciplinaridade. O trabalho interdisciplinar torna-se um fator indispensável 

na medida em que estabelece relações dinâmicas e dialéticas entre conceitos e 
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permite compreender os fatos como sistema de relações de uma totalidade 

concreta que se pretende explicar.  

No currículo integrado, a organização do conhecimento se dá pela 

reconstituição da totalidade pela relação entre os conceitos originados a partir 

dos diversos campos da ciência representados em disciplinas. A finalidade 

consiste em possibilitar a compreensão do significado dos conceitos e dos 

métodos pelos quais se pode conhecer o real e apropriá-lo em seu potencial 

para atender às reais necessidades do profissional, enquanto ser humano em 

sua vida social. A partir de questões específicas de uma área profissional é 

possível ampliar o conhecimento pela investigação e apreender em suas 

múltiplas dimensões.  

Relacionando parte e totalidade, conhecimentos gerais e específicos, 

contemporaneidade e historicidade, o processo de ensino-aprendizagem ganha 

maior significado e a formação intelectual dos alunos e a preparação para o 

trabalho potencializam os sujeitos na busca de caminhos que lhes 

proporcionem melhor qualidade de vida. 

 

6  O PAPEL DO COORDENADOR PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL – CATEGORIAS DE ANÁLISE 

Tendo compreendido o processo histórico em que a Educação 

Profissional foi sendo estruturada no Brasil, as políticas públicas de expansão 

do ensino técnico profissionalizante de nível médio, sobretudo na Rede 

Estadual de Educação na Bahia e os conceitos e princípios norteadores desta 

modalidade de ensino, necessário se faz estabelecer uma reflexão sobre a 

atuação do Coordenador Pedagógico e propor novos paradigmas para o 

trabalho pedagógico desenvolvido por estes profissionais. 

O enfoque da pesquisa a partir desta etapa se propõe a discutir a 

importância da articulação do trabalho de coordenação na educação 

profissional junto aos professores e comunidade escolar. 

 Através das leituras e sua respectiva análise, buscou-se elencar 

algumas categorias de análise e contextualizar o Ensino Médio e a Educação 
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Profissional no cenário baiano e como proposta de contribuição pedagógica, 

buscaremos desenvolver estratégias de ações que viabilizem a integração do 

trabalho pedagógico na escola profissionalizante, não perdendo de vista o 

objetivo principal desta modalidade, que é a formação humana integral.  

6.1 O CAMPO DE CONHECIMENTO DA PEDAGOGIA 

 

A educação é um fenômeno social que se concretiza em prática social e 

deve ser compreendido no contexto geral da sociedade da qual faz parte. A 

pedagogia ocupa-se dessa prática social de forma intencional. O Pedagogo em 

suas atribuições planeja, sistematizando os objetivos e as estratégias de ação, 

isto é, atua nas diversas instâncias da prática educativa, relacionando-se aos 

processos de formação e aos objetivos de formação humana, previamente 

definidos no projeto político pedagógico da escola.  

 

Pedagogia ocupa-se, de fato, dos processos educativos, métodos, 
maneiras de ensinar, mas antes disso ela tem um significado bem 
mais amplo, bem mais globalizante. Ela é um campo de 
conhecimentos sobre a problemática educativa na sua totalidade e 
historicamente e, ao mesmo tempo, uma diretriz orientadora da ação 
educativa na sua totalidade e historicidade e, ao mesmo tempo, uma 
diretriz orientadora da ação educativa. O pedagógico refere-se a 
finalidades da ação educativa, implicando objetivos sociopolíticos a 
partir dos quais se estabelecem formas organizativas e 
metodológicas da ação educativa. (LIBÂNEO, 2010, p.30) 
 
 

Tendo em vista os desafios da Educação Profissional no âmbito do 

Ensino Médio, a presença do pedagogo escolar se estabelece como uma 

exigência dos sistemas de ensino e da realidade escolar. A abrangência da sua 

atuação extrapola as especificidades dos componentes curriculares e engloba 

toda a complexidade do processo educativo de ensino, incluindo a definição de 

objetivos educativos, as implicações psicológicas, sociais, culturais do ensino, 

o processo de ensino e aprendizagem, os problemas de aprendizagem, a 

avaliação, os recursos e estratégias de ensino, sem perder de vista a formação 

profissional, o domínio das técnicas que envolvem o processo produtivo 

moderno.  

Como destaca Gomes, 2013: 
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... a partir das mudanças ocorridas no mundo do trabalho, o cenário 
que se apresenta hoje para a educação profissional é outro: aponta 
para uma nova forma de relação entre a ciência e o trabalho, em que 
formas de fazer são substituídas por ações que articulem 
conhecimento científico, capacidades cognitivas superiores e 
capacidade de intervenção crítica e criativa perante situações 
imprevistas, que exigem decisões rápidas e seguras, originais, 
teoricamente fundamentadas indicando novos rumos para esse nível 
de ensino. (GOMES, 2013 p.31) 
 
 

Ao responder sobre a finalidade da Pedagogia, Libâneo afirma que a 

Pedagogia trabalha com os processos educativos, métodos, maneiras de 

ensinar, mas antes disso ela tem um significado bem mais amplo, bem mais 

globalizante. 

 

Pedagogia é, então, o campo do conhecimento que se ocupa do 
estudo sistemático da educação, isto é, do ato educativo, da prática 
educativa concreta que se realiza na sociedade como um dos 
ingredientes básicos da configuração da atividade humana. 
(LIBÂNEO, 2010 p.30) 

 

 Esse significado está relacionado às finalidades da ação educativa, 

englobando a problemática na sua totalidade e historicidade como prática 

orientadora da ação educativa.  Por isso a pedagogia expressa finalidades 

sociopolíticas, estabelecendo objetivos sociopolíticos.  

6.2 AS ESPECIFICIDADES DO TRABALHO DO COORDENADOR 

PEDAGÓGICO NA EPT 

 

A importância da reflexão sobre a atuação do Coordenador Pedagógico 

nas instituições que ofertam Educação Profissional Técnica de Nível Médio visa 

identificar o papel desse profissional no contexto da EPT, suas principais 

atribuições e o perfil que melhor atende às necessidades da escola.  Sabendo-

se que na Educação Profissional, não basta o Coordenador Pedagógico se 

limitar ao campo do conhecimento teórico, compreende-se que é preciso 

acompanhar o processo de aprendizagem, estimulando os professores, além 

de identificar as necessidades dos alunos e dos docentes, o que exige 

conhecimento, percepção e sensibilidade e a perspectiva constante do trabalho 

como princípio educativo. 
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 Segundo Ramos (2004), defender o projeto unitário de Ensino Médio sob 

os princípios do trabalho, da ciência e da cultura, implica em definir a 

identidade do Ensino Médio, como última etapa da Educação Básica mediante 

um projeto que seja unitário e desenvolva uma formação que contemple as 

necessidades socioculturais e econômicas dos sujeitos, como cidadãos e 

trabalhadores.  

 

Isso implica garantir o direito de acesso aos conhecimentos 
socialmente construídos, tomados em sua historicidade, sobre uma 
base unitária que sintetize humanismo e tecnologia. A ampliação de 
suas finalidades – entre as quais se incluem a preparação para o 
exercício de profissões técnicas, a iniciação científica, a ampliação 
cultural, o aprofundamento de estudos – é uma utopia a ser 
construída coletivamente. (RAMOS, 2004. p. 41) 

 

O papel do Coordenador Pedagógico nesse contexto aparece no 

cotidiano escolar do Ensino Médio integrado à Educação Profissional na 

medida em que planeja e implementa ações no sentido da integração. Sendo 

assim, este é o momento de especificamente tratar da problematização da 

pesquisa no que tange aos saberes que fundamentam as ações da 

Coordenação Pedagógica integradora e que práticas mais se adequam no 

exercício das atividades coordenativas, a partir das experiências escolares em 

busca de uma formação integral, que reconheçam o trabalho como realização 

humana, como produção e criação. 

