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RESUMO 

 

 

Este estudo situa-se entre as pesquisas sobre a educação profissional na atual 
vertente de discussão da importância dessa formação para o mundo do trabalho e 
para vida.  Considera as ações da dimensão técnico-pedagógica da gestão e o 
planejamento docente coletivo como alguns dos dispositivos de sua concretização e 
teve como objetivo principal analisar a gestão técnico-pedagógica a partir dessa 
experiência no Centro Territorial de Educação Profissional do Sertão Produtivo – 
CETEP do Sertão Produtivo – Caetité/Bahia. A pesquisa e a análise teórica e 
documental basearam-se nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio, no Plano Estadual de Educação Profissional da 
Bahia e no estudo da literatura pertinente à discussão temática apresentada. Para a 
pesquisa empírica foi considerada, principalmente, a experiência da dimensão 
técnico-pedagógica da gestão, além da investigação sobre as percepções de alunos 
e docentes do CETEP do Sertão Produtivo referentes ao trabalho e planejamento 
pedagógicos nas turmas de educação profissional técnica de nível médio e as 
possibilidades de sua adequação aos arranjos produtivos locais.  A partir da análise 
dos resultados alcançados através de questionários e entrevistas, percebe-se o 
reconhecimento de algumas conquistas por parte dos alunos e professores e são 
evidenciados alguns dos seus desafios, especialmente na oferta da educação 
profissional de forma interdisciplinar e integrada às necessidades da realidade local. 
Como produto de intervenção, esta pesquisa propõe, a partir do planejamento 
sistemático e coletivo das ações técnico-pedagógicas, a utilização de dispositivos de 
planejamento e acompanhamento técnico-pedagógicos na perspectiva da efetivação 
da qualidade da educação profissional técnica de nível médio no centro em estudo. 
 

Palavras-chave: Educação Profissional, gestão pedagógica, planejamento coletivo 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

ABSTRACT 

 
 

 

This study is between research on vocational education in the current strand of 
discussion of the importance of such training for the world of work and life. Considers 
the actions of technical and pedagogical dimension of management and collective 
teacher planning as some of the devices of its implementation and aimed to analyze 
the technical and pedagogical management from that experience in Territorial 
Professional Education Center of Productive Hinterland - CETEP the Hinterland 
productive - Caetité / Bahia. Research and theoretical and document analysis were 
based on the National Curriculum Guide for the Middle Level Professional Education 
Technique in the State Plan for Vocational Education of Bahia and in the study of 
literature to the thematic discussion presented. For empirical research was considered 
mainly the experience of the technical and pedagogical dimension of management, as 
well as research into the perceptions of students and CETEP faculty of Productive 
Hinterland for the work and educational planning in the mid-level technical professional 
education classes and the possibilities for its adaptation to local clusters. From the 
analysis of the results achieved through questionnaires and interviews, we can see the 
recognition of some achievements by students and teachers and are evidenced some 
of its challenges, especially in the provision of education in an interdisciplinary and 
integrated approach to the reality of needs local. As an intervention product, this 
research proposes, from the systematic planning and collective of technical and 
pedagogical actions, the use of planning and technical and pedagogical monitoring 
devices in connection with the execution of the quality of mid-level technical 
professional education at the center under study . 
 
Keywords: Professional education, pedagogical management, collective planning 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A motivação principal deste trabalho provém da vontade pessoal de registrar 

os desafios e as conquistas vivenciadas nos 06 anos de experiência na gestão 

técnico-pedagógica do Centro Territorial de Educação Profissional do Sertão 

Produtivo – CETEP, em Caetité - BA.  

