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RESUMO 

 

Os Institutos Federais, em sua gênese, são instituições voltadas para a formação técnica e 

tecnológica e têm como um dos objetivos a formação de docentes para o Ensino Básico e 

Profissional. A formação de professores no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia data de aproximadamente treze anos, desde a implantação dos primeiros 

cursos de licenciatura, ainda na institucionalidade do Centro Federal de Educação Tecnológica 

da Bahia. A oferta aumentou em 2008, atendendo a uma demanda nacional de formação 

docente. O presente estudo, trabalho final do mestrado ProfEPT,  intitulado “A Inserção das 

Bases Conceituais da Educação Profissional e Tecnológica nos Cursos de Licenciatura em 

Matemática do Instituto Federal da Bahia” tem como objetivo analisar a formação de 

professores no âmbito das Licenciaturas em Matemática do Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia da Bahia, na perspectiva de verificar a inserção das Bases Conceituais 

da Educação Profissional e Tecnológica, nos Cursos de Licenciatura em Matemática desse 

Instituto. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória, descritiva. Realizou-se a pesquisa 

bibliográfica nos documentos oficiais e na literatura que aborda os fundamentos da Educação 

Profissional e Tecnológica, entrevista semiestruturada com docentes que ministram (ou 

ministraram) disciplinas com esse escopo bem como, a prática de uma oficina sobre as Bases 

Conceituais da Educação Profissional e Tecnológica para acadêmicos dos cursos de 

Licenciatura em Matemática do Campus Salvador que também atuam no Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, para verificar a presença (ou não) desses 

fundamentos nos conhecimentos desses estudantes. Com os depoimentos dos docentes 

entrevistados, os resultados da oficina, as análises dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, os 

estudos que versam sobre a legislação que norteia as licenciaturas nos Institutos Federais, 

comparando com o perfil do egresso previsto nos Projetos Pedagógicos dos Cursos, 

constatou-se que os Cursos de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal da Bahia 

precisam oferecer aos licenciandos a compreensão dos fundamentos da Educação Profissional 

e Tecnológica necessários a sua atuação docente para que, através das diversas ações de 

ensino, possam preparar o educando no âmbito do trabalho, da ciência e da cultura, numa 

perspectiva contra hegemônica. A partir desses resultados, foi elaborado o ensaio de uma 

disciplina, como proposta de oferta obrigatória nos Cursos de Licenciatura em Matemática 

sobre as Bases Conceituais da Educação Profissional e Tecnológica, como Produto 

Educacional. Esse ensaio será encaminhado à Pró Reitoria de Ensino do Instituto Federal da 

Bahia, bem como às coordenações dos referidos cursos, como proposta de inclusão da 

disciplina nesses cursos. 

 

Palavras-Chave: Bases Conceituais da Educação Profissional e Tecnológica. Formação de 

Professores. Licenciaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The Federal Institutes, in their genesis, are institutions focused on technical and technological 

education and have as one of their objectives the formation of teachers for Basic and 

Professional Education. The teacher training at the Federal Institute of Education, Science and 

Technology of Bahia dates from approximately thirteen years, since the implementation of the 

first undergraduate courses, still in the institution of the Federal Center of Technological 

Education of Bahia. Supply increased in 2008, meeting a national demand for teacher 

education. The present study, the final work of the ProfEPT Masters, entitled “The Insertion 

of the Conceptual Bases of Professional and Technological Education in the Mathematics 

Degree Courses of the Federal Institute of Bahia” aims to analyze the training of teachers in 

the Mathematics Degree of the Institute Bahia Federal Science and Technology Education, in 

order to verify the insertion of the Conceptual Bases of Professional and Technological 

Education, in the Mathematics Degree Courses of this Institute. It is a qualitative, exploratory, 

descriptive research. Bibliographic research was carried out in the official documents and in 

the literature that addresses the fundamentals of Vocational and Technological Education, 

semi-structured interviews with teachers who teach (or ministered) subjects with this scope, as 

well as the practice of a workshop on the Conceptual Bases of Education. Professional and 

Technological for undergraduate students of Mathematics at Campus Salvador who also work 

in the Institutional Program of Initiation to Teaching, to verify the presence (or not) of these 

fundamentals in the knowledge of these students. With the testimonies of the teachers 

interviewed, the results of the workshop, the analysis of the Pedagogical Projects of the 

Courses, the studies that deal with the legislation that guides the undergraduate degrees in the 

Federal Institutes, comparing with the profile of the egress provided for in the Pedagogical 

Projects of the Courses. The Mathematics Degree Courses of the Federal Institute of Bahia 

need to offer graduates an understanding of the fundamentals of Professional and 

Technological Education necessary for their teaching performance so that, through the various 

teaching actions, they can prepare the student in the workplace, of science and culture, against 

a hegemonic perspective. From these results, it was designed the essay of a discipline, as a 

proposal of compulsory offer in Mathematics Degree Courses on the Conceptual Bases of 

Professional and Technological Education, as an Educational Product. This essay will be sent 

to the Dean of Teaching of the Federal Institute of Bahia, as well as to the coordinators of 

these courses, as a proposal to include the subject in these courses. 

  

Keywords: Conceptual Bases of Professional and Technological Education. Teacher training. 

Bachelor's degrees. 
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1  INTRODUÇÃO 

Os cursos de licenciatura são essenciais para a profissionalização docente, para o 

desenvolvimento de pedagogias apropriadas à Educação Profissional e Tecnológica - EPT, 

para a troca de experiências nessa área, para o fortalecimento do tripé ensino-pesquisa-

extensão, uma vez que, os egressos desses cursos enfrentam o desafio de preparar o educando 

para lidar com as transformações nas organizações, que interferem diretamente nas relações 

profissionais, com os impactos da tecnologia nas atividades do trabalho, com os saberes 

profissionais, com as imposições para uma produção de serviços de excelência e, ao mesmo 

tempo, estar atento às questões de justiça social, ética, cidadania e sustentabilidade ambiental. 

Essas exigências conduzem à necessidade de reestruturação dos conhecimentos 

indispensáveis à análise, observação e ações críticas e inovadoras no desempenho laboral. 

Esses conhecimentos estão diretamente ligados às Bases Conceituais da Educação 

Profissional e Tecnológica – EPT. 

A formação de docentes nas instituições de Educação Profissional e Tecnológica tem 

sido discutida por diversos autores, a exemplo de Moura, Ciavatta, Ramos e Machado. Esses 

autores propõem uma reflexão, dentre outros aspectos, sobre o modelo de desenvolvimento 

socioeconômico do país e o papel da EPT diante desse modelo. Propõem a estruturação de 

uma sociedade que tenha o ser humano como centro, que a pesquisa, a ciência e a tecnologia 

proporcionem soluções aos problemas comuns à vida dos cidadãos, especialmente daqueles 

que constituem as camadas mais carentes da população. Dessa forma, o ser humano poderá se 

perceber como um ser político, autônomo, capaz de se autorrealizar, reconhecendo a sua 

identidade e de seus semelhantes. 

Por esse viés, a educação profissional tem o compromisso de contribuir para a 

formação de sujeitos capazes de inserir-se em caráter social, laboral e político, podendo atuar 

como agentes de transformação da sociedade, com ética e competência. Para tanto, a 

formação dos professores deve ir além da aquisição de técnicas didáticas de transmissão de 

conteúdos, devendo o docente estar atento às políticas públicas educacionais, na expectativa 

de suplantar o modelo de desenvolvimento socioeconômico vigente, que valoriza o 

fortalecimento da economia em detrimento do homem como ser social. 

Considerando que os Institutos Federais – IFs, em sua gênese, são instituições voltadas 

para a formação técnica e tecnológica, além do que, objetivam a formação de docentes para a 

educação básica e profissional, torna-se imprescindível que em seus cursos de licenciatura 



 

 

16 

estejam presentes os fundamentos da EPT, a exemplo do Trabalho como Princípio Educativo, 

Formação Omnilateral, Politecnia, e outros.  

No cenário das licenciaturas dos IFs, o Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia da Bahia - IFBA oferece cursos de licenciatura em diversas áreas, das quais se 

destaca a de Matemática. Os Cursos de Licenciatura em Matemática do IFBA estão 

distribuídos nos Campi de Barreiras, Camaçari, Eunápolis, Salvador e Valença. Como docente 

do Campus Barreiras, atuamos desde a pesquisa de demanda para definição das licenciaturas a 

serem oferecidas pelo Campus, quando foi apontada a Licenciatura em Matemática como 

primeira opção, passando pela concepção dessa licenciatura, elaboração do Projeto 

Pedagógico do Curso - PPC, até às atividades de coordenação e docência; A nossa formação 

em Matemática; o perfil profissional dos egressos do curso e, principalmente, os estudos 

sobre as bases conceituais da EPT nos motivaram a desenvolver esta pesquisa que tem como 

título “A Inserção das Bases Conceituais da Educação Profissional e Tecnológica nos Cursos 

de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal da Bahia”. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Ao se refletir sobre a provável ausência das Bases Conceituais da EPT nos cursos de 

Licenciatura em Matemática do IFBA, surge o problema pautado na seguinte pergunta: Como 

a formação dos egressos dos Cursos de Licenciatura em Matemática do IFBA lhes garante, 

em sua realidade concreta, a inserção dos conceitos da EPT, para que no desenvolvimento das 

diversas ações de ensino tenham como meta o preparo do educando no âmbito do trabalho, da 

ciência e da cultura? A partir desse questionamento, propõem-se os objetivos a seguir. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 Analisar a formação de professores no âmbito das Licenciaturas em 

Matemática do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia - 

IFBA, na perspectiva de verificar a inserção das bases conceituais da Educação 

Profissional e Tecnológica, nos Cursos de Licenciatura desse Instituto. 
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A delimitação do campo de investigação se deve ao grande número de IFs existentes 

no país, a nossa vinculação com o Instituto Federal da Bahia e a nossa atuação como docente 

e coordenadora do Curso de Licenciatura em Matemática do IFBA – Campus Barreiras, ainda 

na institucionalidade como Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia – CEFET-BA. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Para atingir o escopo do objetivo geral, foram perseguidos os seguintes objetivos 

específicos:  

 Identificar a concepção, de acordo com as Bases Conceituais da EPT, dos 

cursos de Licenciatura nos Institutos Federais - IFs;  

 Analisar os Projetos Pedagógicos dos Cursos - PPCs de Licenciatura em 

Matemática do IFBA, em termos de localizar os fundamentos da EPT;  

 Investigar sobre a formação dos licenciandos dos Cursos de Licenciatura em 

Matemática do IFBA, sob a ótica dos docentes que lecionam ou lecionaram 

disciplinas que versem sobre EPT ou equivalente, bem como na ótica dos 

acadêmicos desses cursos;  

 Comparar o perfil profissional dos futuros docentes previsto na legislação que 

estabelece a concepção das licenciaturas nos Institutos Federais - IFs com o 

perfil do egresso proposto nos PPCs, tendo como foco as Bases Conceituais em 

EPT.  

 

Para alcançar tais objetivos fez-se necessário a busca de um embasamento teórico 

acerca das Bases Conceituais da EPT, na legislação que estabelece a normativa da EPT e nos 

PPCs dos Cursos de Licenciatura em Matemática do IFBA.  

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Acredita-se que as ponderações realizadas sobre as licenciaturas nos IFs e sobre o 

perfil do docente para atuar na EPT justificam a realização deste estudo sobre a necessidade 

de inserir as Bases Conceituais da Educação Profissional e Tecnológica nos cursos de 
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Licenciatura em Matemática do IFBA. 

 

1.4 PROPOSTA METODOLÓGICA 

 

Como proposta metodológica fez-se uso da abordagem qualitativa. Trata-se de uma 

pesquisa exploratória, pois se investigou como se dá a formação dos docentes licenciados no 

Instituto Federal da Bahia, como profissionais que poderão atuar tanto na educação básica, 

quanto na profissional; a pesquisa tem cunho descritivo em relação à estrutura do cenário em 

que se dá a formação docente, na perspectiva dos conhecimentos relativos às Bases 

Conceituais da EPT. Para direcionar a pesquisa, foram considerados três elementos essenciais: 

os PPCs dos Cursos de Licenciatura em Matemática do IFBA, a legislação que estabelece a 

concepção das licenciaturas nos IFs e o olhar dos docentes que atuam na formação dos 

licenciados pelo IFBA, bem como dos estudantes desses cursos.  

Este estudo foi realizado nos Campi do IFBA que ofertam o Curso de Licenciatura em 

Matemática. Os meios utilizados foram pesquisa bibliográfica, ao se discutir a inserção das 

Bases Conceituais da EPT nesses cursos; pesquisa documental nas análises dos documentos 

oficiais como os PPCs e a legislação que estabelece a concepção das licenciaturas nos IFs, 

bem como um estudo comparativo entre o perfil profissional dos futuros docentes, previsto na 

legislação que estabelece a concepção das licenciaturas nos Institutos Federais – IFs, com o 

perfil do egresso proposto nos PPCs; entrevista semiestruturada com docentes que lecionam 

ou lecionaram disciplinas que poderiam versar sobre a EPT nos Cursos de Licenciatura em 

Matemática do IFBA. Esses docentes responderam a um instrumento de pesquisa contendo 

questões abertas, tornando-se possível investigar sobre a formação de egressos desses cursos, 

considerando a perspectiva da análise do conteúdo. Realizou-se também a prática de uma 

oficina sobre as Bases Conceituais da Educação Profissional e Tecnológica para acadêmicos 

dos cursos de Licenciatura em Matemática do Campus Salvador e que também atuam no 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID. Nessa oficina, antes de 

iniciadas as práticas sobre as Bases Conceituais da EPT os participantes se expressaram de 

forma escrita sobre um dos fundamentos que seriam abordados. No final, foi repetido o 

mesmo processo, para que se pudesse estabelecer um comparativo entre os conhecimentos 

identificados antes e após a oficina, sobre as Bases Conceituais da EPT, para verificar o 

reconhecimento da importância desses fundamentos por parte dos estudantes avaliados.  
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1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A dissertação está estruturada em capítulos, facilitando a compreensão do percurso 

metodológico. 

A introdução apresenta uma descrição geral da pesquisa, com os motivos que nos 

levaram a realizá-la, o problema abordado, os objetivos, a justificativa e os procedimentos 

metodológicos. 

O segundo capítulo traz o referencial teórico, quando se aborda a trajetória da 

formação docente no Brasil; os cursos de licenciatura; a formação de professores para a EPT; 

a formação de professores para a Educação Profissional e Tecnológica no IFBA; discussão 

sobre a inserção das Bases Conceituais da EPT nos cursos de Licenciatura em Matemática do 

Instituto Federal da Bahia, ressaltando os temas dualidade histórica na educação profissional, 

trabalho como princípio educativo, formação humana omnilateral, politecnia, escola unitária e 

ensino médio integrado. 

O terceiro capítulo foi dedicado ao processo metodológico com seus pormenores, 

incluindo as etapas, instrumentos, local de investigação e partícipes envolvidos. 

O quarto capítulo reserva-se à análise dos dados, dos resultados e discussão em todos 

os seus desdobramentos, conduzindo ao quinto capítulo que trata da elaboração do Produto 

Educacional – PE. O sexto capítulo segue com as conclusões e considerações finais. Além 

disso, são apresentadas as referências, os documentos em apêndices e um anexo. 

 

 

2  REFERENCIAL TEÓRICO 

A Lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008 que criou os Institutos Federais de Educação 

Ciência e Tecnologia apresenta como um dos objetivos dessas instituições a oferta de cursos 

de formação de professores. Com isso, surge um novo locus para a oferta de cursos de 

licenciatura, diverso daqueles oferecidos por outras instituições, já que, historicamente, os IFs 

estão relacionados à formação técnica, com pouca experiência no campo da formação docente, 

especialmente para a educação básica e para a Educação Profissional e Tecnológica.  Ademais, 

exibe características próprias, como a verticalização do ensino e a proposta de educação 

embasada no ensino, pesquisa e extensão.  

Isto posto, faz-se necessária uma reflexão sobre o papel dos cursos de licenciatura 

dessas instituições, ressaltando-se a importância da inserção das Bases Conceituais da EPT 
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nesses cursos. Neste capítulo discute-se sobre a formação docente no Brasil desde o século 

XIX até os dias atuais, dando destaque à formação docente nos IFs e às Bases Conceituais da 

EPT. 

 

2.1 TRAJETÓRIA DA FORMAÇÃO DOCENTE NO BRASIL: DA ESCOLA 

NORMAL AOS CURSOS DE LICENCIATURA 

 
A partir do momento em que a educação foi entendida como função pública, iniciou-se 

a busca pelos fundamentos científicos e por uma qualificação formal na trajetória da formação 

docente. Antes disso, com base em uma concepção empirista, o professor precisava apenas ter 

o domínio do conteúdo a ser ensinado. Segundo Scheib (2008, p. 41), o estabelecimento da 

república no país constituiu um marco para a compreensão da necessidade de uma 

qualificação formal dos professores, “considerada como estratégica para a construção do 

projeto nacional em desenvolvimento”. A identidade docente vem de um discurso que, ao 

mesmo tempo, explica e constrói o sistema. Ela “reflete a “comunidade imaginada” da nação, 

em momentos em que esta é crucial para o estabelecimento ou reformulação dos seus 

objetivos econômicos ou sociais, tal como se encontram definidos pelo Estado.” (LAWN, 

2001, p. 119. Grifo do autor). 

É essencial, no itinerário da formação dos profissionais da educação, o entendimento 

de que a escola tem a função de organizar o pensamento das novas gerações para o exercício 

da cidadania e para a ação consciente num projeto de sociedade. Portanto, essa formação 

deve ajustar-se ao projeto educativo nacional, muitas vezes manipulado e motivo de lutas 

hegemônicas entre as classes da sociedade capitalista.  

A primeira iniciativa para a qualificação formal docente foram os Cursos Normais, que 

existiam desde o Império. O Decreto nº 7.247 de 19 de abril de 1879 (Reforma Leôncio de 

Carvalho), que trata da Reforma do Ensino Primário e Secundário do Município da Corte e o 

Superior em todo o Império, institucionalizaram os desejos de reestruturação educacional. 

Embora a reforma tivesse valor legal apenas no município da Corte, havia incentivo, inclusive 

econômico do governo central, para a criação de Escolas Normais em todas as províncias. 

 

A partir daí, as múltiplas experiências de estabelecimento de Escolas Normais nas 

províncias, iniciadas já em 1835 com a fundação de uma Escola em Niterói, passam 

a tomar por referência as diretrizes emanadas do Rio de Janeiro, especialmente 

depois da criação de uma Escola Normal nessa cidade, em 1880, como resultado 

também daquela reforma. (KULESZA, 1998, p.63). 
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De acordo com Tanuri (2000, p.64), após a fundação da primeira Escola Normal outras 

foram criadas: Minas Gerais, em 1835 (instalada em 1840); Bahia, em 1836 (instalada em 

1841); São Paulo, em 1846; Pernambuco e Piauí, em 1864 (ambas instaladas em 1865); 

Alagoas, em 1864 (instalada em 1869); São Pedro do Rio Grande do Sul, em 1869; Pará, em 

1870 (instalada em 1871); Sergipe, em 1870 (instalada em 1871); Amazonas, em 1872; 

Espírito Santo, em 1873; Rio Grande do Norte, em 1873 (instalada em 1874); Maranhão e na 

Corte, em 1874, escolas normais particulares, subvencionada pelo governo; Na Corte em 

1876, escola normal pública (instalada apenas em 1880); Paraná, em 1876; Santa Catarina, em 

1880; Ceará, em 1880 (instalada em 1884); Mato Grosso, em 1874; Goiás, em 1882. 

Leôncio de Carvalho tentava centralizar o Ensino Normal e, essa tentativa foi 

impulsionada pela Carta-Circular do ministro do Império, de 26 de novembro de 1881, em 

que “o ministro vinculava a criação de escolas normais ao estabelecimento de mesas gerais de 

preparatórios nas províncias para o ensino secundário.” (KULESZA, 1998, p.64). 

Reivindicava-se a equiparação dos exames preparatórios realizados nas escolas secundárias - 

Liceus provinciais - com os do Colégio Pedro II, cuja aprovação garantia aos alunos o acesso 

direto aos cursos superiores no Império. Com isso, impedir-se-ia o esvaziamento daquelas 

escolas secundárias. A decisão do ministro de estabelecer mesas de exames gerais de 

preparatórios em função da existência de escolas normais nas províncias equiparou 

oficialmente essas duas escolas secundárias. Assim, a formação de professores para as escolas 

primárias no Brasil, nasceu vinculada aos tradicionais Liceus.  

Findo o Império, com a Constituição Republicana de 24 de fevereiro de 1891, a 

instrução primária e a profissional, inclusive o ensino normal, ficaram sob a responsabilidade 

dos estados e municípios. Atribuía-se à União a função de “animar no país o desenvolvimento 

das letras, artes e ciências” (Art. 35, Nº 2 apud TANURI, 2000, p.68). O desequilíbrio 

financeiro dos estados e a ausência do governo central na manutenção e organização da 

educação popular provocaram uma ação que incluía as escolas normais, para que o governo 

central assumisse a responsabilidade de manter e organizar a educação popular. Assim, 

durante a Primeira República foram criados projetos de lei que garantiam a participação da 

União nesse setor. Com o advento da Primeira Guerra, se desenvolveu no país o movimento 

nacionalista e com ele, a criação e a manutenção de escolas normais pelo Governo Federal, 

defendidas como meios de influência no desenvolvimento do ensino primário em todo o país. 

Entretanto, o Governo Federal não se responsabilizou pela normatização e pelo financiamento 

do ensino normal e primário na Primeira República, de modo que os estados organizaram os 
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seus respectivos sistemas, de forma independente.  

Apesar da não participação federal, houve progresso qualitativo e quantitativo nas 

escolas de formação de professores, destacando-se a influência das filosofias cientificistas, 

consolidada no papel disciplinar, metodológico atribuído às ciências e na importância que elas 

passaram a ganhar nos currículos. Ressalta-se também, a introdução da renovação pedagógica 

no ensino público, focalizando-se o valor da observação, da experiência sensorial, da 

educação dos sentidos; a criação de um curso superior, anexo à Escola Normal, destinado a 

formar professores para as escolas normais e os ginásios. Tanuri (2000, p.69) destaca que na 

Escola Normal houve maior abrangência do currículo, enfatizando as matérias científicas, o 

prolongamento do curso para quatro anos, e a exigência de uma cultura enciclopédica, a ser 

avaliada através de exames, para ingresso na instituição.  

Aproximadamente em 1910, as Escolas Normais apresentavam características comuns 

em todo o país, destacando-se a valorização crescente da prática profissional e a adaptação da 

formação geral ao contexto local. Ao final da Primeira República, a escola normal oferecia 

um limitado currículo profissional, e, concomitantemente, um ensino de humanidades e 

ciências mais relevante em quantidade. Tanuri (2000, p.72)  afirma que, nos anos 1920, houve 

duras críticas a esse perfil “que fazia das escolas normais “uma espécie de “ginásios mal 

aparelhados” para moças.” (Grifo do autor). Depois de 1930, muitos estados adotaram um 

modelo de escola normal exclusivamente profissional, retirando de seu currículo o conteúdo 

propedêutico e estabelecendo como condição para ingresso o secundário fundamental.  

A escola normal sofreu modificações com as ideias da Escola Nova introduzidas na 

legislação escolar, a exemplo da reforma realizada no Distrito Federal pelo Diretor Geral de 

Instrução Pública, Anísio Spinola Teixeira, através do Decreto 3.810, de 19 de março de 1932, 

que tratava da “Reorganização do Ensino Normal e sua transposição para o Plano 

Universitário: criação do Instituto de Educação do Rio de Janeiro”. (TEIXEIRA, 1932). No 

documento Exposição de Motivos, que acompanhou o texto do Decreto, Anísio Teixeira 

defendia:  

Nenhuma reforma [...] se pode fazer em educação, que não dependa, 

substancialmente, do mestre a quem vamos confiar a escola. Em nossa preocupação 

[...] pela educação popular e universal, não nos temos apercebido de que [...] importa 

a qualidade do mestre, o seu preparo cultural e técnico, as suas condições de 

remuneração e de trabalho e os seus atributos de formação moral e social. [...] Uma 

democracia pode ser julgada pelo que lhe merece a classe do magistério, [...] esse 

merecimento pelo esforço feito para o seu preparo adequado e pela importância da 

retribuição que se lhe reserva. O projeto de reforma do Instituto de preparação de 

professores, [...] busca resolver a primeira parte do problema: a formação adequada 

do mestre. Nesse projeto, a atual Escola Normal é transformada em um Instituto de 

Educação, destinado a ministrar educação secundaria e a preparar professores 

primários e secundários. [...] As nossas escolas normais [...] pretendendo ser, ao 
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mesmo tempo, escolas de cultura geral e de cultura profissional, falham 

lamentavelmente aos dois objetivos. É em obediência às solicitações imperiosas de 

uma formação aprimorada do mestre, bem como às inevitáveis contingências de 

finalidades uniformes para os estabelecimentos de ensino, que o projeto ora 

submetido [...] eleva, definitivamente, o preparo dos professores ao nível 

universitário, criando, na Escola de Professores, que se segue à Escola Secundaria, 

cursos nitidamente profissionais para o preparo do mestre. A primeira necessidade 

desse preparo profissional está na diferenciação dos programas, de acordo com os 

diversos tipos e graus de professores de que precisa um sistema escolar. 

(TEIXEIRA, 1932, p. 110). 

 

Teixeira (1932) explica que o projeto se destina à formação de professores 

especializados para diversas áreas, como: música, desenho, artes industriais e domésticas, 

educação física e saúde. Ressalta a importância do professor de saúde como instrutor de 

higiene, promotor da aquisição de hábitos de limpeza por parte dos alunos e como visitador 

social, levando os conhecimentos de ciência sanitária aos familiares dos educandos. 

A Escola de professores, para atender à variedade de programas e à necessidade de 

flexibilidade na organização técnica dos diferentes cursos, contava com um vasto 

agrupamento de materiais, onde não cabia mais a divisão clássica de cadeiras isoladas umas 

das outras. Dessa forma, a administração do instituto poderia prover a todos os cursos 

necessários aos diferentes tipos de professores a formar. Esse instituto funcionava também 

como laboratório de experimentação e ensaio, para o aperfeiçoamento gradativo dos futuros 

professores. Em cada seção de ensino havia um professor chefe e os professores assistentes. 

Os cursos referentes a cada seção, assim como a função especial de cada um na formação 

docente unificada e integral. 

A formação do professor primário acontecia em dois anos, divididos em trimestres. O 

primeiro trimestre era comum a todos os programas, com cursos gerais e de introdução que 

dariam ao estudante uma visão do conjunto da profissão do magistério, permitindo-lhes a 

escolha do tipo de ensino ao qual se dedicasse. Os quatro trimestres seguintes manteriam os 

cursos de especialização necessários à formação profissional, segundo o nível e objetivo do 

ensino escolhido. O sexto e último trimestre continha os cursos mais gerais de educação, 

destinados à síntese dos conhecimentos especializados adquiridos pelos estudantes, bem como 

a dar-lhes a visão social e filosófica do seu trabalho e das teorias que o iluminam e explicam. 

Assim, a formação de professores era de tal maneira prática, que o ponto forte da escola eram 

os estabelecimentos anexos de ensino primário que funcionavam como laboratórios para a 

demonstração do modelo de ensino, para a experimentação de novos métodos e para a prática 

do ensino nas classes de aplicação. No segundo trimestre do curso, o aluno começava a 

frequentar o laboratório com o objetivo de observar o ensino. No terceiro e quarto trimestres 
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iniciava a participação no ensino, assumindo pequenos grupos de estudantes. No quinto 

trimestre assumia a regência de classe. Toda a prática de ensino era dirigida por professores 

primários selecionados e especializados, que organizavam os objetivos de uma das seções da 

Escola de Professores: seção de Prática de Ensino. Tratava-se de  

 

[...] uma nova prática de formação docente, baseada no exercício disciplinado do 

olhar. Saber observar, analisar em profundidade situações vividas, experiências e 

textos, foi um dos maiores investimentos do ensino implantado na escola: suportes 

de uma prática laboratorial que transformava o aluno em pesquisador e em objeto de 

pesquisa, e o ensino em técnica e permanente crítica. (VIDAL, 1996, p.239) 

 

Era competência da seção de Educação dar todos os cursos técnicos de educação, 

superintender e coordenar todas as demais seções, de modo a estabelecer entre os cursos 

técnicos dessa seção e os cursos de matérias de ensino (seção de Matérias de Ensino), os de 

trabalhos de prática de ensino (seção de Prática de Ensino) correlação, harmonia e estreita 

dependência. Essa seção de Educação também adotava providências para que os professores 

da seção de Prática acompanhassem, pelos programas e pela constante troca de ideias e 

informações com os demais professores, o progresso do ensino e dos alunos. As seções de 

Matérias de Ensino e de Artes direcionavam as práticas de ensino permitindo a colaboração 

entre os estudos e as práticas dos alunos. 

A proposta do projeto era organizar uma Escola de Professores que fosse um instituto 

de formação de docentes para o ensino “primário” e em breve futuro para o ensino 

“secundário”. Dessa forma, a Escola de Professores atingia o nível universitário e, Teixeira 

(1932), pretendia incluir nos objetivos dessa escola o estudo especializado da Educação, 

vindo a ser também uma escola de pesquisas educacionais e de cultura superior no ramo da 

Educação. 

Tanuri (2000, p.73) afirma que, em l935 a Escola de Professores foi incorporada à 

recém-criada Universidade do Distrito Federal - UDF, com o nome de Escola de Educação, 

passando a conceder a “licença magistral” àqueles que obtivessem na universidade a “licença 

cultural” (Grifo do autor).  

Em 13 de janeiro de 1937, foi criado o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira - INEP, ainda como Instituto Nacional de Pedagogia, conforme 

Art. 39 da Lei 387, que “dá nova organização ao Ministério da Educação e Saúde Pública” 

(BRASIL, 1937). Conforme Vidal (1996, p.253), o Instituto Nacional de Pedagogia, resultou 

de um projeto do então ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, com a 

colaboração do educador e um dos pioneiros da Escola Nova, Lourenço Filho. O instituto foi 
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instalado em 1938, e destinava-se a desenvolver inquéritos, estudos e pesquisas, sistematizar e 

divulgar os trabalhos realizados por instituições pedagógicas no país, mediante programas de 

rádio e publicações. Seu primeiro diretor foi Lourenço Filho, que ficou no cargo até agosto de 

1946.  

Com a extinção da UDF, o Decreto Lei 1063, de 20 de janeiro de 1939, estabelecia: 

 

Art. 1º Ficam transferidos para a Universidade do Brasil os estabelecimentos de 

ensino que compõem a Universidade do Distrito Federal, ora mantida pela Prefeitura 

do Distrito Federal.  

Parágrafo único. Ficam excluídos dos estabelecimentos de que trata este artigo o 

Instituto de Educação, o Departamento de Artes do Desenho e o Departamento de 

Música, bem como o curso de formação de professores primários, o curso de 

orientadores de ensino primário, o curso de administradores escolares e os cursos de 

aperfeiçoamento da Faculdade de Educação. (BRASIL, 1939). 

 

Em consequência, enfraquecia-se no Instituto de Educação sua função de escola 

laboratório. O Instituto voltaria a formar professores, em nível secundário, deixando de ter a 

especificidade de ensino superior. Entretanto, em 04 de abril de 1939 foi sancionado o 

Decreto 1190 que dava organização à Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do 

Brasil.  

Art. 1º A Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e Letras, instituída pela Lei n. 

452, de 5 de julho de 1937, passa a denominar-se Faculdade Nacional de Filosofia. 

Serão as seguintes as suas finalidades: 

[...] b) preparar candidatos ao magistério do ensino secundário e normal;  

[...] Art. 2º A Faculdade Nacional de Filosofia compreenderá quatro secções 

fundamentais, a saber:  

a) secção de filosofia; 

b) secção de ciências;  

c) secção de letras;  

d) secção de pedagogia.  

Parágrafo único. Haverá, ainda, uma secção especial de didática. (BRASIL, 1939). 

 

O Decreto determinava que a Faculdade Nacional de Filosofia ofertasse os cursos de 

bacharelado em Filosofia, Matemática, Física, Química, História Natural, Geografia e 

História, Ciências Sociais, Letras Clássicas, Letras Neolatinas, Letras Anglo-germânicas, 

Pedagogia, Didática. Em seu Art. 49 conferia ao bacharel que concluísse regularmente o curso 

de didática, o diploma de licenciado no grupo de disciplinas que formassem o seu curso de 

bacharelado. 

Durante o Estado Novo (1937-1945), instituído pelo presidente Getúlio Vargas, 

afigurou-se a regulamentação de políticas públicas educacionais, levadas a efeito a partir de 

1942, com a Reforma Capanema, liderada pelo então ministro da Educação e Saúde, Gustavo 

Capanema, que empreendeu reformas para o ensino, regulamentadas por oito decretos-leis, 

assinados de 1942 a 1946. O conjunto desses decretos foi denominado de Leis Orgânicas do 
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Ensino.  

O Decreto-Lei 8530 de 2 de janeiro de 1946 (Lei Orgânica do Ensino Normal), 

determinava:  

Art. 1º. O ensino normal, ramo de ensino do segundo grau, tem as seguintes 

finalidades: 

Prover à formação do pessoal docente necessário às escolas primárias. [...]  

Art. 2º O ensino normal será, ministrado em dois ciclos. O primeiro dará o curso de 

regentes de ensino primário, em quatro anos, e o segundo, o curso de formação de 

professores primários, em três anos. [...]  

Art. 4º Haverá três tipos de estabelecimentos de ensino normal: o curso normal 

regional, a escola normal e o instituto de educação. 

§ 1º Curso normal regional será o estabelecimento destinado a ministrar tão somente 

o primeiro ciclo de ensino normal. 

§ 2º Escola normal será o estabelecimento destinado a dar o curso de segundo ciclo 

desse ensino, e ciclo ginasial do ensino secundário. 

§ 3º Instituto de educação será o estabelecimento que, além dos cursos próprios da 

escola normal, ministre ensino de especialização do magistério e de habilitação para 

administradores escolares do grau primário.  

(...) Art. 6º O ensino normal manterá da seguinte forma ligação com as outras 

modalidades de ensino: 

1. O curso de regentes de ensino estará articulado com o curso primário. 

2. O curso de formação geral de professores primários, com o curso ginasial.  

3. Aos alunos que concluírem o segundo ciclo de ensino normal será assegurado o 

direito de ingresso em cursos da faculdade de filosofia, ressalvadas, em cada caso, as 

exigências peculiares à matrícula. (BRASIL, 1946). 

 

Percebe-se, portanto, que a Lei Orgânica do Ensino Normal não promoveu grandes 

inovações ao que vinha sendo realizado até então, “apenas acabando por consagrar um padrão 

de ensino normal que já vinha sendo adotado em vários estados” (TANURI, 2000, p.75). 

Tanuri continua: 

A formação de professores é encarada como objeto de uma “escola profissional” e 

não apenas de um curso, uma vez que se exigia que cada escola normal mantivesse 

um grupo escolar, um jardim-de-infância e um ginásio oficialmente reconhecido; 

quanto às escolas normais regionais, elas deveriam manter duas escolas isoladas. 

(TANURI, 2000, p.76. Grifo do autor). 

 

Alguns meses após a aprovação da Lei Orgânica do Ensino Normal, a Constituição 

promulgada em 1946, em seu Art. 171 determinava: “Os Estados e o Distrito Federal 

organizarão os seus sistemas de ensino” (BRASIL, 1946).  A grande maioria dos estados 

baseou-se na Lei Orgânica para reorganizar suas escolas normais, consolidando-se no país um 

modelo de formação.  

Na década de 1950 foi estabelecida a equivalência de todas as modalidades de cursos 

de nível médio, inclusive o normal, através das “leis da equivalência”, constituídas pela Lei 

1076, de 31 de março de 1950, que assegurava “aos estudantes que concluíssem o curso de 

primeiro ciclo do ensino comercial, industrial ou agrícola, o direito à matrícula nos cursos 

clássico e científico” (BRASIL, 1950), e pela Lei 1821, de 12 de março de 1953, que 
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dispunha “sobre o regime de equivalência entre diversos cursos de grau médio para efeito de 

matrícula no ciclo colegial e nos cursos superiores” (BRASIL, 1953).  

Em 20 de dezembro de 1961 foi sancionada a Lei 4024, denominada Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional. Essa lei não trouxe inovações para o ensino normal, mas 

permitiu a flexibilidade no currículo, que possibilitaria o rompimento da uniformidade 

curricular das escolas normais.  