Partindo da constatação do problema em como promover uma educação 

humanista, democrática e participativa, que pretende compreender os 

processos de ensino e aprendizagem, o papel do Coordenador Pedagógico na 

perspectiva da formação integral se reflete na sua atuação enquanto 

fomentador da concepção de ensino médio integrado à educação profissional e 

tecnológica.  

Reconhecer as especificidades do trabalho do Coordenador Pedagógico 

pressupõe uma análise das suas principais atribuições e as possibilidades de 

execução de ações pedagógicas que efetivamente contribuam para uma 

educação progressista, alicerçada na concepção de que a educação é um 

direito de todos, no compromisso ético-político de uma sociedade que inclui, 

que valoriza os sujeitos em contraposição à sociedade atual que exclui, 
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marginaliza, discrimina e fragmenta os sujeitos para atender as necessidades 

do capital.  

Um trabalho pedagógico alinhado às ideias de formação omnilateral, 

encontra visibilidade num projeto de educação que contemple a preparação 

para o exercício de profissões técnicas, a ampliação cultural e a iniciação 

científica e a atuação do Coordenador Pedagógico torna-se fundamental para a 

nova proposta de concepção de Ensino Médio e Educação Profissional e 

Tecnológica. 

O desafio que se coloca ao pedagogo consiste em promover práticas 

inovadoras no interior das escolas, que promovam a descoberta e a construção 

do conhecimento de forma dialógica e integral, possibilitando que o futuro 

profissional/trabalhador possa exercer sua cidadania, atuando no mundo do 

trabalho de forma digna, democrática e crítica. 

6.3 AS ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR PEDAGÓGICO 

 

De uma forma geral, o Estatuto do Magistério Público do Ensino 

Fundamental e Médio do Estado da Bahia descreve de acordo com a Lei nº 

8.261 de 29 de maio de 2002 que são atribuições do Coordenador Pedagógico: 

 

Art. 8º - São atribuições do Coordenador Pedagógico: 
I - coordenar o planejamento e a execução das ações pedagógicas 

nas Unidades Escolares; 
II - articular a elaboração participativa do Projeto Pedagógico da 

Escola; 
III - acompanhar o processo de implantação das diretrizes da 

Secretaria relativas à avaliação da aprendizagem e dos currículos, 
orientando e intervindo junto aos professores e alunos quando 
solicitado e/ou necessário; 
IV - avaliar os resultados obtidos na operacionalização das ações 
pedagógicas, visando a sua reorientação; 
V - coordenar e acompanhar as atividades dos horários de Atividade 
Complementar em Unidades Escolares, viabilizando a atualização 
pedagógica em serviço; 
VI - estimular, articular e participar da elaboração de projetos 

especiais junto à comunidade escolar; 
VII - elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos 
indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino ou 
da escola; 
VIII - elaborar, acompanhar e avaliar, em conjunto com a Direção da 

Unidade Escolar, os planos, programas e projetos voltados para o 
desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e de escola, em 
relação a aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de 
pessoal e de recursos materiais; 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10406290/art-8-da-lei-8261-02-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10406259/art-8-inc-i-da-lei-8261-02-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10406241/art-8-inc-ii-da-lei-8261-02-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10406203/art-8-inc-iii-da-lei-8261-02-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10406168/art-8-inc-iv-da-lei-8261-02-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10406137/art-8-inc-v-da-lei-8261-02-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10406097/art-8-inc-vi-da-lei-8261-02-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10406069/art-8-inc-vii-da-lei-8261-02-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10406030/art-8-inc-viii-da-lei-8261-02-bahia
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IX - promover ações que otimizem as relações interpessoais na 

comunidade escolar; 
X - divulgar e analisar, junto à comunidade escolar, documentos e 

projetos do órgão Central, buscando implementá-los nas Unidades 
Escolares, atendendo às peculiaridades regionais; 
XI - analisar os resultados de desempenho dos alunos, visando a 

correção de desvios no Planejamento Pedagógico; 
XII - propor e planejar ações de atualização e aperfeiçoamento de 

professores e técnicos, visando a melhoria de desempenho 
profissional; 
XIII - conceber, estimular e implantar inovações pedagógicas e 

divulgar as experiências de sucesso, promovendo o intercâmbio entre 
Unidades Escolares;  
XIV - identificar, orientar e encaminhar, para serviços especializados, 

alunos que apresentem necessidades de atendimento diferenciado; 
XV - promover e incentivar a realização de palestras, encontros e 

similares, com grupos de alunos e professores sobre temas 
relevantes para a educação preventiva integral e cidadania; 
XVI - propor, em articulação com a direção, a implantação e 
implementação de medidas e ações que contribuam para promover a 
melhoria da qualidade de ensino e o sucesso escolar dos alunos; 
XVII - organizar e coordenar a implantação e implementação do 

Conselho de Classe numa perspectiva inovadora de instância 
avaliativa do desempenho dos alunos;  
 XVIII - promover reuniões e encontros com os pais, visando a 

integração escola/família para promoção do sucesso escolar dos 
alunos;   
XIX - estimular e apoiar a criação de Associações de Pais, de 

Grêmios Estudantis e outras que contribuam para o desenvolvimento 
e a qualidade da educação;  
XX - exercer outras atribuições correlatas e afins. 

 

Para além das atribuições descritas, em se tratando da EPT, o papel do 

Coordenador Pedagógico na organização das situações de ensino 

aprendizagem no contexto da formação integral precisa contemplar o trabalho 

como princípio educativo, pois é este que determina historicamente o modo de 

ser da educação.  

O Coordenador Pedagógico que atua na Educação Profissional 

integrada ao Ensino Médio deve ter a clareza de que o trabalho é princípio 

educativo que proporciona toda a compreensão do processo histórico de 

produção científica e tecnológica, é o princípio que organiza a base unitária do 

Ensino Médio.  

 

Num primeiro sentido, o trabalho é princípio educativo na medida em 
que determina, pelo grau de desenvolvimento social atingido 
historicamente, o modo se ser da educação em seu conjunto. Nesse 
sentido, aos modos de produção [...] correspondem modos distintos 
de educar com uma correspondente forma dominante de educação. 
[...]. Num segundo sentido, o trabalho é princípio educativo na medida 
em que coloca exigências específicas que o processo educativo deve 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10405998/art-8-inc-ix-da-lei-8261-02-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10405967/art-8-inc-x-da-lei-8261-02-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10405933/art-8-inc-xi-da-lei-8261-02-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10405896/art-8-inc-xii-da-lei-8261-02-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10405860/art-8-inc-xiii-da-lei-8261-02-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10405819/art-8-inc-xiv-da-lei-8261-02-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10405789/art-8-inc-xv-da-lei-8261-02-bahia
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https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10405669/art-8-inc-xviii-da-lei-8261-02-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10405645/art-8-inc-xix-da-lei-8261-02-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10405620/art-8-inc-xx-da-lei-8261-02-bahia
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preencher em vista da participação direta dos membros da sociedade 
no trabalho socialmente produtivo. [...]. Finalmente o trabalho é 
princípio educativo num terceiro sentido, à medida em que determina 
a educação como uma modalidade específica e diferenciada de 
trabalho: o trabalho pedagógico. (SAVIANI, 1989, p. 1-2) 

 

A reflexão sobre a atuação dos Pedagogos nas instituições de ensino 

técnico profissionalizante, frente às demandas da sociedade, nos leva a 

questionar sobre quais os elementos presentes na prática profissional dos 

Pedagogos que atuam na Educação Profissional de Nível Médio, contribuem 

para a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, seu 

aprimoramento como pessoa humana e compreensão dos fundamentos 

tecnológicos e científicos dos processos produtivos. Essa perspectiva implica 

em uma ação colaborativa e transformadora nas práticas pedagógicas na 

Educação Profissional. 

Dessa forma, a investigação desta temática, que reflete a ação dos 

pedagogos em cursos técnico profissionalizantes, investiga sobre as propostas 

que promovam um ensino contextualizado e a aprendizagem significativa.  