Os discursos educacionais do Brasil nos últimos anos, especialmente os que 

se referem à educação profissional, evidenciam a importância da superação da 

dualidade história entre o ensino acadêmico e a formação profissional.  O fruto da luta 

histórica por esta superação, regulamentado através do Decreto nº. 5.154/2004, de 

23 de julho de 2004, anuncia a viabilização da síntese dessas duas modalidades de 

ensino. A Resolução Nº 06, de 20 de setembro de 2012, Art. 5º, declara que  

Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio têm por 
finalidade proporcionar ao estudante conhecimentos, saberes e 
competências profissionais necessários ao exercício profissional e da 
cidadania, com base nos fundamentos científico-tecnológicos, sócio 
históricos e culturais. (BRASIL, 2012). 
 

Dessa forma, presenciamos as políticas e tentativas de efetivação dessa 

formação, bem como os desafios enfrentados, especialmente pelos sujeitos que a 

tecem no dia-a-dia dos espaços escolares.  

A experiência da gestão técnico pedagógica do CETEP possibilita perceber que 

a viabilização de uma oferta de ensino efetivamente integrado, na perspectiva da 

formação integral, voltada principalmente para a emancipação da classe trabalhadora, 

requer o desenvolvimento de ações técnico-pedagógicas que priorizem, 

principalmente, o envolvimento docente e a capacidade de trabalhar coletivamente, 

com o planejamento e o acompanhamento constantes do processo de ensino-

aprendizagem, de forma comprometida e organizada. 

Nesse contexto, discutir o papel da gestão, especialmente na sua dimensão 

técnico-pedagógica, considerando a inseparabilidade desta com as outras dimensões, 

remete-nos à necessidade de reflexão sobre a sua importância na formação de 

sujeitos aptos a atuarem criticamente no mundo do trabalho e na realidade em que 

estão inseridos, modificando-os em favor da justiça social e da qualidade de vida para 

todos, especialmente da classe menos favorecida. 
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Em parceria com os articuladores de eixo tecnológico 1  e os docentes do 

CETEP do Sertão Produtivo, essa pesquisa de intervenção propõe a reflexão e 

revisão das práticas organizacionais e pedagógicas, em prol da qualidade da 

educação profissional técnica de nível médio do CETEP do Sertão Produtivo, focando 

principalmente na dimensão técnico-pedagógica da gestão, considerando o 

planejamento coletivo como dispositivo de efetivação das ações técnico-pedagógicas 

na perspectiva da formação integral dos alunos e integrada à realidade em que vivem. 

É válido ressaltar que os articuladores de eixo são professores com vínculo efetivo ou 

selecionados pelo Regime de Direito Administrativo - REDA, com carga horária de 

20h/a de regência de classe e 20h/a de articulação pedagógica nas Atividades 

Complementares – ACs, com os professores que ministram a maior parte da carga 

horária em disciplinas correspondentes a cada eixo tecnológico. 

Tendo em vista a criação dos centros de educação profissional na Bahia, em 

2009, e a expansão da oferta de cursos técnicos de nível médio nos anos posteriores 

como um dos mecanismos das políticas de desenvolvimento dos territórios de 

identidade baianos, a revisão teórica teve como base as categorias educação 

profissional, gestão e planejamento coletivo, na dimensão técnico-pedagógica. 

Consideramos também neste estudo a relação trabalho e educação, por concebê-la 

como importante fator de promoção de processos educativos, inseridos na dinâmica 

ampla e coletiva de apropriação crítica da realidade local e de desenvolvimento 

territorial, priorizando esta relação numa dimensão ontológica de formação humana, 

como assim defende Saviani (2007). 

Assim, considerando o enfoque empírico e humano-social deste estudo e 

intervenção, embasamo-nos nos procedimentos metodológicos que caracterizam a 

abordagem qualitativa e, com o enfoque da pesquisa participante, desenvolvemos as 

seguintes etapas:  1) pesquisa e análise teórica e documental, tomando como base 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio, o Plano Estadual de Educação Profissional da Bahia, a revisão bibliográfica a 

partir dos estudos de Ciavatta, Frigotto, Machado, Ramos, Barroso, Saviani, entre 