Passada uma década, a Lei 5.692 de 11 de agosto de 1971 visava à profissionalização 

do ensino secundário, buscando unificar os cursos de ensino primário e médio, eliminando as 

diferenças entre os ramos secundários – agrícola, industrial, comercial e normal. Essa lei 

estabeleceu diretrizes e bases para o primeiro e o segundo graus. No cerne da 

profissionalização obrigatória adotada para o segundo grau, transformou a Escola Normal 

numa das habilitações desse nível de ensino. Com isso, extinguiam-se os Institutos de 

Educação e a especialização de professores para o curso normal era feita nos cursos de 

Pedagogia. O Art. 29 dessa Lei estabelecia:  

 

A formação de professores e especialistas para o ensino de 1º e 2º graus será feita em 

níveis que se elevem progressivamente, ajustando-se às diferenças culturais de cada 

região do País, e com orientação que atenda aos objetivos específicos de cada grau, 

às características das disciplinas, áreas de estudo ou atividades e às fases de 

desenvolvimento dos educandos. (BRASIL, 1971).  

 

Observa-se, portanto, que a regulamentação sistemática da Lei Orgânica do Ensino 

Normal de 1946 deixou de prevalecer com a nova lei, que em seu artigo 29, deixa clara a 

adoção de um “esquema integrado, flexível e progressivo de formação de professores” 

(TANURI, 2000, p.80). Em relação à flexibilidade da Lei 5.692/71, Saviani (2009, p. 49) faz 

uma crítica: “O que fez a Lei n. 5692? Tomemos, por exemplo, o princípio da flexibilidade 

que é a chave da lei, que é a grande descoberta dessa lei, a sua grande inovação. Ela é tão 

flexível que pode até não ser implantada. E mais ainda: é tão flexível que pode até ser 

revogada sem ser revogada”. No entanto, esse quadro se manteve por duas décadas, quando 

urgia a necessidade de um forte e efetivo investimento na qualidade da formação docente. 

Além dos erros nas políticas dessa formação, faltavam ações governamentais apropriadas à 

carreira e à remuneração docente, provocando o desprestígio social da profissão, e, como 

consequência, a queda na qualidade do ensino. Segundo Scheib, 

 

A partir dos anos 1980, houve progressiva remodelação do curso de graduação em 

pedagogia, visando adequá-lo à formação do professor para a educação infantil e 

anos iniciais do ensino fundamental, no interior de uma crescente mobilização pela 

formação superior de todos os profissionais da educação. (SCHEIB, 2008, p.45). 
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Nesse sentido, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, Lei 

9394 de 20 de dezembro de 1996, determina: 

 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, 

a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. (BRASIL, 1996). 

 

Desse modo, implantavam-se os cursos de licenciatura plena para a formação de 

professores da educação básica, todavia os cursos de Pedagogia não foram considerados para 

a formação de professores da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. De 

acordo com o Art. 63, “os Institutos Superiores de Educação manterão cursos formadores de 

profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal superior, destinado à formação 

de docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental” 

(BRASIL, 1996).  

           Estabeleceu-se uma meta para a formação de todos os professores da educação básica 

em nível superior. Assim, o texto do Art. 87 das Disposições Transitórias da LDB estipula o 

prazo de dez anos para o alcance dessa meta: “É instituída a Década da Educação, a iniciar-se 

um ano após a publicação desta Lei [...] Parágrafo 4
o
 – Até o fim da Década da Educação 

somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou formados por 

treinamento em serviço”. (BRASIL, 2000). 

As concepções da LDB foram mais bem explicitadas nas regulamentações estabelecidas 

pela Resolução CP/CNE Nº 1 de 30 de setembro de 1999 e pelo Decreto 3276 de 06 de 

dezembro de 1999. A Resolução determina em seu Art. 1º que  

 

Os Institutos Superiores de Educação, de caráter profissional, visam à formação 

inicial, continuada e complementar para o magistério da educação básica, podendo 

incluir os seguintes cursos e programas: 

I - curso normal superior, para licenciatura de profissionais em educação infantil e 

de  professores para os anos iniciais do ensino fundamental;  

II - cursos de licenciatura destinados à formação de docentes dos anos finais do 

ensino fundamental e do ensino médio; [...] (BRASIL, 1999. Grifo nosso).   

 

A Proposta de Diretrizes para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica, 

em Cursos de Nível Superior, de maio de 2000, registra que o “Decreto 3276/99 regulamenta 

a formação básica comum que, do ponto de vista curricular, se constitui no principal 

instrumento de aproximação entre a formação dos professores das diferentes etapas da 

educação básica”. Pode-se constatar que a formação de professores converge para os cursos 

de licenciatura.  
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2.2 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM NÍVEL SUPERIOR – OS CURSOS DE 

LICENCIATURA  

 
 Como visto anteriormente, a criação dos cursos de licenciatura surgiu na década de 

1930 com a implantação das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras existentes nas também 

recém-implantadas instituições de ensino superior. Nesse período os objetivos da proposta 

educacional do país englobavam a produção da força de trabalho e a busca de um consenso 

mínimo para controlar o movimento que despontava do sindicalismo autônomo. Havia, 

portanto, a necessidade de formar profissionais para atender ao projeto educacional de um 

Brasil urbano-industrial, em que partes da sociedade civil exigiam a ampliação das 

possibilidades educacionais.  

Para Mesquita e Soares,  

 

A questão do estabelecimento do consenso mínimo está relacionada ao fato de que, 

mesmo em um governo autoritário, não se estabelece a ordem apenas por meio da 

coerção, é preciso atender a algumas reivindicações da sociedade, no sentido tanto 

de não desgastar o aparelho estatal quanto no fortalecimento de alianças sociais, que 

ajudarão a manter o projeto de governo em vigência. Esse consenso mínimo pode 

existir a partir de necessidades básicas da população, como saúde e segurança, que 

se constituem como necessidades relacionadas ao bem estar físico ou pode ser criado 

e estabelecido pelo próprio Estado [...] (MESQUITA e SOARES 2011, p.165). 

 

Nesse caso específico, as necessidades se referem à formação intelectual do cidadão e 

à capacitação da população para a força de trabalho adequada ao processo de industrialização 

e urbanização. No Brasil da década de 1930, era inevitável a existência de uma relação 

equilibrada entre Estado e sociedade civil, e, em seu projeto educacional, “apresentava a 

instituição escolar como aparelho ideológico da difusão das ideias de educação como 

instrumento que possibilitava a mobilidade social.” (MESQUITA e SOARES 2011, p.165). 

Assim, a inserção dos interesses da sociedade na estrutura do Estado, constitui-se em uma 

nova divisão social para a oferta da educação no país. 

Uma das primeiras medidas do governo provisório em 1930 foi a criação do 

Ministério de Educação e Saúde Pública, cujo Ministro foi Francisco Campos, membro do 

movimento da Escola Nova. No primeiro semestre de 1931, instituiu-se a Reforma Francisco 

Campos, constituída por sete decretos, visando reformar a educação brasileira:  

 

a) Decreto 19.850, de 11 de abril de 1931: cria o Conselho Nacional de Educação; 

b) Decreto 19.851, de 11 de abril de 1931: dispõe sobre a organização do ensino 

superior no Brasil e adota o regime universitário; 

c) Decreto 19.852, de 11 de abril de 1931: dispõe sobre a organização da 

universidade do Rio de Janeiro; 

d) Decreto 19.890, de 18 de abril de 1931: dispõe sobre a organização do ensino 

secundário; 

e) Decreto 19.941, de 30 de abril de 1931, que restabelece o ensino religioso nas 
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escolas públicas; 

f) Decreto 20.158, de 30 de junho de 1931: organiza o ensino comercial, 

regulamenta a profissão de contador e dá outras providências; 

g) Decreto 21.241, de 14 de abril de 1932: consolida as disposições sobre a 

organização do ensino secundário. (SAVIANI, 2011, p.195).  

 

O Decreto 19.851, de 11 de abril de 1931, em seu Art. 35, alínea “a”, estabelece: “Art. 

35. Nos institutos de ensino profissional superior serão realizados os seguintes cursos: a) 

cursos normais, nos quais será executado, pelo professor catedrático, o programa oficial da 

disciplina;” [...] (BRASIL, 1931). 

Decreto 19.852, de 11 de abril de 1931,  

 

Art. 1º Ficam congregados em unidade universitária, constituindo a Universidade do 

Rio de Janeiro, os institutos de ensino superior abaixo enumerados, acrescidos da 

Faculdade de Educação, Ciências e Letras, criada pelo presente decreto [...] 

(BRASIL, 1931).  

 

Em seu Art. 20:  

A Universidade do Rio de Janeiro conferirá os seguintes diplomas: [...]   

f) diploma de licenciado em Educação ou em qualquer das séries de Ciências ou 

Letras, após a conclusão dos cursos respectivos na Faculdade de Educação, Ciências 

e Letras;” [...] (BRASIL, 1931). 

 

Já o Decreto 19.890, de 18 de abril de 1931, que dispõe sobre a organização do ensino 

secundário refere-se, mais especificamente, ao Colégio Pedro II que funcionava como escola 

modelo para o restante das escolas de ensino secundário. Segundo este Decreto, para lecionar 

no ensino secundário, o professor deveria ser licenciado pela Faculdade de Educação, 

Ciências e Letras. Porém, nesse decreto não há preocupações mais específicas sobre a 

formação dos professores.  

Compreende-se que a Reforma Francisco Campos tornou “evidente a orientação do 

novo governo de tratar a educação como questão nacional, convertendo-se, portanto, em 

objeto de regulamentação nos seus diversos níveis e modalidades, por parte do governo 

central.” (SAVIANI, 2011, p. 196). Nesse contexto, a formação de professores recebeu uma 

atenção especial na construção de um projeto educacional para o Brasil. 

Segundo Mesquita e Soares (2011, p. 166), a formação de professores em nível 

superior iniciou-se no Instituto de Educação de São Paulo, em 1934, e no Instituto de 

Educação do Distrito Federal, em 1932, criado pela incorporação da Escola de Aplicação, da 

Escola Secundária e da Escola de Professores. Sendo esta última criada em substituição à 

Escola Normal, responsável pela formação de docentes para o magistério primário em nível 

secundário.  

Em 1934 foi criada a Universidade de São Paulo - USP, a partir da associação de 
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algumas escolas de ensino superior já existentes, como a Faculdade de Direito, a Escola 

Politécnica, a Escola Superior de Agricultura, a Faculdade de Medicina e o Instituto de 

Educação. O projeto da USP previa a formação para o magistério secundário, em nível 

superior, associando-se os estudos na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras - FFCL aos do 

Instituto de Educação, onde seriam ministradas as aulas referentes à formação pedagógica, 

enquanto a FFCL se responsabilizaria pelos estudos básicos das escolas profissionais, e pela 

formação cultural, ou seja, pelas peculiaridades universitárias. O Instituto de Educação foi 

extinto em 1938. Com isso, foi criada uma seção de Educação na FFCL, que se tornou, 

principalmente, uma faculdade para a formação de professores secundários.  

Nesse sentido, o projeto de formação de professores desenvolvido em 1935 pela 

Universidade do Distrito Federal no Rio de Janeiro - UDF tinha por objetivo promover a 

formação do magistério em todos os seus graus. Para isso, associou a Escola de Professores 

do Instituto de Educação que passava a denominar-se Escola de Educação, que além de 

promover o magistério em todos os graus, atuava como centro de documentação e pesquisa, 

para a formação de uma cultura pedagógica nacional. Em sua proposta, incorporava cursos 

para habilitação ao magistério secundário, ao magistério normal, de administração e 

orientação escolar, cursos de extensão e formação continuada de professores. Além disso, 

incentivava a pesquisa na formação inicial docente. 

Mesquita e Soares (2011, p. 167) afirmam que em 1935, foram oferecidas 100 (cem) 

vagas para os cursos de licenciatura. O processo seletivo para ingresso nesses cursos abria 

espaço para professores primários que ministravam aulas na rede estadual de ensino. Além de 

prestar o exame vestibular, o candidato aprovado passaria pela avaliação de uma comissão 

que legitimaria o resultado. Na FFCL da USP, o curso tinha duração de três anos. Findo esse 

período, o estudante recebia o diploma de Licenciado, termo que se referia à “licença cultural 

ou científica”. A complementação pedagógica poderia ser feita com o Curso de Didática, com 

duração de um ano. Após esse curso, o estudante obtinha o diploma de “Professor 

Secundário”.  

No início dos anos 1970, através da Portaria Ministerial 432/71, anterior à 

promulgação da Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, foram instituídas duas formas 

contingenciais de cursos para a formação de professores das disciplinas específicas de 2º grau, 

dada a expansão dessa modalidade de ensino. Esses cursos objetivavam a preparação de 

docentes em nível superior, para o ensino das disciplinas profissionalizantes, utilizando de um 

lado os profissionais liberais e de outro, os técnicos de nível médio. Os primeiros receberiam 

a formação pedagógica, ao passo que, os técnicos de nível médio seriam contemplados com a 
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formação de natureza pedagógica e de conteúdos complementares. Esses cursos eram 

denominados respectivamente de Esquema I, com duração de 600 (seiscentas) horas e 

Esquema II, com duração de 1.480 (mil, quatrocentas e oitenta) horas. Esse tipo de formação 

docente espalhou-se pelas regiões do país, essencialmente naquelas em que não havia cursos 

de licenciatura para atender às demandas locais. Esses cursos estiveram em vigência até a 

década de 1990. 

No que se refere ao registro do licenciado, assim dispôs a Portaria: "Art. 16 - O 

licenciado cujo curso se haja estruturado na forma do Esquema I, terá direito a registro como 

professor de ensino médio em até três disciplinas dentre as constantes da correspondente área 

de habilitação para o magistério.” (BRASIL, 1971). E, no Art. 17, “o licenciado cujo curso se 

haja estruturado na forma do Esquema II terá direito a registro como professor de ensino 

médio em uma, duas ou três disciplinas” [...] (BRASIL, 1971). 

Ainda na década de 1970, também a partir da Lei 5692/71, quando se exigia uma 

formação não especializada e rápida de professores habilitados para o ensino de 1º grau, foram 

implantadas as licenciaturas curtas. Em verdade, esses cursos surgiram na década de 1960, 

objetivando a formação de professores para o curso ginasial, nas áreas de Letras, Estudos 

Sociais e Ciências.  Esses profissionais eram considerados polivalentes, pois atuavam no 

primeiro e segundo graus, podendo também ministrar aulas de disciplinas diferentes. Nesse 

sentido, Mesquita e Soares (2011) informam que: 

 

Tendo surgido em caráter emergencial na década de 1960, esta formação do 

professor polivalente foi retomada como processo regular de formação do 

profissional da educação pelo Conselheiro Valnir Chagas que, em 1973, apresenta a 

proposta das licenciaturas curtas a serem implementadas em substituição ao modelo 

de licenciatura plena, principalmente nos cursos em que a demanda era maior que a 

oferta [...]. (MESQUITA e SOARES, 2011, p. 170). 

 

A proposta apresentada ao Conselho Federal de Educação – CFE, pelo Conselheiro 

Valnir Chagas foi aprovada apenas para as licenciaturas em Educação Artística e para o ensino 

de disciplinas da área de Ciências: Matemática, Física, Química e Biologia. O currículo 

mínimo ficou dividido em formação para o 1º grau, com 1.800 h e em formação para o 2º grau 

com habilitação específica, com 1.000 h. 

A implantação de alguns cursos de licenciatura curta foi mal sucedida e a comunidade 

científica se opôs e esse formato de cursos. As Instituições de Ensino Superior - IES 

defendiam a volta das licenciaturas específicas e criticavam a formação do professor 

polivalente. Apesar de serem refutadas, as licenciaturas curtas só foram extintas através da 

Resolução nº 2 de 19 de maio de 1999, da Câmara de Educação Superior - CES, que “dispõe 
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sobre a plenificação das licenciaturas curtas por faculdades e faculdades integradas do sistema 

federal de ensino.” (BRASIL, 1999).  

 

Art. 1º Os cursos de licenciatura de curta duração previstos na Lei 5.692, de 1971, 

estão extintos pela Lei 9.394, de 1996, assegurados os direitos dos alunos.  

Art. 2º As faculdades integradas e faculdades que ofereçam cursos de licenciatura de 

curta duração, reconhecidos, e que desejem ministrar curso de licenciatura plena nas 

habilitações autorizadas dirigirão suas solicitações ao Ministro de Estado da 

Educação através do Protocolo Geral do MEC. (BRASIL, 1999). 

 

As licenciaturas curtas foram extintas pela Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, e, 

foram gradualmente transformadas em Licenciaturas Plenas. De acordo com Verdum et al 

(2017), a partir da década de 1990 a formação de professores para a Educação Básica, 

“tornou-se alvo constante das políticas educacionais em âmbitos internacional, nacional e 

local”( VERDUM et al, 2017, p. 179).  No contexto nacional, essa preocupação foi 

intensificada após a LDB/1996, que em seu art. 39, estabelece: 
 

A educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à 

ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a 

vida produtiva. 

Parágrafo único. O aluno matriculado ou egresso do ensino fundamental, médio e 

superior, bem como o trabalhador em geral, jovem ou adulto, contará com a 

possibilidade de acesso à educação profissional. (BRASIL, 1996). 

 

Entretanto, o Decreto 2208 de 17 de abril de 1997, que regulamentava esse artigo da 

LDB, dissociou do Ensino Médio a Educação Profissional de Nível Técnico. Sete anos 

depois, esse dispositivo legal foi revogado pelo Decreto 5154 de 23 de julho de 2004, “cuja 

formulação se baseou no reconhecimento das necessidades dos trabalhadores” (RAMOS, 

2008, p. 12). Esse Decreto, no Inciso I, § 1º do Art. 4º estabelece que: 

 

 § 1
o
  A articulação entre a educação profissional técnica de nível médio e o ensino 

médio dar-se-á de forma: 

 I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, 

sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional 

técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, contando com matrícula 

única para cada aluno. (BRASIL, 2004). 

 

 

Em 16 de julho de 2008, a Lei 11741 redimensiona, institucionaliza e integra as ações 

da educação profissional de nível médio, da educação de jovens e adultos e da EPT, passando 

a ter, o Art. 39 da LDB, a seguinte redação: 

 

Art. 39 A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da 

educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às 

dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. 
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§ 1
o
  Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por 

eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, 

observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino. 
§ 2

o
  A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos: 

I – de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; 
II – de educação profissional técnica de nível médio; 
III – de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. 
§ 3

o
  Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação 

organizar-se-ão, no que concerne a objetivos, características e duração, de acordo 

com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de 

Educação.” (NR). (BRASIL, 2008). 
 

   

Vislumbra-se, portanto, a necessidade de docentes com formação adequada para 

atender às demandas da Educação Profissional e Tecnológica.  

 

2.3 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA 

 
 A função da Educação Profissional e Tecnológica está diretamente ligada ao padrão de 

desenvolvimento socioeconômico do país. Por isso, é preciso definir para que sociedade e 

para que tipo de EPT os docentes deverão ser formados. Moura (2008) caracteriza nossa 

sociedade como multicultural e intercultural por meio do intercâmbio de pessoas e 

nacionalidades que produzem ao mesmo tempo a interdependência e a integração; nela se 

busca o fortalecimento dos mercados sem preocupação com as prioridades sociais; a 

tecnologia gera a hegemonia da racionalidade tecnológica, em detrimento da racionalidade 

ética, reduz o trabalho humano, garante o aumento da produção, constituindo-se em um poder 

social; uma sociedade em que há grande concentração de riqueza e precarização do emprego; 

a estrutura socioeconômica não garante os direitos do cidadão e o responsabiliza por não ter 

condições de empregabilidade. 

Moura (2008) defende um tipo de sociedade em que se tenha 

 

[...] o ser humano e suas relações com a natureza, por meio do trabalho, como centro 

e na qual a ciência e a tecnologia estejam submetidas a uma racionalidade ética ao 

invés de estarem, quase exclusivamente, a serviço do mercado e do fortalecimento 

dos indicadores econômicos. Nessa sociedade, a pesquisa em geral e a aplicada, em 

particular, também pode estar voltada para a busca de soluções aos problemas 

comunitários, notadamente das classes populares. (MOURA, 2008, p.26). 

 

Um ser humano integral, que reconheça o seu papel e de seus semelhantes, referente 

aos aspectos social e político. Entretanto, a sociedade não está interessada nesse modelo de 

desenvolvimento socioeconômico. E, no âmbito educacional existe uma dualidade que faz 
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com que as elites e seus filhos tenham acesso a uma educação cujo foco está nas ciências, nas 

letras e nas artes, ao passo que, a educação reservada aos filhos da classe trabalhadora, está 

voltada para a formação profissional instrumental, tornando-os aptos para o desenvolvimento 

de atividades de baixa complexidade. Para a alteração desse quadro, é necessário que as 

instituições de EPT, em sua ação educativa, contribuam para a formação integral do cidadão, 

promovendo a sua inserção no contexto profissional, social e político, de maneira eficiente e 

ética. Moura (2008) afirma que este é o mais importante desafio enfrentado por essas 

instituições. Ou seja, “[...] a responsabilidade social do campo da educação profissional com 

os sujeitos formados em todas as suas ofertas educativas e com a sociedade em geral”. 

(MOURA, 2008, p. 28). 

Para enfrentar os desafios e dificuldades das instituições de EPT, todos os seus 

profissionais, e, em particular, os professores necessitam de uma boa formação e qualificação, 

que devem ultrapassar os limites da aquisição de técnicas didáticas de transmissão de 

conteúdos, atingindo a esfera das políticas públicas do país, essencialmente as educacionais, 

de maneira a superar o padrão socioeconômico vigente, priorizando o ser humano, em 

detrimento das relações de mercado e do crescimento econômico. Dessa forma, o docente 

atingirá uma formação crítica, reflexiva e voltada para as obrigações de caráter social. Nesse 

tipo de ação educativa o estudante passa a ser o (re)construtor de seus conhecimentos e, em 

consequência, sua formação alcançará um sentido mais amplo. Nessa perspectiva, o docente 

assume uma atitude problematizadora e mediadora do processo ensino-aprendizagem, que  

 

[...] deverá ser compreendido de modo que possa ajudar os aprendizes na construção 

da sua identidade, de seu caminho pessoal e profissional, em seu projeto de vida, no 

desenvolvimento das habilidades de modo que lhes permitam encontrar seus espaços 

pessoais, sociais e tornarem-se cidadãos realizados e produtivos. (MASETTO, 2006, 

p. 462). 

 

Todas essas responsabilidades em sua atuação levam os professores da educação 

profissional a enfrentarem novos desafios trazidos pelas mudanças nas organizações, pelas 

inovações tecnológicas que afetam as atividades de trabalho, pelo novo papel dos sistemas 

simbólicos na estruturação do mundo do trabalho, pelas exigências de qualidade na produção 

e nos serviços, pela necessidade de maior atenção à justiça social, pelas questões éticas e de 

sustentabilidade ambiental. “São novas demandas à construção e reestruturação dos saberes e 

conhecimentos fundamentais à análise, reflexão e intervenções críticas e criativas na atividade 

de trabalho.” (MACHADO, 2008, p. 15). 

Referente à formação de professores, a LDB 9394/96 determina: 
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Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos 

dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada fase do 

desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: 

I – a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em 

serviço;  

II – aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino 

e outras atividades. (BRASIL, 1996). 

 

Observa-se que essa lei referencia de maneira geral a formação de professores, e não 

menciona o preparo para o exercício profissional na EPT. Entretanto, essa modalidade de 

educação atende aos processos “educativos e investigativos de geração e adaptação de 

soluções técnicas e tecnológicas de fundamental importância para o desenvolvimento nacional 

e o atendimento às demandas sociais e regionais”. (MACHADO, 2008, p. 14). Portanto, os 

docentes que atuam na Educação Profissional e Tecnológica carecem de qualificação 

adequada à atual complexidade do mundo do trabalho. Por serem especificamente voltadas 

para a formação docente inicial, as licenciaturas são essenciais e exercem um importante 

papel no desenvolvimento de pedagogias apropriadas às especificidades da EPT.  

Moura (2008) define dois grandes eixos da formação dos docentes dessa modalidade 

de ensino. O primeiro relaciona-se com a área específica de conhecimento obtida na 

graduação. Esses conhecimentos devem ser aprofundados através de programas de pós-

graduação, cuja iniciativa em busca dessa formação deve partir tanto dos docentes como das 

necessidades das instituições em que esses profissionais estão inseridos. O segundo eixo, 

“refere-se à formação didático-político-pedagógica e às especificidades das áreas de formação 

profissional que compõem a esfera da EPT.” (MOURA, 2008, p. 31). Em geral, os estudantes 

dessa modalidade de ensino e os das universidades são formados por profissionais sem 

instrução específica da carreira docente.  

O Decreto nº 2.208 de 17 de abril de 1997, que regulamentou os artigos da Lei 

9394/96 referentes à educação profissional, interpretou, no seu artigo 9º: 

 

Art. 9º As disciplinas do currículo do ensino técnico serão ministradas por 

professores, instrutores e monitores selecionados, principalmente, em função de sua 

experiência profissional, que deverão ser preparados para o magistério, previamente 

ou em serviço, através de cursos regulares de licenciatura ou de programas especiais 

de formação pedagógica. (BRASIL, 1997). 

 

Acerca dessa interpretação, Machado (2008) considera “uma incúria com relação às 

exigências de habilitação docente” (MACHADO, 2008, p. 13). Portanto, esse problema está 

situado na estrutura do sistema educacional brasileiro e na sociedade, uma vez que, o 

exercício de qualquer outra profissão depende da formação específica. Nessas circunstâncias, 

podem-se destacar profissionais não graduados e os graduados sem formação docente que já 
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atuam na EPT; os futuros profissionais já inseridos na formação superior e aqueles que ainda 

não ingressaram no ensino superior. 

A formação desses profissionais tanto no ponto de vista dos conhecimentos 

específicos, como da formação didático-político-pedagógica, é fundamental para a qualidade 

do ensino da EPT. Nesse sentido, a Resolução CNE/CEB Nº 02/97, que “dispõe sobre os 

programas especiais de formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do 

ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional em nível médio” (BRASIL, 

1997), determina: 

 

Art. 1º - A formação de docentes no nível superior para as disciplinas que integram 

as quatro séries finais do ensino fundamental, o ensino médio e a educação 

profissional em nível médio, será feita em cursos regulares de licenciatura, em 

cursos regulares para portadores de diplomas de educação superior e [...] em 

programas especiais de formação pedagógica [...].  

Parágrafo único - Estes programas destinam-se a suprir a falta nas escolas de 

professores habilitados, em determinadas disciplinas [...], em caráter especial.  

Art. 2º - O programa especial a que se refere o art. 1º é destinado a portadores de 

diploma de nível superior, em cursos relacionados à habilitação pretendida, que 

ofereçam sólida base de conhecimentos na área de estudos ligada a essa habilitação. 

Parágrafo único - A instituição que oferecer o programa especial se encarregará de 

verificar a compatibilidade entre a formação do candidato e a disciplina para a qual 

pretende habilitar-se. (BRASIL, 1997. Grifo nosso). 

 

Sobre os programas especiais, a Resolução estabelece: 

 

Art. 3º - Visando a assegurar um tratamento amplo e a incentivar a integração de 

conhecimentos e habilidades necessários à formação de professores, os programas 

especiais deverão respeitar uma estruturação curricular articulada nos seguintes 

núcleos:  

a) NÚCLEO CONTEXTUAL, visando à compreensão do processo de ensino-

aprendizagem referido à prática de escola, considerando tanto as relações que se 

passam no seu interior, com seus participantes, quanto as suas relações, como 

instituição, com o contexto imediato e o contexto geral onde está inserida.  

b) NÚCLEO ESTRUTURAL, abordando conteúdos curriculares, sua organização 

sequencial, avaliação e integração com outras disciplinas, os métodos adequados ao 

desenvolvimento do conhecimento em pauta, bem como sua adequação ao processo 

de ensino-aprendizagem.  

c) NÚCLEO INTEGRADOR, centrado nos problemas concretos enfrentados pelos 

alunos na prática de ensino, com vistas ao planejamento e reorganização do trabalho 

escolar, discutidos a partir de diferentes perspectivas teóricas, por meio de projetos 

multidisciplinares, com a participação articulada dos professores das várias 

disciplinas do curso. (BRASIL, 1997. Grifo nosso). 

 

Com essa estruturação, os programas especiais de formação pedagógica se destinam 

aos bacharéis que exercem a docência, ao passo que, as licenciaturas são responsáveis pela 

formação específica do professor. É necessário que o docente da EPT tenha acesso às relações 

entre educação e trabalho, ao campo da educação profissional, bem como à área do curso em 

que ministra aulas, de maneira a conectar as disciplinas com a formação profissional 

específica. Ademais, é preciso que o professor participe das discussões concernentes à função 
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social da EPT e conheça o seu papel nesse contexto, ou seja, desenvolver o ensino e a 

pesquisa de tal forma que possibilite a comunicação entre a instituição e a comunidade que a 

circunda. Masetto (2006) afirma que a relação da escola com a comunidade oportuniza 

iniciativas pedagógicas inovadoras para a formação do cidadão e do profissional, para a 

atualização dos conteúdos e dos docentes da instituição, bem como vantagens por parte dos 

membros da sociedade em contato com a escola. Isso pode ocorrer através das atividades 

escolares, que poderão ser desenvolvidas de forma interdisciplinar; do contato com a 

vizinhança institucional; do incentivo à inserção social e laboral da comunidade escolar; da 

orientação pedagógica, profissional e para o exercício da cidadania.  

 

O professor precisa ser formado na perspectiva de que a pesquisa e o 

desenvolvimento tecnológico devem estar voltados para a produção de bens e 

serviços que tenham a capacidade de melhorar as condições de vida dos coletivos 

sociais e não apenas para produzir bens de consumo para fortalecer o mercado e, em 

consequência, concentrar a riqueza e aumentar o fosso entre os incluídos e os 

excluídos (MOURA, 2004b, apud MOURA, 2008, p.36).  

 

Portanto, o docente ao associar o ensino, a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico a 

suas atividades acadêmico-profissionais, deverá estar atento quanto aos benefícios trazidos 

por essa associação, a que interesses correspondem e a quem os resultados obtidos 

beneficiarão. Nas atividades voltadas para a pesquisa, o professor deve preocupar-se com o 

rigor científico, sem perder de vista os aspectos educativos da investigação. Assim, os 

estudantes da EPT serão capazes de edificar seus conhecimentos científicos, culturais, 

artísticos, tecnológicos, conscientizando-se da importância desses conhecimentos para o 

exercício da cidadania. 

No Brasil, a educação profissional subdivide-se em programas de formação inicial e 

continuada de trabalhadores; o ensino técnico nas formas concomitante, subsequente e 

integrado ao ensino médio; a educação de jovens e adultos que abrange a formação inicial e 

continuada e o ensino técnico; a graduação tecnológica. Observa-se, portanto, o quanto é 

difícil o equilíbrio entre o todo e as necessidades específicas da educação profissional 

brasileira. Quando, por exemplo, o docente atua no ensino técnico:  

 

a) o ensino técnico integrado ao médio, [...] deve saber integrar os conhecimentos 

científicos, tecnológicos, sociais e humanísticos, que compõem o núcleo comum de 

conhecimentos gerais e universais, e os conhecimentos e habilidades relativas às 

atividades técnicas de trabalho e de produção relativas ao curso técnico em questão;  

b) no ensino técnico concomitante ao médio, [...] deve saber articular o 

planejamento e o desenvolvimento dos cursos, de modo a aproveitar oportunidades 

educacionais disponíveis; e  

c) no ensino técnico subsequente ao médio, [...] deve saber lidar com um alunado 

heterogêneo que já concluiu o ensino médio e reforçar a formação obtida na 

educação básica paralelamente ao desenvolvimento dos conteúdos específicos à 
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habilitação. (MACHADO, 2008, p. 17). 
 

Nesse ambiente diverso de atuação, os professores da EPT agem com um mínimo de 

orientação profissional nos aspectos pedagógicos e técnicos. Logo, esse docente precisa ser 

comprometido com sua atualização permanente na área de formação específica e pedagógica, 

com absoluta compreensão do mundo do trabalho e das relações entre as modalidades, níveis 

e categorias educacionais, bases tecnológicas e valores do trabalho. Segundo Machado 

(2008), as bases tecnológicas fazem referência aos conceitos, princípios e processos relativos 

a um eixo tecnológico e a determinada área produtiva, resultante da aplicação de 

conhecimentos científicos. Por isso, o perfil docente precisa alicerçar-se em bases científicas, 

nos conceitos e princípios presentes nas tecnologias e que estabelecem suas opções estéticas e 

éticas e seu campo de atuação. Precisa, também, dominar linguagens e códigos, para a leitura 

e interpretação da realidade, de habilidades mentais, psicomotoras e de relacionamento 

humano, para que possa desempenhar o seu papel de educador, apto a desenvolver outros 

profissionais, colaborando, para o desenvolvimento da EPT.  

. Torna-se imprescindível que em sua formação pedagógica, o docente da EPT tenha 

contato com conteúdos sobre a educação brasileira, a história da educação profissional, as 

relações dessa educação com o contexto econômico-social, o trabalho como princípio 

educativo, as implicações entre as mudanças no mundo do trabalho e a educação, políticas e 

legislação da educação profissional, relações entre educação profissional, cultura, tecnologia e 

sociedade, dualidade na organização curricular do ensino integrado, dentre outros. 

 

2.4 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EPT NO INSTITUTO FEDERAL  

DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA  
 
 Para se compreender a oferta de cursos de formação de professores no âmbito do 

IFBA, é importante remontar-se às primeiras experiências de cursos de licenciatura na 

instituição. Tais demandas aconteceram, mais especificamente, no início dos anos 2000. 

Nesse período a instituição ainda respondia como Centro Federal de Educação Tecnológica da 

Bahia - CEFET/BA. 

Cabe aqui historiar o contexto do surgimento dos CEFETs. Segundo Sampaio e 

Almeida, (2009, p.18) a história da instituição teve início em 2 de junho de 1910 com a 

instalação da Escola de Aprendizes Artífices da Bahia, com base no Decreto nº. 7.566 de 23 

de setembro de 1909, editado pelo Presidente da República Nilo Peçanha. Essa escola 
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oferecia, inicialmente, cursos nas oficinas de alfaiataria, encadernação, ferraria, sapataria e 

marcenaria. Em 1937, a instituição recebeu a denominação de Liceu Industrial de Salvador, 

transformando-se em Escola Técnica de Salvador, no ano de 1942, a partir da aplicação do 

Decreto-Lei 4.127/42 que estabelecia as bases da organização da Rede Federal de 

estabelecimentos de ensino industrial. Nessa época, foram implantados os cursos de Desenho 

de Arquitetura e Desenho de Máquinas e o curso de Eletrotécnica. Em 1959, a instituição foi 

transformada em uma autarquia educacional, como consequência da reforma industrial e, em 

1965, recebeu a denominação de Escola Técnica Federal da Bahia – ETFBA, por força da Lei 

nº 4.759/65. Uma década depois, com a Reforma Universitária, foi criado o Centro de 

Educação Tecnológica da Bahia – CENTEC, através da Lei 6.344/76, com a finalidade 

específica de ministrar cursos de formação tecnológica, incentivando a implantação das 

Carreiras de Curta Duração. Os primeiros cursos oferecidos foram: Processos Petroquímicos, 

Manutenção Petroquímica e Telecomunicações. 

Conforme Lessa (2002, p.66), em 28 de setembro de 1993, a Lei 8.711 

transformou a ETFBA, juntamente com o CENTEC em CEFET-BA, com uma nova dimensão 

institucional, administrativa e acadêmica. Essa nova dimensão, caracterizada por oferecer 

educação tecnológica profissional em todos os níveis, com uma estrutura multicampi, 

permitiu a interiorização da instituição, tendo a sede em Salvador e uma unidade avançada na 

cidade de Simões Filho. Em 1994, foi inaugurada a sua primeira Unidade de Ensino 

Descentralizada em Barreiras – UNED/Barreiras. Dois anos depois, em 1996, as UNEDs de 

Eunápolis, Valença e Vitória da Conquista foram criadas. Em 2006 foi iniciado o processo de 

transformação da unidade avançada de Simões Filho em UNED e, nesse mesmo ano, foram 

implantadas as UNEDs de Santo Amaro, Porto Seguro e Camaçari. 

Com a implantação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 

9.394/96, que instituiu mudanças na organização da educação tecnológica profissional, o 

CEFET-BA iniciou uma transformação em sua estrutura acadêmica e, em 1999, passou a 

ofertar cursos superiores de Processos de Polimerização, Engenharia Industrial Elétrica, 

Engenharia Industrial Mecânica e o de Bacharelado em Administração-Habilitação em 

Administração Hoteleira. Em 2006 foi implantado o curso de Engenharia Elétrica na 

UNED/Vitória da Conquista (AVENA, 2009, p. 89). 

Ainda na década de 1990, as políticas educacionais se voltaram para a formação de 

professores para a Educação Básica, conforme preconiza o já citado Art. 62 da LDB 9.394/96.  