 Um trabalho pedagógico contextualizado e baseado nos princípios da 

Educação Profissional para a formação humana integral contribuirá nos 

processos educativos, uma vez que orientam a ação pedagógica no sentido de 

desenvolver metodologias que superem as abordagens tradicionais de cunho 

acumulativo e fragmentado do conhecimento, apontando outras possibilidades 

de trabalho com práticas inovadoras em sala de aula.  

Este pensamento é defendido por LIBÂNEO (2010), quando analisa as 

necessidades de mudanças no trabalho pedagógico em decorrência das 

mudanças no contexto econômico, social e político contemporâneo: 

 

Considerando-se, ainda, os vínculos entre educação e economia, as 
mudanças recentes no capitalismo internacional colocam novas 
questões para a Pedagogia. O mundo assiste hoje a intensas 
transformações tecnológicas em vários campos como a informática, a 
microeletrônica, a bioenergética. Essas transformações tecnológicas 
e científicas levam à introdução, no processo produtivo, de novos 
sistemas de organização do trabalho, mudanças no perfil profissional 
e novas exigências de qualificação dos trabalhadores, que acabam 
afetando os sistemas de ensino.  (LIBÂNEO, 2010, p.27) 
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Em conjunto com os Professores, o Coordenador Pedagógico organiza o 

meio social educativo na escola. A prática educativa escolar inclui ações 

específicas. Nesse fazer pedagógico é que se manifesta o processo de 

produção de conhecimentos. Para isso utilizam a Didática que, como matéria 

pedagógica, viabiliza a realização dos componentes ideológico e técnico da 

ação pedagógica escolar.  

De acordo com Libâneo (2002), é a Didática que investiga os processos 

que envolvem a mediação escolar de objetivos, conteúdos, métodos e os 

nexos regulares entre ensino e aprendizagem, na sua vinculação às finalidades 

sociais, políticas e pedagógicas. Como teoria do ensino, ela generaliza o que é 

comum e fundamental no processo educativo escolar. 

6.4 AS ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR PEDAGÓGICO NO 
CONTEXTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NO 
ENSINO MÉDIO 
 

Como é possível observar, ao Coordenador Pedagógico tem-se atribuído 

uma quantidade de tarefas que exigem demasiado esforço para o seu 

cumprimento. Não seria possível abarcar todas as atribuições que a função da 

coordenação envolve, portanto o que se pretende é contribuir com a ampliação 

do debate sobre o trabalho pedagógico no contexto da EPT.  O Coordenador 

precisa ter o cuidado de manter com convicção a sua postura pedagógica 

quanto à formação integral. A fim de atender ao objetivo de construir o produto 

educacional, um Guia Pedagógico de Orientação ao Trabalho do Coordenador, 

optou-se por discutir à luz das bases conceituais da EPT, os princípios que 

norteiam as principais atribuições do Coordenador relacionando-as à Educação 

Profissional e aos autores que defendem a formação humana integral.  

6.4.1  Coordenar o planejamento e a execução das ações pedagógicas 

visando à educação integral 

 

A pedagogia tem a característica da intencionalidade. Essa intenção da 

educação se organiza pelo planejamento pedagógico. A prática docente é 
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pautada no planejamento e este necessita de um permanente diálogo com os 

conhecimentos e experiências no contexto escolar.  

Segundo Libâneo (2010), a pedagogia tem a característica de cuidar dos 

objetivos e formas metodológicas e organizativas de transmissão de saberes e 

modo de ação em função da construção humana.  

Se a organização do trabalho pedagógico for compreendida como uma 

construção coletiva, envolvendo todos os professores junto com a coordenação 

nos processos de planejamento, execução e avaliação do processo ensino e 

aprendizagem, rompe-se com a ideia de que a coordenação tenha um caráter 

de fiscalização. 

Dentre as funções do planejamento escolar, identifica-se a organização 

dos objetivos, conteúdos e métodos. O planejamento do ensino-aprendizagem 

corresponde a um processo pedagógico que exige do professor definição e 

organização de objetivos, seleção e organização dos conteúdos, seleção dos 

recursos didáticos e dos instrumentos de avaliação, bem como das referências 

bibliográficas. 

A organização, coerência e flexibilidade do planejamento são condições 

para a eficácia do trabalho didático-pedagógico que tem a função orientar e 

reorientar a prática dos professores. Libâneo (2004, p.223) destaca as 

seguintes funções do planejamento escolar: 

• Explicitar princípios, diretrizes e procedimentos do trabalho docente 
que assegurem a articulação entre as tarefas da escola e as 
exigências do contexto social e do processo de participação 
democrática.  
• Expressar os vínculos entre o posicionamento filosófico, político-
pedagógico e profissional e as ações efetivas que o professor irá 
realizar na sala de aula, através de objetivos, conteúdos, métodos e 
formas organizativas do ensino.  
• Assegurar a racionalização, organização e coordenação do trabalho 
docente, de modo que a previsão das ações docentes possibilite ao 
professor a realização de um ensino de qualidade e evite a 
improvisação e a rotina.  
• Prever objetivos, conteúdos e métodos a partir da consideração das 
exigências postas pela realidade social do nível de preparo e das 
condições socioculturais e individuais dos alunos.  
• Assegurar a unidade e a coerência do trabalho docente, uma vez 
que torna possível inter-relacionar, num plano, os elementos que 
compõem o processo de ensino: os objetivos (para que ensinar), os 
métodos e técnicas (como ensinar) e a avaliação, que está 
intimamente relacionada ao demais.  
• Atualizar o conteúdo do plano sempre que é revisto, aperfeiçoando-
o em relação aos progressos feitos no campo de conhecimentos, 

https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/educacao-profissional-tecnica#_ftn4
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adequando-o às condições de aprendizagem dos alunos, aos 
métodos, técnicas e recursos de ensino que vão sendo incorporados 
na experiência cotidiana.  
• Facilitar a preparação das aulas: selecionar o material didático em 
tempo hábil, saber que tarefas professor e alunos devem executar, 
replanejar o trabalho frente a novas situações que aparecem no 
decorrer das aulas. 
 

O planejamento escolar pedagógico para a Educação Profissional e 

Tecnológica constitui-se um dos instrumentos teórico-metodológicos 

fundamentais para o aprimoramento do processo ensino-aprendizagem e deve 

fazer parte desse processo de forma contínua, dinâmica e reflexiva, orientando 

a prática docente.  

No planejamento, tornam-se explícitos os princípios e posturas políticas 

que norteiam a ação docente. Por isso trata-se de uma atividade consciente de 

previsão das ações docentes, fundamentadas em opções político-pedagógicas 

e concretizadas em situações didáticas. Este pensamento é defendido pelo 

educador Libâneo, ao afirmar que:  

 
O planejamento é um processo de racionalização, organização e 
coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a 
problemática do contexto social. A escola, os professores e os alunos 
são integrantes da dinâmica das relações sociais; tudo o que 
acontece no meio escolar está atravessado por influências 
econômicas, políticas e culturais que caracterizam a sociedade de 
classes. Isso significa que os elementos do planejamento escolar – 
objetivos, conteúdos, métodos – estão recheados de implicações 
sociais, têm um significado genuinamente político. Por essa razão, o 
planejamento é uma atividade de reflexão acerca das nossas opções; 
se não pensarmos detidamente sobre o rumo que devemos dar ao 
nosso trabalho, ficaremos entregues aos rumos estabelecidos pelos 
interesses dominantes da sociedade. (LIBÂNEO, 1994, p.222) 
 
 

Sendo assim, a coordenação do planejamento e execução das ações 

pedagógicas deve envolver os professores num processo dinâmico de 

construção de práticas pedagógicas planejadas e contextualizadas, que 

precisam ser construídas, desconstruídas e reconstruídas considerando as 

transformações e necessidades da comunidade escolar.  