                                                           
1 De acordo com o artigo 3º da Resolução Nº 6, de 20 de setembro de 2012, § 2º, os cursos e programas 
de Educação Profissional Técnica de Nível Médio são organizados por eixos tecnológicos, 
possibilitando itinerários formativos flexíveis, diversificados e atualizados, segundo interesses dos 
sujeitos e possibilidades das instituições educacionais, observadas as normas do respectivo sistema 
de ensino para a modalidade de Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 
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outros; 2) aplicação de questionários aos discentes e docentes do CETEP do Sertão 

Produtivo; 3) construção e utilização do Caderno de Planejamento e 

Acompanhamento das Ações Técnico-Pedagógicas como ensaio de intervenção 

(produto); 4) observação, através da participação em reuniões entre articuladores de 

eixo tecnológico e equipe gestora, nos momentos de planejamento docente e registros 

das atividades desenvolvidas no centro em estudo; 5) aplicação de questionário à 

diretora do CETEP; 6) entrevista aos articuladores de eixo tecnológico; 7) análise dos 

dados coletados e da utilização do ensaio de intervenção – escrita da dissertação. 

Para a escrita desta dissertação foram construídos três capítulos, além da 

introdução e das considerações finais. No primeiro capítulo, caracterizamos e 

contextualizamos o CETEP no Território de Identidade Sertão Produtivo. Tecemos 

considerações sobre os desafios da educação profissional e o seu compromisso com 

o desenvolvimento territorial e com a adequação aos arranjos produtivos locais, como 

determina o Plano Estadual de Educação Profissional da Bahia - PEE.  Também no 

primeiro capítulo, analisamos o processo de construção histórica da dualidade na 

relação trabalho e educação e discutimos os sentidos da integração, na perspectiva 

da integração dos componentes curriculares da educação profissional, das atividades 

teóricas e práticas, e na perspectiva da formação integral dos alunos.   

No segundo capítulo, apresentamos as especificidades da gestão técnico- 

pedagógica nos centros de educação profissional da Bahia, com base na experiência 

desta função no CETEP do Sertão Produtivo, os desafios e a importância do 

planejamento pedagógico coletivo como dispositivo de efetivação das ações técnico-

pedagógicas e do ensino integrado nos cursos técnicos de educação profissional 

técnica de nível médio. Discutimos os limites e as possibilidades da gestão técnico-

pedagógica em prol da qualidade da educação, na perspectiva da formação plena do 

aluno do curso técnico de educação profissional técnica de nível médio. 

No terceiro e último capítulo, registramos e analisamos os resultados obtidos 

com a coleta de dados sobre: as percepções docentes referentes ao planejamento 

pedagógico; as percepções e perspectivas discentes referentes à formação na 

educação profissional; as entrevistas feitas com os articuladores de eixo tecnológico 

do CETEP; a utilização do Caderno de Planejamento e Acompanhamento das Ações 

Técnico-Pedagógicas – ensaio de intervenção que, após revisado e aprovado pela 
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instituição, poderá se constituir num dispositivo de planejamento pedagógico a ser 

utilizado no próximo ano letivo do CETEP. 

O objetivo geral desta pesquisa foi analisar a gestão técnico-pedagógica no 

Centro Territorial de Educação Profissional do Sertão Produtivo – CETEP do Sertão 

Produtivo – Caetité/Bahia. A partir deste objetivo geral, traçamos quatro objetivos 

específicos: a) caracterizar o CETEP do Sertão Produtivo e os seus desafios frente 

aos arranjos produtivos locais; b) discutir a relação trabalho e educação e os desafios 

da gestão do trabalho pedagógico na Educação Profissional; c) analisar a dimensão 

técnico-pedagógica da gestão no CETEP do Sertão Produtivo e o planejamento 

coletivo como dispositivo de ressignificação das ações pedagógicas na Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio; d) desenvolver dispositivos de planejamento e 

acompanhamento técnico-pedagógico dos cursos técnicos em Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio, ofertados pelo CETEP do Sertão Produtivo. 