Continuando com as políticas educacionais para a formação de professores, o Decreto 

3462 de 17 de maio de 2000, estabelece: 
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Art. 1
o
  O art. 8

o
 do Decreto n

o
 2.406, de 27 de novembro de 1997,  passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

Art. 8
o
  Os Centros Federais de Educação Tecnológica, transformados na forma do 

disposto no art. 3
o
 da Lei n

o
 8.948, de 1994, gozarão de autonomia para a criação de 

cursos e ampliação de vagas nos níveis básico, técnico e tecnológico da Educação 

Profissional, bem como para implantação de cursos de formação de professores para 

as disciplinas científicas e tecnológicas do Ensino Médio e da Educação Profissional 

(NR). (BRASIL, 2000). 

Em 1º de outubro de 2004, o Decreto Nº 5224, que dispõe sobre a organização dos 

CEFETs, no Inciso VII, Art. 4º, Capítulo II, que trata das características e objetivos dessas 

instituições, determina: “Art. 4º Os CEFET, observadas a finalidade e as características 

básicas definidas nos arts. 2º e 3º deste Decreto, têm por objetivos: [...] VII - ministrar cursos 

de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, nas áreas científica e 

tecnológica”. 

A publicação desses decretos motivou o CEFET/BA, em sua proposta de 

interiorização do Ensino Superior, a ofertar em 2005 o curso de Licenciatura em Matemática 

na UNED/Eunápolis e, em 2008, o mesmo curso na UNED/Barreiras, ainda na 

institucionalidade CEFET. 

O Projeto Pedagógico do Curso - PPC de Licenciatura em Matemática da UNED-

Eunápolis foi aprovado em 2003. Em 2004 a UNED propôs mudanças em sua estrutura, de 

modo a oportunizar a habilitação a ser ofertada a partir do ano de 2005. Foram 

disponibilizadas quarenta vagas para a primeira turma, que ingressou no curso mediante 

seleção pública. O curso teria duração de quatro anos ou oito semestres. 

Nesse sentido, a UNED-Barreiras, no ano 2000, realizou uma pesquisa de demanda, 

para a oferta dos cursos de Licenciatura em Ciências, no município de Barreiras e em outros 

circunvizinhos. O resultado dessa pesquisa apontou para a carência de docentes de 

Matemática, Física e Química, respectivamente, na região Oeste da Bahia. Diante desse 

resultado, constituiu-se uma comissão para elaborar o PPC de Licenciatura em Matemática, 

que foi aprovado pelo Conselho Diretor do CEFET-BA, através da Resolução Nº 13 de 17 de 

novembro de 2004. Entretanto, apenas em agosto de 2008 o curso foi implantado, ainda na 

institucionalidade CEFET. Os ingressantes deveriam passar pelo processo seletivo do CEFET-

BA. A cada semestre eram oferecidas quarenta vagas e, a exemplo da UNED-Eunápolis, a 

Licenciatura tinha duração de quatro anos ou oito semestres. 

A partir de dezembro do mesmo ano, os cursos de licenciatura passaram a atuar numa 

nova institucionalidade, uma vez que o CEFET-BA foi transformado em Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA e as UNEDs receberam a denominação de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D2406.htm#art8
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Campus. 

 

2.4.1 Os Cursos de Licenciatura dentro da Nova Institucionalidade IFBA  

 

Em 29 de dezembro de 2008, foi sancionada a Lei nº 11892 que instituiu a Rede 

Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica - RFEPCT, na esfera do Sistema 

Federal de Instituições de Ensino Superior – IES, ligada ao Ministério da Educação, 

constituída pelas seguintes Instituições: 

 

I - Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - Institutos Federais; 

II - Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR; 

III - Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - 

CEFET-RJ e de Minas Gerais - CEFET-MG; 

IV - Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais; e (Redação dada pela 

Lei nº 12.677, de 2012) 

V - Colégio Pedro II.  (Incluído pela Lei nº 12.677, de 2012). (BRASIL, 2008. ART. 

1º). 

 

Os Institutos Federais - IFs se espalharam pelo Brasil, sendo que todos os seus estados 

possuem pelo menos um IF com seus diversos Campi. São instituições com as funções de 

oferecer educação profissional e tecnológica em todos os níveis e modalidades de ensino, 

promover a verticalização da educação profissional, da educação básica à superior e aprimorar 

a infraestrutura física, pessoal e recursos de gestão. Na oferta da Educação Superior estão 

inseridos os Cursos de Licenciatura, específicos para a formação de professores, visando 

suprir a carência de pessoal docente qualificado.  De acordo com o a alínea b, inciso VI, art. 

7º, da seção III, da Lei 11892, um dos objetivos dos Institutos Federais (IFs) é: 

 

[...] ministrar em nível de educação superior cursos de licenciatura, bem como 

programas especiais de formação pedagógica, com vistas na formação de 

professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e 

para a educação profissional. 

E, em seu art. 8º: “no desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal, em 

cada exercício, deverá garantir [...] o mínimo de 20% (vinte por cento) de suas vagas para 

atender ao previsto na alínea b do inciso VI do caput do citado art. 7
o
.” (BRASIL, 2008). 

Pelo exposto, os cursos de Licenciatura possuem uma normativa quantitativa e uma 

indicação para se voltarem a determinadas áreas do conhecimento e para a formação de 

docentes para atuarem na educação profissional e tecnológica. Portanto, percebe-se o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12677.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12677.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12677.htm#art5
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compromisso dos IFs com a expansão dos cursos de licenciatura e com a formação de 

docentes para a EPT. Segundo LIMA (2012, p.16), “as licenciaturas oferecidas pelos 

Institutos Federais revelam um locus diferente daquelas oferecidas por outras instituições de 

educação superior”, com as características específicas de uma instituição tecnológica. 

Conforme dados do portal IFBA, a instituição disponibiliza à comunidade os cursos de 

Licenciatura em: 

Computação [...] nos Campi Porto Seguro, Santo Amaro, Valença e Jacobina. 

Geografia [...] no Campus Salvador. Matemática [...] nos Campi Barreiras, 

Camaçari, Eunápolis, Salvador e Valença. Química [...] nos Campi Porto Seguro e 

Vitória da Conquista. Física [...] no Campus Salvador. Tecnológica em 

Eletromecânica [...] no Campus Simões Filho. Intercultural Indígena [...] no Campus 

Porto Seguro (BRASIL, 2017). 

 

Observa-se que, dos vinte e quatro Campi do IFBA, apenas nove oferecem cursos de 

Licenciatura, e, conforme dados do Plano de Desenvolvimento Institucional do IFBA 2014 – 

2018 (IFBA, p.138-139 e p. 144-146), a projeção do total de alunos matriculados em 2018 é 

de 32.004 (trinta e dois mil e quatro), sendo que destes, apenas 3.532 (três mil quinhentos e 

trinta e dois) estão projetados para os cursos de Licenciatura, número que representa 

aproximadamente 11,04% do total de alunos matriculados. Portanto, o Instituto ainda não 

disponibiliza o percentual de 20% de suas matrículas aos Cursos de Licenciatura. 

Entretanto, a instituição ainda oferece Cursos de Licenciatura em Computação, Física, 

Matemática, além de uma Complementação Pedagógica com efeitos de certificação de 

licenciados, para docentes sem formação pedagógica. Tais cursos são oferecidos na 

modalidade à distância - EaD, através do Programa Universidade Aberta do Brasil – UAB.  

Por meio do Edital de Abertura de Inscrição do Processo Seletivo IFBA 2017.1, foram 

oferecidas 750 (setecentos e cinquenta) vagas para os Cursos de Licenciatura, modalidade 

EaD, em Computação, Física e Matemática, com atividades em 12 (doze) polos de apoio 

presencial (estaduais e municipais), situados em Brumado, Camaçari, Dias D’Ávila, Ilhéus, 

Irecê, Juazeiro, Lauro de Freitas, Mata de São João, Paulo Afonso, São Francisco do Conde, 

Seabra e Simões Filho. Também foi aberto o Edital PROEN Nº 01/2018 para selecionar 250 

(duzentos e cinquenta) professores graduados não licenciados para o Curso Superior de 

Complementação Pedagógica, modalidade EaD. As vagas são distribuídas entre os polos de 

apoio de Brumado, Camaçari, Euclides da Cunha, Ilhéus, Irecê, Paulo Afonso, Salvador, 

Seabra  e Vitória da Conquista.  

Em 24 de abril de 2019, a Coordenação do Programa UAB/IFBA publicou o Edital Nº 

1/2019, para o preenchimento de vagas nos cursos de Licenciatura em Física, Matemática e 

Computação, Categorias Especiais de Matrícula 2019.1, para transferências interna e externa, 
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portadores de diploma de nível superior e rematrícula no âmbito do Sistema UAB, perfazendo 

um total de 510 (quinhentas e dez) vagas, assim distribuídas: 

TABELA 01 

Curso I: Licenciatura em Computação à distância 

POLO VAGAS 

TRANSFERÊNCIA 
INTERNA 

VAGAS 

TRANSFERÊNCIA 
EXTERNA 

VAGAS 

PORTADORES DE 
DIPLOMA 

TOTAL DE 

VAGAS 

Camaçari 5 5 5 15 

Simões Filho 5 5 5 15 

São Francisco do 

Conde 

5 5 5 15 

Juazeiro 5 5 5 15 

Ilhéus 5 5 5 15 

Seabra 5 5 5 15 

Paulo Afonso 5 5 5 15 

Fonte: Edital Nº1/2019 – Coordenação do Programa UAB/IFBA 

                 

TABELA 02 

Curso II: Licenciatura em Física à distância 

POLO VAGAS 
TRANSFERÊNCIA 

INTERNA 

VAGAS 
TRANSFERÊNCIA 

EXTERNA 

VAGAS 
PORTADORES DE 

DIPLOMA 

TOTAL DE 
VAGAS 

Brumado 6 6 6 18 

Dias D´Avila 6 6 6 18 

Ilhéus 6 6 6 18 

Irecê 6 6 6 18 

Juazeiro 6 6 6 18 

Lauro de Freitas 6 6 6 18 

Mata de São 

João 

6 6 6 18 

Paulo Afonso 6 6 6 18 

São Francisco do 

Conde 

6 6 6 18 

Seabra 6 6 6 18 

Fonte: Edital Nº1/2019 – Coordenação do Programa UAB/IFBA 

 

 

TABELA 03 

Curso III: Licenciatura em Matemática à distância 

POLO VAGAS 

TRANSFERÊNCIA 
INTERNA 

VAGAS 

TRANSFERÊNCIA 
EXTERNA 

VAGAS 

PORTADORES DE 
DIPLOMA 

TOTAL DE 

VAGAS 

Dias D´Avila 15 15 15 45 

Irecê 15 15 15 45 

Lauro de Freitas 15 15 15 45 

São Francisco do 

Conde 

15 15 15 45 

Seabra 15 15 15 45 

Fonte: Edital Nº1/2019 – Coordenação do Programa UAB/IFBA 

 

Apesar desses dados, ainda há muito a fazer nos IFs, e, em especial, no IFBA, acerca 

da oferta dos cursos de licenciatura. Conforme figura abaixo, que apresenta dados do Censo 

da Educação Superior 2017 – INEP, na participação percentual do número de matrículas em 

cursos de graduação em licenciatura, por Organização Acadêmica, 66,2% estão nas 
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universidades, 16,4% em centros universitários, 14% em faculdades e apenas 3,5% em IFs e 

CEFETs (BRASIL, 2017, p. 19). 

 

FIGURA 01: PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO DE MATRÍCULAS EM CURSOS DE 

GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA, POR SEXO, ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA, CATEGORIA 

ADMINISTRATIVA E MODALIDADE DE ENSINO – 2017:  

 

                                 Fonte: Censo da Educação Superior 2017 – INEP 

 

Além da necessidade de avanços no quantitativo de matrículas nos cursos de 

licenciatura nos IFs, urge, também, uma atenção especial à necessidade da formação de 

professores para a EPT, conforme preconiza a Lei 11.892/2008. Para tanto, é preciso que os 

docentes conheçam os fundamentos da Educação Profissional e Tecnológica.  No caso do 

IFBA, o contexto de implantação dos cursos de Licenciatura, desde a época do CEFET-BA 

até os dias atuais, revela que, ao se estudar a importância desses fundamentos, torna-se 

imprescindível que os licenciandos tenham, em sua formação docente, acesso às Bases 

Conceituais da EPT, indispensáveis à formação de seus futuros educandos como cidadãos 

conscientes do seu importante papel na sociedade contemporânea. 

 

2.5 DISCUSSÃO SOBRE A INSERÇÃO DAS BASES CONCEITUAIS DA EPT NOS 

CURSOS DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DO IFBA  

 

A formação de professores para a EPT está ligada aos grandes temas em estudo da 

Educação Profissional e Tecnológica no Brasil. Nesses estudos estão inclusos grandes 

desafios, como o alicerce dos itinerários formativos dos diferentes níveis da EPT. Para tanto, 

precisa-se de docentes que estabeleçam a interlocução entre os conhecimentos humanísticos e 

tecnológicos. 

Nessa perspectiva, o licenciando deve ter uma formação crítica, reflexiva e orientada 
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pela responsabilidade social, assumindo “uma atitude problematizadora e mediadora do 

processo ensino-aprendizagem sem, no entanto, perder sua autoridade nem tampouco, a 

responsabilidade com a competência técnica dentro de sua área do conhecimento” (FREIRE, 

1996 apud MOURA, 2008, p. 30). 

Dessa forma, a ação docente facilitará o desenvolvimento de experiências 

interdisciplinares de ensino, que valorizarão a Educação Básica integrada à formação 

profissional, combatendo a dualidade entre a formação propedêutica e a formação para o 

trabalho. Haverá, portanto, a abordagem do trabalho como princípio educativo, que associado 

ao conhecimento, à ciência e à cultura, trará como consequência um melhor desempenho dos 

alunos. Ou seja, os docentes deverão estar preparados para desenvolver suas ações 

profissionais na EPT, com vistas à formação integral do educando.  

Segundo Machado, um dos desafios da formação de professores para a EPT são as 

novas necessidades e demandas político-pedagógicas:  

 

Mais diálogos com o mundo do trabalho e a educação geral; práticas pedagógicas 

interdisciplinares e interculturais; enlaces fortes e fecundos entre tecnologia, ciência 

e cultura; processos de contextualização abrangentes; compreensão radical do que 

representa tomar o trabalho como princípio educativo; perspectiva de emancipação 

do educando, porquanto sujeito de direitos e da palavra (MACHADO, 2011, p.694).  

 

Machado continua afirmando que a SETEC/MEC propõe que as instituições federais 

desenvolvam licenciaturas para a EPT tendo como referências:  

 

Educação como direito e afirmação de um projeto societário de emancipação social; 

compromisso com a escola pública; conexões entre a formação de professores para a 

educação básica e a formação de professores para a educação profissional; diálogo 

com as políticas sociais e econômicas, com destaque para aquelas com enfoques 

locais e regionais; incorporação dos princípios educativos do trabalho, da ciência, da 

tecnologia e da cultura e suas interações; integração entre ensino, pesquisa e 

extensão; sintonia com as demandas sociais, econômicas e culturais; incorporação 

da diversidade cultural; sustentabilidade ambiental; ética da responsabilidade e do 

cuidado; o professor como pesquisador de sua própria prática pedagógica. 

(MACHADO, 2011, p.699) 

 

Tratando-se da formação de professores nos IFs, instituições tradicionalmente voltadas 

para a EPT, espera-se que a proposta desses cursos apresente uma maior atenção no sentido de 

que seus egressos se apropriem dos fundamentos que constituem as Bases Conceituais da 

Educação Profissional e Tecnológica. Sobre o professor que atua na EPT Franco afirma: 

  

Queremos [...] o professor não apenas como ser humano individual, mas como um 

ser social, como um ser em relação, que produz seus meios de vida junto com os 

demais, que se beneficia do conhecimento secularmente acumulado pela 

humanidade. Consciente ou não desse lado de si mesmo, o professor se forma no ato 
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de ver e de ser visto, de conhecer e ser conhecido, de reconhecer e ser reconhecido, 

no ato de viver e de educar-se para educar outros seres humanos. (FRANCO, 2008, 

p. 43). 

 

Para o enfrentamento desses e de outros desafios, é preciso que, em sua formação 

acadêmica, os docentes adquiram alicerces sólidos sobre as Bases Conceituais da EPT, quais 

sejam: a dualidade histórica na educação profissional, o trabalho como princípio educativo, a 

busca da rearticulação entre trabalho e educação para uma formação humana omnilateral, as 

novas exigências formativas dos trabalhadores numa perspectiva de emancipação dos sujeitos, 

a relação entre o ambiente acadêmico/escolar e o setor produtivo na busca de superação do 

capitalismo dependente brasileiro, o ensino médio integrado como travessia para a politecnia, 

a Educação de Jovens e Adultos e sua articulação com a Educação Profissional e Tecnológica. 

 

2.5.1 Historicidade da Dualidade Estrutural na Educação Profissional e Tecnológica  

 

Historicamente, a educação brasileira funciona para atender ao modelo de 

desenvolvimento econômico do país, desde a Colônia quando se explorava e expropriava a 

matéria prima destinada à coroa portuguesa, passando pelo Império e início da Primeira 

República.  

Nos primeiros séculos, como as atividades econômicas voltadas para a lavoura e 

atividade mineradora não exigiam pessoal qualificado, não havia grandes preocupações com a 

educação das classes trabalhadoras. Em 1809, o Príncipe Regente, D. João VI criou o Colégio 

das Fábricas, que visava impedir a dispersão da mão-de-obra vinda de Portugal e promover o 

surgimento de manufaturas no Brasil, após longa proibição. A criação desse colégio originou a 

Educação Profissional no país.  

Ao se discorrer sobre a dualidade histórica na educação profissional faz-se necessário 

registrar que, fazendo-se uma breve retrospectiva histórica sobre a Educação Profissional no 

Brasil, percebe-se que, na sua origem, apresenta característica assistencialista, pois ainda no 

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

instrumentalizando-os para atuar nas indústrias. Portanto, além do caráter assistencialista, a 

Educação Profissional destinava-se a atender ao modelo de desenvolvimento econômico do 

país, em seu processo de modernização e industrialização.  

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 à 
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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. Isso representa uma concepção 

dual da Educação Profissional no Brasil.  

 

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, 2011, p.28). 

 

 

Esse dualismo das classes sociais, característico das sociedades capitalistas, está 

enraizado na sociedade brasileira em séculos de escravismo e de discriminação do trabalho 

manual. Ele constitui a estrutura da educação e foi reforçado 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.  

No período de redemocratização do País pós Estado Novo iniciaram-se os debates que 

antecederam a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB n° 4.024/61. 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. A LDB concedia a 

equivalência entre os cursos de mesmo nível, acabando formalmente com a dualidade no 

ensino. No entanto, também concedia a liberdade de atuação das escolas privadas, provocando 

a continuidade da dualidade explícita nos currículos das escolas destinadas à elite, 

privilegiando o ensino propedêutico que permitia o acesso à educação superior. Os cursos 

profissionalizantes tinham em seus currículos os conteúdos propedêuticos reduzidos para 

assegurar a imediata formação para o mundo do trabalho. 

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, pois o governo defendia uma nova fase de industrialização conhecida como o 

“Milagre Brasileiro” que demandava por técnicos de nível médio, qualificados. Portanto, essa 
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Lei aparentemente eliminava 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 necessitavam de 

equipamentos e laboratórios. Por outro lado, a rede privada descartou a reforma, pois sua 

implantação exigia altos custos. Isso provocou a movimentação dos filhos da classe média das 

escolas públicas para as particulares em busca de uma formação que lhes permitisse o acesso 

aos cursos superiores.  

A implantação da Lei 5692/71 fracassou, pois, a falta de recursos impossibilitou as 

mudanças pedagógicas, a infraestrutura, a qualificação de professores, que a nova lei exigia. 

Isso gerou a desorganização do Ensino Médio, o comprometimento da formação dos jovens 

pelo empobrecimento da cultura geral. A profissionalização efetiva só obteve êxito nas escolas 

técnicas federais e nos sistemas de formação, como o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial - SENAI e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.  Em 

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

corrobora com a dualidade entre educação básica e educação profissional, entre a educação 

pública e a particular. 

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

democratização da educação com o projeto da nova 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. Segundo Ciavatta, nele se buscava 

assegurar uma formação básica que superasse a dualidade entre cultura geral e cultura técnica, 

significando a reversão do dualismo educacional através da subordinação no trabalho e na 

educação.  

Entretanto, a Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996 – LDB, 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.”. Após a vigência dessa lei, em abril de 1997 o presidente da república 

assinou o Decreto 2.208, de 17 de abril de 1997 que dissociou o ensino médio da educação 

profissional, frustrando a possibilidade de superação da dualidade entre cultura geral e cultura 

técnica. 

A partir de 2002, reiniciou-se o debate sobre a dissociação entre o ensino médio e a 
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educação profissional suscitada pelo Decreto 2.208/97, defendendo-se a educação politécnica, 

ou seja, educação unitária e universal, objetivando superar a divisão entre trabalho manual e 

intelectual, cultura geral e técnica. Mas, a desigualdade socioeconômica compeliu os filhos da 

classe operária a inserir-se no mercado de trabalho antes dos 18 anos, fato que dificultou a 

implementação da educação politécnica. Conforme Moura (2008), estudos recentes apontam 

que “uma solução transitória e viável é um tipo de ensino médio que garanta a integralidade 

da educação básica e, também, objetivos de formação profissional numa perspectiva da 

integração dessas dimensões”. 

Nessa perspectiva, em 23 de julho de 2004 foi publicado o Decreto 5.154, que 

manteve os cursos técnicos concomitantes e subsequentes determinados pelo Decreto 

2.208/97 e oportunizou a integração do ensino médio aos cursos técnicos. Essa concepção de 

ensino médio preconiza 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. 

 Entretanto, conforme Moura (2007), grande parte das escolas particulares preocupa-se 

com a aprovação dos estudantes para os cursos superiores das universidades públicas, 

aderindo a uma visão equivocada de educação, que substitui a formação integral do educando 

por um aspecto específico. De outro lado, embora existam escolas públicas de excelente 

qualidade, essa não é a regra geral. Assim, em grande parte delas, onde estudam os filhos da 

classe trabalhadora, tenta-se reproduzir o academicismo das escolas privadas, mas não se 

consegue, pois faltam condições materiais concretas. Portanto, a formação nem contribui 

efetivamente para o ingresso digno no mundo de trabalho, nem é muito significativa quanto 

ao prosseguimento dos estudos no nível superior. Pode-se concluir que, a dualidade na 

educação persiste em continuar até os dias atuais. 

 

2.5.2 Trabalho como Princípio Educativo  

 

Para Saviani (2007), trabalho e educação são atividades inerentes ao ser humano. 

Significa que, somente os seres humanos trabalham e educam.  No processo de produção da 

sua própria existência, os homens precisam adaptar a natureza às suas necessidades, num 

processo de criação e transformação, o homem precisa aprender a ser homem, sendo, 

portanto, um processo educativo. 

Nessa mesma compreensão, Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), afirmam: 
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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; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p.2. Grifo dos autores). 

 

O trabalho como princípio educativo, deve ser compreendido em dois sentidos: o 

ontológico e o histórico, pois se refere à práxis humana, e, ao mesmo tempo, à compreensão 

do processo histórico de produção do conhecimento desenvolvido socialmente. Nesse sentido, 

o trabalho não se resume em aprender fazendo, mas se expande à finalidade da ação educativa 

que permite aos indivíduos a percepção de que eles são elementos ativos na sua própria 

formação, através do trabalho. Sobre o sentido ontológico do trabalho, os mesmos autores 

continuam: 

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
1
.   

 

Nesse sentido, o trabalho é o responsável por impulsionar o homem para a 

transformação da natureza, para a construção de sua própria história. Na sociedade 

contemporânea, trabalho e ciência formam uma unidade por meio do processo produtivo, 

requerendo uma nova visão sobre história e sociedade, de forma a unificar ciência, tecnologia 

e cultura. Em consequência, todos os níveis da educação contam com um novo princípio 

educativo, tomando o trabalho como atividade teórico/prática, síntese entre ciência, técnica e 

humanismo histórico.  

De acordo com Kuenzer (1989), é 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 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 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 

                                            
1
 Ibidem. p.4 
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conhecimento científico e consciência de seus direitos e deveres para dominar a 

natureza e transformar as relações sociais. (KUENZER, 1989, p.23). 

 

Os projetos político-pedagógicos precisam integrar instrução e trabalho, 

contrariamente à concepção pedagógica da sociedade capitalista que fragmenta a mão de obra 

produtiva, fornecendo uma educação aligeirada e alienante. O trabalho é o princípio educativo 

que permite compreender a relação indissociável entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura. 

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. Kuenzer (2007) afirma que, os programas de educação profissional, devem 

propiciar condições concretas para a implementação de metodologias que garantam o 

desenvolvimento das competências complexas, características do trabalho intelectual. 

 

Em particular as que assegurem o exercício da crítica, da criação, da participação 

política ou acesso aos conhecimentos necessários para enfrentar os desafios de uma 

sociedade cada vez mais excludente, para o que o domínio de conhecimentos 

científicos, tecnológicos e sócio históricos, com vistas à formação de um 

profissional com autonomia intelectual e ética, são fundamentais. (KUENZER, 

2007, p. 504). 

 

Entretanto, o conhecimento científico tecnológico, integrado à cultura e ao trabalho, 

tem caráter mais elitizado, apesar de suas especificidades táticas para a competitividade por 

meio da inovação, fato que determina a necessidade de ser disponibilizado à classe 

trabalhadora, para atender às necessidades de produção da sociedade capitalista. Diante disso, 

a classe trabalhadora reivindica o acesso a um saber que lhe permita, ao mesmo tempo, 

participar ativamente do processo político e do sistema produtivo, enquanto compreende as 

relações sociais que determinam seu modo de vida, sua concepção de mundo e sua 

consciência.  

Para tanto, necessita-se de um modelo de escola com estrutura única, pois, não mais se 

separa a escola da cultura e a escola do trabalho; o conteúdo deverá contemplar a relação 

entre conhecimento, produção e relações sociais; quanto à 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; sua gestão deverá ser 

democrática, superando um projeto de sociedade que oferece respostas às necessidades 

coletivas; sua estrutura física deverá contar com equipamentos e espaços pedagógicos que 

possibilitem a apropriação do saber científico e tecnológico e, fundamentalmente, seus 

docentes deverão apropriar-se dos conhecimentos necessários a uma atuação profissional que 
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possibilite aos educandos uma formação humana omnilateral. 

 

2.5.3 Formação Humana Omnilateral 

 

A formação humana omnilateral, defendida pelos clássicos do marxismo, objetiva o 

homem completo pelo trabalho produtivo e pela vida em sociedade. No entanto, a forma 

desigual em que a cultura e os conhecimentos adquiridos pela humanidade são distribuídos, 

onde há uma classe que os desfruta de forma privilegiada, em detrimento da classe 

trabalhadora, exposta às adversidades sociais, essa formação fica cada vez mais distante de ser 

concretizada, numa sociedade regida pelo capital. 

Ribeiro, Sobral e Jataí (2016) afirmam que a formação omnilateral defendida por 

Marx coloca o trabalho como elo de desenvolvimento humano.  

 

A formação integral defendida por Marx constitui, igualmente, o prelúdio de toda 

uma sociedade pautada na justiça, com igualdade de oportunidades, em que trabalho 

e instrução estariam definitivamente fundidos numa única chave de transformação 

social. (RIBEIRO, SOBRAL, JATAÍ, 2016, p.4) 

 

Entretanto, o sistema capitalista dividiu a sociedade entre os que trabalham e os que 

desfrutam dos resultados da atuação da classe operária. Os trabalhadores têm acesso apenas à 

formação unilateral. As atividades formativas da educação se restringem à preparação do 

homem para ingressar no mercado de trabalho, a partir do domínio de técnicas e de 

conhecimentos desconectados de sua vida, sendo, portanto, alienantes. Conforme Manacorda 

(2007),  

[...] alienação do operário no produto do seu trabalho, que é também alienação no 

próprio processo do trabalho e alienação do homem em relação ao homem e à 

natureza humana. Dessa condição histórica do trabalho alienado – no qual a 

atividade humana, rebaixada de fim a meio, de auto manifestação a uma atividade 

completamente estranha a si mesma, nega o próprio homem [...] o que em um é 

atividade alienada, é estado de alienação no outro, e uma potência desumana domina 

a ambos. Eis aí o homem unilateral, fruto da divisão do trabalho. (MANACORDA, 

2007, p.41-42). 

 

Observa-se que a uniteralidade se apresenta a partir da separação da sociedade em 

classes, pelo crescimento dos indivíduos em direções específicas, pela especialização da 

formação, pelo desenvolvimento no plano intelectual ou no plano manual, pela internalização 

de valores como a competitividade, individualismo, egoísmo, dentre outros. Na formação 

unilateral, a dinâmica da vida social é determinada pelo movimento de valorização do capital 

ao qual se submetem os indivíduos. Portanto, a formação do homem completo, omnilateral 
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configura-se um desafio para a educação e para a sociedade. 

Manacorda (2007) afirma que Marx se refere ao progresso da tecnologia enquanto 

aplicação das ciências à produção e que ela enfatiza, com sua unidade de teoria e prática, o 

aspecto de omniteralidade da formação humana, não mais limitada apenas ao caráter manual 

ou apenas ao caráter intelectual da atividade produtiva. E, respaldado pelo pensamento de 

Marx, Manacorda (2007) declara que frente à realidade da alienação humana, na qual todo 

homem está alienado de sua própria natureza, está o imperativo da omniteralidade, em que há     

“um desenvolvimento total, completo, multilateral, em todos os sentidos, das faculdades e das 

forças produtivas, das necessidades e da capacidade da sua satisfação.” (MANACORDA, 

2007, p.87).  Portanto, a omniteralidade conduz o homem a uma completude de capacidades 

produtivas e, ao mesmo tempo, de acesso aos bens espirituais e materiais, dos quais era 

tolhido em consequência da divisão do trabalho. 

Na sociedade contemporânea a educação escolar abarca diversos aspectos que 

fortalecem a dualidade entre formação unilateral e omnilateral, pela contradição entre a 

formação humana para a vida e para o trabalho. Conforme Ciavatta (2005), as pretensões 

socialistas de omniteralidade, enfocam a formação do homem na sua integralidade física, 

mental, cultural, política, científica, tecnológica. Por esse viés, recomenda-se a agregação do 

ser humano no que se refere à divisão social do trabalho, entre a ação de planejar e realizar. 

Dessa forma, será evitada a redução do preparo para o trabalho ao seu aspecto operacional, 

sem os conhecimentos que estão na origem científico-tecnológica e no seu empoderamento 

histórico e social.  

Como formação humana, o que se busca é garantir ao adolescente, ao jovem e ao 

adulto trabalhador o direito a uma formação completa para a leitura do mundo e para 

a atuação como cidadão pertencente a um país, integrado dignamente à sua 

sociedade política. (CIAVATTA 2005, p. 2). 
 

Logo, a formação omnilateral objetiva a integração entre a educação, trabalho produtivo e 

a vida em sociedade. 

 

2.5.4 Politecnia 

 

Politecnia ou instrução politécnica aparece nos pressupostos de Marx como parte da 

formação integral ou omnilateral. Saviani considera que “na abordagem marxista o conceito 

de politecnia implica a união entre escola e trabalho ou, mais especificamente, entre instrução 

intelectual e trabalho produtivo.” (SAVIANI, 2007, p.162). Por outro lado, Moura, Lima Filho 
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e Silva (2015) afirmam que Marx associa educação politécnica à concepção do indivíduo 

integralmente desenvolvido. Continuam defendendo que é pela formação politécnica que se 

dá a formação intelectual, física e tecnológica.  

A formação intelectual e tecnológica deve abarcar as ciências, pois os conhecimentos 

científicos e tecnológicos alicerçam e explicam o trabalho produtivo permitindo à classe 

operária uma formação integral. Já a formação física deve compensar os efeitos nocivos do 

trabalho, à saúde. Dessa maneira, a educação do corpo, bem como a intelectual e a 

tecnológica são indissociáveis. Nesse sentido, a politecnia pretende suplantar o academicismo 

e a profissionalização unilateral, através da educação tecnológica, corporal e intelectual. Visa 

à aquisição dos princípios científicos gerais do processo produtivo, integrando trabalho 

intelectual e instrumental, formação geral e formação profissional.  

O ensino politécnico compreende o domínio dos conhecimentos científicos que 

caracterizam o processo produtivo, na sociedade contemporânea. Frigotto (2009) faz 

referência a esse ensino como politécnico ou tecnológico e considera que esse tipo de 

educação necessita desenvolver uma formação científica, técnica e política cujo conteúdo, 

método e forma se coloquem contra a subordinação às relações sociais e educativas 

capitalistas.  

Rodrigues (1998), ao abordar o conceito de politecnia na educação, considera que, no 

Brasil, a teorização sobre a educação politécnica acontece a partir da convergência de 

aspectos agrupados em três eixos fundamentais: dimensão infraestrutural, utópica e 

pedagógica. A dimensão infraestrutural trata de “aspectos relacionados ao mundo do trabalho, 

especificamente aos processos de trabalho sob a organização capitalista de produção, e 

consequentemente à questão da qualificação profissional”. (RODRIGUES, 1998, p. 55). A 

dimensão utópica expõe a intensa relação entre a politecnia como uma concepção de 

formação humana e um projeto mais amplo de sociedade. “Na verdade, esse projeto utópico-

revolucionário de uma nova sociedade que tem a possibilidade de justificar e proporcionar 

uma unidade à concepção politécnica de educação”. (RODRIGUES, 1998, p. 72). A dimensão 

pedagógica da concepção de educação politécnica revela aspectos que colaboram na 

“mediação da perspectiva mais ampla de politecnia – perpassando toda a sociedade e, em 

particular, o mundo do trabalho – e a práxis escolar”. (RODRIGUES, 1998, p. 83). 

 

As três dimensões da concepção de educação politécnica só fazem sentido, [...] se 

entendidas enquanto partes inseparáveis dessa mesma concepção. Elas só podem ser 

compreendidas em suas inter-relações, na sua interdependência, em sua simbiose 

conceptual. (RODRIGUES, 1998, p.102). 
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Portanto, embora a politecnia traga em si uma proposta de (re)organizar a instituição 

escolar, vai além da visão de ser mais um modelo de escola.  “O desafio, portanto, da 

concepção politécnica de educação é construir-se enquanto um método de formação humana.” 

(RODRIGUES, 1998, p. 103). 

Segundo Saviani (2007), politecnia significa “especialização como domínio dos 

fundamentos científicos das diferentes técnicas utilizadas na produção moderna” (SAVIANI, 

2007, p. 161). Argumenta que à educação superior articula-se a responsabilidade de organizar 

a cultura superior objetivando permitir a toda a população a disseminação e discussão dos 

grandes problemas que afetam o homem contemporâneo. Portanto, está caracterizada a 

necessidade de integração entre o mundo acadêmico e a sociedade. 

Uma das principais características da educação politécnica é desligar-se da lógica 

estruturante dos sistemas duais de ensino, ou seja, instrução profissional para os trabalhadores 

e ensino científico para as classes dominantes. “O que a ideia de politecnia tenta introduzir é a 

compreensão desse fenômeno, a captação da contradição que marca a sociedade capitalista.” 

(SAVIANI, 1989, p.15 apud Rodrigues, 1998, p.86). Por conseguinte, Saviani considera 

imprescindível que a escola politécnica seja uma escola única.  

 

2.5.5 Escola Unitária 

 

Dentre as ideias do filósofo marxista e político Antonio Gramsci, destaca-se a defesa 

de uma escola única, mantida pelo Estado, que garantisse uma educação semelhante à 

oferecida pelas escolas das elites, por ele denominada Escola Unitária. Intelectual italiano, 

Gramsci viveu de 1891 a 1937, e, à sua época, criticava o modelo de educação vigente, por 

refletir um modelo de sociedade em decadência.  Segundo Dore (2006), para melhor entender 

as ideias e a cultura, ele investigava duas dimensões de organização da cultura: a didática e a 

organizativa. A didática refere-se aos métodos de organização do pensamento, evidenciando-

se o papel educativo da escola, para oferecer aos filhos da classe trabalhadora condições para 

superar as dificuldades em aprender a pensar. Ao investigar a dimensão organizativa, Gramsci 

propôs a criação de um centro unitário de cultura, para o qual cogitou duas linhas de ação: 

uma concepção geral de vida e um programa escolar. 

A concepção geral de vida foi referenciada pelo marxismo. Já o programa escolar 

relaciona-se a um princípio educativo e pedagógico insólito, que ofereça uma atividade 
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destinada ao campo técnico específico para os professores, desde o ensino elementar até aos 

docentes das universidades. É desenvolvendo o princípio educativo que Gramsci formula a 

noção de escola unitária. Esse princípio não está relacionado apenas à escola como instituição, 

mas à luta pela igualdade social, superando as divisões de classe, expressa na separação entre 

trabalho industrial e trabalho intelectual e dividem a sociedade entre governantes e 

governados.  