Partindo da concepção do trabalho como princípio educativo e 

considerando as exigências postas pela realidade social, pelo mundo do 

trabalho, do nível de preparo e das condições socioculturais e individuais dos 

alunos, o planejamento precisa assegurar a coerência do trabalho docente, 
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viabilizando a inter-relação entre os elementos que compõem o processo de 

ensino: os objetivos (para que ensinar), os conteúdos (o que ensinar), os 

alunos e suas possibilidades (a quem ensinar), os métodos e técnicas (como 

ensinar) e a avaliação, que está intimamente relacionada aos demais.  

Em se tratando de Educação Profissional, é importante que o 

Coordenador esteja atento a sua função sociopolítica crítica, pois enquanto 

Coordenador do grupo deve suscitar a reflexão e o entendimento das práticas 

realizadas na escola como um todo, de forma contextualizada com as questões 

da sociedade e do mundo do trabalho.  

Portanto, no contexto da EPT, necessário se faz que o Coordenador 

esteja atento ao perfil profissional do curso que orienta e o plano pedagógico 

precisa contemplar as especificidades de cada curso. Nesse sentido é preciso 

identificar as dificuldades enfrentadas pelos docentes no processo de 

planejamento pedagógico e propor a sua ressignificação para atender às 

especificidades da Educação Profissional e Tecnológica.  

6.4.2  A construção do Projeto Pedagógico da Escola no contexto da EPT 

 

A construção do Projeto Político-Pedagógico (PPP) da escola é uma 

etapa de fundamental importância para o desenvolvimento de uma instituição 

de ensino, por isso o seu processo de elaboração demanda a reflexão sobre as 

finalidades, o seu papel e a definição de caminhos com a participação de toda 

a comunidade escolar. 

O PPP é o eixo articulador do trabalho pedagógico e tem sempre como 

objetivo garantir o processo de ensino e aprendizagem.  

Segundo Almeida, 2010: 

Considerando que o PPP deve se caracterizar como um processo 
permanente, contínuo de discussão e reflexão acerca dos problemas 
da realidade escolar, é preciso levar em conta que tal processo exige 
planejamento, organização e sistematização, pois é uma ação 
intencional que deve ser construída nos espaços de ação coletiva da 
escola. Desse modo, é o cotidiano escolar, suas contradições, seus 
limites e possibilidades, o ponto de partida para a elaboração do PPP, 
e consequentemente do trabalho do pedagogo. (ALMEIDA, 2010, p. 
47) 
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O Projeto Político-Pedagógico, em consonância com a LDB, constitui-se 

como um instrumento que apresenta o planejamento, acompanhamento e 

avaliação, com perspectiva de reorientação da prática docente, para o alcance 

dos objetivos de aprendizagem e precisa ser estruturado através de uma 

metodologia de trabalho coletivo que abrange as decisões pedagógicas, 

metodológicas, administrativas e de avaliação. Por constituir-se um projeto 

coletivo e compartilhado, abrange a participação de todos os que fazem a 

escola: estudantes, professores, equipe gestora, conselho escolar, comunidade 

e funcionários. O Projeto Político-Pedagógico é uma construção coletiva da 

escola que precisa integrar propostas de ações estabelecidas por todos os 

envolvidos, respeitando princípios de igualdade, qualidade, liberdade, gestão 

democrática e a valorização da docência.  

Em consonância com a proposta de planejamento da Secretaria de 

Educação da Bahia, em cada unidade Escolar é preciso haver uma 

compreensão do tipo de ser humano que se deseja formar e como contribuir 

para a formação de novos sujeitos sociais. Toda a escola deve estar atenta às 

particularidades dos processos sociais do tempo histórico em que se inserem 

inclusive e principalmente as questões que se relacionam ao mundo do 

trabalho, para poder contribuir significativamente com a formação das novas 

gerações de sujeitos de sua própria história, profissionais que atuem de forma 

crítica e consciente na sociedade.  

Em se tratando da Educação Profissional, cabe aos agentes da escola 

um olhar atento diante dos grandes desafios impostos pelas transformações 

que ocorrem no mundo do trabalho. A escola tem o desafio de possibilitar um 

desenvolvimento social e individual que leve os estudantes a compreenderem e 

dominarem as diferentes linguagens, raciocínio lógico e a capacidade de usar 

conhecimentos científicos, tecnológicos e sócio históricos, instrumentos 

necessários para compreender e intervir na vida social e produtiva de forma 

crítica, ética e criativa.  

Um Projeto Político–Pedagógico que vislumbre a qualificação 

profissional na perspectiva da emancipação humana e da formação humana 

integral, requer que se garanta uma base unitária para todos, tendo como eixos 

estruturantes o trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura. A construção do 
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PPP deve estar em consonância com os princípios que norteiam a Educação 

Profissional, previstos nas Diretrizes Curriculares.  

Em suas Disposições preliminares, a Resolução no6, de 20 de setembro 

de 2012, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio em seu Art. 6º define como princípios 

norteadores da Educação Profissional Técnica de Nível Médio:  

 
I - relação e articulação entre a formação desenvolvida no Ensino 
Médio e a preparação para o exercício das profissões técnicas, 
visando à formação integral do estudante;  
II - respeito aos valores estéticos, políticos e éticos da educação 
nacional, na perspectiva do desenvolvimento para a vida social e 
profissional;  
III - trabalho assumido como princípio educativo, tendo sua integração 
com a ciência, a tecnologia e a cultura como base da proposta 
político-pedagógica e do desenvolvimento curricular;  
IV - articulação da Educação Básica com a Educação Profissional e 
Tecnológica, na perspectiva da integração entre saberes específicos 
para a produção do conhecimento e a intervenção social, assumindo 
a pesquisa como princípio pedagógico;  
V - Indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-
se a historicidade dos conhecimentos e dos sujeitos da 
aprendizagem;  
VI - Indissociabilidade entre teoria e prática no processo de ensino-
aprendizagem;  
VII - interdisciplinaridade assegurada no currículo e na prática 
pedagógica, visando à superação da fragmentação de conhecimentos 
e de segmentação da organização curricular;  
VIII - contextualização, flexibilidade e interdisciplinaridade na 
utilização de estratégias educacionais favoráveis à compreensão de 
significados e à integração entre a teoria e a vivência da prática 
profissional, envolvendo as múltiplas dimensões do eixo tecnológico 
do curso e das ciências e tecnologias a ele vinculadas; 
IX - articulação com o desenvolvimento socioeconômico-ambiental 
dos territórios onde os cursos ocorrem, devendo observar os arranjos 
socioprodutivos e suas demandas locais, tanto no meio urbano 
quanto no campo;  
X - reconhecimento dos sujeitos e suas diversidades, considerando, 
entre outras, as pessoas com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades, as pessoas em regime de 
acolhimento ou internação e em regime de privação de liberdade,  
XI - reconhecimento das identidades de gênero e étnico-raciais, 
assim como dos povos indígenas, quilombolas e populações do 
campo;  
XII - reconhecimento das diversidades das formas de produção, dos 
processos de trabalho e das culturas a eles subjacentes, as quais 
estabelecem novos paradigmas;  
XIII - autonomia da instituição educacional na concepção, elaboração, 
execução, avaliação e revisão do seu projeto político-pedagógico, 
construído como instrumento de trabalho da comunidade escolar, 
respeitadas a legislação e normas educacionais, estas Diretrizes 
Curriculares Nacionais e outras complementares de cada sistema de 
ensino;  
XIV - flexibilidade na construção de itinerários formativos 
diversificados e atualizados, segundo interesses dos sujeitos e 
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possibilidades das instituições educacionais, nos termos dos 
respectivos projetos político-pedagógicos;  
XV - identidade dos perfis profissionais de conclusão de curso, que 
contemplem conhecimentos, competências e saberes profissionais 
requeridos pela natureza do trabalho, pelo desenvolvimento 
tecnológico e pelas demandas sociais, econômicas e ambientais;  
XVI - fortalecimento do regime de colaboração entre os entes 
federados, incluindo, por exemplo, os arranjos de desenvolvimento da 
educação, visando à melhoria dos indicadores educacionais dos 
territórios em que os cursos e programas de Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio forem realizados;  
XVII - respeito ao princípio constitucional e legal do pluralismo de 
ideias e de concepções pedagógicas. 