Esperamos que os estudos feitos e os relatos de experiência aqui apresentados 

contribuam para a reflexão e o direcionamento de ações em outros centros de 

educação profissional da Bahia que, assim como o CETEP, vivenciam esse momento 

histórico de luta em prol da formação profissional numa perspectiva de emancipação 

dos sujeitos e de busca de melhoria na qualidade de vida, especialmente da classe 

trabalhadora. Acreditamos que assim os centros estarão cumprindo o seu papel 

político, social e cultural no processo de desenvolvimento dos territórios de identidade 

no qual estão inseridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

1 O CETEP DO SERTÃO PRODUTIVO E OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL 

 

 

1.1 Caracterização do CETEP e sua contextualização no Território de Identidade 

Sertão Produtivo 

 

A história da educação profissional na Bahia, na perspectiva da integração dos 

conhecimentos acadêmicos com os de formação para o trabalho, foi se configurando 

algum tempo depois do que determina o Decreto 5.154 de 2004. Os registros dão 

conta de que o governo estadual da época, de oposição ao governo federal, não 

apresentou políticas significativas no sentido de sua implantação.  

Com base nos estudos de Aline Santos, em sua dissertação de mestrado 

intitulada “Educação profissional integrada na Rede Pública Estadual da Bahia: 

desafios da construção de uma proposta de educação para a classe trabalhadora”, 

podemos confirmar as investidas recentes na educação profissional como política 

pública no Estado da Bahia. Ao se referir ao contexto político do então governador 

eleito Jacques Wagner, a autora afirma que  

O compromisso de reestruturação da oferta de educação profissional 
fez parte da plataforma eleitoral do governador eleito e durante o 
primeiro ano de sua gestão diversas ações foram realizadas no 
sentido de preparar a expansão da educação profissional na Bahia, 
que somente pôde ser observada a partir de 2008. A participação de 
movimentos sociais e dos representantes das escolas foi uma 
característica marcante na formulação da política. (SANTOS, 2015, p. 
88) 
 

Assim, a partir do ano de 2007, o governo baiano inicia as políticas públicas no 

sentido da reestruturação e expansão da educação profissional no estado. A criação 

da Superintendência de Educação Profissional - Suprof2, no âmbito da Secretaria de 

Educação, através do Decreto Lei nº 10.955, de 21 de dezembro de 2007, representa 

um marco nesse processo histórico de construção da educação profissional da Bahia. 

O Artigo 58, Inciso II, do referido Decreto, assim determina: 

 
II - Fica criada a Superintendência de Educação Profissional, com a 
finalidade de planejar, coordenar, promover, executar, acompanhar, 

                                                           
2  A partir de 2015, esta superintendência passou a ser denominada Superintendência de 
Desenvolvimento da Educação Profissional. 
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supervisionar e avaliar, no âmbito do Estado, as políticas, programas, 
projetos e ações de educação profissional, incluindo orientação e 
certificação profissional.    

 
Nesse contexto, a partir do ano de 2008, a Suprof realizou diversos seminários 

territoriais para consulta aos agentes sociais e à comunidade escolar para a oferta da 

educação profissional de forma articulada à realidade de cada Território de Identidade. 

Assim, no ano de 2008, aconteceu o seminário do Território de Identidade Sertão 

Produtivo no então Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, hoje CETEP do Sertão 

Produtivo. Neste seminário, foram discutidas e sinalizadas as vocações e 

necessidades de formação para o referido território e assim definidos os cursos 

técnicos a serem ofertados pela instituição. O evento contou com a presença da 

comunidade escolar e de alguns representantes da sociedade civil, que se 

constituíram em sujeitos colaboradores da formulação da política de educação 

profissional da Bahia. 