A escola unitária [...] tem como ponto de partida as relações sociais dentro do 

capitalismo, já que Gramsci não fala em destruir o capitalismo primeiro e somente 

depois disso cuidar da educação dos trabalhadores. Ele não tem uma visão 

dicotômica da relação entre Estado e sociedade. A escola unitária está no horizonte 

de um processo de construção que, por ser dialético, é simultaneamente de 

destruição. (DORE, 2006,  p.340). 

 

Ainda com base no pensamento de Dore (2006), trata-se, de acordo com os conceitos 

de Gramsci, de uma transformação, em que há a assimilação do novo para “subjugá-lo ao 

velho”. Defende-se, portanto, uma escola única, de cultura geral, humanista, formativa, que 

proporcione o crescimento das competências para trabalhar manualmente, e, ao mesmo 

tempo, o desenvolvimento das capacidades de trabalho intelectual. Uma escola comum a 

todos, ou seja, uma mesma escola para todos os indivíduos, em contraposição à ruptura entre 

o ensino técnico destinado às classes subalternas e o ensino humanista, intelectual destinado 

às classes dominantes. 

Segundo Gramsci, a organização da Escola Unitária, bem como a garantia da oferta 

dessa educação para toda a população compete ao Estado, que deve assumir as despesas 

educacionais, tirando da família essa incumbência. 

 

Um ponto importante, no estudo da organização prática da escola unitária, é o que 

diz respeito ao currículo escolar em seus vários níveis, de acordo com a idade e com 

o desenvolvimento intelectual-moral dos alunos e com os fins que a própria escola 

pretende alcançar. A escola unitária ou de formação humanista (entendido este 

termo, “humanismo”, em sentido amplo e não apenas em sentido tradicional) ou de 

cultura geral, deveria assumir a tarefa de inserir os jovens na atividade social, depois 

de tê-los levado a um certo grau de maturidade e capacidade para a criação 

intelectual e prática e a uma certa autonomia na orientação e iniciativa. A escola 

unitária requer que o Estado possa assumir as despesas que hoje estão a cargo 

da família no que toca à manutenção dos escolares, isto é, requer que seja 

completamente transformado o orçamento do ministério da educação nacional, 

ampliando-o enormemente e tornando-o mais complexo: a inteira função de 

educação e formação das novas gerações deixa de ser privada e torna-se 

pública, pois somente assim ela pode abarcar todas as gerações, sem divisões de 

grupos ou castas (GRAMSCI, 2004, p. 36 apud SOBRAL, MORAES e JIMENEZ, 

2010, p. 90. Grifo nosso). 

 

Percebe-se, também, que a escola unitária assume a função de ingressar os cidadãos 

nas atividades do trabalho, sem limitar-se à formação exclusiva para tal, seu princípio 
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educativo fundamental é o trabalho industrial moderno enquanto busca da liberdade de todos 

os homens, já que nessa escola prevalece a formação humanista, sem interesses econômicos. 

Segundo Nosella (2015), Gramsci expandia a palavra “trabalho” ao “sentido de que “estudar” 

também é trabalho muscular nervoso.” (NOSELLA, 2015, p. 196. Grifo do autor).  

Para Gramsci, a implantação da escola unitária representaria o começo de novas 

relações não apenas na escola, mas em toda a vida social, pois os fundamentos unitários 

poderiam se refletir em todas as entidades culturais, transformando-as e oferecendo-lhes um 

novo conteúdo, no contexto das relações entre a vida e a cultura, entre o trabalho intelectual e 

o trabalho industrial.  

Essa escola corresponderia ao período, hoje representado no Brasil, pela educação 

básica, especificamente pelo ensino fundamental e médio. A sua organização abrangeria tanto 

o método de ensino como a estruturação dos diversos graus da trajetória escolar. A escola 

elementar, equivalente nos dias atuais ao fundamental menor, teria duração de três a quatro 

anos, onde os alunos receberiam as instruções instrumentais, como ler, escrever, resolver 

operações matemáticas, geografia, história e, ao lado dessas instruções, deveriam ter acesso, 

especialmente, aos direitos e deveres, ou seja, os primeiros conhecimentos relativos ao Estado 

e à sociedade, fundamentais a uma nova concepção de mundo. Os demais níveis do curso 

deveriam perdurar por, no máximo, seis anos, quando se completavam todos os graus da 

escola unitária.  

A compreensão sobre os estudos de Gramsci na área educacional, no Brasil, nas 

décadas de 1980 e 1990, era de que escola unitária e politecnia representavam o mesmo 

pensamento. Conforme Dore (2006), essa interpretação foi provocada pela leitura feita pelo 

historiador Italiano Mario Manacorda, ao visitar o Brasil nos anos de 1980, quando se discutia 

a construção da nova Constituição Brasileira, aprovada em 1988, iniciando-se também o 

debate sobre a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (Lei nº 9.394/1997). Para a 

elaboração do texto dedicado à educação na nova Constituição, e para a nova LDB, discutiu-

se muito a questão da educação politécnica, da escola unitária e do trabalho como princípio 

educativo.  

Apesar da persistência da dualidade histórica na educação brasileira, acredita-se na 

possibilidade de conquistas rumo a uma educação de caráter unitário, conforme o pensamento 

de Gramsci, que vise especialmente o atendimento às classes populares, no sentido de 

oferecer-lhes uma formação humana e omnilateral, tornando-as capazes de enxergar as 

contradições sociais e de mobilizar-se para a promoção das mudanças sociais essenciais à 

sociedade brasileira. Nesse sentido, necessita-se também, de uma concepção de ensino médio 
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que garanta a formação de cidadãos aptos a entender 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. 

 

2.5.6 Ensino Médio Integrado 

 

 Ao se tratar, neste trabalho, da dualidade histórica na educação profissional, constata-

se que sua história é simultânea aos acontecimentos da luta de classes no mundo capitalista. 

Ramos (2008) afirma que “a marca da dualidade educacional do Brasil é, na verdade, a marca 

da educação moderna nas sociedades ocidentais sob o modo de produção capitalista”. 

(RAMOS, 2008, p.2). Para superá-la, necessita-se de ações contra hegemônicas em busca de 

uma educação unitária, ou seja, educação como direito de todos, com qualidade, para 

proporcionar o acesso aos conhecimentos, à cultura, de forma a conciliar tais conhecimentos 

com o trabalho, com os meios de preservação da vida e com a produção da riqueza social. 

Essa educação garantirá ao cidadão a possibilidade de realizar suas escolhas e de traçar seus 

próprios caminhos. 

 Ramos (2008) apresenta dois pilares “conceptuais” de uma educação integrada para 

jovens e adultos: “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”. (RAMOS, 

2008, p 2-3.). Entendendo-se por educação politécnica aquela que oferece a possibilidade de 

percepção dos fundamentos científico-tecnológicos e históricos da produção contemporânea, 

permitindo ao educando percorrer diversificados caminhos. 

 Ao se discorrer sobre a integração entre o ensino médio e a educação profissional, 

recomenda-se o estudo do conceito de integração em três sentidos que se complementam: a 

formação omnilateral, a indissociabilidade entre educação profissional e educação básica e a 

integração de conhecimentos gerais e específicos como totalidade. 

 A formação omnilateral expressa a formação humana baseada na integração de todas 

as dimensões da vida, sem considerar se a formação é geral ou profissionalizante, podendo 

orientar tanto a educação básica, quanto a superior. Para Ramos (2008), o conceito de 

integração, nesse sentido, implica na associação das dimensões fundamentais da vida, que 

estruturam a prática social, ou seja, o trabalho, a ciência e a cultura. Compreender a 
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indissociabilidade entre trabalho, ciência e cultura resulta na concepção do trabalho como 

princípio educativo, primeiro fundamento da educação como prática social, para um projeto 

unitário de ensino médio. Quanto à ciência e a cultura, pode-se dizer que a produção científica 

constitui-se num contexto adequado para a formação no ensino médio integrado e unitário, 

através de projetos e processos pedagógicos que incentivem a iniciação científica e a 

produção cultural. 

[...] entendemos a necessidade de o ensino médio ter uma base unitária sobre a qual 

podem se assentar possibilidades diversas de formações específicas: no trabalho, 

como formação profissional; na ciência, como iniciação científica; na cultura, como 

ampliação da formação cultural. Assim, nossa proposta é de que, respeitadas as 

normas do sistema de ensino, as instituições pudessem acrescentar ao mínimo 

exigido para o ensino médio, uma carga horária destinada à formação específica para 

o exercício de profissões técnicas, ou para a iniciação científica, ou para a ampliação 

da formação cultural. (RAMOS, 2008, p.10). 

 

  O desenvolvimento dessas atividades específicas atenderia às necessidades e 

características sociais, culturais, econômicas e intelectuais dos estudantes. Esses componentes 

seriam produzidos de forma integrada aos diferentes conhecimentos, tendo o trabalho como 

princípio educativo o integrador das três dimensões especificadas anteriormente. Para isso, os 

sistemas e instituições de ensino devem desenvolver práticas curriculares e pedagógicas que 

propiciem a formação plena dos educandos. 

 A indissociabilidade entre educação profissional e educação básica significa 

possibilitar aos educandos uma formação que lhes garanta, ao mesmo tempo, o direito à 

educação básica e à formação para o exercício profissional. Nessa perspectiva, a oferta do 

ensino médio integrado com a educação profissional acarreta a imposição de integrar 

conhecimentos gerais e específicos, construir o conhecimento pela mediação do trabalho, da 

ciência e da cultura, bem como, formar trabalhadores emancipados, aptos a ocupar a posição 

de líderes, de dirigentes. Assim, a formação profissional deve ser mediada pelo conhecimento. 

 E, por último, o sentido da integração de conhecimentos gerais e específicos como 

totalidade, aponta para a necessidade de se evitar a separação entre o geral e o específico. Há 

uma tendência em se classificar as disciplinas em de formação geral ou propedêuticas e de 

formação específica ou profissionalizantes.  Todavia, na prática, essa separação não deve 

existir, pois, um conhecimento específico só fará sentido se forem levados em conta o escopo 

e o contexto produtivo em que se aplicam. Além disso, se as disciplinas profissionalizantes 

forem trabalhadas sem uma correlação com as teorias gerais do campo científico, a sua 

utilização em contextos diferentes daquele em que foram estudadas, ficará comprometida, fato 

que prejudicará a formação profissional do cidadão.  Por outro lado, podemos afirmar que um 

conhecimento de formação geral só fará sentido se, em sua origem, se reconhece sua 
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capacidade de produzir.  

Logo, a integração impõe que haja uma relação entre conhecimentos gerais e 

específicos, no percurso da formação do não só dos jovens, mas dos adultos também, já que 

deverá haver uma articulação entre a educação de jovens e adultos com a EPT. Para tanto, 

deve-se integrar os currículos do ensino médio aos da educação profissional, proporcionando 

ao educando a compreensão dos princípios científico-tecnológicos e históricos da produção 

moderna. Nessa perspectiva, o Decreto nº. 5.154/04, que além de manter as ofertas dos cursos 

técnicos concomitantes e subsequentes trazidas pelo Decreto nº 2.208/97, possibilitou a 

integração do ensino médio aos cursos técnicos, contendo os princípios da construção da 

educação tecnológica. Referindo-se ao ensino médio e técnico integrado, Grabowski (2006) 

afirma:  

Uma política educacional e um projeto de desenvolvimento nacional necessitam 

articular-se e definir a identidade tanto da educação básica como da qualificação e 

formação profissional, na perspectiva global, soberana, humana, enquanto direito 

público e subjetivo, portanto, de responsabilidade política e dever do Estado, porém, 

sempre em conjunto com a sociedade, principalmente com a participação da classe 

que vive do trabalho. (GRABOWSKI, 2006, p.9). 

 

Portanto, a proposta do Decreto n. 5.154/04 sobre a integração do ensino médio e do 

curso técnico de nível médio, deveria articular a integração entre o trabalho como princípio 

educativo, a ciência como criação e recriação da natureza, a cultura compondo toda a 

produção e relação dos seres humanos com seu meio. Logo, o ensino integrado acarreta num 

conjunto de práticas educativas que promovam a formação integral do sujeito trabalhador. 

Não se trata de misturar os componentes curriculares do ensino médio e técnico, mas de 

reconstruir, a partir da realidade social, um currículo que garanta a efetiva formação integral e 

omnilateral do educando, articulando formação geral e profissional, formação técnica e 

política, formação ética e compromisso social. 

Pensando em acrescer o financiamento para a melhoria da qualidade do ensino médio 

integrado, bem como na ampliação de sua oferta nos sistemas de ensino estaduais, o governo 

federal, em 12 de dezembro de 2007, assinou o Decreto 6.302, criando o Programa Brasil 

Profissionalizado:  

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Ministério da Educação, o Programa Brasil 

Profissionalizado, com vistas a estimular o ensino médio integrado à educação 

profissional, enfatizando a educação científica e humanística, por meio da 

articulação entre formação geral e educação profissional no contexto dos arranjos 

produtivos e das vocações locais e regionais. (BRASIL, 2007). 

 

Esse Programa tem como objetivo o incentivo financeiro ao ensino médio integrado à 

educação profissional, destacando a educação científica e humanística, através da inter-
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relação entre formação geral e educação profissional, baseando-se na realidade concreta nos 

contextos sociais, culturais, econômicos, oferecendo assistência financeira para a melhoria e 

modernização das instalações; adequação dos espaços físicos; construção de laboratórios de 

ciências naturais, matemática, informática, bem como, aqueles recomendados pelo Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos da SETEC; aquisição de acervo bibliográfico; material de 

consumo e formação de docentes, gestores e pessoal técnico-administrativo. Além disso, há 

necessidade de uma ação política concreta para especificar às instituições e sistemas de 

ensino, os princípios e diretrizes do ensino médio integrado à educação profissional.  

Para tanto, foi construído um “Documento Base da Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio Integrada ao Ensino Médio” com os pressupostos para materializar a oferta 

desses cursos, suas concepções e princípios e alguns fundamentos para a construção de um 

projeto político-pedagógico integrado. Esse documento foi escrito por Dante Henrique Moura, 

Sandra Regina de Oliveira Garcia, Marise Nogueira Ramos, autor e autoras que versam sobre 

as Bases Conceituais da EPT. As concepções e princípios apresentados no Documento Base 

enfocam 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; a relação parte-totalidade na 

proposta curricular. 

Sobre a construção de um projeto político-pedagógico integrado, o Documento Base 

orienta que o primeiro fundamento é que essa construção seja coletiva. O projeto político-

pedagógico representa a expressão viva de “concepções, princípios, finalidades, objetivos e 

normas que unificam a comunidade escolar” (BRASIL, 2007, p. 51). Para isso, todo o corpo 

acadêmico, pedagógico e administrativo deve participar da concepção desse projeto e do seu 

desenvolvimento, pois todos devem se identificar nele e sentirem-se representados por ele. 

 

Quando o projeto político-pedagógico é construído de forma coletiva, participativa e 

democrática, mesmo havendo discordâncias de alguém em relação a algo apregoado 

pelo projeto, o fato de a decisão ser fruto de debates abertos, extensos, francos e 

aprofundados, fará com que todos reconheçam que as decisões expressam a vontade 

coletiva e não o poder de pessoas ou segmentos específicos. Vontade coletiva não é 

o mesmo que vontade da maioria, posto que não é a quantidade de pessoas que 

defendem ou aprovam uma ideia que determina as escolhas, mas sim a compreensão 

coletiva de que, nas condições dadas, determinadas decisões dão mais unidade ao 

grupo social que outras. (BRASIL, 2007, p. 53). 

 

Consequentemente, para que as propostas sejam válidas é preciso que prevaleça a 

vontade coletiva, sendo priorizadas aquelas que poderão direcionar o trabalho participativo 

organizado, norteado pela coesão entre teoria e prática. Verifica-se, portanto, que é preciso 

que a comunidade escolar se convença da pertinência da implantação do ensino médio 
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integrado à educação profissional e se mobilize para isso. 

Diante dos desafios a serem enfrentados para a oferta de uma educação para jovens e 

adultos que integre o ensino médio e o profissional, segue-se a necessidade de garantir que os 

conceitos que fundamentam a EPT estejam presentes na construção dos projetos pedagógicos, 

na ação docente e na formação omnilateral do cidadão, capacitando-o para o desempenho de 

suas atividades, como sujeito de direitos e deveres numa sociedade em constante 

transformação. 

 

 

3  METODOLOGIA 

A necessidade de uma investigação sobre a inserção das Bases Conceituais da EPT nos 

cursos de Licenciatura em Matemática do IFBA levou-nos à adoção do método qualitativo, 

uma vez que, conforme Bicudo (2004, p. 104), o método qualitativo “engloba a ideia do 

subjetivo, passível de expor sensações e opiniões. [...] também engloba noções a respeito de 

percepções de diferenças e semelhanças de aspectos comparáveis de experiências”; uma 

pesquisa exploratória, no sentido de investigar como se dá a formação dos docentes 

licenciados no Instituto Federal da Bahia, como profissionais que poderão atuar tanto na 

educação básica, quanto na profissional; de cunho descritivo em relação à estrutura do cenário 

em que se dá a formação docente, na perspectiva dos conhecimentos relativos às Bases 

Conceituais da EPT. 

Para direcionar a pesquisa, foram considerados três elementos essenciais: os PPCs dos 

Cursos de Licenciatura em Matemática do IFBA, a legislação que estabelece a concepção das 

licenciaturas nos Institutos Federais – IFs, o olhar dos docentes que atuam na formação de 

licenciados pelo IFBA, bem como dos estudantes desses cursos. 

A escolha dos cursos de Licenciatura em Matemática justifica-se pelo fato de termos 

atuado desde a pesquisa de demanda para definição das licenciaturas a serem oferecidas pelo 

IFBA – Campus Barreiras, passando pela concepção do curso, elaboração do PPC, até às 

atividades de coordenação e docência. Esse cenário, a formação dos egressos do curso e os 

estudos sobre as bases conceituais da EPT nos instigaram a desenvolver este estudo.  

A pesquisa, após aprovação pelo Conselho de Ética em Pesquisa – CEP, sob 

Certificado de apresentação para apreciação ética - CAAE Nº 09925119.4.0000.5031, 

aconteceu no final de mês de junho até meados do mês de julho de 2019, quando se realizou a 

entrevista semiestruturada. Dada a importância do olhar docente sobre as Bases Conceituais 
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da Educação Profissional e Tecnológica na formação de professores, entrevistamos 

profissionais dos Campi que ofertam o Curso de Licenciatura em Matemática e que ministram 

ou ministraram as disciplinas elencadas abaixo, por serem, em potencial, aquelas que 

poderiam abordar as Bases Conceituais da EPT: 

 Campus Barreiras – Estrutura e Funcionamento do Ensino; Sociologia da 

Educação; Filosofia da Educação; 

 Campi Camaçari e Salvador – Ciência, Tecnologia e Sociedade; Sociologia da 

Educação I; Educação e Trabalho (optativa); 

 Campus Eunápolis – Fundamentos da Ação Pedagógica; Sociologia da 

Educação; Filosofia da Educação; Educação Inclusiva; 

 Campus Valença - Filosofia da Educação.  

Para garantir o anonimato dos participantes da pesquisa e dos Campi do IFBA em que 

atuam, foram identificados por códigos (letras para os entrevistados e números para os 

Campi) e foram omitidas as disciplinas lecionadas por esses docentes. Para preservar o sigilo 

dos dados fornecidos durante a entrevista e, em respeito aos membros da pesquisa, os 

documentos serão mantidos em local seguro, para protegê-los contra o vazamento das 

informações, roubo, reprodução e/ou difusão acidental. 

Para a entrevista semiestruturada, utilizou-se um roteiro com questões abertas, como 

forma de permitir aos partícipes da pesquisa a liberdade de acrescentarem outras informações, 

que não seriam possíveis caso fosse aplicado um questionário com alternativas padronizadas. 

Realizou-se também a prática de uma oficina sobre as Bases Conceituais da Educação 

Profissional e Tecnológica para acadêmicos do Curso de Licenciatura em Matemática do 

Campus Salvador e que também atuam no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência – PIBID. Nessa oficina, antes de iniciadas as práticas sobre as Bases Conceituais da 

EPT os participantes se expressaram de forma escrita sobre um dos fundamentos que seriam 

abordados. No final, foi repetido o mesmo processo, para que se pudesse estabelecer um 

comparativo entre os conhecimentos identificados antes e após a oficina, sobre as Bases 

Conceituais da EPT, para verificar a presença (ou não) desses fundamentos nos 

conhecimentos desses alunos.  

Além disso, fez-se a análise da estrutura curricular dos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos de Licenciatura em Matemática de todos os Campi do IFBA que oferecem esses 

cursos, objetivando verificar se em suas matrizes curriculares existem abordagens acerca das 

Bases Conceituais da EPT. Analisou-se, também, a seguinte legislação: 
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 Decreto 2406 de 27/11/1997 – regulamenta a Lei 8948 de 08/12/1994, e dá 

outras providências;  

 Decreto 3462 de 17/05/2000 – dá nova redação ao art. 8º. do Decreto 2406 de 

27/11/1997; 

 Lei 11892 de 29/12/2008 – institui a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, e dá outras providências; 

 SETEC-MEC - Contribuições para o processo de construção dos Cursos de 

Licenciatura nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

Portanto, os procedimentos para a coleta de dados foram: análise de documentos, uma 

vez que, a análise documental é uma fonte pertinente de informações; entrevista 

semiestruturada, pois, segundo Manzini (2004, p.2) “esse tipo de entrevista pode fazer 

emergir informações de forma mais livre e as respostas não estão condicionadas a uma 

padronização de alternativas”. Nesse sentido, encaminhou-se, via e-mail, os tópicos da 

entrevista aos entrevistados. Em seguida, os registros foram analisados qualitativamente. Os 

tópicos que nortearam a realização da entrevista foram definidos previamente. Foi utilizado o 

protocolo para registro das informações, conforme orienta Creswel (2010). Esses 

procedimentos foram aplicados a cada objetivo específico, conforme descrito no parágrafo 

seguinte, de forma a exaurir o escopo do objetivo geral.  

Tomando como base as orientações de Creswel (2010, p.212), para os objetivos 

específicos: “identificar a concepção, de acordo com as Bases Conceituais da EPT, dos cursos 

de Licenciatura nos Institutos Federais - IFs”; e “analisar os Projetos Pedagógicos dos Cursos 

- PPCs de Licenciatura em Matemática do IFBA” foi aplicada, como procedimento para 

coleta de dados, a análise da legislação que regulamenta o funcionamento dos cursos de 

Licenciatura nos IFs, bem como a análise dos PPCs. Para o objetivo “Investigar sobre a 

formação de egressos dos Cursos de Licenciatura em Matemática do IFBA, sob a ótica dos 

docentes que lecionam ou lecionaram disciplinas que versem sobre EPT ou equivalente”, 

aplicou-se a entrevista semiestruturada. Para o alcance desse mesmo objetivo sob a ótica dos 

estudantes, realizou-se uma oficina com os alunos do curso de Licenciatura em Matemática 

do Campus Salvador e que também atuam no PIBID. Para “Comparar a legislação que 

estabelece a concepção das licenciaturas nos Institutos Federais - IFs com o perfil do egresso 

previsto nos PPCs, tendo como foco as Bases Conceituais em EPT”, usou-se a análise da 

legislação e dos PPCs. 

Assim, tornou-se possível a realização do estudo na perspectiva dos documentos, dos 
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docentes que atuam nos cursos de Licenciatura em Matemática do IFBA, através da entrevista 

semiestruturada, onde aspectos pouco comuns, que talvez na aplicação de outros 

procedimentos não fossem percebidos, surgiram durante a análise. Entretanto, evitamos a 

exploração de tópicos considerados desconfortáveis para discussão entre os profissionais 

pesquisados. Além disso, pode-se realizar o estudo também, na perspectiva dos estudantes do 

curso de Licenciatura em Matemática do IFBA – Campus Salvador.  

Importante citar a afirmativa de Creswell acerca da análise de dados da pesquisa 

qualitativa: 

Em todo o processo de pesquisa qualitativa, o pesquisador mantém um foco na 

aprendizagem do significado que os participantes dão ao problema ou questão, e não 

ao significado que os pesquisadores trazem para a pesquisa ou que os autores 

expressam na literatura. (CRESWELL, 2010, p. 209). 

 

 

Portanto, após a análise dos dados desta pesquisa não se buscou possíveis 

generalizações, mas uma apreciação das diferenças e possibilidades de diálogo entre os 

resultados registrados. 

O alcance do objetivo desta pesquisa nos levou ao desenvolvimento de um Produto 

Educacional - PE, qual seja, a proposta de oferta de uma disciplina obrigatória sobre as Bases 

Conceituais da Educação Profissional e Tecnológica, nos Cursos de Licenciatura sem 

Matemática do IFBA. Esse documento será encaminhado à Pró-Reitoria de Ensino do IFBA e 

às coordenações dos cursos investigados, na perspectiva de provocar uma reformulação nos 

PPCs desses cursos, objetivando a inclusão da disciplina em questão. 

 

 

4  ANÁLISE DOS DADOS - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Expõe-se a seguir os resultados obtidos na pesquisa, de acordo com os objetivos 

específicos traçados a fim de se atingir o escopo do objetivo geral. Com a análise da 

legislação que regulamenta o funcionamento dos cursos de Licenciatura nos IFs e a análise 

dos PPCs foi possível comparar a concepção dos cursos de Licenciatura nos Institutos 

Federais – IFs com o perfil dos egressos dos Cursos de Licenciatura em Matemática do IFBA, 

à luz das Bases Conceituais da EPT, bem como, a investigação sobre a presença dessas bases 

nas ementas dos PPCs. A entrevista semiestruturada com os docentes dos Campi que ofertam 

a Licenciatura em Matemática e a realização de uma oficina com os acadêmicos do curso de 

Licenciatura em Matemática do Campus Salvador e que também atuam no PIBID forneceram 
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informações sobre o perfil dos egressos e sobre a necessidade de inserção das Bases 

Conceituais da EPT nesses cursos.  

A seguir, serão analisados os PPCs dos cursos de Licenciatura em Matemática do 

IFBA. 

 

 

4.1 ANÁLISE DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS – PPCs DAS LICENCIATURAS 

EM MATEMÁTICA DO IFBA 

 

Conforme Silva e Lapa (2018), uma equipe de docentes especialistas em educação do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia concebeu os projetos 

pedagógicos dos cursos de Licenciatura em Matemática dessa instituição. Essa equipe 

empreendeu “um longo processo de discussão e amadurecimento de ideias acerca da 

formação docente a ser realizada pelas licenciaturas do IFBA” (IFBA, 2017) e buscou 

compreender e atender às instigações da sociedade contemporânea, no âmbito da educação 

básica e profissional na área de Matemática. 

 

Na discussão dos PPCs dos cursos de Licenciatura em Matemática do IFBA, 

observa-se que apresentam tendências à formação de professores crítico-reflexivos. 

Entretanto, não enfocam de maneira clara e direta os conceitos necessários ao 

preparo de docentes para a EPT. Nas ementas de todos os projetos não há tópicos 

referentes aos conceitos da EPT. (SILVA e LAPA, 2018, p. 8). 

 

Os PPCs dos Campi Camaçari e Salvador apresentam estrutura semelhante e, nas 

referências bibliográficas das ementas das disciplinas Ciência, Tecnologia e Sociedade, 

Sociologia da Educação I e Educação e Trabalho (optativa), destacam-se autores que versam 

sobre os fundamentos da EPT, a exemplo de Frigotto e Ciavatta; Kuenzer; Machado, Neves e 

Frigotto; Ciavatta; Ciavatta e Ramos. Esses autores tratam de alguns tópicos das bases 

conceituais da EPT, a exemplo do Trabalho como Princípio Educativo. Entretanto, não se 

pode garantir que sejam explorados esses tópicos, pois não constam nas ementas das 

disciplinas. 

Nas ementas das disciplinas Fundamentos da Ação Pedagógica, Sociologia da 

Educação Filosofia da Educação e Educação Inclusiva, do Campus Eunápolis, também 

aparecem nas referências bibliográficas, autores como Saviani e Istiván Mészáros, mas não há 

alusão às bases conceituais da EPT. 

Na bibliografia complementar da ementa da disciplina Filosofia da Educação I, do 



 

 

68 

PPC do Campus Valença, encontra-se a obra Educação para Além do Capital, de Istiván 

Mészáros, além de, 

Educação e Cidadania de Ester Buffa, que no primeiro capítulo discute a questão do 

cidadão e cidadania; Miguel Arroyo (no segundo capítulo traz o ponto de vista dos 

excluídos, da luta dessa classe pela cidadania, fala do vínculo entre educação e 

cidadania) e Paolo Nosella (que no terceiro capítulo enfatiza a questão educativa no 

século XX). (SILVA e LAPA, 2018, p. 8). 

 

Ao analisar sua bibliografia básica depara-se com autores como Paulo Freire – 

“Educação como prática da Liberdade”; Moacir Gadotti – “Concepção Dialética da Educação: 

um Estudo Introdutório”. Entretanto, como a ementa da disciplina não apresenta tópicos 

referentes aos fundamentos da EPT, não há indícios de que na exploração das obras desses 

autores esses fundamentos sejam abordados. Na ementa da disciplina Educação e Trabalho 

(optativa), localizam-se autores que abordam os fundamentos da EPT, a exemplo de Kuenzer; 

Machado, Neves e Frigotto; Ciavatta; Ciavatta e Ramos; Ricardo Antunes. Logo, poderá 

haver abordagem de temas que constituem as bases conceituais da EPT, caso a disciplina seja 

oferecida, já que se trata de uma disciplina optativa.  

A tabela 04 apresenta uma síntese da discussão das ementas dos cursos de Licenciatura 

em Matemática, oferecidos nos Campi Barreiras, Camaçari, Eunápolis, Salvador e Valença, 

do IFBA: 

TABELA 04: DISCUSSÃO DAS EMENTAS 

DISCIPLINAS CAMPUS EMENTA/BASES CONCEITUAIS DA EPT 
Fundamentos da Ação  

Pedagógica  

Barreiras e Eunápolis Não aparecem tópicos das bases conceituais da EPT. 

 

Filosofia da Educação 

Barreiras, Camaçari, 

Eunápolis, Salvador, Valença 
 Consta em sua ementa o tema Democracia e Educação, 

mas não há referência à EPT. 

 Há possibilidade de que apareçam alguns conceitos da 

EPT, porém, não há referência explícita (Valença) 

Estrutura e Funcionamento do 

Ensino  

Barreiras Não há alusão à EPT. 

Sociologia da Educação Barreiras, Camaçari, 

Eunápolis, Salvador, 

Valença.  

Não há alusão à EPT. 

Educação de Jovens e Adultos Barreiras, Camaçari, 

Salvador, Valença 

Todos os itens da ementa fazem referência à Educação de Jovens e 

Adultos, porém não há indícios de enfoque nas bases conceituais 

da EPT 

Educação Inclusiva  Barreiras, Camaçari, 

Eunápolis, Salvador, Valença 

Todos os itens da ementa fazem referência à Educação Inclusiva, 

porém não há indícios de enfoque nas bases conceituais da EPT. 

Ciência, Tecnologia, Sociedade e 

Meio Ambiente 

Barreiras O projeto não apresenta a ementa. 

História da Educação I  Camaçari, Salvador, Valença Trata da evolução da educação no Brasil e no mundo ocidental, 

mas, não menciona a Evolução Histórica da EPT. 

Ciência Tecnologia e Sociedade Camaçari, Salvador, Valença  Em sua bibliografia complementar encontra-se a  obra 

A formação do Cidadão Produtivo, de Frigotto e  

Ciavatta, autores que versam sobre a EPT e, caso a obra 

seja explorada no curso, poderá haver o enfoque do 

“Trabalho como Princípio Educativo”, um dos tópicos 

dos fundamentos da EPT  

 Aparentemente não apresenta em sua bibliografia 

nenhuma obra que estabeleça um link entre a CTS e a 

Educação Profissional. 

Organização da Educação 

Brasileira 

Camaçari, Salvador, Valença. Não aparecem tópicos das bases conceituais da EPT. 
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Educação e Trabalho (optativa)  Camaçari, Salvador, Valença Em sua bibliografia aparecem autores que versam sobre o trabalho 

como princípio educativo. Entretanto, por se tratar de uma 

disciplina optativa, não há garantia de que esse tema seja abordado 

no curso. 

Relações Raciais e Educação 

(optativa)  

Camaçari, Salvador, Valença Não há alusão à EPT.  

Política e Gestão da Educação Eunápolis Restringe-se à organização do trabalho pedagógico, aparentemente 

sem nenhuma relação com o trabalho como princípio educativo. 

Juventude e Educação na 

contemporaneidade (optativa) 

Valença Todos os itens da ementa fazem referência à Juventude, porém não 

há indícios de enfoque nas bases conceituais da EPT. 

Educação Ambiental (optativa)  

 

Valença Um dos tópicos da ementa relaciona os projetos da Educação 

Ambiental com o ensino e a pesquisa, mas não deixa claro se, na 

referência ao ensino  há um enfoque na EPT. 

Fonte: Silva e Lapa, 2018. 

 

Verifica-se que, em sua estrutura, os PPCs dos Campi Barreiras, Camaçari, Salvador e 

Valença são similares. O PPC do Campus Eunápolis se distingue dos demais, pois, discorre 

sobre o histórico do IFBA e sobre seu perfil institucional - missão, princípios, finalidades 

diretrizes, além do histórico do Campus Eunápolis, histórico do curso de Licenciatura em 

Matemática e políticas institucionais no âmbito desse curso. Em seguida, o projeto segue a 

linha dos demais. 

Na construção dos PPCs seguiu-se a delimitação de Núcleos Curriculares proposto 

pela SETEC para orientar a implantação das Licenciaturas na Rede Federal de Educação 

Profissional Científica e Tecnológica.  

A tabela 05 apresenta a base curricular dos cursos, composta por núcleos. 
 
 TABELA 05: NÚCLEOS CURRICULARES – NÚMERO DE DISCIPLINAS E ABORDAGEM 

 

Fonte: Silva e Lapa, 2018. 

NÚCLEOS NÚMERO DE DISCIPLINAS/ABORDAGEM – POR CAMPUS 

 BARREIRAS CAMAÇARI SALVADOR VALENÇA 
Formação Básica 

(NFB) 

13 12 

Envolvem saberes comuns à área da Matemática. 

 

Formação Pedagógica 

(NFP) 

13 

Objetivam o desenvolvimento de competências educativas necessárias à formação do professor de matemática. 

 

 

 

 

 

 

Formação Específica 

(NFE)  

11 

Busca-se ampliar e aprofundar os conhecimentos da Matemática iniciados no NFB e suas 

respectivas metodologías de aprendizagem 

 

Conhecimentos 

relacionados à 

formação 

específica    

aprofundados 

tanto na 

perspectiva dos 

conhecimentos 

científico-

tecnológicos,  

como na 

perspectiva da 

transposição 

didática dos 

conteúdos. 

 

Formação 

Complementar (NFC)  

10 08 

Propiciar conhecimentos de áreas correlatas, que contribuam para que o licenciando torne-se um pesquisador de 

sua própria prática. 

Optativas (NO) O licenciando deve optar 

por 3,  no universo de 17 

disciplinas.  

O licenciando deve optar por 3,  no universo de 23 

disciplinas. 

 

O licenciando 

deve optar por 3,  

no universo de 22 

disciplinas 
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A tabela 6 mostra os núcleos curriculares do PPC do Campus Eunápolis, já que são 

descritos de forma diversa dos demais Campi. 

TABELA 06: NÚCLEOS CURRICULARES – NÚMERO DE DISCIPLINAS E ABORDAGEM – 

CAMPUS EUNÁPOLIS 

NÚCLEOS Nº DISCIPLINAS ABORDAGEM 
Formação Matemática e Áreas 

Correlatas (NMAT) 

 

24 

Conhecimentos científicos de Matemática e áreas correlatas, 

possibilitando ao profissional em formação o domínio 

teórico do que será objeto de sua atuação na Educação 

Básica. 

Instrumental e Pedagógico (NEDU)   

14 

Componentes pedagógicos e instrumentais para a 

licenciatura e desenvolvimento de competências educativas 

necessárias à formação profissional docente da Educação 

Básica 

Formação em Educação Matemática 

(NEMT)  

 

  11 

Desenvolvimento de conteúdos e técnicas específicas da 

pratica docente, priorizando o papel da escola e do 

educador, no processo de ensino-aprendizagem e 

metodologia de ensino de Matemática. 

Estudos Integradores (NINT)  

 

 

04 

Além dos 4 componentes curriculares são desenvolvidas 

Acadêmico-científico- culturais. Objetivam sintonizar a 

formação do futuro educador com a produção acadêmica e 

científica, bem como com as diferentes manifestações 

culturais. 

Optativas (NOPT)   

02 

O licenciando poderá escolher as disciplinas num universo 

de 14.  