 

Sendo assim, os conteúdos devem ser inter-relacionados, ser 

trabalhados de forma interdisciplinar, tendo a compreensão que a educação 

escolar não se limita aos conhecimentos cognitivos específicos de uma matéria 

de forma fragmentada, mas precisam ser contextualizados em sua dimensão 

histórica e em relação ao contexto social contemporâneo na perspectiva da 

formação integral de sujeitos autônomos, capazes de atuar no corpo social. 

Tendo clareza do contexto social e dos desafios da escola, o PPP nas 

instituições de Educação Profissional, os seus objetivos devem contemplar a 

construção de um espaço de formação autônomo, propenso a descobertas e 

que reflita as seguintes questões: 

Onde estamos?  

Que território queremos para viver?   

Que escola queremos construir?  

Que sujeitos precisamos formar?  

Quais saberes precisamos discutir?  

Que educação precisamos priorizar para os que viverão do trabalho?  

As especificidades que caracterizam cada escola no que tange às 

ofertas de Educação Profissional devem ser contempladas no PPP, definindo-

se como um documento que reflete a identidade da escola e tem natureza 

política e pedagógica. Assim, em seus objetivos define o que atingir e nas suas 

estratégias define o como atingir.  

 

Dessa forma, cabe a cada escola a elaboração de um projeto político-
pedagógico, com base num amplo e aprofundado processo de 
diagnóstico, análise e proposição de alternativas, cuja elaboração 
demanda a participação efetiva de todos os envolvidos: comunidade, 
pais, alunos e professores. Esse processo deverá contemplar as 
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características da região, as demandas da comunidade em que a 
escola está inserida, as características e necessidades do alunado, a 
capacidade da escola no que diz respeito a recursos humanos, 
equipamentos, espaço físico e possibilidades de articulações 
interinstitucionais que permitam ofertas diversificadas e de melhor 
qualidade. (KUENZER, 2000, p.18) 

 

Todas as ações desenvolvidas pelo Coordenador Pedagógico na 

organização do trabalho escolar têm como orientação o Projeto Político e 

Pedagógico que a escola constrói. O PPP não é tarefa exclusiva do pedagogo, 

é sempre coletiva que expressa as possibilidades do trabalho educativo, 

portanto exige planejamento, organização e sistematização. Contudo, cabe ao 

pedagogo organizar os espaços e momentos de discussão, construção e 

avaliação do PPP.  

É nesse sentido que Almeida (2010), atribui ao pedagogo essa função 

organizadora: 

Cabe ao pedagogo, em sua ação supervisora e orientadora, organizar 
os espaços e momentos em que o PPP possa ser discutido, tanto pra 
sua elaboração, quanto para a avaliação continua e o 
redimensionamento do trabalho realizado na escola com vistas à 
garantia da aprendizagem dos alunos. Nesses espaços e momentos, 
os professores podem discutir coletivamente sobre os elementos que 
constituem o PPP, os quais, conforme Veiga (1998),são: as 
finalidades da escola, a estrutura organizacional, o currículo 
(conteúdos de ensino, as concepções que fundamentam cada área 
do conhecimento, as metodologias mais adequadas para propiciar a 
aprendizagem, as formas e instrumentos de avaliação), o tempo 
escolar, o processo de decisão (relações de gestão), as relações de 
trabalho e a avaliação institucional. (ALMEIDA, 2010, p. 47) 

 

Cumprindo-se todas essas etapas de elaboração do PPP, é preciso 

garantir que o documento seja acessível a todos que participaram de sua 

construção e deve ser disponibilizado para todos, pois se trata do eixo 

articulador do trabalho educativo, é a identidade da escola e expressa os 

objetivos, princípios e finalidades na perspectiva de concepção de sociedade 

que se pretende construir.  

6.4.3  O processo avaliativo na Educação Profissional e Tecnológica  

 

A organização do trabalho pedagógico é o núcleo central de atividade do 

pedagogo e corresponde ao conjunto das práticas educativas que se 
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desenvolvem dentro da escola, incluindo as atividades docentes e discentes, e 

também atividades não docentes. Na relação ensino-aprendizagem, o 

elemento principal importante a se considerar é o processo. Sendo assim, as 

práticas de avaliação precisam ocorrer durante a operacionalização das ações 

pedagógicas e não somente ao final. A avaliação acompanha todo o processo 

de aprendizagem e não só um momento privilegiado (o da prova ou teste), pois 

é um instrumento de realimentação e reorientação contínuo para o educando e 

para todos os participantes.  

A avaliação é um instrumento didático que faz parte do cotidiano escolar 

e constitui-se em ação que envolve os aspectos da formação integral do sujeito 

e não apenas os aspectos cognitivos da aprendizagem. Ela é utilizada para 

acompanhar o processo de ensino-aprendizagem dos sujeitos envolvidos.  

Em vista disto, os resultados obtidos no decorrer do trabalho conjunto do 

docente e dos alunos são comparados com os objetivos propostos, no intuito 

de constatar progressos, dificuldades e reorientar o trabalho docente. Sendo 

assim, a avaliação deve ser entendida como um processo contínuo de reflexão 

e registro tanto do processo de aprendizagem do educando quanto das 

práticas pedagógicas, revelando êxitos e dificuldades.  

 

Para que a avaliação educacional escolar assuma o seu verdadeiro 
papel de instrumento dialético de diagnóstico para o crescimento, terá 
de se situar e estar a serviço de uma pedagogia que esteja 
preocupada com a transformação social e não com a sua 
conservação. A avaliação deixará de ser autoritária se o modelo 
social e a concepção teórico-prática da educação também não forem 
autoritárias. Se as aspirações socializantes da humanidade se 
traduzem num modelo socializante e democrático, a pedagogia e a 
avaliação em seu interior também se transformarão na perspectiva de 
encaminhamentos democráticos. (LUCKESI, 2008, p.42) 

 

 Compreende-se desta forma que a avaliação conduz a uma tomada de 

decisão, expressa no posicionamento que direciona as ações das práticas 

pedagógicas.  

A prática de avaliação pedagógica que se compromete com as classes 

trabalhadoras e a transformação social visa à construção da autonomia por 

parte do sujeito, na tomada de consciência crítica de forma a garantir ao 

estudante da educação técnica profissionalizante, os conhecimentos, saberes e 
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competências profissionais necessários ao exercício profissional e da 

cidadania, com base nos fundamentos científico-tecnológicos, sócio históricos 

e culturais. 

O sentido da avaliação acontece na proporção em que esta contribui 

com o projeto de ensino. 

 

A avaliação da aprendizagem escolar adquire seu sentido na medida 
em que se articula com um projeto pedagógico e com seu 
consequente projeto de ensino. A avaliação, tanto no geral quanto no 
caso específico da aprendizagem, não possui uma finalidade em si; 
ela subsidia um curso de ação que visa construir um resultado 
previamente definido. (LUCKESI 2011, p. 45) 
 

 

Sendo um processo contínuo e processual, é a avaliação que orienta a 

prática docente. Desta forma, é preciso ter o cuidado de garantir que os 

instrumentos e os métodos de avaliação sejam coerentes em relação aos 

objetivos, conteúdos e condições intelectuais, emocionais dos alunos.  

A avaliação é um instrumento didático utilizado para acompanhar o 

processo de ensino-aprendizagem, incluindo além dos aspectos cognitivos da 

aprendizagem, os da formação integral. Não deve se limitar a realização de 

provas como instrumento para medir conhecimento, mas precisa incluir um 

sistema investigativo e reflexivo do professor em relação ao processo de 

aprendizagem dos alunos. Nesse sentido, para constatar progressos, 

dificuldades e reorientar o trabalho docente, a avaliação funciona como um 

meio de se observar aspectos da aprendizagem e das práticas pedagógicas, 

visando uma prática educativa que proporcione melhor a aprendizagem.  

Não se trata de desconsiderar o sistema de notas, mas o aprimoramento 

desse sistema de registros que caracterizem uma avaliação contínua e 

processual, onde o professor compreenda o caminho do raciocínio de seus 

alunos, e utilize metodologias e instrumentos mais adequados.  

A avaliação do aproveitamento escolar precisa ser praticada como uma 

atribuição de qualidade aos resultados da aprendizagem dos educandos, 

considerando seus aspectos essenciais, e que tem o objetivo de substanciar 

uma tomada de decisão que direcione o aprendizado e, consequentemente, o 

desenvolvimento do educando. 
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Luckesi (2011) chama a atenção dos professores que a avaliação não se 

restringe à verificação, é mais abrangente, pois tem o objetivo proporcionar o 

direcionamento da aprendizagem e seu consequente desenvolvimento.  Nesse 

sentido, ao avaliar, o professor deverá:  

 

• coletar, analisar e sintetizar, da forma mais objetiva possível, as 
manifestações das condutas cognitivas, afetivas, psicomotoras - dos 
educandos, produzindo uma configuração do efetivamente aprendido;  
• atribuir uma qualidade a essa configuração da aprendizagem, a 
partir de um padrão (nível de expectativa) preestabelecido e admitido 
como válido pela comunidade dos educadores e especialistas dos 
conteúdos que estejam sendo trabalhados;  
• a partir dessa qualificação, tomar uma decisão sobre as condutas 
docentes e discentes a serem seguidas, tendo em vista:  
- a reorientação imediata da aprendizagem, caso sua qualidade se 
mostre insatisfatória e o conteúdo, habilidade ou hábito, que esteja 
sendo ensinado e aprendido, seja efetivamente essencial para a 
formação do educando;  
- o encaminhamento dos educandos para passos subsequentes da 
aprendizagem, caso se considere que, qualitativamente, atingiram um 
nível da satisfatoriedade no que estava sendo trabalhado. (LUCKESI, 
2011, p.77) 
 
 

No que se refere a Educação Profissional, a avaliação em consonância 

com o que até aqui foi exposto, precisa reconhecer as experiências pessoais e 

profissionais adquiridas pelos alunos, valorizando os conhecimentos anteriores, 

a cultura e a realidade social dos alunos, e não apenas os aspectos 

quantitativos expressos em notas obtidas através dos processos formais de 

avaliação. Junto a esses conhecimentos prévios, é que se articulam os 

conteúdos de caráter propedêutico, que correspondem às bases teóricas de 

cada componente curricular.  

 

Art. 34 A avaliação da aprendizagem dos estudantes visa à sua 
progressão para o alcance do perfil profissional de conclusão, sendo 
contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos 
sobre os quantitativos, bem como dos resultados ao longo do 
processo sobre os de eventuais provas finais. (BRASIL, 2012) 
 

  

Há que se ter o cuidado de proporcionar metodologias de ensino e de 

avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes, para que alcancem o 

domínio dos princípios científicos e tecnológicos. No Ensino Médio 

Profissionalizante é preciso que se reconheça o conhecimento adquirido pela 

Educação Profissional no trabalho, adotando a avaliação como auxílio para 
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prosseguir nos estudos. A avaliação serve como instrumento que valoriza os 

saberes e instrumentos de intervenção para a busca de melhorias na formação 

profissional.  

No que tange ao processo de avaliação, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional 9.394 (BRASIL, 1996) prevê que se pode ter um 

diagnóstico da realidade para superar dificuldades, não se tratando de um 

instrumento medidor de aferição do nível de conhecimento, mas um processo 

que permite ao professor o uso de estratégias para uma nova contextualização 

e percepção da realidade para a retomada ou progressão nos conteúdos.  

A LDB, no artigo 9º, prescreve que avaliação visa:  

 
VI. Assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar 
no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os 
sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a 
melhoria da qualidade do ensino. (BRASIL, 1996) 
 
 

Seguindo as orientações da Superintendência de Educação Profissional 

e Tecnológica, nos cursos da Educação Profissional, os instrumentos de 

avaliação precisam expressar o desenvolvimento de aprendizagens, sendo 

norteados por princípios metodológicos e pedagógicos que integrem os 

componentes curriculares da Matriz. A avaliação deve ser processual e é 

compreendida como elemento integrador do currículo.  

As atividades avaliativas visam o aprimoramento da aprendizagem, e se 

integram ao processo na forma de práticas pedagógicas de pesquisa, iniciação 

científica, orientação profissional, intervenção social, desenvolvimento de 

tecnologias sociais, atividades de campo e visitas técnicas.  

 
Um educador, que se preocupe com que a sua prática educacional 
esteja voltada para a transformação, não poderá agir inconsciente e 
irrefletidamente. Cada passo de sua ação deverá estar marcado por 
uma decisão clara e explícita do que está fazendo e para onde 
possivelmente está encaminhando os resultados de sua ação. A 
avaliação, neste contexto, não poderá ' ser uma ação mecânica. Ao 
contrário, terá de ser uma atividade racionalmente definida, dentro de 
um encaminhamento político e decisório a favor da competência de 
todos para a participação democrática da vida social. (LUCKESI, 
2008, p. 46) 
 
 

Aos professores, cabe a função de orientar e acompanhar essas 

atividades visando a produção de produtos diversos como intervenção e 
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construção de tecnologias sociais, colagens contextualizadas, produção de 

vídeos e curtas, relatórios, resenhas, artigos e demais textos dissertativos, 

descritivos ou narrativos que contribuam para a superação dos problemas 

relativos à produção de uma melhor qualidade de vida em sociedade e à 

própria inserção do sujeito no mundo do trabalho. 

Todas essas atividades estão inseridas num contexto social, político e 

econômico e refletem o compromisso de uma educação transformadora, para 

os que buscam sua inserção no mundo do trabalho através da sua formação 

profissional. 

6.4.4  A atualização pedagógica em serviço: a coordenação das 

atividades complementares (ACs) 

 

O trabalho do Pedagogo junto ao corpo docente compreende sua 

principal atividade na escola, e os horários de atividade complementar 

constituem-se como os momentos importantíssimos para o exercício dessa 

função que envolve o planejamento e organização do trabalho pedagógico e 

devem ocorrer coletivamente e individualmente. Como uma atividade coletiva, 

deve-se estabelecer o diálogo sobre as estratégias e metodologias que melhor 

conduzam a prática pedagógica, num exercício constante de avaliação e 

reorientação das ações.   

É importante destacar que existem normas que garantem as atividades 

complementares e asseguram ao professor esse direito de tempo de 

planejamento. Conforme estabelecem as orientações da Secretaria de 

Educação do Estado da Bahia,  

 
Por suas características, as ACs são garantidas por lei, a exemplo da 
LDB n°9.394/96, do Estatuto do Magistério do Estado da Bahia Lei 
nº8.261/2002 e das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para 
Educação Básica. A AC também pressupõe a responsabilidade e o 
compromisso de cada professor com o aprimoramento/qualificação 
das atividades desenvolvidas na escola, tanto no que se refere ao 
planejamento específico do seu trabalho com a sua 
disciplina/componente curricular, como também na articulação 
coletiva com seus pares. É, portanto, momento de definição coletiva 
de habilidades necessárias à construção e consolidação dos 
conhecimentos e conteúdos importantes para a formação integral dos 
estudantes. Orientações Pedagógicas da Educação Profissional para 
o Ano Letivo de 2019. 
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Sendo assim, as atividades complementares são o momento em que o 

Coordenador Pedagógico pode exercer sua função de orientação e 

acompanhamento. Por isso, é necessário que haja todo um cuidado na 

estruturação desses encontros.  

 
Portanto, a AC tem por objetivo desenvolver planejamento, avaliação, 
formação continuada do professor/a e o acompanhamento 
pedagógico da escola com foco na elaboração e implementação do 
Projeto Político-Pedagógico, dos Planos por área do conhecimento, 
dos Planos por componente curricular, dos Planos de aula 
constituindo-se em um momento singular para o diálogo, as 
vivências, a reflexão e a socialização das práticas pedagógicas e 
curriculares. (SEC, 2019) 

 

De forma efetiva e contínua, são as atividades complementares que 

possibilitam a garantia de que as propostas estabelecidas no PPP sejam 

efetivadas no cotidiano escolar.  