 

Fonte: Silva e Lapa, 2018. 

 

Conquanto os PPCs dos cursos de Licenciatura em Matemática do IFBA apresentem a 

preocupação com a formação de professores crítico-reflexivos, do mesmo modo que, as 

ementas de algumas disciplinas (Tabela 04) mostrem indícios que poderão apontar para a 

formação omnilateral do cidadão e que, em suas bibliografias haja a inserção de autores que 

discorrem sobre as bases conceituais da EPT, esses Projetos Pedagógicos não enfocam de 

maneira clara e direta os fundamentos necessários à formação de docentes para a Educação 

Profissional e Tecnológica. Na abordagem dos núcleos curriculares (Tabelas 05 e 06), há 

preocupação com a formação do professor de Matemática, sem mencionar a formação docente 

para a Educação Profissional e Tecnológica.  

Necessária se faz a comparação entre a legislação que estabelece a concepção das 

licenciaturas dos IFs e o perfil do egresso previsto nos PPCs. 

4.2 ESTUDO COMPARATIVO ENTRE O PERFIL PROFISSIONAL DOS 

FUTUROS DOCENTES PREVISTO NA LEGISLAÇÃO QUE ESTABELECE A 

CONCEPÇÃO DAS LICENCIATURAS NOS INSTITUTOS FEDERAIS – IFs E 

O PERFIL DO EGRESSO PROPOSTO NOS PPCs 

 

A inserção das bases conceituais da EPT nos Cursos de Licenciatura em Matemática 

do IFBA deve estar presente nos documentos que norteiam o funcionamento desses cursos, a 

exemplo dos PPCs. Daí, a necessidade de se analisar alguns documentos oficiais, 
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estabelecendo-se um comparativo com o perfil dos concluintes desses cursos.  

O Decreto 2406 de 27 de novembro de 1997 estabelece em seu artigo 3º doze 

características básicas dos Centros de Educação Tecnológica e, em apenas um inciso 

menciona a integração da educação profissional aos diferentes níveis e modalidades de 

ensino: “Art. 3º - Os Centros de Educação Tecnológica têm como características básicas: [...] 

IV - integração efetiva da educação profissional aos diferentes níveis e modalidades de 

ensino, ao trabalho, à ciência e à tecnologia;” (BRASIL, 1997). 

O Decreto nº 3.462, de 17 de Maio de 2000, como visto anteriormente, já garantia aos 

Centros Federais de Educação Tecnológica, autonomia para a criação de cursos e ampliação 

de vagas nos níveis básico, técnico e tecnológico da Educação Profissional e para a 

implantação de cursos de formação de professores para as disciplinas científicas e 

tecnológicas do Ensino Médio e da Educação Profissional.  

A Lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008, que institui a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, em seu Art. 2º especifica:  

Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e profissional, 

pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e 

tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de 

conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, nos termos 

desta Lei. (BRASIL, 2008). 

Conforme os incisos desse artigo, os Institutos Federais são equiparados às 

universidades federais e exercerão o papel de instituições acreditadoras e certificadoras de 

competências profissionais. O Art. 6º dessa lei trata das características dos Institutos federais 

destacando-se:  

[...] III - promover a integração e a verticalização da educação básica à 

educação profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os 

quadros de pessoal e os recursos de gestão; [...] V – constituir-se em centro de 

excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em 

particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à 

investigação empírica; VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à 

oferta do ensino de ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo 

capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de 

ensino; VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e 

tecnológica; VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, 

o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e 

tecnológico; IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de 

tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente. 
(BRASIL, 2008. Grifo nosso). 

O Art. 7º aborda os objetivos dos Institutos Federais, destacando-se: 
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I - ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma 

de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da 

educação de jovens e adultos; [...] III - realizar pesquisas aplicadas, estimulando o 

desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à 

comunidade; IV - desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e 

finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do 

trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e 

difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos; V - estimular e apoiar 

processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à emancipação do 

cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional; VI - 

ministrar em nível de educação superior: [...] b) cursos de licenciatura, bem como 

programas especiais de formação pedagógica, com vistas na formação de 

professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e 

para a educação profissional; (BRASIL, 2008. Grifo nosso). 

Observa-se, na redação da Lei 11.892/2008, que na criação dos IFs, houve 

preocupação com a oferta da educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades 

de ensino; com a integração e verticalização da educação básica com a profissional; com o 

estímulo ao desenvolvimento do espírito crítico voltado à investigação empírica; com a 

capacitação técnica e pedagógica para docentes das instituições públicas, no que se refere ao 

ensino de ciências, dentre outras. E, em seus objetivos ressalta-se o desenvolvimento dos 

cursos da educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma integrada; 

incentivo à pesquisa e à oferta de cursos de licenciatura para a formação de professores para a 

educação básica e para a educação profissional. Por conseguinte, essa Lei traz alguns aspectos 

das Bases Conceituais da EPT. 

O documento “Contribuições para o Processo de Construção dos Cursos de 

Licenciatura nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - SETEC-MEC” 

ressalta que a implantação dos IFs relaciona-se com o conjunto de políticas para a EPT. 

Afirma que essa modalidade de educação, em seu processo de formação do educando, tem 

como base a integração entre: 

ciência, tecnologia, trabalho e cultura, conhecimentos específicos e desenvolvimento 

da capacidade de investigação científica como dimensões essenciais à manutenção 

da autonomia e dos saberes necessários à atuação profissional, que se traduzem nas 

ações de ensino, pesquisa e extensão. (BRASIL, 2008, p. 1). 

 

Por outro lado, a Educação Profissional e Tecnológica deve contribuir para o 

desenvolvimento socioeconômico, por isso as políticas educacionais atuais precisam dialogar 

com as sociais e econômicas. Dessa forma, os IFs devem construir uma proposta pedagógica 

voltada para as demandas sociais, econômicas e culturais, bem como, para as questões de 

diversidade cultural e de preservação ambiental. Significa um compromisso pautado na ética 

da responsabilidade e do cuidado. 

O documento objetiva contribuir para a construção dos cursos de Licenciatura dos IFs, 
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de modo que atenda ao mesmo tempo às demandas sociais, econômicas e culturais 

diversificadas e à formação de um professor para atuar na Educação Básica e/ou Profissional, 

garantindo sólidas bases profissionais para a preparação de docentes “sintonizada com a 

flexibilidade exigida pela sociedade atual, numa perspectiva integradora, dialógica e 

emancipatória, comprometida com a inclusão social.” (BRASIL, 2008, p.3). Apresenta 

princípios norteadores embasados no pensamento de Moura (2008), um dos autores que 

defendem a presença das Bases Conceituais da EPT nos cursos de formação de professores. 

  Propõe um desenho curricular para os cursos de licenciatura dos IFs organizado em 

“bases conceituais e núcleos, destinados a trabalhar conhecimentos relacionados às formações 

geral e específica de forma integrada” (BRASIL, 2008, p.5), conforme representado na figura 

2. 

FIGURA 2. DESENHO CURRICULAR PROPOSTO PARA AS LICENCIATURAS DOS IFs 

 

Fonte: Contribuições para o Processo de Construção dos Cursos de Licenciatura nos Institutos Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia - SETEC-MEC (BRASIL, 2008, p. 13). 

 

Propõe também, pressupostos político-pedagógicos, que juntamente com o desenho 

curricular, permitam uma estrutura que possibilite a formação de um profissional da educação 

atuante, de forma reflexiva e crítica, fundamentado nas bases conceituais e epistemológicas 

relativas ao campo pedagógico e à área de conhecimento do docente, “apto a promover 

transposições didáticas contextualizadas que permitam a construção da autonomia dos 

educandos”. (BRASIL, 2008, p.5). 

 Esse professor necessita de “uma formação profissional de alto nível, voltada para o 

atendimento das demandas de um exercício profissional específico, que não seja uma 

formação genérica, nem tão somente acadêmica.” (BRASIL, 2008, p.7), pois, além da tarefa 
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de cuidar da aprendizagem dos seus alunos, enfrenta o desafio de respeitar as diversidades 

pessoais, sociais e culturais. Exercer a profissão exige do professor o domínio dos 

conhecimentos específicos e a identificação e resolução das questões envolvidas em seu 

trabalho, autonomia para a tomada de decisões e responsabilizar-se por suas ações. Ademais, 

o professor deve avaliar criticamente a própria práxis e o contexto em que atua. 

 Quanto ao perfil profissional do egresso, estabelece-se um comparativo entre o que 

recomenda o documento e o que consta nos PPCs dos cursos de licenciatura em Matemática 

do IFBA, representado na tabela 07. 

 

TABELA 07: PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO RECOMENDADO PELA SETEC/MEC X 

PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO CONFORME PPCs 

DOCUMENTO SETEC/MEC CAMPI 

BARREIRAS, 

CAMAÇARI, 

SALVADOR 

CAMPUS 

EUNÁPOLIS 

 

CAMPUS 

VALENÇA 

 

O processo de formação do professor no decorrer dos 

cursos de licenciatura dos IF’s, deve propiciar aos 

egressos: 

Compreender o processo de construção do conhecimento 

bem como do significado dos conteúdos das suas áreas de 

conhecimento e de habilitação específica para a sociedade, 

enquanto atividades humanas, históricas, associadas a 

aspectos de ordem social, econômica, política e cultural; 

 

[...] apresentar domínio teórico-prático inter e 

transdisciplinar na perspectiva de acompanhar 

criticamente as mudanças que vêm ocorrendo, 

principalmente a partir das últimas décadas do século XX, 

alterando de forma significativa a realidade geossocial; 

 

Aplicar novas tecnologias em atendimento à dinâmica do 

mundo contemporâneo, tendo sempre presente a reflexão 

acerca dos riscos e benefícios das práticas científico-

tecnológicas; 

 

Ter autonomia para atualização, (re)construção, 

divulgação e aprofundamento contínuos de seus 

conhecimentos científico, tecnológico e humanístico; 

Fazer a leitura do mundo, questionar a realidade na qual 

vive, sistematizar problemas, construir conhecimentos 

necessários às problematizações e buscar criativamente 

soluções; 

 

[...] compreender-se como profissional da educação 

consciente de seu papel na formação do cidadão e da 

necessidade de se tornar agente interferidor na realidade em 

que atua; 

 

[...] integrar os conhecimentos científicos, tecnológicos, 

sociais e humanísticos, que compõem o núcleo comum de 

conhecimentos gerais e universais do ensino médio de uma 

forma geral, e aqueles relacionados às atividades técnicas 

de trabalho e de produção relativas ao ensino médio 

integrado; (BRASIL, 2008, pp. 8-11) 

O licenciado deve 

estar habilitado 

para a 

organização, 

execução e 

apresentação de 

planos de ensino e 

de pesquisa, bem 

como para a 

solução de 

problemas 

relacionados ao 

ensino de 

Matemática; ter 

consciência do uso 

da educação como 

forma de 

promoção e 

inclusão social do 

educando, 

levando-o ao 

pleno exercício de 

sua cidadania, 

além disso, o 

Licenciado em 

Matemática deve 

agregar ao seu 

perfil a dimensão 

da pesquisa na 

área de Educação 

Matemática. (PPC 

– IFBA – Campus 

Barreiras, 2017, 

p.23. Grifo nosso). 

Conforme PPC (2017), o 

perfil profissional do 

egresso está alinhado 

com a missão do IFBA: 

“promover a formação 

do cidadão histórico-

crítico, oferecendo 

ensino, pesquisa e 

extensão com qualidade 

socialmente 

referenciada, 

objetivando o 

desenvolvimento 

sustentável do país”. 

Nessa perspectiva, o 

licenciado terá a 

capacidade de 

compreender os aspectos 

essenciais e inerentes a 

um profissional que irá 

atuar na educação 

básica, com uma sólida 

formação nos conteúdos 

específicos da 

matemática, nos 

conhecimentos 

pedagógicos e de 

educação matemática. 

Deve ser capaz de 

dialogar com temas 

transversais da 

atualidade, inter-

relacionando os aspectos 

culturais, 

socioambientais, étnicos-

raciais e de gênero, e, 

dessa forma, contribuir 

par a formação de 
cidadãos críticos e 

responsáveis. 

O licenciado deve 

estar habilitado 

para a 

organização, 

execução e 

apresentação de 

planos de ensino e 

de pesquisa, bem 

como para a 

solução de 

problemas 

relacionados ao 

ensino de 

Matemática; ter 

consciência do 

uso da educação 

como forma de 

promoção e 

inclusão social do 

educando, 

levando-o ao 

pleno exercício de 

sua cidadania, 

Para isso, ele 

receberá uma 

formação que lhe 

garanta 

conhecimentos 

sobre a dimensão 

cultural, social, 

política e 

econômica da 

educação em 

todos os seus 

âmbitos. (PPC – 

IFBA – Campus 

Valença, 2014. p. 

17. Grifo nosso). 

Fonte: Elaborada pela autora, com base no documento Contribuições para o Processo de Construção dos 

Cursos de Licenciatura nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - SETEC-MEC e nos 

PPCs dos Cursos de Licenciatura em Matemática do IFBA. 

 

O documento recomenda que os cursos de licenciatura dos IFs proporcionem ao 
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licenciando a vivência de situações de aprendizagem, de maneira a construir um perfil 

profissional adequado à formação de professores para a educação básica, e também para a 

educação profissional, especialmente no ensino médio integrado. Nesse sentido, indica um rol 

de habilidades, das quais se destacou na tabela 07 aquelas que, para serem atingidas, torna-se 

imperiosa a inclusão dos tópicos que fundamentam os conceitos da EPT, já elencados neste 

estudo.  

Sobre o perfil dos egressos dos cursos de Licenciatura em Matemática do IFBA, 

constata-se que os Campi Barreiras, Camaçari e Salvador apresentam o mesmo texto, em que 

não há alusão à formação de docentes para a EPT. O perfil a ser construído está mais voltado 

para o ensino da Matemática e para a pesquisa em Educação Matemática, embora haja 

referência à formação da consciência para uso da educação como forma de promover a 

inclusão social e o exercício da cidadania. O Campus Eunápolis, alinha o perfil do egresso à 

missão do IFBA, entretanto, também enfatiza a necessidade de uma sólida formação nos 

conteúdos específicos da matemática, nos conhecimentos pedagógicos e de educação 

matemática. Preconiza o diálogo com temas transversais da atualidade, inter-relacionando os 

aspectos culturais, socioambientais, étnico-raciais e de gênero, objetivando a formação de 

cidadãos críticos e responsáveis. Mas, não se menciona as Bases Conceituais da EPT, tão 

importantes para a formação de docentes que poderão atuar na Educação Profissional e 

Tecnológica.  O Campus Valença segue a mesma linha dos primeiros, porém, afirma que o 

egresso receberá uma formação que lhe garanta conhecimentos sobre a dimensão cultural, 

social, política e econômica da educação em todos os seus âmbitos. Deseja-se que a expressão 

“em todos os seus âmbitos” nos traga a esperança de que as Bases Conceituais da EPT 

estejam incluídas. 

Comparando-se as habilidades propostas pela SETEC/MEC com os perfis dos 

egressos dos cursos de licenciatura em Matemática do IFBA, conclui-se que esses cursos 

estão deixando de lado a oportunidade de apresentar aos futuros docentes, formados também 

para a EPT, os seus fundamentos. 

Ainda na tentativa de identificar as Bases Conceituais da EPT nos cursos de 

Licenciatura em Matemática do IFBA, analisar-se-á os dados obtidos na entrevista 

semiestruturada com docentes desses cursos. 
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4.3 O OLHAR DOCENTE ACERCA DAS BASES CONCEITUAIS DA EPT NOS 

CURSOS DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DO IFBA 

 
O instrumento de pesquisa, ou seja, as questões da entrevista estão organizadas em três 

seções assim designadas: “sobre a formação docente”, com as duas primeiras questões; “sobre 

a inserção das Bases Conceituais da EPT nos Cursos de Licenciatura em Matemática do 

IFBA”, envolvendo as questões de 3 a 8 e “considerações finais”, com as questões de 9 a 11. 

Na primeira seção, buscou-se identificar a formação acadêmica dos docentes 

entrevistados e sua experiência profissional, na perspectiva de buscar indícios de suas 

vivências profissionais em cursos de licenciatura dentro e fora do IFBA, conforme tabelas 

abaixo: 

TABELA 08: FORMAÇÃO ACADÊMICA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EM CURSOS DE 

LICENCIATURA 

 

 

CAMPUS 

 

 

DOCENTE 

 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

ATUAÇÃO EM 

CURSOS DE 

LICENCIATURA 

FORA DO IFBA 

 LICENCIATURAS 

DO IFBA  

X 

 OUTRAS 

INSTITUIÇÕES 

01 B Doutorado sim sim 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

02 

C Graduado em filosofia, especialista em 
metodologia do ensino de filosofia e 

sociologia, mestre e doutor em 

educação. 

 

sim 

 

sim 

E Graduado em Pedagogia, especialização 

em Ciências Sociais e Gestão 

educacional. Mestrado em Educação 

 

sim 

 

sim 

F Licenciado em Filosofia, 

Especialização em Filosofia e Teoria 
Social, e mestrando em Filosofia e 

Ensino de Filosofia. 

 

não 

 

- 

 

 

03 

 

 

G 

Formada pela Escola Técnica Federal 

da Bahia. Graduada em Ciências 

Sociais, especialista em Relações 
Públicas, em Educação Continuada e à 

Distância. Mestrado em Administração.  

Doutorado em Ciências Sociais, com 

ênfase na área de Sociologia da 
Técnica. 

 

 

não 

 

 

- 

 
H 

Graduação em Pedagogia; Mestrado em 
Políticas Públicas, Gestão do 

Conhecimento e Desenvolvimento 

Regional; doutorado em Educação e 

Contemporaneidade. 

 

 

sim 

 

 

sim 

04 D  Graduação em Ciências Sociais, 

Mestrado em Desenvolvimento Social, 
Doutorado em Desenvolvimento Social. 

 

não 

 

- 

05 A Licenciatura em Ciências Sociais. 
Especialização em psicopedagogia. 

Mestrado em Ciências Sociais. 

Doutorado em Educação. 

 

sim 

 

sim 

Fonte: Elaboração própria, com base no material obtido nas entrevistas semiestruturadas com docentes 

da Licenciatura em Matemática do IFBA.  

 

O professor B, não elencou as diferenças entre as licenciaturas do IFBA e fora dele. O 
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C afirma ter lecionado na Plataforma Freire e que a diferença em relação às licenciaturas do 

IFBA é que [...] estava mais implicado nos processos e nos projetos de curso de maneira mais 

próxima no ifba do que na Plataforma Freire.  

O professor E percebe que no IFBA há maior contato entre professores e acadêmicos e 

um cuidado maior com o processo de ensino e de aprendizagem.  

O docente H reconhece que [...] no IFBA conto com mais recursos didáticos e 

tecnológicos, como também a participação dos discentes é mais efetiva.  

Já o professor A ministrou aulas no curso de Pedagogia da UNISULBAHIA e ressalta 

a diferença no que se refere à liberdade de construção das disciplinas. Os demais docentes não 

tiveram experiência em cursos de licenciatura fora do IFBA, como pode ser percebido na 

Tabela 08. Ou seja, 62,5% dos docentes entrevistados tiveram experiências profissionais em 

cursos de licenciatura fora do IFBA e nas diferenças entre os cursos, nenhum deles fez alusão 

à abordagem curricular. 

Na seção que trata da inserção das Bases Conceituais da EPT nos Cursos de 

Licenciatura em Matemática do IFBA, quando questionados sobre a formação de professores 

nos cursos de Licenciatura desse instituto na perspectiva de prepará-los para atuar na 

Educação Básica e na Educação Profissional, que, conforme Machado (2008 p.15) o docente 

da educação básica e profissional enfrenta “[...] novas demandas à construção e reestruturação 

dos saberes e conhecimentos fundamentais à análise, reflexão e intervenções críticas e 

criativas na atividade de trabalho”, houve pensamentos diversificados. 37,5% dos docentes 

percebe a necessidade da preparação do licenciando para a Educação Básica e Profissional, 

conforme se caracteriza nos trechos a seguir: Não faço diferença do ponto de vista do 

pensamento, mas aponto características distintas. (PROFESSOR C). Acho bastante viável e 

necessário, pois o foco maior, atualmente, é a Educação Básica. (PROFESSOR H). 

 

Considero importante e deve cumprir esse papel, uma vez que a formação em 

Licenciatura deve capacitar o licenciado para atuar na educação Básica 6º a 9º e 

Ensino Médio e nas modalidades de ensino como Educação de jovens e Adultos, 

Profissional e Tecnológico e Ensino Superior. (PROFESSOR E). 

 

Entretanto, os registros a seguir, inclusive em que o professor F destaca a necessidade 

de uma formação docente complementar, demonstram que falta aos cursos de licenciatura em 

Matemática do IFBA, uma proposta de formação de docentes capazes de estabelecer a 

interlocução entre os conhecimentos humanísticos e tecnológicos, por exemplo, preparando-

os para atuar tanto na Educação Básica como na profissional.   

 

No campus em que atuo, o curso de Licenciatura em Matemática tem um viés muito 
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voltado para o bacharelado. Historicamente tanto o projeto pedagógico quanto a 

postura dos docentes refletem uma inclinação para a formação de bacharéis. 

(PROFESSOR D). 

 

Creio que os cursos preparam pouco para o exercício prático da docência e 

profissional. Além disso, os ingressos não possuem alguns conhecimentos básicos 

para o começo do processo formativo. (PROFESSOR B).  

 

Penso que poderia melhorar ainda mais se houvesse uma formação docente 

complementar para atender as especificidades da educação técnica. Entretanto, em 

linhas gerais, classifico como satisfatória a formação dos professores do IFBA. 

(PROFESSOR F). 

 

Não percebo nenhum projeto nem na condução das ações da coordenação nem na 

formatação das disciplinas uma diferenciação entre o que é formar para a educação 

básica e o que é formar para a educação profissional, certo? Eu acho que isso fica 

a critério, essa diferenciação e essa abordagem diferenciada ficam por conta dos 

professores na construção dos seus planos de ensino e das metodologias que 

adotam. (PROFESSOR G). 
 

Quanto aos conhecimentos, além dos específicos, que o licenciando deve adquirir para 

atuar na Educação Básica e na Educação Profissional, o professor F, por exemplo, declarou 

que é preciso clareza em relação ao modelo de aluno que se espera ao final do processo 

formativo: 

Sinto falta de um debate mais aprofundado sobre a legislação pertinente e uma 

clareza maior em relação ao modelo de aluno que se espera ao final do processo 

formativo. Percebo um compromisso muito forte dos docentes em ministrar a sua 

disciplina em particular, contudo, sem uma sinergia com o todo. (PROFESSOR F) 

 

O professor H preocupa-se com as concepções da educação básica e profissional:  

Trabalhar as concepções, experiências, problemas e propostas da Educação Básica e 

Profissional, como também Políticas Públicas para a Educação Profissional e Tecnológica.  

O professor A acredita que: 

 
A licenciatura deve possibilitar ao estudante uma compreensão da realidade 

sociocultural em que o aluno está imerso, bem como, de conhecimentos acerca dos 

processos biológicos e psicológicos que interferem no processo de ensino e 

aprendizagem. (Professor A) 

 

Outros docentes defendem que os conhecimentos não específicos devem estar voltados 

para a formação pedagógica e metodológica, mas sem perder de vista a constituição da 

identidade docente/profissional, a exemplo do professor E: 

 

[...] deve também ter conhecimentos curricular (vinculado a conteúdos, objetivos/ 

expectativas de aprendizagem, metodologia.); conhecimentos vinculados a 

concepções teóricas que sustentam a sua formação enquanto profissional que 

possibilite constituição da identidade docente/profissional) e deve também ter o 

saber da experiência (conhecer as realidades, as especificidades do nível e 

modalidade que irá atuar e articular os demais saberes para validar o seu trabalho 

pedagógico. Deve também conhecer o que diz a Legislação e orientações para o 

trabalhar com os nível e as modalidades de ensino. (PROFESSOR E). 
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Nesse caminho, o professor C corrobora: 

 
Penso ser necessário o conhecimento relativo às áreas pedagógicas e com uma 

olhar mais acurado com relação à transposição didática. Ademais, um olhar crítico, 

reflexivo e criativo se faz essencial para se repensar a educação como um todo, 

inclusive naquilo que toca a metaformação, ou seja, pensar os próprios processos 

formativos. (PROFESSOR C). 

 

Há os que enfatizam a importância dos conhecimentos das humanidades, da 

psicologia, da história da educação no Brasil, mas sem o destaque necessário à história da 

EPT no Brasil. 

História da educação no Brasil, Conhecimento do processo civilizatório, 

Conhecimentos no campo da psicologia do desenvolvimento, para ambos os casos. 

(PROFESSOR B). 

 

[...] precisa dos conhecimentos na área da formação pedagógica além da formação 

na área das humanidades para que ele possa compreender o segmento que ele está 

atuando, a importância do trabalho que ele desenvolve né? Para que ele tenha a 

vivência crítica da realidade educacional em que ele está atuando e que ele tenha 

muito claro os propósitos e as finalidades daquela formação que ele vai promover. 

Então, a formação, sobretudo na área das humanidades, eu acho que é fundamental. 

(PROFESSOR G). 

 

O professor D sugere as noções sobre o mundo do trabalho, mas não especifica em que 

concepção: Na educação profissional: noções sobre o mundo do trabalho. Na educação 

básica: a educação e sua inserção na sociedade – implicações políticas, econômicas e 

culturais do fenômeno educacional. (PROFESSOR D). 

Observa-se, portanto, que os docentes entrevistados, mesmo sem fazerem alusão aos 

tópicos que determinam as Bases Conceituais da EPT, demonstram a necessidade da inserção 

de conteúdos que remetam à formação de docentes com a qualificação adequada à atual 

complexidade do mundo do trabalho, a exemplo do debate sobre a legislação, concepções da 

Educação Básica e da EP, conhecimento sobre a realidade sociocultural, preocupação com a 

prática de docentes da licenciatura que ministram sua disciplina em particular, sem sinergia 

com o todo, dentre outros. 

Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) afirmam que o trabalho e a ação humana sobre a 

natureza permite a aquisição da consciência. Nesse sentido o trabalho é atividade fundamental 

pela qual o homem se humaniza, se cria, se expande em conhecimento e se aperfeiçoa. É 

nessa concepção, ou seja, considerando o trabalho como princípio educativo, que estão 

fundamentados os conceitos da EPT. 

Na busca de destacar o que seria essencial/importante que o licenciado discutisse 

durante o curso, sobre a Educação Profissional, a maioria dos docentes destacou a importância 

de se discutir as finalidades da educação profissional, a inserção do cidadão no mundo do 
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trabalho, o debate sobre as práticas didáticas, políticas públicas, características dos discentes 

da EP, como se pode verificar a seguir. 

Primeiro compreender o que é educação profissional conforme a LDB e quem são 

os sujeitos que buscam essa formação.  Saber que sua finalidade precípua de 

preparar o aluno “para o exercício de profissões”, contribuindo para que o 

cidadão possa se inserir e atuar no mundo do trabalho e na vida em sociedade. Na 

sequência pensar em metodologias que possa contribuir para esse processe de 

ensino e de aprendizagem. (PROFESSOR E). 

Concepções teórico-metodológicas da Educação Profissional; as políticas públicas 

e as características dos discentes desta modalidade de ensino. (PROFESSOR H). 

 

A concepção de educação para o mundo do trabalho engloba uma noção que 

extrapola a formação para o mercado. Deste modo, o professor deve estar ciente da 

sua responsabilidade na formação para a cidadania de modo amplo. (PROFESSOR 

A). 

 

O docente B respondeu apenas “sim” e o C fez referência à transposição didática: Ter 

um produto referente à transposição didática. (PROFESSOR C). 

O professor F afirma que a sua formação e a disciplina que leciona não lhe oferecem 

elementos para uma discussão sobre educação:  

 

Quando se fala sobre educação profissional, envereda-se por uma via de 

especificidade. A minha formação e a disciplina que ministro não me oferecem 

elementos referenciais para uma análise mais acurada do processo de educação 

como um todo. Partindo de uma impressão pessoal, penso que são importantes 

conhecimentos a respeito da realidade do mercado e indissociação entre prática e 

teoria para os cursos de caráter técnico. No caso da licenciatura, o debate sobre 

práticas didáticas deveria ser aprofundado. (PROFESSOR F). 

 

Apenas os docentes D e G, ao defenderem os temas essenciais/importantes sobre a 

Educação Profissional a serem discutidos nas licenciaturas, fizeram referência a tópicos das 

Bases Conceituais da EPT, como o Ensino Médio Integrado, Trabalho como Princípio 

Educativo e Educação Politécnica: 

 

A modalidade de ensino integrado; metodologias próprias para a educação 

profissional. (PROFESSOR D). 

 

[...] eu acho que a discussão sobre o que vem a ser uma educação profissional nos 

termos em que os IFs se propõem a desenvolver deve perpassar todas as disciplinas 

e trabalhar principalmente o conceito que estrutura a proposta dos IFs que é o 

desenvolvimento da implementação de uma educação politécnica. [...] é ter a ideia 

do trabalho como princípio educativo nè? Então não dissociando o mundo da 

formação, o mundo do conhecimento do mundo do trabalho são coisas que 

caminham juntas.[...] e também a questão do desenvolvimento da autonomia. [...] 

integrando os conteúdos a uma prática [...] que promova principalmente a 

autonomia do sujeito cognoscente, então acho que uma discussão de natureza 

epistemológica sobre a própria ciência, uma discussão sobre a técnica, sobre a 

tecnologia ela é fundamental que esteja de forma consistente e crítica presente nos 

currículos e nas práticas dos licenciados que irão atuar na educação profissional. 

(PROFESSOR G). 
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Mais uma vez se observa que os docentes, em seus depoimentos, demonstram que 

existe uma lacuna na matriz de conhecimentos dos cursos de Licenciatura em Matemática do 

IFBA, quando destacam, por exemplo, a responsabilidade do professor para a formação de 

cidadãos; a necessidade de conhecer as concepções metodológicas da EP; preparação para o 

trabalho e para a vida em sociedade. 

Sobre a utilização e como utilizam conhecimentos sobre a formação docente para a 

Educação Profissional, nas disciplinas que ministram ou ministraram, os professores C e F 

responderam “não”. Os professores B e D dizem que não, e justificam.  

 

Não. Minha área de formação considera a formação docente como um processo 

intrinsecamente humano e, portanto, não diferencia uma docência de qualquer 

outra. (PROFESSOR B). 

Não. O programa da disciplina não prevê conteúdo relativo ao tema. (PROFESSOR 

D). 

O professor E afirmou que utiliza conhecimentos que domina sobre a formação 

profissional: 

Não usei especificamente da Base em sala, mas tomei como referência 

conhecimentos sobre formação profissional que conheço vinculado aos projeto do 

Próprio Instituto. Assim, nas disciplinas que ministro sempre abordo as diferenças 

existentes, especialmente no que se refere a metodologia de ensino para as 

modalidades como educação técnica e profissionalizante. Como exemplo, ao 

trabalhar com o componente Curricular Educação de Jovens e adultos, trabalho 

também esclarecendo sobre o PROEJA, abordando que o trabalho deve ser 

diferenciado metodologicamente para atender a necessidade do aluno.   Também 

esclareço sobre o que é a educação profissional como ela se apresenta nos Institutos 

e nas demais escolas. (PROFESSOR E). 

 

O professor H fez uso dos conhecimentos sobre políticas públicas em uma disciplina 

específica: Trabalhei com algumas políticas públicas, no Componente Curricular intitulado 

“Organização da Educação Brasileira”. (PROFESSOR H). 

O professor G afirma utilizar em suas aulas conhecimentos sobre a formação docente 

para a EP adquiridos informalmente: 

 
[...] eu coloco essa discussão em pauta, utilizo alguns referenciais teóricos pra 

discutir isso, não de forma específica. [...] a gente não se forma pra atuar somente 

com um segmento, ou somente pra um tipo de curso. [...] acredito que eu utilizo 

conhecimentos sobre a formação docente para a educação profissional, mas esses 

conhecimentos foram adquiridos informalmente e eu procuro introduzi-los como 

conteúdos nas disciplinas que eu ministro. (PROFESSOR G). 

 

Apenas o professor A utiliza, de maneira institucionalizada, os conhecimentos sobre a 

formação docente para a Educação profissional. “Sim. Minha trajetória de formação e de 
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pesquisa sempre estabelece relações entre a área específica da Sociologia da Educação e a 

Educação Profissional como campo de estudo”. (PROFESSOR A). 

Portanto, constata-se que os currículos dos cursos de Licenciatura em Matemática do 

IFBA precisam contemplar a utilização dos conhecimentos sobre a formação docente para a 

Educação Profissional. 

Marx foi um dos defensores da formação integral. Para ele o trabalho representa um 

elo de desenvolvimento humano. Ribeiro, Sobral e Jataí (2016) a formação integral defendida 

por Marx se constitui no primeiro passo para a construção de uma sociedade traçada na justiça, 

na igualdade de oportunidades, onde o trabalho, o conhecimento e a cultura se unificassem 

como ponto de transformação social. Com base nesses e outros autores que defendem a 

formação integral do educando, buscou-se identificar a colaboração dos docentes 

entrevistados para a formação integral, a partir das disciplinas que lecionam. Obtiveram-se os 

seguintes posicionamentos: 

 

[...] posso colaborar, e tenho tentando fazer isso, estimulando os meus discentes a 

debaterem e divergirem sobre sua própria pré-compreensão acerca do que é educar, 

dos limites e possibilidades da atividade docente, bem como da relação entre 

aprendizado e prática. Creio que só pode educar quem está sempre em processo e 

comprometimento com o próprio aprendizado. (PROFESSOR B). 

 

Acredito que tenho desenvolvido no cotidiano da sala aula conhecimentos 

específicos, bem como reflexões que tem possibilitado mudanças de entendimentos 

superficiais influenciados pelos meios de comunicação. Busco questionar as 

realidades e as possibilidades de fazer diferente, bem como os desafio 

continuamente a encontrar respostas observando e problematizando a realidade.   

Além disso, sempre discutimos os princípios éticos e morais e sociais da educação.  

Por quê?   Porque entendo a educação como um compromisso com a vida e 

compromisso com o mundo. (PROFESSOR E). 

 

O professor D faz referência a todas as dimensões do processo de desenvolvimento 

humano: 

[...]É possível realizar aproximações do campo teórico com a realidade inserindo 

discussões de abordagens que defendem/propõem a importância de uma educação 

que contemple todas as dimensões do processo de desenvolvimento humano. Do 

ponto de vista da minha área de formação posso mostrar como é necessário e 

relevante que o estudante tenha acesso a oportunidades e possibilidades de reflexão, 

construção do conhecimento e instrumentos diversos que ajudem a conhecer e 

desenvolver todas as potencialidades. (PROFESSOR D) 

 

O professor F preocupa-se com uma abordagem que não coloque como centro a mera 

formação para o trabalho. 

 

[...] se estabelece nas aulas de filosofia relações interpessoais e didáticas que não 

se restringem à ideia de transmissão de conteúdo ou a mera formação para o 

trabalho, mas, a todo o momento se reforça o convite para que o aluno reflita sobre 

a sua própria condição e lugar no mundo, atividade esta que descortina uma forma 

de existir muito mais ampla e permeada por muito mais elementos do que o papel 
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do trabalhador. (PROFESSOR F). 

 

Há docentes que em suas respostas deixam claro o conhecimento sobre os conceitos da 

educação integral: 

Para a Sociologia esses temas estão sempre em discussão, seja nas referências 

teóricas de sociologia clássica, seja no debate contemporâneo. De forma prática 

privilegio a inclusão da juventude e trabalho bem com questões relativas à 

desigualdade e seus impactos sobre a educação brasileira que contribuem para esta 

formação integral.(PROFESSOR A). 

 

[...] na medida em que essa é uma questão que eu reflito sobre ela e   tento colocar 

em pauta na minha prática, eu acredito que colaboro nesse sentido. Agora, como eu 

faço isso? A primeira coisa é integrando ensino, pesquisa e extensão. [...] É tendo o 

trabalho como princípio educativo e trazendo a experiência pra sala de aula de 

várias formas. Como é que eu tento fazer isso na minha prática? é captando 

demandas no coletivo, no universo imediato dos alunos, no bairro em que a 

instituição está inserida, no município em que o Campus está inserido e a gente 

utilizando uma pedagogia dos projetos. A gente captando essas demandas lá fora, 

identificando elas, os problemas que buscam soluções no universo imediato dos 

alunos e da instituição, tentando responder isso sobre a forma de pesquisa e de uma 

pesquisa, sobretudo, aplicada. (PROFESSOR G). 

 

Entretanto, outros não expuseram nenhum indício sobre o domínio do conceito de 

formação integral: 

Acredito que a filosofia da educação serve para questionar o status quo. Ela inventa 

problemas e soluções como modo sofisticado de pensar e agir na esfera 

educacional. Aprender e viver são instâncias da vida. Por mais que tenha as suas 

distinções há um ponto de convergência e intersecção que faz vibrar a vida de 

maneira integral. (PROFESSOR C). 