Quando se observa que as reuniões de Atividade Complementar 

assumem uma melhor organização do trabalho docente, este espaço ganha 

importância. A estruturação das Atividades Complementares demanda um 

constante planejamento para garantir a melhoria dos processos de ensino e de 

aprendizagem.  

É um espaço legítimo para o conhecimento e a reflexão sobre a 
realidade da escola e seu contexto, expresso nas observações e 
registros diários dos/as professores/as sobre a trajetória dos 
estudantes, assim como nos dados das avaliações educacionais 
interna e externa, desdobrando-se numa ação pedagógica propositiva 
de mudança/intervenção na escola. É um momento em que a 
comunidade escolar, em especial as equipes gestoras, 
coordenadores/as e professores/as se dedicam aos projetos que 
venham contribuir para uma ressignificação da aprendizagem, voltada 
para a formação integral dos/as estudantes, tornando-os/as ativos/as, 
participativos/as, atuantes e reflexivos/as. (SEC, 2019) 
 
 

Sendo bem estruturado, o aprimoramento profissional dentro do 

ambiente de trabalho é um dos mais eficientes instrumentos para a melhoria do 

ensino. É na própria escola, com a orientação do Coordenador Pedagógico, 

que no horário de trabalho pedagógico coletivo, os professores têm a 

oportunidade de aprofundarem-se nas didáticas específicas de cada curso. 

Nesse sentido, a organização da rotina do Coordenador deve priorizar o 

planejamento das reuniões formativas e as atividades como observação das 
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aulas, seleção de referências teóricas e análise dos registros da prática dos 

professores para que os encontros reflitam as necessidades dos docentes.  

6.4.5  O Currículo, a interdisciplinaridade e a formação integrada 

 

A proposta pedagógica apresentada pela Resolução no6 de 09/12/2012, 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, define que se deva 

tomar o mundo do trabalho e o exercício da cidadania como contextos 

relevantes do currículo. Os currículos dos cursos de Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, em seu Art. 14, devem 

proporcionar aos estudantes:  

 

I - diálogo com diversos campos do trabalho, da ciência, da 
tecnologia e da cultura como referências fundamentais de sua 
formação;  
II - elementos para compreender e discutir as relações sociais de 
produção e de trabalho, bem como as especificidades históricas nas 
sociedades contemporâneas;  
III - recursos para exercer sua profissão com competência, 
idoneidade intelectual e tecnológica, autonomia e responsabilidade, 
orientados por princípios éticos, estéticos e políticos, bem como 
compromissos com a construção de uma sociedade democrática;  
IV - domínio intelectual das tecnologias pertinentes ao eixo 
tecnológico do curso, de modo a permitir progressivo 
desenvolvimento profissional e capacidade de construir novos 
conhecimentos e desenvolver novas competências profissionais com 
autonomia intelectual;  
V - instrumentais de cada habilitação, por meio da vivência de 
diferentes situações práticas de estudo e de trabalho;  
VI - fundamentos de empreendedorismo, cooperativismo, tecnologia 
da informação, legislação trabalhista, ética profissional, gestão 
ambiental, segurança do trabalho, gestão da inovação e iniciação 
científica, gestão de pessoas e gestão da qualidade social e 
ambiental do trabalho. 
 

A fim de alcançar tais objetivos, a organização curricular precisa 

fundamentar-se em metodologia interdisciplinar. Desta forma, seria possível 

romper com a fragmentação do conhecimento que segmenta as disciplinas 

seguindo uma metodologia tradicional e linear.  

Esse problema curricular foi criticado pelo professor Araújo (2011) 

quando escreve sobre a filosofia e a didática da Educação Profissional, 

afirmando que se deve buscar articulação de projetos que visem a superação 
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de estratégias fragmentadas e instrumentais perante a histórica dualidade da 

educação profissional brasileira.  

De qualquer modo um projeto democrático de educação deve 
pressupor um posicionamento perante a histórica dualidade da 
educação profissional brasileira, sendo necessária uma nova postura 
ante os saberes, as práticas de ensinar e de aprender, os 
procedimentos de organização curricular, os procedimentos de 
avaliação, as estratégias de gestão e a organização dos tempos e 
espaços, orientados pelas necessidades de ampliação, sem fim, das 
diferentes capacidades humanas, inclusive as de trabalho, de modo 
que se promova à autonomia diante dos processos de trabalho e o 
projeto de uma sociedade democrática. (ARAÚJO, 2011, p.39) 
 
 

A Educação Profissional desenvolvida a partir da concepção de uma 

educação transformadora requer a integração entre as capacidades de pensar 

e produzir. Essa é uma estratégia de enfrentamento à questão da dualidade 

educacional brasileira, segundo a qual aos trabalhadores destina-se o saber-

fazer e às elites, o saber-pensar. Do ponto de vista pedagógico, o desafio da 

construção de uma Educação Profissional voltada para os interesses da classe 

trabalhadora precisa considerar a realidade concreta desses sujeitos e 

promover a integração entre ciência, cultura, educação e trabalho.  

Sendo assim, a escola como agente de transformação social, com a 

incumbência de promover a relação entre a formação básica e profissional, 

orientaria a construção de um currículo integrado, que na concepção de Araújo 

(2011), são: 

a. Conceber o sujeito como ser histórico-social concreto capaz de 
transformar a realidade em que vive; 
b. Perseguir a formação humana como síntese da formação 
básica e formação para o trabalho; 
c. Ter o trabalho como princípio educativo no sentido de que o 
trabalho permite, concretamente, a compreensão do significado 
econômico, social, histórico, político e cultural das Ciências e das 
Artes; 
d. Centrar-se numa epistemologia que considera a unidade de 
conhecimentos gerais e conhecimentos específicos e numa 
metodologia que permite a identificação das especificidades desses 
conhecimentos quanto à sua historicidade, finalidades e 
potencialidades; 
e. Desenvolver-se visando à construção conjunta de 
conhecimentos gerais e específicos, no sentido de que os primeiros 
fundamentam os segundos e esses evidenciam o caráter produtivo 
concreto dos primeiros; 
f. Proporcionar a compreensão dos fundamentos que 
caracterizam o processo de produção moderno, com base na relação 
entre o Trabalho, a Ciência e a Cultura.  (ARAÚJO, 2011, p. 64) 
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Essa forma de conceber e de organizar a Educação Profissional e 

Tecnológica apresenta maiores possibilidades para o profissional de atuar 

criticamente, tomar decisões, ser autônomo, criativo e responsável, no 

exercício de sua cidadania, não se restringindo ao ambiente de trabalho, mas 

atingindo todas as esferas sociais. Sendo assim, ao acompanhar o processo de 

implantação das diretrizes da Secretaria relativas a avaliação da aprendizagem 

e dos currículos, orientando e intervindo junto aos professores e alunos quando 

solicitado e/ou necessário, o Coordenador Pedagógico que atua na Educação 

Profissional, pode possibilitar uma maior articulação entre a formação 

desenvolvida no Ensino Médio e a preparação para o exercício das profissões 

técnicas, visando a formação integral do estudante.  

Promover a formação integral é parte do compromisso ético-político de 

um projeto de sociedade mais justa que valoriza os sujeitos e que não se limita 

a estreita perspectiva de formação para atender às necessidades do mercado. 

Esta postura favorece a articulação entre as disciplinas numa relação de 

reciprocidade, e, ao mesmo tempo, induz a um aprofundamento na identidade 

de cada disciplina, propiciando a superação da fragmentação disciplinar. A 

integração entre a formação geral e a formação profissional no contexto do 

Ensino Médio compreende a educação como um processo contínuo e o 

currículo integrado exigem dos Professores e Coordenadores a oportunidade 

de inovar pedagogicamente. Rejeita-se a visão estreita de formação para o 

mercado de trabalho, pretendendo a formação integral dos sujeitos, como 

forma de compreender e se compreender no mundo.  