 

Sim. Mediante o uso de metodologias ativas, inclusive com palestras de colegas eu 

as utilizo para este fim. (PROFESSOR H). 

 

Os docentes foram investigados sobre a utilização de autores que versam sobre a 

formação de Professores para a Educação Profissional em sua prática profissional. E sobre os 

aspectos destacados nas obras desses autores.  

Os professores C, D e F não utilizam. 

O professor B faz referência aos autores com os quais trabalha e sobre a posição 

desses autores a respeito dos meios e fins da educação: 

 

Como disse antes, os autores com os quais trabalho desenvolveram suas 

contribuições no campo da filosofia da educação. Autores como John Dewey e 

Anísio Teixeira, por exemplo, não fazem distinção entre meios e fins da educação, 

portanto a pergunta não faz sentido para ambos. Educação, profissional ou não, é 

sempre um processo de formação humano que deve estimular a constante retomada 

da pergunta: o que se espera da vida e quais o meios adequados para esse fim, e 

vice-versa.  (PROFESSOR B). 

 

Os professores A, E e G fizeram referência a autores como Frigotto, Marise Ramos, 

Saviani, dentre outros, além de fazerem referência a tópicos das Bases Conceituais da EPT, 
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tais como: formação omnilateral,  politecnia e escola unitária. 

Sim. Trabalho com Frigotto, Marise Ramos e outros autores que abordam essa 

temática. Destacamos aspectos relativos à concepção omnilateral de formação e 

desenvolvimento humano. (PROFESSOR A). 

 

Em algumas disciplinas sim.  Trabalho Paulo Freire, Gaudêncio Frigotto. Reflexões 

sobre o vínculo da aprendizagem significativa com a realidade dos diferentes 

contextos dos alunos. Aspectos vinculado aos conhecimentos específicos. Também 

trago  a LDB  que situa a educação profissional e tecnológica na confluência de 

dois dos direitos fundamentais do cidadão: o direito à educação e o direito ao 

trabalho. (PROFESSOR E). 

 

[...] eu discuto o conceito de politecnia, por exemplo, a partir de textos de Saviani, 

trabalho o conceito de Escola Unitária em Gramsci.  Resgato um pouco do que 

seria a percepção de educação em Marx, que não separa a educação profissional de 

uma educação integral. [...] eu não tenho uma formação específica nem tive acesso 

a uma literatura específica nem me foi cobrado isso quando eu me inseri no curso 

de licenciatura que eu tivesse um conhecimento específico de uma literatura de um 

quadro de referência teórica  pra atuar no curso que formaria profissionais também 

para a educação profissional. [...] eu faço isso de forma bem intuitiva. 

(PROFESSOR G). 

 

O relato do professor H não demonstra a utilização de autores que versam sobre a 

formação de Professores para a EP em sua prática docente: Como citei anteriormente 

Trabalhei com algumas políticas públicas, no Componente Curricular intitulado 

“Organização da Educação Brasileira”. (Grifo do docente). 

Finda a análise dos tópicos da seção sobre inserção das Bases Conceituais da EPT nos 

Cursos de Licenciatura em Matemática do IFBA, conclui-se que em nenhuma das situações 

houve registro de que os fundamentos da EPT estejam presentes de forma sistematizada nas 

propostas curriculares desses cursos. As tentativas nesse sentido dependem exclusivamente da 

vontade e dos conhecimentos de cada docente.   

Na seção que trata das considerações finais, a primeira questão colocada foi se a 

atuação docente na Educação Básica e na Profissional deve ser a mesma e por que. Três 

professores consideram que não. Apresenta-se a seguir a exposição de motivos. 

 

Não porque os objetivos são distintos em alguns casos, mas há também questões que 

são comuns. (PROFESSOR C). 

 

Não. Penso que são modelos formativos distintos. A educação básica é uma etapa, 

uma transição, um modelo formativo em que o aluno deve ter acesso a um leque 

mais amplo possível de opções cognitivas como subsídio para que ele possa fazer a 

escolha entre a formação profissional, científica ou optar, inclusive por não realizar 

nenhum desses dois caminhos. Para que tais escolhas sejam possíveis é necessário 

um processo formativo sólido e com bastante qualidade. No que tange a formação 

profissional, penso que a formação deve preparar o aluno para atuar de forma 

prática e em consonância com as oportunidades do mercado de trabalho 

contemporâneo e sem desconsiderar uma base cognitiva crítica. (PROFESSOR F). 

 

Não deve ser totalmente idêntica. A Educação Profissional possui especificidades 

que precisam ser consideradas no processo ensino-aprendizagem, no que diz 
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respeito ao foco e metodologias de atuação pedagógica. (PROFESSOR D). 

 

O professor B considera que sim, em termos de metodologia e visão de processo: 

 

Sim. Enquanto metodologia e visão de processo devem ser a mesma, ou seja, 

norteadas pela autocrítica e consideração do envolvimento consciente do discente 

com aquilo a que ele de propõe realizar. De outro modo, não existe educação, mas 

tão somente adestramento humano. (PROFESSOR B). 

 

O professor H considera que cada modalidade de ensino tem as suas especificidades e 

esta questão deve ser considerada na formação de professores. Os professores E e G  

registram a necessidade de uma atuação diferente no que tange à metodologia, à modelagem, 

às estratégias pedagógicas, ao tipo de texto a ser utilizado e às finalidades. Mas, “em termos 

de compromisso e domínio de conhecimentos básicos, sim.” (PROFESSOR E).  

O professor G julga que “em termos de princípios, tendo em vista essa ideia da 

educação politécnica, da educação multilateral, do ensino integrado, elas não se diferenciam 

tanto”.  

O professor A destaca que  

 

A escola de modo geral, visa preparar os jovens para o mundo do trabalho. Neste 

sentido, todos devem ter uma formação que amplie sua compreensão sobre a 

sociedade e o exercício da cidadania. No caso da educação profissional ocorre a 

mediação com a experiência de especialização (decisão por uma profissão) o que, a 

meu ver, enriquece a formação do aluno no caso do IFBA onde esta formação 

humanística ocorre ao mesmo tempo em que a profissionalização. (PROFESSOR A). 

 

Verifica-se que o posicionamento de alguns docentes pode corroborar com a dualidade 

histórica da educação profissional, haja vista a posição do professor F. 

A partir da Lei 11892/2008, os Institutos Federais apontam como novos loci para a 

oferta de cursos de Licenciatura. Ao serem questionados sobre a matriz de conhecimentos dos 

cursos de licenciatura do IFBA para formar egressos críticos e reflexivos, conscientes do seu 

papel na formação dos educandos, os docentes entrevistados se posicionaram de forma 

bastante dicotômica, nos levando a concluir que não há na matriz de conhecimentos dos 

cursos de licenciatura do IFBA um norte, uma base de conceitos que conduza à formação de 

futuros docentes preparados para atuar tanto na Educação Básica quanto na Profissional, de 

acordo com o que propõe a SETEC/MEC para que as instituições federais desenvolvam 

licenciaturas para a EPT tendo, dentre outras referências:  

 

[...] conexões entre a formação de professores para a educação básica e a formação 

de professores para a educação profissional; [...] incorporação dos princípios 

educativos do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura e suas interações; 

integração entre ensino, pesquisa e extensão; sintonia com as demandas sociais, 

econômicas e culturais; [...] o professor como pesquisador de sua própria prática 

pedagógica. (MACHADO, 2011, p.699). 
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Apresenta-se a seguir o posicionamento dos entrevistados sobre o assunto: 

O professor B diz: “Não, não creio”.  

Ao passo que o professor E afirma: 

 

Sim. Penso que o IFBA tem desenvolvido um excelente trabalho e tem buscado 

aperfeiçoar sua matriz curricular continuamente, sempre atendo as orientações 

nacionais. E percebo sim que a matriz de conhecimentos tem contribuído para a 

formação de egressos críticos e reflexivos, conscientes do seu papel na formação 

dos educados, especialmente porque tenho contato continuo com egressos e vejo o 

compromisso e a responsabilidade que tem com os seus alunos. (PROFESSOR E). 

 

O professor C pensa ser uma mudança ainda em transição. Já o professor H acredita 

que  “esses aspectos devem ser trabalhados com mais afinco e profundidade”. O professor G 

não fez referência à matriz de conhecimentos dos cursos de Licenciatura do IFBA. Ele atribui 

a formação de egressos críticos e reflexivos exclusivamente à boa formação dos professores 

que atuam nesses cursos. 

 

Indiscutivelmente, na minha percepção, o nível dos professores é que conferem esse 

nível de excelência e esse perfil crítico e reflexivo aos egressos dos cursos dos IFs, e 

isso se reproduz também nas licenciaturas, certo? Que são cursos mais recentes, 

que são incorporados justamente a partir dessa nova configuração, essa 

configuração da rede IF. Acho que sim, que acontece. Agora, acontece mais por 

conta do perfil dos professores que ingressam do que propriamente por existir 

políticas de formação interna que conduzam necessariamente a isso. (PROFESSOR 

G). 

 

Em contraposição ao pensamento do docente G, o professor D sustenta: 

 

Acredito que sim. De um modo geral, a formação ofertada no IFBA é bastante 

crítica, contextualizada e com sólida base epistemológica. Existe uma preocupação 

contínua com a atualização dos projetos pedagógicos, ainda que em alguns caso 

são processos demasiadamente morosos. Além disso, essas características se 

evidenciam quando os egressos vão para outros espaços e demonstram a formação 

obtida no IFBA. (PROFESSOR D). 

 

No último tópico da seção Considerações Finais o espaço foi franqueado para 

comentários adicionais. Apenas o professor D fez uso desse espaço. “Creio que os cursos de 

licenciatura de matemática precisam dialogar (mais) com o tema da educação profissional, 

algo que é praticamente inexistente na experiência que conheço.” (PROFESSOR D). 

Esse comentário e as informações obtidas nas entrevistas apontam para a nítida 

necessidade de reformulação dos PPCs dos cursos de Licenciatura em Matemática do IFBA, 

na perspectiva de inserir uma disciplina obrigatória acerca das Bases Conceituais da EPT.  

Entretanto, ainda se requer a continuidade dessa discussão sob a ótica dos acadêmicos desses 

cursos. 
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4.4 O OLHAR DISCENTE ACERCA DAS BASES CONCEITUAIS DA EPT NOS 

CURSOS DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DO IFBA 

 

Na perspectiva de fazer uma prévia da aplicação do produto educacional, ou seja, de 

uma disciplina sobre as Bases Conceituais da Educação Profissional e Tecnológica aplicou-se 

uma oficina no IFBA-Campus Salvador para acadêmicos do Curso de Licenciatura em 

Matemática que atuam no PIBID. Nessa atividade os alunos puderam demonstrar se tinham 

conhecimentos prévios sobre o tema no primeiro momento da oficina, quando foram 

motivados a produzir um texto sobre um dos tópicos apresentados pela pesquisadora acerca 

dos fundamentos da EPT. Após o estudo de um texto sobre as Bases Conceituais da EPT, em 

equipe, assim como a exposição oral desse estudo por parte dos partícipes da oficina, eles 

foram estimulados a produzir um novo texto sobre o mesmo tema produzido preliminarmente. 

À vista disso, conseguiu-se estabelecer um comparativo entre os conhecimentos identificados 

antes e após a oficina, levando-nos à dedução de que tais estudantes ainda não tiveram contato 

com os fundamentos da EPT na graduação. 

Revela-se a seguir alguns destaques das apreciações dos acadêmicos antes e após a 

oficina sobre o tema em pauta, que irão comprovar o exposto no parágrafo anterior. Para 

facilitar a compreensão iremos nos referir aos posicionamentos antes da oficina como 

“primeiro momento” e pós como “segundo momento” e para garantir o anonimato dos 

integrantes da pesquisa, estes se identificaram com o uso de nomes fictícios. 

 

TABELA 09: POSICIONAMENTO DOS ACADÊMICOS SOBRE A EPT 

ACADÊMICO(A) TEMA PRIMEIRO MOMENTO SEGUNDO MOMENTO 

Berenice Ensino Médio 
Integrado 

O ensino médio integrado parte de 
uma concepção de educação voltada 

para a formação técnica 

concomitante ao ensino médio, 

visando formar mão de obra 
qualificada para atuar no mercado 

de trabalho. 

O ensino médio integrado é uma 
concepção de educação baseada 

nos princípios da escola unitária 

defendida por Gramsci. [...]uma 

educação que vise formar um 
cidadão crítico e que[...]desenvolva 

suas capacidades técnicas e 

intelectual.  

Breno Histórico da 

Educação 

Profissional no 
Brasil 

Na chegada da Família real se 

implantou [...] as escolas técnicas 

[...]   

[...] nesse momento histórico os 

negros [...] não era permitido 

estudar, [...] grande desigualdade 
dessa população perante a 

sociedade burguesa branca. 

Daniel Ensino Médio 

Integrado 

Os alunos, além de passarem pelas 

disciplinas do currículo normal do 

ensino médio, também cursam as 
disciplinas técnicas. 

[...]não se trata de misturar os 

componentes curriculares do ensino 

médio e técnico, mas sim de 
construir um currículo que torne 

essa formação integral e 

omnilateral do educando. 

Maria Ensino Médio 

Integrado 

O ensino médio integrado é uma 

modalidade de formação onde o 

estudante além das matérias previstas 
para o ensino médio, cursa 

disciplinas técnicas de acordo com o 

O ensino médio integrado prevê 

uma formação ampla do indivíduo, 

oferecendo formação técnica, geral, 
cultural, social e política. [...]deve 

formar não só um profissional 
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curso técnico que ele optou. capacitado [...]deve formar um 
cidadão capaz de viver, pensar e 

produzir socialmente. 

Tatá Trabalho como 

Princípio 

Educativo 

O trabalho [...] pode ser visto com 

algo que disciplina e enaltece, porém 

[...] pode ser considerado 

[...]constrangedor, uma vez que a 
pessoa se sente obrigada ou coagida 

a executá-lo. 

O Trabalho [...] como princípio 

educativo deve ser compreendido 

como ontológico e histórico. [...] O 

trabalho e a educação são 
atividades que caminham juntas e 

são indissociáveis para a 

transformação da natureza. 

Mauro As Bases 

Conceituais da 

EPT 

[...] faço uma ressalva que essas 

bases sendo aprovadas, será bem 

recebida e que se tenha uma ótima 
aceitação para nós alunos e os 

docentes. 

O licenciando através dessas bases 

implantadas nos currículos [...] 

terá uma formação reflexiva, crítica 
que assumirá uma competência 

técnica dentro de sua área de 

conhecimento.  

 Fonte: Elaboração própria 

 

Em geral, observa-se que após as atividades desenvolvidas na oficina, a abordagem 

feita pelos acadêmicos sobre os tópicos escolhidos aparece de forma melhor fundamentada, o 

que demonstra a importância do acesso às Bases Conceituais da EPT para a formação 

docente. É, portanto, indispensável o compromisso de se propor a inserção da Disciplina 

Bases Conceituais da Educação Profissional e Tecnológica nos Cursos de Licenciatura em 

Matemática do IFBA. 

 

 

5  PRODUTO EDUCACIONAL 

Tendo como base os estudos aqui realizados sobre a relevância dos conhecimentos 

relativos às bases conceituais da EPT para a formação de professores, bem como, os 

resultados desta pesquisa que apontam para a ausência desses conhecimentos nos cursos de 

Licenciatura em Matemática do IFBA, desenvolvemos, como Produto Educacional - PE o 

ensaio de uma disciplina obrigatória sobre as Bases Conceituais da Educação Profissional e 

Tecnológica, nesses cursos. Nesse ensaio, encontram-se os objetivos da disciplina, a proposta 

de tópicos da EPT a serem estudados, ou seja, a ementa da disciplina, e o referencial 

bibliográfico (apêndice A). 

A finalidade dessa disciplina é contribuir para que os egressos dos cursos de licenciatura 

do IFBA reconheçam, em sua formação acadêmica e profissional, que não se pode atuar na 

formação de futuros trabalhadores sem que estes tenham, por exemplo, acesso à importância 

do trabalho como princípio educativo, pois, conforme Saviani (2007), trabalho e educação são 

atividades inerentes ao ser humano. Assim, no processo de produção da sua própria 

existência, os homens precisam adaptar a natureza às suas necessidades, num processo de 



 
 

 

89 

criação e transformação. Nessa perspectiva, o educando terá uma visão sobre o trabalho como 

o responsável por impulsionar o homem para a transformação da natureza, para a construção 

de sua própria história. Importante ressaltar que o trabalho como princípio educativo, é apenas 

um dos aspectos das Bases Conceituais da EPT que contribuirão para a formação docente. 

Esse documento pretende provocar uma reformulação nos PPCs dos Cursos de Licenciatura 

em Matemática do IFBA, objetivando a inclusão da disciplina em questão. O produto 

educacional foi encaminhado à Pró-Reitoria de Ensino do IFBA - PROEN, bem como às 

coordenações dos cursos investigados, com a proposta de reformulação dos PPCs dos Cursos 

de Licenciatura em Matemática, objetivando a inclusão da disciplina “Bases Conceituais da 

Educação Profissional e Tecnológica” no desenho curricular desses cursos.  

 

5.1 POR QUE UMA DISCIPLINA OBRIGATÓRIA SOBRE AS BASES 

CONCEITUAIS DA EPT? 

 

A inclusão de uma disciplina obrigatória sobre as Bases Conceituais da EPT nos cursos 

de Licenciatura em Matemática do IFBA se justifica pela contribuição que essas bases trarão 

no desenvolvimento das diversas ações de ensino, de forma a preparar o educando no âmbito 

do trabalho, da ciência e da cultura. A partir daí, os caminhos que os docentes egressos desses 

cursos percorrerem, deverão conduzi-los a uma atuação consciente no que tange à sua 

formação enquanto docente da EPT, de forma a dirimir a dualidade histórica entre a formação 

propedêutica e a formação profissional, preparando o educando para atuar como cidadão 

crítico e consciente do seu papel na sociedade, numa perspectiva contra hegemônica.  

 

5.2 ARCABOUÇO TEÓRICO 

 

O desenvolvimento deste Produto Educacional se sustenta nos estudos realizados 

sobre as Bases Conceituais da EPT, através do diálogo com autores como Moura (2007), que 

trata da dualidade estrutural histórica entre a educação profissional e a educação básica, assim 

como da interferência dessa dualidade no tipo de desenvolvimento socioeconômico do país. 

Além disso, analisa as possibilidades de articulação entre essas esferas educacionais, visando 

o rompimento dessa dualidade e Moura (2008), que discute a formação dos docentes das 

instituições de educação profissional e tecnológica. Machado (2008), que registra 
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considerações, indicações e recomendações feitas na discussão ocorrida nas reuniões do grupo 

de trabalho (GT) - Formação de Professores para a Educação Profissional e Tecnológica, 

constituído pela SETEC/MEC, cuja finalidade é contribuir para a ampliação do debate de 

todos os setores interessados na construção de uma sólida e articulada política nacional de 

formação de professores para a Educação Profissional e Tecnológica. Verdum et al.(2017), na 

discussão das potencialidades e desafios na formação inicial de professores para a Educação 

Básica, no âmbito dos IFs. Franco (2008), no estudo sobre as bases e diretrizes para a 

formação de professores da educação profissional e tecnológica. Kuenzer (1989), que discute 

uma proposta de ensino de 2º grau à luz do trabalho tomado como princípio educativo e 

Kuenzer (2008), na perspectiva dos desafios que precisam ser enfrentados na formação de 

professores da educação profissional. Ciavatta (2005), que reflete sobre o que é e o que pode 

vir a ser a educação integrada. Ciavatta e Ramos (2011), que discutem a dualidade e 

fragmentação no ensino médio e na educação profissional, que devem ser também na 

estrutura secular da sociedade de classes e de implantação do capitalismo. Frigotto (2009), 

que aborda o antagonismo entre a formação politécnica e as relações sociais capitalistas, 

dentre outros que discutem a importância das Bases Conceituais da EPT na formação de 

professores. 

 

5.3 ARCABOUÇO LEGAL 

 

Além do diálogo com os autores, o PE se sustenta também na legislação que 

regulamenta os cursos da Educação profissional, em particular, os cursos de licenciatura, 

oferecidos pelos IFs. Dentre esses documentos, destacam-se: A Lei Nº 9394, de 20 de 

dezembro de 1996 - LDB, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. O 

Decreto 2406 de 27 de novembro de 1997, que regulamenta a lei 8948 de 08 de dezembro de 

1994, que, por sua vez, dispõe sobre a instituição do Sistema Nacional de Educação 

Tecnológica. A Resolução CNE/CEB Nº 02, de 16 de junho de 1997, que dispõe sobre os 

programas especiais de formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do 

ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional em nível médio. O Decreto 

nº 3.462, de 17 de Maio de 2000, que dá nova redação ao art. 8º do Decreto nº 2.406, de 27 de 

novembro de 1997. O Decreto 5154, de 23 de julho de 2004, que regulamenta o § 2º do art. 36 

e os arts. 39 a 41 da LDB. O Decreto Nº 5224, de 1º de outubro de 2004, que dispõe sobre a 

organização dos Centros Federais de Educação Tecnológica. A Lei 11.892 de 29 de dezembro 
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de 2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e cria 

os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.  O documento “Contribuições para 

o Processo de Construção dos Cursos de Licenciatura nos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia - SETEC-MEC” (2008). O “Documento Base da Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio”.  

Todos os autores e a legislação citados encontram-se presentes no referencial teórico 

desta pesquisa e na análise de documentos, no caso da legislação. 

 

5.4 CONCEPÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

O início da concepção deste documento aconteceu no processo de análise dos PPCs 

dos Cursos de Licenciatura em Matemática dos Campi investigados, pois, conquanto esses 

projetos apresentassem preocupação com a formação de professores crítico-reflexivos, do 

mesmo modo que, as ementas de algumas disciplinas mostrassem indícios que poderiam 

apontar para a formação omnilateral do cidadão e que, em suas bibliografias houvesse a 

inserção de autores que discorrem sobre as Bases Conceituais da EPT, esses Projetos 

Pedagógicos não enfocavam de maneira clara e direta os fundamentos necessários à formação 

de docentes para a Educação Profissional e Tecnológica. Na abordagem dos núcleos 

curriculares observa-se preocupação com a formação do professor de Matemática, sem 

mencionar a formação docente para a Educação Profissional e Tecnológica. Nesse momento, 

já estava definida a necessidade de se pensar numa proposta de disciplina específica para a 

abordagem das Bases Conceituais da EPT nos Cursos de Licenciatura em Matemática do 

IFBA. Os demais instrumentos de pesquisa só referendaram essa decisão. Nascia assim, esta 

proposta de produto educacional. 

 

5.4.1 Primeira Etapa 

 

Inicialmente buscaram-se o embasamento para a construção da proposta de plano de 

curso da disciplina. Sua estrutura, objetivos, ementa, carga horária, créditos e referencial 

bibliográfico. Nesse sentido, foi essencial a experiência que vivemos no desenvolvimento das 

disciplinas “Bases Conceituais 1 e 2”, do PROFEPT, para finalmente construirmos a proposta 

de Plano de Curso da disciplina Bases Conceituais da EPT. Importante ressaltar que fomos 
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membro da comissão (Anexo A – Portaria) responsável pela implementação do projeto de 

curso de Pós Graduação Lato Sensu em ensino de Ciências Naturais e Matemática do IFBA – 

Campus Lauro de Freitas, e, decidimos incluir no desenho curricular do curso uma disciplina 

intitulada “Bases Conceituais de Educação Profissional e Tecnológica”. O projeto se encontra 

no Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – CONSEPE para análise e aprovação. Logo, já 

desponta a possibilidade do estudo desses fundamentos em cursos de qualificação de 

professores. 

 

 

5.4.2 Segunda Etapa 

 

O passo seguinte foi o teste do produto através de uma oficina ministrada para os 

acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática do IFBA -Campus Salvador que também 

atuam no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, como primeira aplicação 

dessa proposta de disciplina. A experiência desses alunos com o PIBID e a proximidade do 

Campus Salvador em relação ao Campus de lotação da pesquisadora, foram decisivos para a 

definição do público alvo da oficina.  

Após aprovação pelo Conselho de Ética em Pesquisa – CEP, sob Certificado de 

apresentação para apreciação ética - CAAE Nº 09925119.4.0000.5031, iniciou-se o processo 

de planejamento da oficina. Para a construção do Plano de Curso/Oficina (Apêndice E) 

considerou-se como ponto de partida o modelo da proposta de disciplina específica para a 

abordagem das Bases Conceituais da EPT nos Cursos de Licenciatura em Matemática do 

IFBA. Para o desenvolvimento da oficina, produziu-se como material didático, slides dobre a 

Trajetória da Educação Profissional e Tecnológica no Brasil e textos sobre as Bases 

Conceituais de EPT, além de certificados para os participantes, ficha de avaliação do curso, 

instrumento de pesquisa/avaliação e lista de frequência. A carga horária da oficina foi de 8 

horas, distribuídas nas tardes dos dias 17 e 19 de setembro de 2019, terça-feira e quinta-feira, 

respectivamente.   

 

5.4.2.1 Procedimentos Metodológicos 
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Como procedimentos metodológicos, a princípio, apresentou-se a proposta e objetivos 

da oficina, para melhor compreensão dos acadêmicos sobre a aplicação desse produto 

educacional. Em seguida, considerando a perspectiva de verificar se os alunos participantes 

traziam algum conhecimento prévio sobre as Bases Conceituais da EPT, antes de iniciadas as 

atividades teóricas e práticas, foram-lhes apresentados os temas: As Bases Conceituais da 

EPT, Histórico da Educação Profissional no Brasil, Historicidade da Dualidade Estrutural na 

Educação Profissional e Tecnológica, Formação Humana Omnilateral, Politecnia, Escola 

Unitária e Ensino Médio Integrado, em que eles tiveram a liberdade de escolher um deles e 

explanaram sobre o tema escolhido. Ato contínuo, fomentada pela apresentação de slides 

sobre a trajetória da Educação Profissional e Tecnológica no Brasil, a pesquisadora mediou 

uma discussão bastante esclarecedora sobre esse tema. 

As atividades do dia 19 foram iniciadas com um estudo dirigido em grupos. Por conta 

da exiguidade do tempo, o texto aplicado compilava os temas anteriormente elencados,  

produzido pela pesquisadora, com base no pensamento de autores que versam sobre a EPT .  

O texto em tela consta no Capítulo 2.5 desta pesquisa. Após esse estudo, os grupos 

apresentaram um seminário, em que cada um abordou temas diferentes dos demais, 

possibilitando aos partícipes o contato com todos os temas estudados. Empossados desses 

conhecimentos, no momento seguinte, os acadêmicos explanaram sobre o mesmo tema 

abordado no encontro anterior, quando foi possível estabelecer um comparativo entre os 

conhecimentos identificados antes e após a oficina, sobre as Bases Conceituais da EPT. Para 

garantir o anonimato dos integrantes da pesquisa, estes se identificaram com o uso de nomes 

fictícios. 

 

5.4.3 Terceira Etapa 

 

O estudo comparativo entre os textos produzidos pelos acadêmicos antes e após a 

oficina conduziu-nos à constatação de que tais estudantes ainda não tiveram contato com 

esses fundamentos durante a graduação. Daí, a iniciativa de encaminhar este produto 

educacional à Pró Reitoria de Ensino do IFBA – PROEN e às coordenações dos cursos de 

Licenciatura em Matemática dos Campi do IFBA que proporcionam a oferta desses cursos, na 

perspectiva de propor uma reformulação nos PPCs, objetivando a inclusão da disciplina 

“Bases Conceituais da Educação Profissional e Tecnológica” no desenho curricular desses 

cursos. 
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5.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Como se pode observar, este produto educacional tem o intuito de despertar nos 

gestores, docentes e discentes que atuam nos Cursos de Licenciatura em Matemática do IFBA 

para a premente necessidade de inserção, de forma sistemática, das Bases Conceituais da 

Educação Profissional e Tecnológica nesses cursos, dada a real necessidade de 

instrumentalização desses atores da educação brasileira para atenderem às exigências não 

apenas da legislação, mas da sociedade contemporânea. 

Espera-se que a nossa contribuição seja aceita e aplicada, e que propicie um retorno 

positivo para a formação de professores que poderão atuar tanto na Educação Básica quanto 

na Profissional e Tecnológica, e, por conseguinte, que essa contribuição se estenda à 

sociedade em geral, ao receber em seu contexto, docentes capazes de, em seu desempenho 

profissional, preocupar-se e empenhar-se para a formação omnilateral do educando, que exige 

o domínio de conhecimentos voltados para o princípio educativo do trabalho, para a ciência, 

tecnologia e cultura. 

 

 

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A formação de docentes das instituições de educação profissional e tecnológica tem 

provocado discussões por parte dos autores que versam sobre a EPT, a exemplo de Moura, 

Ciavatta, Ramos e Machado, que propõem uma reflexão sobre diversos aspectos dessa 

formação. Dentre eles, destaca-se o modelo de desenvolvimento socioeconômico do país e o 

papel da EPT diante desse modelo. Nesse contexto, os egressos dos cursos de Licenciatura 

dos IFs enfrentam o desafio de preparar o educando para lidar com situações que interferem 

diretamente nas relações profissionais e na sua atuação cidadã, onde poderá se deparar com 

questões de justiça social, ética, cidadania, sustentabilidade ambiental, dentre outras. Esse 

desafio impõe aos egressos muitas exigências que conduzem à necessidade de reestruturação 

dos conhecimentos indispensáveis à análise, observação e ações críticas e inovadoras no 

desempenho laboral. Esses conhecimentos estão diretamente ligados às Bases Conceituais da 

EPT. 

Esse debate e a nossa experiência no curso de Licenciatura em Matemática do IFBA – 

Campus Barreiras instigaram-nos a investigar sobre a inserção das Bases Conceituais da EPT 

nos currículos dos Cursos de Licenciatura em Matemática do IFBA. 
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A pesquisa resultou no alcance do objetivo geral que consistiu numa análise sobre a 

formação de professores no âmbito das Licenciaturas em Matemática do IFBA, na perspectiva 

de verificar a inserção das Bases Conceituais da EPT, nos Cursos de Licenciatura desse 

Instituto, por meio dos objetivos específicos elencados no corpo deste trabalho. Os objetivos 

específicos “Identificar a concepção, de acordo com as bases conceituais da EPT, dos cursos 

de Licenciatura nos Institutos Federais (IFs)”, “analisar os PPCs de Licenciatura em 

Matemática do IFBA” e “comparar o perfil profissional dos futuros docentes, previsto na 

legislação que estabelece a concepção das licenciaturas nos Institutos Federais - IFs com o 

perfil do egresso proposto nos PPCs, tendo como foco as bases conceituais em EPT” foram 

atingidos e tratados nos itens 4.1 e 4.2, onde foram analisados os PPCs dos cursos de 

Licenciatura em Matemática dos Campi Barreiras, Camaçari, Eunápolis. Salvador e Valença.  

Na análise dos PPCs (item 4.1) foram discutidas as ementas das disciplinas que 

poderiam versar sobre as Bases Conceituais da EPT, analisados os núcleos curriculares, 

considerando-se o número de disciplinas e a abordagem. Concluiu-se que esses Projetos 

Pedagógicos não enfocam de maneira clara e direta os fundamentos necessários à formação de 

docentes para a Educação Profissional e Tecnológica. Nesse sentido Silva e Lapa (2018) 

ponderam: 

Na discussão dos PPCs dos cursos de Licenciatura em Matemática do IFBA, 

observa-se que apresentam tendências à formação de professores crítico-reflexivos. 

Entretanto, não enfocam de maneira clara e direta os conceitos necessários ao 

preparo de docentes para a EPT. Nas ementas de todos os projetos não há tópicos 

referentes aos conceitos da EPT. (SILVA e LAPA, 2018, p. 8). 

 

Ao se analisar a Tabela 04, observa-se que a maioria das ementas não faz alusão à 

EPT. Na abordagem dos núcleos curriculares (Tabelas 05 e 06), há preocupação com a 

formação do professor de Matemática, sem mencionar a formação docente para a Educação 

Profissional. 

No item 4.2 efetivou-se um estudo comparativo entre a legislação que estabelece a 

concepção das licenciaturas nos IFs e o perfil do egresso previsto nos PPCs. Nesse sentido, 

fez-se o estudo dos documentos oficiais que regulamentam os IFs e os cursos de licenciatura 

ofertados por essas Instituições. Em seguida, estabeleceu-se uma comparação entre as 

recomendações desses documentos e o perfil do egresso previsto nos PPCs dos cursos de 

Licenciatura em Matemática do IFBA. Esse estudo comparativo conduziu à conclusão de que 

esses cursos estão deixando de lado a oportunidade de apresentar aos futuros docentes, 

formados também para a EPT, os  fundamentos da Educação Profissional e Tecnológica. 

Verifica-se, portanto, que os três objetivos específicos foram alcançados em razão das 
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ponderações acima expostas. 

Quanto ao objetivo “investigar sobre a formação de egressos dos Cursos de 

Licenciatura em Matemática do IFBA, sob a ótica dos docentes que lecionam ou lecionaram 

disciplinas que versem sobre EPT ou equivalente, bem como na ótica dos acadêmicos desses 

cursos” se propôs a realização de uma entrevista semiestruturada com os docentes e um 

curso/oficina com os acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática do Campus 

Salvador e que também atuam no PIBID, onde foram colhidas  informações sobre o perfil dos 

egressos e sobre a necessidade de inserção das Bases Conceituais da EPT nesses cursos. O 

roteiro da entrevista semiestruturada foi organizado em três seções: sobre a formação do 

docente, sobre a inserção das Bases Conceituais da EPT nos Cursos de Licenciatura em 

Matemática do IFBA e considerações finais. 

O olhar docente 

De acordo com a Tabela 08, os oito docentes entrevistados têm formação em Filosofia, 

Sociologia, Pedagogia, Ciências Sociais; seis são doutores e dois são mestres; cinco 

lecionaram em cursos de licenciatura de outras instituições; dos que atuaram em licenciaturas 

de outras instituições todos registraram diferenças entre os cursos do IFBA e dessas 

instituições. 

Quando questionados sobre a formação de professores nos cursos de Licenciatura 

desse instituto na perspectiva de prepará-los para atuar na Educação Básica e na Educação 

Profissional houve pensamentos diversificados. Houve docentes que perceberam a 

necessidade da preparação do licenciando para a Educação Básica e Profissional. Entretanto, 

quatro docentes demonstram que falta aos cursos de licenciatura em Matemática do IFBA, 

uma proposta de formação de docentes capazes de estabelecer a interlocução entre os 

conhecimentos humanísticos e tecnológicos. Quanto aos conhecimentos, além dos 

específicos, que o licenciando deve adquirir para atuar na Educação Básica e na Educação 

Profissional, alguns docentes defendem que os conhecimentos não específicos devem estar 

voltados para a formação pedagógica e metodológica, mas sem perder de vista a constituição 

da identidade docente/profissional. Outros enfatizam a importância dos conhecimentos das 

humanidades, da psicologia, da história da educação no Brasil, mas sem o destaque necessário 

à história da EPT no Brasil. 

Na busca de destacar o que seria essencial/importante que o licenciado discutisse 

durante o curso, sobre a Educação Profissional, a maioria dos docentes destacou a importância 

de se discutir as finalidades da educação profissional, a inserção do cidadão no mundo do 

trabalho, o debate sobre as práticas didáticas, políticas públicas, características dos discentes 
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da EPT. 

Sobre a utilização e como utilizam conhecimentos sobre a formação docente para a 

Educação Profissional, nas disciplinas que ministram ou ministraram, constatou-se que os 

currículos dos cursos de Licenciatura em Matemática do IFBA precisam contemplar os 

conhecimentos sobre a formação docente para a Educação Profissional. 

Buscou-se identificar a colaboração dos docentes entrevistados para a formação 

integral, a partir das disciplinas que lecionam. Nesse sentido identificou-se: referência a todas 

as dimensões do processo de desenvolvimento humano; preocupação com uma abordagem 

que não coloque como centro a mera formação para o trabalho; há docentes que deixam claro 

o conhecimento sobre os conceitos da educação integral, entretanto, há docentes que não 

expuseram nenhum indício sobre o domínio desses conceitos. 

Ao serem investigados sobre a utilização de autores que versam sobre a formação de 

Professores para a Educação Profissional em sua prática profissional e sobre os aspectos 

destacados nas obras desses autores, chegou-se ao seguinte resultado: cinco docentes não 

utilizam; três fizeram referência a autores como Frigotto, Marise Ramos e Saviani, mas não 

houve destaques sobre as obras desses autores. 

Finda a análise dos tópicos da seção sobre inserção das Bases Conceituais da EPT nos 

Cursos de Licenciatura em Matemática do IFBA, conclui-se que em nenhuma das situações 

houve registro de que os fundamentos da EPT estejam presentes de forma sistematizada nas 

propostas curriculares desses cursos. As tentativas nesse sentido dependem exclusivamente da 

vontade e dos conhecimentos de cada docente. 

Na seção “considerações finais”, a primeira questão colocada foi se a atuação docente 

na Educação Básica e na Profissional deve ser a mesma e por que. Três professores 

consideraram que não, os outros acreditam que parcialmente. Nesse questionamento 

verificou-se, no posicionamento dos docentes, que alguns podem corroborar com a dualidade 

estrutural da educação profissional.  

A partir da Lei 11892/2008, os Institutos Federais apontam como novos loci para a 

oferta de cursos de Licenciatura. Ao serem questionados sobre a matriz de conhecimentos 

desses cursos no IFBA para formar egressos críticos e reflexivos, conscientes do seu papel na 

formação dos educandos, os docentes entrevistados se posicionaram de forma bastante 

dicotômica, nos levando a concluir que a matriz de conhecimentos dos cursos investigados 

carece de um norte, uma base de conceitos que conduza à formação de futuros docentes 

preparados para atuar tanto na Educação Básica quanto na Profissional, visando a formação 

omnilateral do educando. 
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No último tópico da seção Considerações Finais o espaço foi franqueado para 

comentários adicionais. Apenas um professor fez uso desse espaço. 

 

Creio que os cursos de licenciatura de matemática precisam dialogar (mais) com o 

tema da educação profissional, algo que é praticamente inexistente na experiência 

que conheço. (PROFESSOR D). 

 

Esse comentário e as informações obtidas nas entrevistas apontam para a nítida 

necessidade de reformulação dos PPCs dos Cursos de Licenciatura em Matemática do IFBA, 

na perspectiva de inserir uma disciplina obrigatória acerca das Bases Conceituais da EPT.   

O olhar discente 

Realizou-se a prática de uma oficina sobre as Bases Conceituais da Educação 

Profissional e Tecnológica para acadêmicos do Curso de Licenciatura em Matemática do 

Campus Salvador e que também atuam no PIBID. Nessa oficina, antes de iniciadas as práticas 

sobre o tema os participantes se expressaram de forma escrita sobre um dos fundamentos que 

seriam abordados durante a atividade. No final, foi repetido o mesmo processo, para que se 

pudesse estabelecer um comparativo entre os conhecimentos identificados antes e após a 

oficina, concluindo-se que em sua vida acadêmica, os partícipes da oficina não tiveram acesso 

aos  conhecimentos que fundamentam a EPT.   

Nos depoimentos dos docentes entrevistados, nos registros feitos pelos participantes 

da oficina, nas análises dos PPCs e da legislação, no estudo comparativo entre a legislação 

que estabelece a concepção das licenciaturas nos IFs e o perfil do egresso previsto nos PPCs, 

constata-se que os Cursos de Licenciatura em Matemática do IFBA não oferecem aos 

licenciandos a compreensão dos fundamentos da EPT necessários a uma atuação docente que 

conduza ao desenvolvimento das diversas ações de ensino, de forma a preparar o educando no 

âmbito do trabalho, da ciência e da cultura. Nessa perspectiva, finaliza-se este estudo com o 

desenvolvimento de um produto educacional denominado “Proposta de Inserção da Disciplina 

Bases Conceituais da Educação Profissional e Tecnológica nos Cursos de Licenciatura em 

Matemática do Instituto Federal da Bahia”, que será encaminhado à Pró Reitoria de Ensino do 

IFBA – PROEN e às coordenações dos cursos investigados. Esse Produto Educacional 

simboliza o ponto culminante desta pesquisa.   

Este estudo não se esgota aqui, pois há ainda questionamentos que carecem de 

respostas: As Bases Conceituais da EPT estão inseridas nos demais Cursos de Licenciatura do 

IFBA?  O Documento Base da Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao 

Ensino Médio é aplicado nos trabalhos da coordenação pedagógica dos Cursos da Educação 

Profissional e Tecnológica?  Os Cursos de Licenciatura do IFBA dialogam com a Educação 
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Básica e com a EPT ou neles se identifica um viés bacharelesco? Ademais, por se tratar de 

uma proposta de nova disciplina, há que se considerar ainda a sua aplicação, avaliação, e, a 

posteriori, ampliar esses estudos no sentido de estender a adoção da nova disciplina aos 

demais cursos de licenciatura do IFBA, e até mesmo abrir espaço para novas contribuições 

acerca deste fascinante tema. 
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APÊNDICE A – DOCUMENTOS DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 
1 Plano de Curso da Disciplina Bases Conceituais da EPT 

 

PLANO DE CURSO 

DISCIPLINA 

Bases Conceituais da Educação Profissional e Tecnológica 

CRÉDITOS CARGA HORÁRIA 

04 60 horas 

EMENTA 

Histórico da Educação Profissional no Brasil. Dualidade histórica na Educação Profissional. 

Trabalho como Princípio Educativo. Formação humana omnilateral. Politecnia. Escola Unitária. 

Concepção do ensino médio integrado. A educação de jovens e adultos e sua articulação com a 

educação profissional e tecnológica. 

OBJETIVOS 

 Correlacionar os aspectos históricos da Educação Profissional e Tecnológica com a 
história da educação brasileira. 

 Identificar os aspectos duais na educação brasileira e na formação profissional do 

cidadão. 

 Reconhecer os sentidos ontológicos e históricos do trabalho como princípio educativo. 

 Compreender a rearticulação entre trabalho e educação para a formação humana 
omnilateral. 

 Deduzir que é pela formação politécnica que se dá a formação intelectual, física e 

tecnológica. 

 Comprovar que uma educação de caráter unitário pode proporcionar às classes 
populares uma formação humana e omnilateral, tornando-as capazes de enxergar as 

contradições sociais e de mobilizar-se para a promoção das mudanças sociais 

essenciais à sociedade brasileira.  

 Analisar a importância do Ensino Médio Integrado como travessia para a educação 
tecnológica. 

REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 

BRASIL. MEC. Educação profissional técnica de nível médio integrada ao ensino médio 

- Documento base. 

 

FRIGOTTO, G. CIAVATTA, M. RAMOS, M. O Trabalho como Princípio Educativo no 
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http://redeescoladegoverno.rs.gov.br/upload/1392215839_O%20TRABALHO%20COMO%2
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KUENZER, A. Z. Ensino de 2º. Grau: O trabalho como princípio educativo. São Paulo: 
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MANFREDI, S. M. Educação profissional no Brasil: atores e cenários ao longo da história. 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

2 Plano de Curso/Oficina  

 

PLANO DE CURSO/OFICINA 
NOME DO PROJETO: A Inserção das Bases Conceituais da EPT nos Cursos de Licenciatura em 

Matemática do IFBA 

NOME DO CURSO/OFICINA: Bases Conceituais da EPT 

EMENTA:  

Histórico da Educação Profissional no Brasil. As Bases Conceituais da EPT. Dualidade Histórica na 

Educação Profissional. Trabalho como Princípio Educativo. Formação Humana Omnilateral. 

OBJETIVOS: 

GERAL: verificar a presença (ou não) dos fundamentos da EPT nos conhecimentos do(a)s aluno(a)s 

do Curso de Licenciatura em Matemática do IFBA, Campi Camaçari e Salvador, na perspectiva de 

identificar as bases conceituais da EPT, na formação dos egressos dos Cursos de Licenciatura em 

Matemática do IFBA. 

 

ESPECÍFICOS: 

 Comparar os conhecimentos dos participantes antes e após o curso/oficina; 

 Identificar os aspectos históricos da EPT no Brasil; 

http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/11/110
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/viewFile/11/110
https://tecnicadmiwj.files.wordpress.com/2008/09/texto-concepcao-do-ensino-medio-integrado-marise-ramos1.pdf
https://tecnicadmiwj.files.wordpress.com/2008/09/texto-concepcao-do-ensino-medio-integrado-marise-ramos1.pdf
http://www.ggramsci.faced.ufc.br/wp-content/uploads/2017/06/OMNILATERALIDADE-POLITECNIA-ESCOLA-UNIT%C3%81RIA-E-EDUCA%C3%87%C3%83O-TECNOL%C3%93GICA-UMA-AN%C3%81LISE-MARXISTA.pdf
http://www.ggramsci.faced.ufc.br/wp-content/uploads/2017/06/OMNILATERALIDADE-POLITECNIA-ESCOLA-UNIT%C3%81RIA-E-EDUCA%C3%87%C3%83O-TECNOL%C3%93GICA-UMA-AN%C3%81LISE-MARXISTA.pdf
http://www.ggramsci.faced.ufc.br/wp-content/uploads/2017/06/OMNILATERALIDADE-POLITECNIA-ESCOLA-UNIT%C3%81RIA-E-EDUCA%C3%87%C3%83O-TECNOL%C3%93GICA-UMA-AN%C3%81LISE-MARXISTA.pdf
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 Apresentar as Bases Conceituais da EPT na ótica da formação de docentes para a educação 

básica e/ou profissional; 

 Identificar os conceitos e características de alguns tópicos que fundamentam a EPT 

necessários à formação dos docentes para a Educação Profissional e Tecnológica. 

 

PÚBLICO ALVO: aluno(a)s do Curso de Licenciatura em Matemática do IFBA, Campi Camaçari e 

Salvador, que também atuam no PIBID - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência. 

FAIXA ETÁRIA: idade igual ou superior a 18 anos. 
PRÉ–REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: estar  matriculado(a) no Curso de Licenciatura em 

Matemática do IFBA, Campi Camaçari e Salvador e participante do PIBID. 

Nº DE TURMAS: uma. 

Nº DE PARTICIPANTES POR TURMA: no máximo 40 participantes. 

METODOLOGIA: 

 Exposição participada com uso de recursos audiovisuais; 

 Leitura e análise de textos; 

 Estudo dirigido; 

 Seminário; 

 Mediar à construção do conhecimento, organizando, coordenando e criando situações 

de aprendizagem significativas que levem o(a) participante a pensar a relação entre a 

teoria e a prática docente.  
RECURSOS DIDÁTICOS:  

 Textos; 

 Slides; 

 Quadro branco. 

PERIODICIDADE: dois dias. 

CARGA HORÁRIA: 4 horas por dia. 

CONTEÚDO: serão discutidos textos que abordem os seguintes conteúdos: Histórico da Educação 

Profissional no Brasil, as Bases Conceituais da EPT, Dualidade Histórica na Educação Profissional, 

Trabalho como Princípio Educativo e Formação Humana Omnilateral. 

AVALIAÇÃO: 

1. Instrumento de avaliação do curso/oficina: antes de iniciadas as exposições sobre as Bases 

Conceituais da EPT os participantes irão se expressar de forma escrita sobre um dos fundamentos a 

serem abordados durante o curso/oficina. No final, eles repetirão o mesmo processo. Dessa forma, 

poderemos estabelecer um comparativo entre o antes e o após curso/oficina. 

2. Instrumento de avaliação dos participantes do curso/oficina: os participantes avaliarão o 

curso/oficina a partir do preenchimento de uma ficha (em anexo), em que opinarão sobre a instrutora, 

material didático, organização da ação formativa, instalações, metodologia e carga horária. 

CERTIFICAÇÃO: receberão o certificado aqueles e aquelas que tiverem 100% de participação. 

REFERÊNCIAS:  

 

CIAVATTA, M. RAMOS, M. Ensino Médio e Educação Profissional no Brasil: dualidade e 

fragmentação. In: Revista Retratos da Escola, Brasília, v.5, n.8, p.27-41, jan./jun., 2011. Disponível 

em:< http://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/article/viewFile/45/42>. 

 

FRIGOTTO, G. CIAVATTA, M. RAMOS, M. O Trabalho como Princípio Educativo no Projeto de 

Educação Integral de Trabalhadores-Excertos. Disponível em: < 

http://redeescoladegoverno.rs.gov.br/upload/1392215839_O%20TRABALHO%20COMO%20PRINC

%C3%8DPIO%20EDUCATIVO%20NO%20PROJETO.pdf>.  

 

SANTOS , G.S. MARCHESAN, M. T. N. Educação Profissional e Tecnológica (EPT) no Brasil e 

seus Docentes: trajetos e desafios. Disponível em: < 
https://proxy.furb.br/ojs/index.php/linguagens/article/viewFile/5477/3575>. 

http://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/article/viewFile/45/42
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3 Certificado 

 
 

 

 

4 Ficha de Avaliação da Oficina 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DA OFICINA 
 

(PARTICIPANTES) 

 

NOME DO CURSO e NOME DO INSTRUTOR 

Bases Conceituais da EPT  

Maria Perpétua Carvalho da Silva 

PERÍODO      LOCAL 

  
 

ITENS QUESTÕES RESPOSTAS 

   

SIM 

 

PARCIAL 

 

NÃO 

1 O curso atingiu o seu objetivo?    

2 O programa estabelecido foi desenvolvido?    

3 A abordagem prática foi suficiente?    

4 A carga horária foi bem distribuída?    

5 As instalações e recursos foram adequados?    

6 O material didático foi satisfatório?    

7 

Você diria que seu aproveitamento neste curso 

foi bom? 
   

8 

Você acha que poderá aplicar os 

conhecimentos adquiridos durante o curso, na 

sua prática profissional?    

ESPAÇO PARA JUSTIFICATIVA DO ITEM ANTERIOR (USE O VERSO SE 

NECESSÁRIO) 
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ANALISE A INSTRUTORA QUE ATUOU NO CURSO, ATRIBUINDO NOTA DE “0” A 

“5” PARA CADA ITEM ABAIXO, SENDO “0”- não atendeu     e “5” atendeu plenamente. 

ITENS NOTA 

Clareza e objetividade ao expor o assunto  

Habilidade na utilização de métodos e técnicas de ensino  

Conhecimento da matéria  

Utilização dos recursos didáticos (apostilas, textos, etc).  

Relacionamento com o grupo  

ESPAÇO RESERVADO PARA QUE VOCÊ DÊ OUTRAS OPINIÕES E SUGESTÕES (USE 

O VERSO SE NECESSÁRIO) 

 

 

 

 

USE O VERSO SE PRECISAR 

 
 

5 Instrumento de Pesquisa/Avaliação 

 

                                                                                                                          
 

 

Instrumento de Pesquisa/Avaliação – A Inserção das Bases Conceituais da Educação 

Profissional e Tecnológica nos Cursos de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal da 

Bahia 

 

Oficina sobre as Bases Conceituais da Educação Profissional e Tecnológica - EPT 

 

 

Aluno(a):  _____________________  IFBA- Campus: __________________  

Data: __ / __ / 2019 

 

 

Caros estudantes, 

 

Os cursos de Licenciatura em Matemática do IFBA devem formar docentes para a educação 

básica e, também, para atuar em cursos da Educação Profissional e Tecnológica - EPT. Nesse 

sentido, espero que a nossa oficina contribua para que eu possa identificar (ou não) a presença 

das Bases Conceituais da EPT nesses cursos.  
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Primeiro momento: 

 

Dentre os temas elencados a seguir, escolha um deles e escreva o que você entende (ou sabe) 

sobre ele. 

 Histórico da Educação Profissional no Brasil 

 As Bases Conceituais da EPT.  

 Dualidade Histórica na Educação Profissional.  

 Trabalho como Princípio Educativo.  

 Formação Humana Omnilateral. 

 Politecnia. 

 Escola Unitária. 

 Ensino Médio Integrado. 

 

Segundo momento: 

 

Após os estudos realizados sobre as Bases Conceituais da EPT, disserte sobre o mesmo tema 

escolhido por você no primeiro momento. 

 

 

6 Lista de Frequência 

                                                                                                           
 

 

OFICINA 

BASES CONCEITUAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA – EPT 

 

LISTA DE FREQUÊNCIA 

 
PARTICIPANTE   ASSINATURA 

17/09/2019 19/09/2019 
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7 Textos produzidos pelos participantes da oficina 
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APÊNDICE B – DOCUMENTOS DA DISSERTAÇÃO 

 
1 Roteiro da Entrevista 

 

                                                                                                                                            
 

Roteiro de entrevista – A Inserção das Bases Conceituais da Educação Profissional e 

Tecnológica nos Cursos de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal da Bahia 

 

Professor: __________________ IFBA- Campus:___________ Data: __ / __ / 2019 

 

 

Olá, 

 

Os cursos de Licenciatura em Matemática do IFBA devem formar docentes para a educação 

básica e, também, para atuar em cursos da Educação Profissional e Tecnológica - EPT. Nesse 

sentido, espero que a nossa conversa possa me ajudar a identificar (ou não) a presença das 

Bases Conceituais da EPT nesses cursos.  

 

Obrigada, 

Maria Perpétua 

 

Sobre a formação do docente: 

1) Qual é a sua formação acadêmica (graduação e pós-graduação)? 

 

2) Você já lecionou em cursos de licenciatura fora do IFBA? Em caso afirmativo, percebeu 

alguma diferença? 

 

Sobre a inserção das Bases Conceituais da EPT nos Cursos de Licenciatura em 

Matemática do IFBA: 

 

3) O que você pensa sobre a formação de professores nos cursos de Licenciatura do IFBA, na 

perspectiva de prepará-los para atuar na Educação Básica? E na Educação Profissional? 

 

4) Para você, que conhecimentos, além dos específicos, o licenciando deve adquirir para atuar 

na Educação Básica? E na Educação Profissional? 

 

5) O que, sobre a Educação Profissional, você acha que deveria ser essencial/importante que o 

licenciado discutisse durante o curso? 

 

6) Você utiliza (ou utilizou) conhecimentos sobre a formação docente para a Educação 

Profissional nas disciplinas que ministra (ministrou)? Como? 

 

7) Considerando o pensamento de autores que defendem a formação integral do educando, 
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como você acredita que pode colaborar nesse sentido nas disciplinas que tem ministrado? Por 

quê? 

 

8) Você trabalha com autores que versam sobre a formação de Professores para a Educação 

Profissional, visando à conscientização de seus alunos sobre a importância da sua formação 

para essa modalidade de educação? Quais? Que aspectos são destacados? 

 

Considerações finais: 

 

9) Você considera que a atuação docente na Educação Básica e na Educação Profissional deve 

ser a mesma? Por quê? 

 

10) Você acha que, a partir da Lei 11892/2008, quando os Institutos Federais apontam como 

novos loci para a oferta de cursos de Licenciatura, o IFBA tem desenvolvido uma matriz de 

conhecimentos que contribua para a formação de egressos críticos e reflexivos, conscientes do 

seu papel na formação dos educandos? 

 

11) Há algum comentário adicional que você considera pertinente? Qual? Com que propósito?  

 

 

 

2 Transcrição das Entrevistas 

 

 

                                                                                     

 

PROFº A 

Sobre a formação do docente: 

1) Qual é a sua formação acadêmica (graduação e pós-graduação)? 

Licenciatura em Ciências Sociais – UFBA.  

Especialização em psicopedagogia - UESC.  

Mestrado em Ciências Sociais - UFBA.  

Doutorado em Educação - UFBA. 

 

2) Você já lecionou em cursos de licenciatura fora do IFBA? Em caso afirmativo, 

percebeu alguma diferença? 

Sim. Em Pedagogia, na UNISULBAHIA. Diferença quanto à liberdade de construção da 

disciplina. 

 

Sobre a inserção das Bases Conceituais da EPT nos Cursos de Licenciatura em 

Matemática do IFBA: 

3) O que você pensa sobre a formação de professores nos cursos de Licenciatura do 

IFBA, na perspectiva de prepará-los para atuar na Educação Básica? E na Educação 

Profissional? 

Acho que pelo fato de atuarmos como EBTT, permite aos professores e estudantes das 
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licenciaturas lidarmos com um contexto mais concreto das experiências vividas na sala de 

aula. Também dos problemas trazidos do Ensino Fundamental. 

 

4) Para você, que conhecimentos, além dos específicos, o licenciando deve adquirir para 

atuar na Educação Básica? E na Educação Profissional? 

A licenciatura deve possibilitar ao estudante uma compreensão da realidade sociocultural em 

que o aluno está imerso, bem como, de conhecimentos acerca dos processos biológicos e 

psicológicos que interferem no processo de ensino e aprendizagem.  

 

5) O que, sobre a Educação Profissional, você acha que deveria ser essencial/importante 

que o licenciado discutisse durante o curso? 

A concepção de educação para o mundo do trabalho engloba uma noção que extrapola a 

formação para o mercado. Deste modo, o professor deve estar ciente da sua responsabilidade 

na formação para a cidadania de modo amplo. 

 

6) Você utiliza (ou utilizou) conhecimentos sobre a formação docente para a Educação 

Profissional nas disciplinas que ministra (ministrou)? Como? 
Sim. Minha trajetória de formação e de pesquisa sempre estabelece relações entre a área 

específica da Sociologia da Educação e a Educação Profissional como campo de estudo.  

 

7) Considerando o pensamento de autores que defendem a formação integral do 

educando, como você acredita que pode colaborar nesse sentido nas disciplinas que tem 

ministrado? Por quê? 

Para a Sociologia esses temas estão sempre em discussão, seja nas referências teóricas de 

sociologia clássica, seja no debate contemporâneo. De forma prática privilegio a inclusão da 

juventude e trabalho bem com questões relativas à desigualdade e seus impactos sobre a 

educação brasileira que contribuem para esta formação integral. 

 

8) Você trabalha com autores que versam sobre a formação de Professores para a 

Educação Profissional, visando à conscientização de seus alunos sobre a importância da 

sua formação para essa modalidade de educação? Quais? Que aspectos são destacados? 

Sim. Trabalho com Frigotto, Marise Ramos e outros autores que abordam essa temática. 

Destacamos aspectos relativos à concepção omnilateral de formação e desenvolvimento 

humano. 

 

Considerações finais: 

9) Você considera que a atuação docente na Educação Básica e na Educação Profissional 

deve ser a mesma? Por quê? 

A escola de modo geral, visa preparar os jovens para o mundo do trabalho. Neste sentido, 

todos devem ter uma formação que amplie sua compreensão sobre a sociedade e o exercício 

da cidadania. No caso da educação profissional ocorre a mediação com a experiência de 

especialização (decisão por uma profissão) o que, a meu ver, enriquece a formação do aluno 

no caso do IFBA onde esta formação humanística ocorre ao mesmo tempo em que a 

profissionalização. A diferença se faz na medida em que há uma integração entre estas 

formações e que os conhecimento são contextualizados dentro da formação profissional. Por 

exemplo. As mudanças no mundo do trabalho podem ser discutidas no âmbito da formação 

específica de cada curso técnico.”O impacto das novas tecnologias no trabalho do técnico 

em química”, ou nos outros cursos, como reflexões mais específicas. 

 

10) Você acha que, a partir da Lei 11892/2008, quando os Institutos Federais apontam 
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como novos loci para a oferta de cursos de Licenciatura, o IFBA tem desenvolvido uma 

matriz de conhecimentos que contribua para a formação de egressos críticos e reflexivos, 

conscientes do seu papel na formação dos educandos? 

Acho que as licenciaturas trazem aspectos positivos e negativos. Pode contribuir para uma 

formação mais crítica e reflexiva dos egressos, mas não tenho certeza de que isso ocorre. 

 

11) Há algum comentário adicional que você considera pertinente? Qual? Com que 

propósito? (Não respondeu).  
 

 

 

PROFº B 

Sobre a formação do docente: 

1) Qual é a sua formação acadêmica (graduação e pós-graduação)? 

DOUTORADO. 

 

2) Você já lecionou em cursos de licenciatura fora do IFBA? Em caso afirmativo, 

percebeu alguma diferença? 

Sim, em para ambas as perguntas. 

 

Sobre a inserção das Bases Conceituais da EPT nos Cursos de Licenciatura em 

Matemática do IFBA: 

3) O que você pensa sobre a formação de professores nos cursos de Licenciatura do 

IFBA, na perspectiva de prepará-los para atuar na Educação Básica? E na Educação 

Profissional? 

Creio que os cursos preparam pouco para o exercício prático da docência e profissional. 

Além disso os ingressos não possuem alguns conhecimentos básicos para o começo do 

processo formativo. 

 

4) Para você, que conhecimentos, além dos específicos, o licenciando deve adquirir para 

atuar na Educação Básica? E na Educação Profissional? 

História da educação no Brasil, Conhecimento do processo civilizatório, Conhecimentos no 

campo da psicologia do desenvolvimento, para ambos os casos.  

 

5) O que, sobre a Educação Profissional, você acha que deveria ser essencial/importante 

que o licenciado discutisse durante o curso? 

SIM  

 

6) Você utiliza (ou utilizou) conhecimentos sobre a formação docente para a Educação 

Profissional nas disciplinas que ministra (ministrou)? Como? 

Não. Minha área de formação considera a formação docente como um processo 

intrinsecamente humano e, portanto, não diferencia uma docência de qualquer outra. 

 

7) Considerando o pensamento de autores que defendem a formação integral do 

educando, como você acredita que pode colaborar nesse sentido nas disciplinas que tem 

ministrado? Por quê? 

Em primeiro lugar acredito que posso colaborar, e tenho tentando fazer isso, estimulando os 

meus discentes e debaterem e divergirem sobre sua própria pré-compreensão acerca do que é 

educar, dos limites e possibilidades da atividade docente, bem como da relação entre 

aprendizado e prática. Creio que só pode educar quem está sempre em processo e 

comprometimento com o próprio aprendizado. 
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8) Você trabalha com autores que versam sobre a formação de Professores para a 

Educação Profissional, visando à conscientização de seus alunos sobre a importância da 

sua formação para essa modalidade de educação? Quais? Que aspectos são destacados? 

Como disse antes, os autores com os quais trabalho desenvolveram suas contribuições no 

campo da filosofia da educação. Autores como John Dewey e Anísio Teixeira, por exemplo, 

não fazem distinção entre meios e fins da educação, portanto a pergunta não faz sentido para 

ambos. Educação, profissional ou não, é sempre um processo de formação humano que deve 

estimular a constante retomada da pergunta: o que se espera da vida e quais o meios 

adequados para esse fim, e vice-versa. 

 

Considerações finais: 

9) Você considera que a atuação docente na Educação Básica e na Educação Profissional 

deve ser a mesma? Por quê? 

Sim. Enquanto metodologia e visão de processo devem ser a mesma, ou seja, norteadas pela 

auto-crítica e consideração do envolvimento consciente do discente com aquilo a que ele de 

propõe realizar. De outro modo, não existe educação, mas tão somente adestramento humano.  

 

10) Você acha que, a partir da Lei 11892/2008, quando os Institutos Federais apontam 

como novos loci para a oferta de cursos de Licenciatura, o IFBA tem desenvolvido uma 

matriz de conhecimentos que contribua para a formação de egressos críticos e reflexivos, 

conscientes do seu papel na formação dos educandos? 

Não, não creio. 

 
11) Há algum comentário adicional que você considera pertinente? Qual? Com que 

propósito? (Não respondeu). 

 

 

PROFº C 

Sobre a formação do docente: 

1) Qual é a sua formação acadêmica (graduação e pós-graduação)? 

Graduado em filosofia, especialista em metodologia do ensino de filosofia e sociologia, 

mestre e doutor em educação. 

 

2) Você já lecionou em cursos de licenciatura fora do IFBA? Em caso afirmativo, 

percebeu alguma diferença?  
Sim. Já lecionei na Plataforma Freire. Sim porque estava mais implicado nos processos e nos 

projetos de curso de maneira mais próxima no Ifba do que na Plataforma Freire. 

 

Sobre a inserção das Bases Conceituais da EPT nos Cursos de Licenciatura em 

Matemática do IFBA: 

3) O que você pensa sobre a formação de professores nos cursos de Licenciatura do 

IFBA, na perspectiva de prepará-los para atuar na Educação Básica? E na Educação 

Profissional?  
Não faço diferença do ponto de vista do pensamento, mas aponto características distintas. 

 

4) Para você, que conhecimentos, além dos específicos, o licenciando deve adquirir para 

atuar na Educação Básica? E na Educação Profissional?  
Penso ser necessário o conhecimento relativo às áreas pedagógicas e com uma olhar mais 
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acurado com relação à transposição didática. Ademais, um olhar crítico, reflexivo e criativo 

se faz essencial para se repensar a educação como um todo, inclusive naquilo que toca a 

metaformação, ou seja, pensar os próprios processos formativos. 

 

5) O que, sobre a Educação Profissional, você acha que deveria ser essencial/importante 

que o licenciado discutisse durante o curso?  
Ter um produto referente à transposição didática. 

 

6) Você utiliza (ou utilizou) conhecimentos sobre a formação docente para a Educação 

Profissional nas disciplinas que ministra (ministrou)? Como?  
Não. 

 

7) Considerando o pensamento de autores que defendem a formação integral do 

educando, como você acredita que pode colaborar nesse sentido nas disciplinas que tem 

ministrado? Por quê?  
Acredito que a filosofia da educação serve para questionar o status quo. Ela inventa 

problemas e soluções como modo sofisticado de pensar e agir na esfera educacional. 

Aprender e viver são instâncias da vida. Por mais que tenha as suas distinções h[a um ponto 

de convergência e intersecção que faz vibrar a vida de maneira integral. 

 

8) Você trabalha com autores que versam sobre a formação de Professores para a 

Educação Profissional, visando à conscientização de seus alunos sobre a importância da 

sua formação para essa modalidade de educação? Quais? Que aspectos são destacados? 
Não. 

 

Considerações finais: 

9) Você considera que a atuação docente na Educação Básica e na Educação Profissional 

deve ser a mesma? Por quê? 

Não porque os objetivos são distintos em alguns casos, mas há também questões que são 

comuns. 

 

10) Você acha que, a partir da Lei 11892/2008, quando os Institutos Federais apontam 

como novos loci para a oferta de cursos de Licenciatura, o IFBA tem desenvolvido uma 

matriz de conhecimentos que contribua para a formação de egressos críticos e reflexivos, 

conscientes do seu papel na formação dos educandos?  
Parece ser uma mudança ainda em transição. 

 

11) Há algum comentário adicional que você considera pertinente? Qual? Com que 

propósito?  (Não respondeu). 

 

 

PROFºD 

Sobre a formação do docente: 

1) Qual é a sua formação acadêmica (graduação e pós-graduação)? 

 Graduação em Ciências Sociais, Mestrado em Desenvolvimento Social, Doutorado em 

Desenvolvimento Social.  

 
2) Você já lecionou em cursos de licenciatura fora do IFBA? Em caso afirmativo, 

percebeu alguma diferença?  

Não  
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Sobre a inserção das Bases Conceituais da EPT nos Cursos de Licenciatura em 

Matemática do IFBA:  

 

3) O que você pensa sobre a formação de professores nos cursos de Licenciatura do 

IFBA, na perspectiva de prepará-los para atuar na Educação Básica? E na Educação 

Profissional?  

No campus em que atuo, o curso de Licenciatura em Matemática tem um viés muito voltado 

para o bacharelado. Historicamente tanto o projeto pedagógico quanto a postura dos 

docentes refletem uma inclinação para a formação de bacharéis.  

 

4) Para você, que conhecimentos, além dos específicos, o licenciando deve adquirir para 

atuar na Educação Básica? E na Educação Profissional?  

Na educação profissional: noções sobre o mundo do trabalho  

Na educação básica: a educação e sua inserção na sociedade – implicações políticas, 

econômicas e culturais do fenômeno educacional.  

 

5) O que, sobre a Educação Profissional, você acha que deveria ser essencial/importante 

que o licenciado discutisse durante o curso?  

A modalidade de ensino integrado; metodologias próprias para a educação profissional. 

 

6) Você utiliza (ou utilizou) conhecimentos sobre a formação docente para a Educação 

Profissional nas disciplinas que ministra (ministrou)? Como?  

Não. O programa da disciplina não prevê conteúdo relativo ao tema.  

 

7) Considerando o pensamento de autores que defendem a formação integral do 

educando, como você acredita que pode colaborar nesse sentido nas disciplinas que tem 

ministrado? Por quê?  

Eu ministro apenas uma disciplina da formação geral no curso. É possível realizar 

aproximações do campo teórico com a realidade inserindo discussões de abordagens que 

defendem/propõem a importância de uma educação que contemple todas as dimensões do 

processo de desenvolvimento humano. Do ponto de vista da minha área de formação posso 

mostrar como é necessário e relevante que o estudante tenha acesso a oportunidades e 

possibilidades de reflexão, construção do conhecimento e instrumentos diversos que ajudem a 

conhecer e desenvolver todas as potencialidades. 

 

8) Você trabalha com autores que versam sobre a formação de Professores para a 

Educação Profissional, visando à conscientização de seus alunos sobre a importância da 

sua formação para essa modalidade de educação? Quais? Que aspectos são destacados?  

Não. 

 

Considerações finais:  

9) Você considera que a atuação docente na Educação Básica e na Educação Profissional 

deve ser a mesma? Por quê?  

Não deve ser totalmente idêntica. A Educação Profissional possui especificidades que 

precisam ser consideradas no processo ensino-aprendizagem, no que diz respeito ao foco e 

metodologias de atuação pedagógica.  

 

10) Você acha que, a partir da Lei 11892/2008, quando os Institutos Federais apontam 

como novos loci para a oferta de cursos de Licenciatura, o IFBA tem desenvolvido uma 
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matriz de conhecimentos que contribua para a formação de egressos críticos e 

reflexivos, conscientes do seu papel na formação dos educandos?  

Acredito que sim. De um modo geral, a formação ofertada no IFBA é bastante crítica, 

contextualizada e com sólida base epistemológica. Existe uma preocupação contínua com a 

atualização dos projetos pedagógicos, ainda que em alguns caso são processos 

demasiadamente morosos. Além disso, essas características se evidenciam quando os 

egressos vão para outros espaços e demonstram a formação obtida no IFBA. 

 

11) Há algum comentário adicional que você considera pertinente? Qual? Com que 

propósito?  

Creio que os cursos de licenciatura de matemática precisam dialogar (mais) com o tema da 

educação profissional, algo que é praticamente inexistente na experiência que conheço. 

 

 

PROFºE 

Sobre a formação do docente: 

1) Qual é a sua formação acadêmica (graduação e pós-graduação)? 

Sou graduada em Pedagogia com especialização   em Ciências Sociais e Gestão educacional 

e tenho Mestrado em Educação 

 

2) Você já lecionou em cursos de licenciatura fora do IFBA? Em caso afirmativo, 

percebeu alguma diferença? 

Sim. No IFBA em virtude da maioria dos professores também lecionar no Ensino Médio 

percebo maior contato entre professores e acadêmicos, um cuidado maior com processo de 

ensino e de aprendizagem 

 

Sobre a inserção das Bases Conceituais da EPT nos Cursos de Licenciatura em 

Matemática do IFBA: 

3) O que você pensa sobre a formação de professores nos cursos de Licenciatura do 

IFBA, na perspectiva de prepará-los para atuar na Educação Básica? E na Educação 

Profissional? 

Considero importante e deve cumprir esse papel, uma vez que a formação em Licenciatura 

deve capacitar o licenciado para  atuar na educação Básica  6º a 9º e Ensino Médio  e nas 

modalidades  de ensino como Educação de jovens e Adultos, Profissional e Tecnológico e 

Ensino Superior. 

 

4) Para você, que conhecimentos, além dos específicos, o licenciando deve adquirir para 

atuar na Educação Básica? E na Educação Profissional? 

Além do saber disciplinar especifico, deve também ter conhecimentos curricular (vinculado a 

conteúdos, objetivos/ expectativas de aprendizagem, metodologia.); conhecimentos vinculado 

a concepções teóricas  que sustentam a sua  formação enquanto profissional que possibilite 

constituição da identidade docente/profissional) e deve também ter o saber da  experiência ( 

conhecer as realidades, as especificidades do nível e modalidade que irá atuar e articular os 

demais saberes para validar o seu trabalho pedagógico. Deve também conhecer o que diz a 

Legislação e orientações para o trabalhar com os nível e as modalidades de ensino. 

 

5) O que, sobre a Educação Profissional, você acha que deveria ser essencial/importante 

que o licenciado discutisse durante o curso? 

Primeiro compreender o que é educação profissional conforme a LDB e quem são os sujeitos 

que buscam essa formação.  Saber que sua finalidade precípua de preparar o aluno “para o 
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exercício de profissões”, contribuindo para que o cidadão possa se inserir e atuar no mundo 

do trabalho e na vida em sociedade. Na sequência pensar em metodologias que possa 

contribuir para esse processe de ensino e de aprendizagem. 

 

6) Você utiliza (ou utilizou) conhecimentos sobre a formação docente para a Educação 

Profissional nas disciplinas que ministra (ministrou)? Como? 

Não usei especificamente da Base em sala, mas tomei como referência conhecimentos sobre 

formação profissional que conheço vinculado aos projeto do Próprio Instituto. Assim, nas 

disciplinas que ministro sempre abordo as diferenças existentes, especialmente no que se 

refere a metodologia de ensino para as modalidades como educação técnica e 

profissionalizante. Como exemplo, ao trabalhar com o componente Curricular Educação de 

Jovens e adultos, trabalho também esclarecendo sobre o PROEJA, abordando que o trabalho 

deve ser diferenciado metodologicamente para atender a necessidade do aluno.   Também 

esclareço sobre o que é a educação profissional como ela se apresenta nos Institutos e nas 

demais escolas. 