A importância de um currículo integrado se baseia na ideia de que é 

necessário vincular os conhecimentos. Portanto, é preciso rever essas 

concepções que separam os conhecimentos gerais e específicos, pois nenhum 

conhecimento geral se sustenta se não se compreende a sua força produtiva, 

se não se relaciona com as suas implicações práticas.  

Nesse currículo, a interdisciplinaridade é um elemento que contribui para 

a sua organização, portando, para concretizar a interdisciplinaridade, devem-se 

propor projetos integradores, que de forma coletiva e dinâmica articulem os 

saberes das disciplinas que compõem o currículo integrado, contribuindo para 

a autonomia intelectual dos alunos através da pesquisa e do uso das 
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tecnologias que colaboram na solução dos problemas no contexto em que se 

inserem.    

A interdisciplinaridade aparece, aqui, como necessidade e, portanto, como 

princípio organizador do currículo e como método de ensino-aprendizagem, 

pois os conceitos de diversas disciplinas seriam relacionados à luz das 

questões concretas que se pretende compreender. Isso, por sua vez, não 

compromete a identidade epistemológica das diversas disciplinas, posto que 

respectivo aprofundamento científico será requerido sempre que a 

compreensão de um conceito exigir a relação com conceitos de um mesmo 

campo disciplinar. (BRASIL, 2007. p.53)  

 

A compreensão dos princípios e pressupostos da interdisciplinaridade e 

da visão totalizante da realidade permite aos alunos e professores uma postura 

que dialoga com as diferentes áreas do conhecimento, na perspectiva da 

totalidade. Não se trata de somar, superpor ou hierarquizar os conhecimentos 

uns aos outros, mas sim uma integração, uma visão totalizante. 

A formação integrada entre o ensino geral e a educação profissional 

exige que se compreendam os fundamentos do pensamento e da produção da 

vida além das práticas de Educação Profissional e das teorias da educação 

fundamentada em conteúdos das disciplinas propedêuticas que treinam para o 

vestibular. A visão da educação integral traz a ideia da formação humana em 

sua plenitude, por isso ampla, integral e politécnica. Por isso é preciso construir 

uma proposta que contemple a articulação entre conhecimento básico, 

conhecimento específico integrando os conteúdos científicos, tecnológicos, 

sócio históricos e das linguagens.  
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho buscou-se conhecer e compreender O Papel do 

Coordenador Pedagógico na perspectiva da formação integral: a importância 

da atuação deste profissional no campo da implementação da nova concepção 

de Ensino Médio e Educação Profissional e Tecnológica. Toda a pesquisa 

fundamentou-se num esforço de compreensão conceitual a fim de responder 

ao problema inicial acerca dos saberes que fundamentam a ação pedagógica 

integradora e que práticas mais se adequam no exercício das atividades de 

coordenação em busca de uma formação integral.  Com base na concepção de 

que o Ensino Médio, enquanto fase final da Educação Básica em articulação 

inseparável da Educação Profissional constitui-se um campo de interesse da 

formação da classe trabalhadora, é que, alinhado às ideias de formação 

omnilateral, é possível construir um projeto de educação que contemple a 

preparação para o exercício de profissões técnicas, a ampliação cultural e a 

iniciação científica.  

Para uma maior compreensão dos resultados e a aproximação com a 

problemática inicial, acredita-se que a intervenção pedagógica é necessária. O 

Coordenador Pedagógico, enquanto elemento constituinte deste processo 

precisa fundamentar as suas ações no referencial teórico que considere o 

Trabalho como Princípio Educativo. Além disso, a pesquisa permitiu 

compreender pelo estudo do percurso histórico da Educação Profissional no 

Brasil, o dualismo na educação que separa muitos indivíduos para o trabalho 

manual e outros poucos para o trabalho intelectual, logo, é preciso traçar 

estratégias para romper com a dualidade educacional que demarca uma 

educação para a formação das classes dirigentes destinada às elites, e outro 

tipo de educação para as classes trabalhadoras, uma educação fragmentada e 

de formação instrumental. 

A partir de políticas públicas de implantação desta modalidade de ensino 

na Bahia, verificou-se uma ampliação expressiva das vagas em EPT, e daí a 

necessidade de profissionais da educação capazes de atuar no sentido de 

garantir além da quantidade, a qualidade do ensino.  
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Educar para a superação da dualidade histórica e para atender ao 

processo de expansão da rede de Educação Profissional é uma ação 

extremamente complexa que se desenvolve em diversos âmbitos, inclusive no 

cotidiano escolar. Desta forma este estudo pretende contribuir com a atuação 

do Coordenador Pedagógico como intelectual da educação que se posiciona 

ético-politicamente em favor da formação dos sujeitos e da integralidade em 

sua formação, apoiados por um projeto coerente com a educação 

emancipadora, além de ser um articulador nas relações entre os atores 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, visando à construção 

coletiva e democrática do trabalho pedagógico.  

Sabendo-se que essa competência é resultante do esforço conjunto na 

construção e execução de Projetos Políticos Pedagógicos que tenham como 

fundamento as bases e princípios da educação integral, e diante do desafio de 

apresentar o Produto Educacional que no âmbito da EPT e do trabalho do 

Coordenador Pedagógico reconheça o trabalho como realização humana, 

como produção e criação, foi elaborado um instrumento pedagógico para o 

Coordenador na perspectiva de promover uma educação democrática e 

participativa que se preocupe com a concepção de educação humanista e que 

compreenda os processos de ensino e aprendizagem nas relações entre 

coordenação e professores, coordenação e alunos, professores e professores, 

alunos e professores, alunos e alunos.  

Como resultado principal desta pesquisa organizou-se um Guia 

Pedagógico que apresenta orientações e sugestões quanto ao papel da 

Coordenação Pedagógica para a consolidação da educação de Nível Médio 

integrada à Educação Profissional, da Rede Estadual da Bahia. O conteúdo 

deste guia inclui os aspectos que podem subsidiar a ação pedagógica na EPT, 

contendo um resumo do histórico da Educação Profissional no Brasil, as bases 

conceituais para a Educação Profissional e Tecnológica integrada ao Ensino 

Médio e o referencial teórico, a partir do diálogo com os teóricos que 

subsidiaram a resolução do problema da pesquisa, as atribuições do 

Coordenador comentadas à luz das Bases Conceituais da EPT, além de 

situações e opções educativas que incorporadas na prática cotidiana da escola 

integral, contribuam para a resolução dos reais problemas gerados pelo 
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dualismo perverso na escola pública e se concretize o ideal do homem em sua 

totalidade, como sujeito histórico e social capaz de transformar o meio em que 

vive, transformando a si mesmo e modificando a realidade social que o cerca 

em favor da coletividade. Esse Produto Educacional não pretende ser um 

manual ou abarcar toda a discussão acerca do papel do Coordenador na EPT, 

constitui-se como um instrumento informativo e impresso sob o formato de 

Guia de orientações para o trabalho pedagógico no contexto da nova 

concepção de Ensino Médio e Educação Profissional e Tecnológica. Esse 

produto pretende assim contribuir com a dimensão pedagógica do trabalho dos 

coordenadores e professores em exercício nos cursos Técnicos e Tecnológicos 

de Nível Médio. 

Considerando que a educação é um processo e que o trabalho da 

Coordenação Pedagógica no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica 

precisa consolidar-se, espera-se que esse estudo constitua-se em uma 

contribuição para a construção de conhecimentos sobre as práticas 

pedagógicas em EPT e que colabore para fomentar o debate necessário à 

continuidade dos estudos dessa pesquisa e a construção de projetos de 

educação para essa modalidade de ensino, que contribuam para a integração 

entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura e demonstrem um compromisso 

com a formação integral dos cidadãos. 
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9  APÊNDICE 

 Guia de orientações para o trabalho do coordenador pedagógico 

no contexto da nova concepção de ensino médio integrado à 

Educação Profissional e Tecnológica 

 