 

7) Considerando o pensamento de autores que defendem a formação integral do 

educando, como você acredita que pode colaborar nesse sentido nas disciplinas que tem 

ministrado? Por quê? 

Acredito que tenho desenvolvido no cotidiano da sala aula conhecimentos e específicos, bem 

como reflexões que tem possibilitado mudanças de entendimentos superficiais influenciados 

pelos meios de comunicação. Busco questionar as realidades e as possibilidades de fazer 

diferente, bem como desafio-os continuamente a encontrar respostas observando e 

problematizando a realidade.   Além disso, sempre discutimos os princípios éticos e morais e 

sociais da educação.  Por quê ?   Porque entendo a educação como um compromisso  com a 

vida e compromisso com o mundo.  

 

8) Você trabalha com autores que versam sobre a formação de Professores para a 

Educação Profissional, visando à conscientização de seus alunos sobre a importância da 

sua formação para essa modalidade de educação? Quais? Que aspectos são destacados? 

Em algumas disciplinas sim.  Trabalho Paulo Freire, Gaudêncio Frigotto. Reflexões sobre o 

vínculo da aprendizagem significativa com a realidade dos diferentes contextos dos alunos. 

Aspectos vinculado aos conhecimentos específicos. Também trago  a LDB  que situa a 

educação profissional e tecnológica na confluência de dois dos direitos fundamentais do 

cidadão: o direito à educação e o direito ao trabalho.  

 

Considerações finais: 

9) Você considera que a atuação docente na Educação Básica e na Educação Profissional 

deve ser a mesma? Por quê? 

Em termos de compromisso e domínio de conhecimentos básicos sim. Em termos 

metodológicos penso que cada realidade precisa ser compreendida para atuar e as 

especificidades de conhecimentos precisam ser agregadas   

 

10) Você acha que, a partir da Lei 11892/2008, quando os Institutos Federais apontam 

como novos loci para a oferta de cursos de Licenciatura, o IFBA tem desenvolvido uma 

matriz de conhecimentos que contribua para a formação de egressos críticos e reflexivos, 

conscientes do seu papel na formação dos educandos? 

Sim. Penso que o IFBA tem desenvolvido um excelente trabalho e tem buscado aperfeiçoar 

sua matriz curricular continuamente, sempre atendo as orientações nacionais. E percebo sim 

que a matriz de conhecimentos tem contribuído para a formação de egressos críticos e 
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reflexivos, conscientes do seu papel na formação dos educados, especialmente porque tenho 

contato continuo com egressos e vejo o compromisso e a responsabilidade que tem com os  

seus alunos.  

 

11) Há algum comentário adicional que você considera pertinente? Qual? Com que 

propósito?  

Nenhum comentário. 

 

 

PROFº F 

Sobre a formação do docente: 

1) Qual é a sua formação acadêmica (graduação e pós-graduação)? 

Formação: Licenciado em Filosofia, Especialização em Filosofia e Teoria Social, e 

mestrando em Filosofia e Ensino de Filosofia. 

 

2) Você já lecionou em cursos de licenciatura fora do IFBA? Em caso afirmativo, 

percebeu alguma diferença? 

Não lecionei em cursos de licenciatura fora do IFBA. 

 

Sobre a inserção das Bases Conceituais da EPT nos Cursos de Licenciatura em 

Matemática do IFBA: 

3) O que você pensa sobre a formação de professores nos cursos de Licenciatura do 

IFBA, na perspectiva de prepará-los para atuar na Educação Básica? E na Educação 

Profissional? 

Não tenho conhecimento amplo e suficiente sobre a formação dos meus colegas para 

responder com precisão esta pergunta. Contudo, considerando os resultados em processos 

seletivos dos alunos egressos  em universidades, concursos públicos e ENEM,  posso afirmar 

que o corpo docente do IFBA tem uma formação satisfatória e adequada para atuar na 

missão fim do instituto. Penso que poderia melhorar ainda mais se houvesse uma formação 

docente complementar para atender as especificidades da educação técnica. Entretanto, em 

linhas gerais, classifico como satisfatória a formação dos professores do IFBA. 

 

4) Para você, que conhecimentos, além dos específicos, o licenciando deve adquirir para 

atuar na Educação Básica? E na Educação Profissional? 

Sinto falta de um debate mais aprofundado sobre a legislação pertinente e uma clareza maior 

em relação ao modelo de aluno que se espera ao final do processo formativo. Percebo um 

compromisso muito forte dos  docentes em ministrar a sua disciplina em particular, contudo, 

sem uma sinergia com o todo. 

 

5) O que, sobre a Educação Profissional, você acha que deveria ser essencial/importante 

que o licenciado discutisse durante o curso? 

Quando se fala sobre educação profissional, envereda-se por uma via de especificidade. A 

minha formação e a disciplina que ministro não me oferecem elementos referenciais para 

uma na[alise mais acurada do processo de educação como um todo. Partindo de uma 

impressão pessoal, penso que são importantes conhecimentos a respeito da realiadade do 

mercado e indissociação entre prática e teoria para os cursos de caráter técnico. No caso da 

licenciatura, o debate sobre práticas didáticas deveria ser aprofundado. 

 

6) Você utiliza (ou utilizou) conhecimentos sobre a formação docente para a Educação 

Profissional nas disciplinas que ministra (ministrou)? Como? 
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Não. 

 

7) Considerando o pensamento de autores que defendem a formação integral do 

educando, como você acredita que pode colaborar nesse sentido nas disciplinas que tem 

ministrado? Por quê? 

A minha disciplina é filosofia. Por sua própria natureza a filosofia já realiza este debate de 

forma espontânea. Traz análises que ultrapassam o paradigma da mera instrução e 

compreende a existência humana como um processo de produção de sentidos. Desta forma, se 

estabelece nas aulas de filosofia relações interpessoais e didáticas  que não se restringem à 

ideia de transmissão de conteúdo ou a mera formação para o trabalho, mas, a todo momento 

se reforça o convite para que o aluno reflita sobre a sua própria condição e lugar no mundo, 

atividade esta que descortina um forma de existir muito mais ampla e permeada por muito 

mais elementos do que o papel do trabalhador.  

 

8) Você trabalha com autores que versam sobre a formação de Professores para a 

Educação Profissional, visando à conscientização de seus alunos sobre a importância da 

sua formação para essa modalidade de educação? Quais? Que aspectos são destacados? 

Não.  

 

Considerações finais: 

9) Você considera que a atuação docente na Educação Básica e na Educação Profissional 

deve ser a mesma? Por quê? 

Não. Penso que são modelos formativos distintos. A educação básica é uma etapa, uma 

transição, um modelo formativo em que o aluno deve ter acesso a um leque mais amplo 

possível de opções cognitivas como subsídio para que ele possa fazer a escolha entre a 

formação profissional, científica ou optar, inclusive por não realizar nenhum desses dois 

caminhos. Para que tais escolhas sejam possíveis é necessário um processo formativo sólido 

e com bastante qualidade. No que tange a formação profissional, penso que a formação deve 

preparar o aluno para atuar de forma prática e em consonância com as oportunidades do 

mercado de trabalho contemporâneo e sem desconsiderar uma base cognitiva crítica. 

 

10) Você acha que, a partir da Lei 11892/2008, quando os Institutos Federais apontam 

como novos loci para a oferta de cursos de Licenciatura, o IFBA tem desenvolvido uma 

matriz de conhecimentos que contribua para a formação de egressos críticos e reflexivos, 

conscientes do seu papel na formação dos educandos? 

Acredito que sim. Ou, pelo menos, estamos tentando. Percebo duas dificuldades que se 

colocam como obstáculos para a nossa atuação que é distinta da universidade. A primeira é a 

carreira EBTT, que não distingue com clareza e impede na prárica a separação entre a 

docência na educação básica, profissional e superior. Na prática, cria uma crise de 

identidade. O professor trabalha com várias ementas em uma combinação bastante 

heterogênea, gerando situaçãoes exdrúxulas como trabalhar com alunos das primeiras séries 

iniciais em um turno e com alunos do último semestre de um curso de graduação em outro. O 

EBTT então, torna-se um professor polivalente e multitarefa. Penso que isso atrapalha em 

alguma medida o processo de pesquisa e preparação de aulas, e, por conseguinte,  qualidade 

do  trabalho docente em relação às universidades, onde o professor concentra-se somente em 

atividades da mesma natureza. O segundo obstáculo é o fato da atividade universitária ser 

muito recente nos institutos. As vezes não percebo uma identidade muito acentuada e nem 

uma vivência universitária intensa. Os alunos, atividades e cursos da graduação se misturam 

com o os do ensino básico. As vezes não é possível distinguir os limites entre esses dois 

territórios. Mas é um problema que acredito que vai se resolver com o tempo, a medida que 
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formaos adquirindo know-how,  amadurecimento e compreeensão do processo de 

transformação que estamos experimentando. 

 

11) Há algum comentário adicional que você considera pertinente? Qual? Com que 

propósito?  

Não. 

 

 

PROFºG 

Sobre a formação do docente: 

1) Qual é a sua formação acadêmica (graduação e pós-graduação)? 

Eu acho que é importante dizer que eu sou formada pela Escola Técnica, antiga Escola 

Técnica, né, que foi incorporada pelo sistema IFBA hoje. Depois eu fiz um curso que quase 

concluí mas não concluí de Graduação em Geologia e fiz um novo vestibular pra  Ciências 

Sociais, me graduei em Ciências Sociais, fiz pós-graduação em Relações Públicas, em 

Educação Continuada e à Distância e fiz o mestrado em Administração e o Doutorado em 

Ciências Sociais, com ênfase na área de Sociologia da Técnica. 

 

2) Você já lecionou em cursos de licenciatura fora do IFBA? Em caso afirmativo, 

percebeu alguma diferença? 

Não. Não lecionei em cursos de licenciatura fora do IFBA. Lecionei em cursos superiores, 

cursos de pós-graduação, mas nenhum de licenciatura, mas já coordenei um curso de 

Ciências Sociais que era oferecido na modalidade da Licenciatura e do Bacharelado. Pra 

falar a verdade não vejo grandes diferenças. Os currículos eram divididos em 3 partes: 

formação para professor, uma parte dos conteúdos básicos relativos à área e uma terceira 

parte voltada para a pesquisa, também porque já naquele momento do currículo montado se 

compreendia que o professor deveria ser também pesquisador. 

 

Sobre a inserção das Bases Conceituais da EPT nos Cursos de Licenciatura em 

Matemática do IFBA: 

3) O que você pensa sobre a formação de professores nos cursos de Licenciatura do 

IFBA, na perspectiva de prepará-los para atuar na Educação Básica? E na Educação 

Profissional? 

Bom, o curso, independente de ser o curso do IFBA acho que qualquer curso que se pretende 

curso de licenciatura ou seja de formação de professores ele tem que ter uma base consistente 

na formação do profissional que é o educador, o professor . Então independente de ser IFBA 

ou não ser tem que ter essa base consistente. Eu não sei como é que as licenciaturas são 

pensadas dentro do IFBA se existe uma diretriz geral que institui princípios para nortear a 

construção da proposta pedagógica. Eu acho que não, mas eu não tive acesso, acho que não 

existam, e também não posso falar em relação a todo o IFBA eu atuo apenas em um Campus 

se essas diretrizes institucionais não existirem eu acho que os Campus têm autonomia pra 

pensar nos cursos como quiserem mas a experiência que eu tenho no campus que eu atuo que 

é o de Camaçari existe essa preocupação existe uma carga horária bastante significativa um 

número de disciplinas bastante significativo voltados para a formação do profissional claro a 

gente não tá formando um pesquisador não é um curso de bacharelado em Matemática é um 

curso de licenciatura e lá a gente só oferece a licenciatura e em sendo um curso de 

licenciatura é preciso que haja uma consistente formação na área pedagógica. O nosso lá eu 

considero que tenha. Ainda complementando a resposta, eu não percebo, eu fiz uma leitura 

quando eu assumi a primeira disciplina do curso de licenciatura e a gente não fica 

revisitando o projeto pedagógico do curso não e não há reuniões do curso com o corpo 
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docente para reforçar o tipo de abordagem pedagógica que a gente deve utilizar, mas não 

percebo nenhum projeto nem na condução das ações da coordenação nem na formatação das 

disciplinas uma diferenciação entre o que é formar para a educação básica e o que é formar 

para a educação profissional, certo? Eu acho que isso fica a critério essa diferenciação e 

essa abordagem diferenciada fica por conta dos professores na construção dos seus planos de 

ensino e das metodologias que adotam. 

 

4) Para você, que conhecimentos, além dos específicos, o licenciando deve adquirir para 

atuar na Educação Básica? E na Educação Profissional? 

Bom, como eu disse anteriormente, para e sendo uma formação do licenciado as disciplinas 

na área específica de formação do professor na área pedagógica, as metodologias de ensino, 

a filosofia da educação, a sociologia da educação, estrutura e funcionamento do ensino, 

enfim, essas disciplinas elas são fundamentais inclusive elas constam no currículo mínimo de 

qualquer curso de licenciatura. Bom, mas o profissional para atuar na educação básica e na 

educação profissional, que é preparado pra isso, que faz a opção de uma formação para esse 

tipo de atuação, ele tem que ter  uma formação que transcenda os conteúdos específicos. Eu 

acho que ele não tem a pretensão de ter um estudo, nem desenvolver estudo aprofundado na 

área da matemática pura. Então, é preciso essa clareza entre o que é um profissional que 

busca uma graduação pra atuar como pesquisador, pra aprofundar seus conhecimentos, 

verticalizar seus conhecimentos na área da matemática pura e aquele que quer ser o 

profissional da educação, que vai atuar como professor. No caso dos cursos do IFBA, eles 

pretendem formar para a educação básica e a educação profissional, então, ele vai ensinar 

matemática para aqueles que também não pretendem ser um matemático, que estão ainda em 

formação, que estão buscando uma formação básica para uma atuação em campos diversos 

futuro então, esse professor precisa sim ter uma formação consistente na área dos conteúdos 

específicos, mas, mais do que isso, ele precisa estar preparado para ter uma atuação 

profissional como professor de excelência para isso ele precisa dos conhecimentos na área da 

formação pedagógica além da formação na área das humanidades para que ele possa 

compreender o segmento que ele está atuando, a importância do trabalho que ele desenvolve 

né? para que ele tenha a vivência crítica da realidade educacional em que ele está atuando e 

que ele tenha muito claro os propósitos e as finalidades daquela formação que ele vai 

promover. Então, a formação, sobretudo na área das humanidades, eu acho que é 

fundamental. No Campus, volto a dizer, no Campus em que eu atuo inclusive o currículo lá  

tem sido objeto de críticas por conta da carga horária expressiva de disciplinas dedicadas a 

esse tipo de formação. Agora, volto a dizer, não sei se essa é uma diretriz geral que é dada 

aos Campus quando esses apresentam seus projetos de curso ou se isso  foi resultado de 

circunstâncias e do perfil dos professores que montaram a proposta pedagógica do curso. 

 

5) O que, sobre a Educação Profissional, você acha que deveria ser essencial/importante 

que o licenciado discutisse durante o curso? 

Então, a discussão sobre o que seria a educação profissional vai estar ela deve ocorrer                 

no âmbito das disciplinas de formação do professor, né? Porque são dois campos: o campo 

dos conteúdos específico da licenciatura e o campo da formação dos professores Então essa 

discussão sobre a educação o que vem a ser a educação profissional ela vai acontecer nas 

disciplinas de formação pedagógica e eu acho que essa discussão sobre o que vem a ser uma 

educação profissional na perspectiva que os IFs se propõem a promover ela deveria 

perpassar todas as disciplinas. Ela encontra um campo mais favorável pra discussão na 

Filosofia da Educação e na Sociologia da Educação e                     nessa perspectiva eu acho 

que o que deve ser trabalhado é principalmente qual é concepção de educação que subjaz o 

projeto de instituição dos IFs que é a ideia da   Educação Politécnica, da Politecnia de uma 
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educação multilateral fundada lá nos princípios de uma abordagem marxista da realidade 

que compreende a educação como um instrumento de desenvolvimento ontológico né? Que 

deve transcender as nossas condições e as circunstâncias em que se operam a vida social. 

Para fazer isso, isso só pode acontecer dentro de um trabalho crítico né? sobre a realidade. 

Então, existem disciplinas onde a gente pode trabalhar mais intensivamente esses conteúdos, 

mas eu acho que a  discussão sobre o que vem a ser uma educação profissional nos termos 

em que os IFs se propõem a desenvolver deve perpassar todas as disciplinas e trabalhar 

principalmente o conceito   que estrutura a proposta dos IFs que é o desenvolvimento   da 

implementação  de uma educação politécnica. E, complementando ainda essa resposta é do 

ponto de vista da formulação das práticas pedagógicas é ter a ideia do trabalho como 

princípio educativo nè? Então não dissociando o mundo da formação, o mundo do 

conhecimento do mundo do trabalho são coisas que caminham juntas então, um outro aspecto 

seria a também a utilização das novas tecnologias  mas também numa perspectiva crítica 

você colocando a compreensão de tecnologia sob suspeita o que vem discutindo o que vem a 

ser tecnologia o que vem ser a técnica de que forma ela está presente em nossas vidas de que 

forma elas se associam ao exercício profissional, né?                                   e também a 

questão do desenvolvimento da autonomia. Eu tou falando aqui mais em termos de 

finalidades da educação e de práticas pedagógicas a serem instituídas                             mas 

eu acho que mesmo isso pode ser discutido do ponto de vista dos conteúdos, né? não está 

presente só nos conteúdos, mas integrando os conteúdos a uma prática dessa natureza que 

promova principalmente a autonomia do sujeito cognoscente, então acho que uma discussão 

de natureza epistemológica sobre a própria ciência, uma discussão                      sobre a 

técnica, sobre a tecnologia ela é fundamental que esteja de forma consistente e crítica 

presente nos currículos e nas práticas dos licenciados que irão atuar na educação 

profissional. 

 

6) Você utiliza (ou utilizou) conhecimentos sobre a formação docente para a Educação 

Profissional nas disciplinas que ministra (ministrou)? Como? 

Bom, nessa questão é preciso dizer que eu sou licenciada. Nem todos os professores que 

atuam nesses cursos eles são licenciados, né? agora existe a exigência de que os professores 

que são engenheiros, que têm uma formação na área de bacharelado que eles façam a 

complementação da licenciatura. Essa complementação da licenciatura eu não sei se consta 

no programa de formação algo voltado especificamente para discutir o que seria uma 

formação docente para atuação na educação profissional. Quando eu fiz o meu curso de 

licenciatura essa discussão não estava em pauta, então a gente opera os conhecimentos 

adquiridos sobre a formação docente para a educação profissional. Na minha formação eles 

foram adquiridos com a prática, com o meu exercício e hoje eu discuto isso em sala de aula 

por conta das dificuldades encontradas quando assumi o ensino tecnológico, a educação 

profissional então, eu coloco essa discussão em pauta, utilizo alguns referenciais teóricos pra 

discutir isso, não de forma específica, mas isso está presente em alguns textos que eu 

trabalho em sala de aula, mas eu levo recorrentemente essa discussão pra sala de aula 

porque digo, a gente não se forma pra atuar somente com um segmento, ou somente pra um 

tipo de curso. Cada curso que a gente vai atuar é importante que a gente compreenda quem é 

aquele público, qual é a finalidade daquela formação né? o que que é necessário socialmente 

que aquela pessoa também saiba e discuta para atuar na sociedade não para atuar somente 

profissionalmente, né? então, acredito que eu utilizo conhecimentos sobre a formação 

docente para a educação profissional mas esses conhecimentos foram adquiridos 

informalmente e eu procuro introduzi-los como conteúdos nas disciplinas que eu ministro. 

Não sei se ficou muito clara essa resposta, porque eu fiquei sem sabre se quando você 

pergunta: você utiliza? São os conhecimentos que eu adquiri ou se eu utilizo trabalhando com 
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os meus alunos conhecimentos sobre a formação docente para a educação profissional. Mas, 

tentei responder de uma maneira que atenda tanto uma coisa como outra. Qualquer dúvida, 

você me pergunta depois, em um outro momento, certo? 

 

7) Considerando o pensamento de autores que defendem a formação integral do 

educando, como você acredita que pode colaborar nesse sentido nas disciplinas que tem 

ministrado? Por quê? 

Bom, aí eu vou dar um depoimento do ponto de vista pessoal, né? Eu quando decidi ensinar 

no IFBA, fazer o concurso pra trabalhar no IFBA, eu comprei a proposta dos IFs. Eu li, eu 

tentei entender qual era o universo em que eu iria atuar, li atentamente a proposta da lei e 

pesquisei um pouco sobre o que estava sendo os IFs. Eu entrei só recentemente em 2014 e aí 

os IFs, a rede já tinha 6 anos que ela tinha sido instituída, e eu comprei essa proposta que é a 

proposta por natureza, eu digo que está no código genético dos IFs essa formação integral. 

Isso está muito associado com a minha trajetória individual porque eu sou uma pessoa que eu 

fiz um curso técnico, atuei, depois eu fiz um curso na área de exatas e eu migrei pra área de 

humanas porque sentia essa necessidade de integrar conhecimentos de natureza diferente que 

eu não tinha tido na minha formação eu tinha tido uma formação toda na área tecnológica, 

na área das exatas e sentia muita falta das humanidades. Então, migrei pra área das 

humanidades por conta disso, e milito um pouco nessa causa, né? de que procurei sempre 

atuar em cursos em que eu levava as humanidades para universos onde elas não estavam em 

pauta então, sempre transitei e transito com uma certa facilidade entre vários campos do 

conhecimento e eu acho que isso é um diferencial do ponto de vista da empregabilidade mas 

isso é também fundamental do ponto de vista da formação integral dos humanos. Os humanos 

não são compartimentados, né? o modelo de educação que a gente tem, né? é que institui 

essa separação entre trabalho e educação. Então quando eu fui pros IFs foi comprando essa 

proposta, né? e acredito que colaboro na medida em que essa é uma questão que eu reflito 

sobre ela e que eu tento colocar ela em pauta  na minha prática o tempo todo  eu acredito que 

eu colaboro nesse sentido. Agora, como eu faço isso? A primeira coisa é integrando ensino, 

pesquisa e extensão, né? É tendo o trabalho como princípio educativo e trazendo a 

experiência pra sala de aula de várias formas. Eu acho que a pesquisa dentro do universo 

educacional é o caminho pra que a gente possa fazer isso. E pra fazer isso de forma 

significativa a gente integra com a extensão. Como é que eu tento fazer isso na minha 

prática? é captando demandas no coletivo, no universo imediato dos alunos, no bairro em 

que a instituição está inserida, no município em que o Campus está inserido e a gente 

trazendo isso sob a forma utilizando uma pedagogia dos projetos, né? A gente captando essas 

demandas lá fora, identificando elas, os problemas que buscam soluções no universo 

imediato dos alunos e da instituição, tentando responder isso sobre a forma de pesquisa e de 

uma pesquisa sobretudo aplicada, né? Que tem uma finalidade. Nesse sentido, eu montei  um 

grupo de pesquisa lá no Campus na área de desenvolvimento tecnológico e sustentabilidade e 

montamos uma equipe multidisciplinar e criamos um projeto que se chamava Climatização 

Sustentável onde os alunos buscavam soluções para climatizar o Campus porque era super 

quente e a gente avançava nas pesquisas em vários campos do conhecimento tendo como 

finalidade a climatização do Campus. Então, é nessa associação, nessa integração entre 

ensino, pesquisa e extensão, numa concepção ampliada de extensão, eu acho, que eu             

busco essa integração é... o desenvolvimento dessa, e no campo da sociologia também, né? 

Dessa  educação politécnica que integra o conhecimento de várias naturezas e que busca 

também aplicá-la, certo?    

 

8) Você trabalha com autores que versam sobre a formação de Professores para a 

Educação Profissional, visando à conscientização de seus alunos sobre a importância da 



 

 

142 

sua formação para essa modalidade de educação? Quais? Que aspectos são destacados? 

Bom, eu atuo em várias, em várias níveis de ensino, né? Então, atuo no ensino médio, no 

ensino integrado, no subsequente, nas licenciaturas e na pós-graduação dentro do Campus e, 

uma literatura, um referencial teórico especificamente para discutir a educação profissional, 

ela seria possível apenas na licenciatura, né? Mas, eu não faço uma abordagem direta então, 

eu discuto o conceito de politecnia, por exemplo, a partir de textos de Saviani, trabalho o 

conceito de Escola Unitária em Gramsci, né?  Resgato um pouco do que seria a percepção de 

educação em Marx, que não separa a educação profissional de uma educação integral, então 

esses autores eu não tenho uma formação específica nem tive acesso a uma literatura 

específica nem me foi cobrado isso quando eu me inseri no curso de licenciatura que eu 

tivesse um conhecimento específico de uma literatura de um quadro de referência teórica             

pra atuar no curso que formaria profissionais também para a educação profissional, já disse 

na questão anterior que eu faço isso de forma bem intuitiva, mas acho que tem autores sim 

que estão presentes na licenciatura, autores que eu trabalho e que remetem a essa discussão 

sim, né? E que contribui pra formação desses profissionais da área de educação, os 

licenciados no caso, de maneira que eles possam atuar de uma forma diferenciada na 

educação profissional, mas não existe nenhuma formação em mim e ainda não houve um 

empreendimento da minha parte no sentido de buscar essa literatura. Esse é um dos 

conteúdos que eu trabalho sim, na minha disciplina que é Sociologia da Educação, mas faço 

isso não porque me foi demandado nem porque foi orientado, faço isso de forma intuitiva e 

em respeito ao projeto pedagógico dos IFs e do curso de matemática especificamente de lá do 

Campus, que não faz uma referência clara em relação a isso também não, viu? Mas enfim. Se 

eu pudesse contribuir de alguma forma, eu diria que seria interessante a gente ter cursos de 

formação dos professores dentro dos Campi que trouxesse, que relembrasse a todo momento 

os princípios pedagógicos e filosóficos que norteiam a proposta dos IFs, para que a gente 

pudesse atuar de forma alinhada com esses princípios. Acho que até a gente faz isso porque 

os professores que atuam trazem isso na sua formação sobretudo aqueles que passaram  pela 

UFBA aqui, então trazem um pouco isso, mas não de forma específica, discutindo exatamente 

a questão da educação profissional.        

  

Considerações finais: 

9) Você considera que a atuação docente na Educação Básica e na Educação Profissional 

deve ser a mesma? Por quê? 

Eu acho que não se diferenciam muito não sei se eu posso dizer que ééé pode ser a mesma ou 

deve ser a mesma é preciso que a gente tenha consciência, sobretudo do tipo de público, das 

finalidades, dos anseios, dos sonhos desses profissionais que nós estamos formando do nosso 

docente para a nossa atuação, mas se levarmos em conta os princípios que norteiam o 

projeto pedagógico dos IFs,                                                      eu acho que não tem muita 

diferença não, porque tanto no ensino básico, na educação básica como na educação 

profissional, os IFs preveem que nós tenhamos o trabalho como princípio educativo, certo? 

Então uma formação que tem como princípio o trabalho ééé como é um princípio educativo 

ela não se diferencia, ela vai ser, vai ter mais ou menos a mesma modelagem no ensino na 

educação básica ou na educação profissional, certo? Agora, o que precisaria ser ressaltado 

nesse sentido em termos de modelagem é, os princípios seriam os mesmos, né? Mas, em 

termos de modelagem é da linguagem, das estratégias pedagógicas, do tipo de texto a ser 

utilizado, né? Das finalidades mesmo, né? Isso é bastante diferente, porque, por exemplo, eu 

leciono a disciplina sociologia do trabalho pra o integrado, para os cursos do integrado e 

para os cursos subsequentes. Não existe uma diferença tão grande, um é semestral e o outro é 

anual. Não existe uma diferença tão grande em termos da ementa, do conteúdo, mas no ponto 

de vista da abordagem, da linguagem que eu utilizo, das estratégias pedagógicas que utilizo 
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são absolutamente diferentes, certo? Então, essa consciência eu acho que precisa ter, mas em 

termos de princípios eles não se, ééé tendo em vista essa ideia da educação politécnica, da 

educação multilateral, do ensino integral a gente, elas não se diferenciam tanto.  

 

10) Você acha que, a partir da Lei 11892/2008, quando os Institutos Federais apontam 

como novos loci para a oferta de cursos de Licenciatura, o IFBA tem desenvolvido uma 

matriz de conhecimentos que contribua para a formação de egressos críticos e reflexivos, 

conscientes do seu papel na formação dos educandos? 

Acho que sim. Acho que sim, e esse é o grande diferencial dos IFs. Eu não sei se 

especificamente se tratando da licenciatura, que é essa parte final da pergunta que você faz 

aqui que é consciente do seu papel na formação dos educandos. Se a gente forma 

profissionais conscientes do seu papel na formação dos educandos. Aí você tá falando dos 

profissionais de licenciatura especificamente. Eu não sei dizer. Acho que sim. De maneira 

geral para os egressos dos diversos níveis eu acho que isso acontece sim. Porque que isso 

acontece? Porque o IF os IFs possuem, por conta do seu sistema de seleção, um corpo 

docente altamente qualificado, sobretudo os que entram mais recentemente. Os mais antigos 

têm uma formação básica de licenciatura no máximo e que acabaram se formando na prática 

e muito na perspectiva da escola, de uma escolinha. Os professores que entram a partir de 

2008, quando os IFs são instituídos e que são igualados à condição de uma universidade em 

termos de seus critérios de estrutura e de funcionamento. Você tem um processo seletivo 

rigoroso, competitivo em que entram professores muito bons, professores com um nível de 

qualificação muito bom também, então você hoje, praticamente todos os professores são 

mestres e doutores, aqueles que não são, por conta dos incentivos, buscaram ser, né? Não só 

por conta dos incentivos financeiros, mas por conta de uma ambiência nova que estava se 

formando, onde a pesquisa precisava ser instituída, onde os professores  tinham outros 

horizontes educacionais, mesmo aqueles antigos que não tinham essa formação acadêmica 

verticalizada buscaram e buscaram fazendo mestrados e doutorados e esses professores são 

professores que têm uma percepção de educação diferenciada e que trazem no seu histórico 

de formação, uma formação crítica e eles reproduzem críticas e reflexiva, então eles 

reproduzem isso na sala de aula. Indiscutivelmente, na minha percepção, o nível dos 

professores é que conferem esse nível de excelência e esse perfil crítico e reflexivo aos 

egressos dos cursos dos IFs, e isso se reproduz também nas licenciaturas, certo? Que são 

cursos mais recentes, que são incorporados justamente a partir dessa nova configuração, 

essa configuração da rede IF, né? Acho que sim, que  acontece. Agora, acontece mais por 

conta do perfil dos professores que ingressam  do que propriamente por existir políticas de 

formação interna que conduzam necessariamente a isso. 

 

11) Há algum comentário adicional que você considera pertinente? Qual? Com que 

propósito?  

Bom, eu me considero uma pessoa comprometida com o projeto do IF. Não foi algo arbitrário 

que, enfim, eu busquei somente ingressas no mercado de trabalho para, a partir daí, em 

função da instituição que eu estivesse eu moldar a minha forma de atuação profissional, né? 

Eu entrei no IFBA consciente do universo em que eu estava sendo inserido e elegendo ele 

como o espaço que eu gostaria de estar, compatível com as minhas experiências anteriores e 

compatível com o projeto de sociedade que eu acredito estar ajudando a construir. Então, 

nesse sentido eu me considero uma pessoa muito fiel ao projeto dos IFs, né? Não sei se é 

assim pra todos os professores, eu acho que essa talvez seja uma questão particular minha, 

mas essa é uma ideia que eu compro. E, nesse sentido, o que eu deixaria como sugestão, não 

é exatamente sugestão que vocês estão pedindo, vocês estão pedindo um comentário 

adicional, mas eu vou colocar aqui sobre a forma de sugestão: é que os IFs trabalhassem de 
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forma mais consistente os princípios que norteiam a elaboração de sua proposta pedagógica, 

né? Que isso fosse mais perseguido e que fosse fortalecido na construção da identidade do IF. 

Até porque, nesse momento, essa identidade proposta no projeto pedagógico dos IFs ela está 

fortemente ameaçado pela conjuntura política que nós vivemos em nosso pais, então nesse 

sentido, eu deixaria o meu comentário sobre a forma de recomendação, de que esses 

princípios que instituem, que definem o que eu chamo de código genético dos IFs, que fazem 

parte de um projeto maior de um país que a gente quis um dia construir, que a gente possa 

lutar pela afirmação dessa identidade dos IFs, que hoje considero que está fortemente 

ameaçado e, principalmente, agora pelos novos critérios de seleção dos professores que estão 

sendo propostos. Então, teria duas vertentes pra a gente trabalhar isso. Um é lutar pela 

manutenção dos critérios de admissão, o processo de seleção dos professores, que a gente 

não abrisse mão, né? De que a formação fosse específica na área de atuação e de professores 

comprometidos com a docência e com a titulação, etc, etc. E a segunda é que haja também 

um trabalho interno de fortalecimento dessa identidade pedagógica dos IFs pautada nessa 

educação para o trabalho, ou seja, do trabalho como princípio educativo, da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e a extensão, né? De uma concepção de educação 

politécnica, multilateral, inspirada na ideia da escola unitária de Gramsci que tá lá presente 

no projeto da rede,                                     né? E é isso aí, qualquer coisa mais, estarei à 

disposição. Um abraço. 

 

PROFºH 

Sobre a formação do docente: 

1) Qual é a sua formação acadêmica (graduação e pós-graduação)? 

Graduação em Pedagogia; Mestrado em Políticas Pública, Gestão do Conhecimento e 

Desenvolvimento Regional; Doutorado em Educação e Contemporaneidade. 

 

2) Você já lecionou em cursos de licenciatura fora do IFBA? Em caso afirmativo, 

percebeu alguma diferença? 

Sim. No IFBA conto com mais recursos didáticos e tecnológicos, como também a 

participação dos discentes é mais efetiva; 

 

Sobre a inserção das Bases Conceituais da EPT nos Cursos de Licenciatura em 

Matemática do IFBA: 

3) O que você pensa sobre a formação de professores nos cursos de Licenciatura do 

IFBA, na perspectiva de prepará-los para atuar na Educação Básica? E na Educação 

Profissional? 

Acho bastante viável e necessário, pois o foco maior, atualmente, é a Educação Básica 

 

4) Para você, que conhecimentos, além dos específicos, o licenciando deve adquirir para 

atuar na Educação Básica? E na Educação Profissional? 

Trabalhar as concepções, experiências, problemas e propostas da Educação Básica e 

Profissional, como também Políticas Públicas para a Educação Profissional e Tecnológica’’. 

 

5) O que, sobre a Educação Profissional, você acha que deveria ser essencial/importante 

que o licenciado discutisse durante o curso? 

Concepções teórico-metodológicos da Educação Profissional; as políticas públicas e as 

características dos discentes desta modalidade de ensino 

 

6) Você utiliza (ou utilizou) conhecimentos sobre a formação docente para a Educação 

Profissional nas disciplinas que ministra (ministrou)? Como? 
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Trabalhei com algumas políticas públicas, no Componente Curricular intitulado 

“Organização da Educação Brasileira”. 

 

7) Considerando o pensamento de autores que defendem a formação integral do 

educando, como você acredita que pode colaborar nesse sentido nas disciplinas que tem 

ministrado? Por quê? 

Sim. Mediante o uso de metodologias ativas, inclusive com palestras de colegas eu as utiliza 

para este fim 

 

8) Você trabalha com autores que versam sobre a formação de Professores para a 

Educação Profissional, visando à conscientização de seus alunos sobre a importância da 

sua formação para essa modalidade de educação? Quais? Que aspectos são destacados? 

Como citei anteriormente Trabalhei com algumas políticas públicas, no Componente 

Curricular intitulado “Organização da Educação Brasileira”. 

 

Considerações finais: 

9) Você considera que a atuação docente na Educação Básica e na Educação Profissional 

deve ser a mesma? Por quê? 

Cada modalidade de ensino tem as suas especificidades e esta questão deve ser considerada 

na formação de professores 

 

10) Você acha que, a partir da Lei 11892/2008, quando os Institutos Federais apontam 

como novos loci para a oferta de cursos de Licenciatura, o IFBA tem desenvolvido uma 

matriz de conhecimentos que contribua para a formação de egressos críticos e reflexivos, 

conscientes do seu papel na formação dos educandos? 

Acredito que esses aspectos devem ser trabalhados com mais afinco e profundidade. 

 
11) Há algum comentário adicional que você considera pertinente? Qual? Com que 

propósito?  

Não. 
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ANEXO A  

PORTARIA Nº 9 – IFBA – CAMPUS LAURO DE FREITAS 

  

 

 

 

 