Ainda no ano de 2008, foi elaborado e publicado o Plano Estadual de Educação 

Profissional da Bahia - PEE. São objetivos do referido Plano “estabelecer as bases da 

oferta da educação profissional e elevar a escolaridade e a inserção de jovens, 

trabalhadores e trabalhadoras e a sua inserção cidadã no mundo do trabalho” (PEE, 

2008). A partir de então, a educação profissional tornou-se prioridade nas políticas 

públicas do governo do Estado da Bahia.  

Em 2009, através do Decreto nº 11.355 (BAHIA, 2008c), algumas unidades 

escolares, especialmente as antigas escolas agro técnicas e os denominados colégios 

modelos, foram transformadas em centros específicos para a educação profissional. 

Em alguns casos, estruturas ociosas foram reformadas para essa finalidade.  Esses 

centros foram classificados em Centros Territoriais e Estaduais de Educação 

Profissional e tiveram modificações importantes na estrutura do trabalho pedagógico, 

através da oferta de cursos técnicos de nível médio, distribuídos em eixos 

tecnológicos de formação.  

A organização dos cursos técnicos por eixo tecnológico obedece ao que 

estabelece a Resolução Nº 06, de 20 de setembro de 2012, que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 

Conforme o Art. 13 dessa resolução,  

A estruturação dos cursos da Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio, orientada pela concepção de eixo tecnológico, implica 
considerar:  
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I - A matriz tecnológica, contemplando métodos, técnicas, ferramentas 
e outros elementos das tecnologias relativas aos cursos;  
II - O núcleo politécnico comum correspondente a cada eixo 
tecnológico em que se situa o curso, que compreende os fundamentos 
científicos, sociais, organizacionais, econômicos, políticos, culturais, 
ambientais, estéticos e éticos que alicerçam as tecnologias e a 
contextualização do mesmo no sistema de produção social;  
III - os conhecimentos e as habilidades nas áreas de linguagens e 
códigos, ciências humanas, matemática e ciências da natureza, 
vinculados à Educação Básica deverão permear o currículo dos cursos 
técnicos de nível médio, de acordo com as especificidades dos 
mesmos, como elementos essenciais para a formação e o 
desenvolvimento profissional do cidadão;  
IV - A pertinência, a coerência, a coesão e a consistência de 
conteúdos, articulados do ponto de vista do trabalho assumido como 
princípio educativo, contemplando as necessárias bases conceituais e 
metodológicas;  
V - A atualização permanente dos cursos e currículos, estruturados em 
ampla base de dados, pesquisas e outras fontes de informação 
pertinentes. 

 

 O CETEP do Sertão Produtivo foi criado em 2009, na cidade de Caetité, a partir 

da transformação do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães em Centro Territorial 

de Educação Profissional.  

Atualmente, o CETEP apresenta uma oferta diversificada de cursos técnicos, 

nas três formas de articulação da educação profissional técnica de nível médio: 

Educação Profissional Integrada – EPI; Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

Subsequente – PROSUB; Programa Nacional de Integração da Educação Profissional 

com a Educação Básica na Modalidade de Jovens e Adultos – PROEJA. 

 

Unidade escolar Centro Territorial de Educação Profissional do Sertão 
Produtivo 

Endereço Avenida Anísio Teixeira, s/n 

Telefone (77)3454-4024 

E-mail cetepcaetite@yahoo.com.br 

Cadastro no MEC/Inep 29428394 

Autorização de 
funcionamento 

Portaria Nº 8677/09 – Diário Oficial de 17/04/2009 

Modalidades de ensino Educação Profissional Técnica de Nível Médio e Pós-
Médio 

Quantitativo de alunos 731 

Quadro 1 – Dados cadastrais do CETEP em 2015 
Fonte: CETEP do Sertão Produtivo. Elaboração própria 

mailto:cetepcaetite@yahoo.com.br
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Os cursos técnicos ofertados no CETEP estão distribuídos em quatro eixos 

tecnológicos: Gestão e Negócios, Ambiente e Saúde, Recursos Naturais e 

Infraestrutura, conforme tabela seguinte. 

 

Formas de 
Articulação / 
Turnos  

Eixo tecnológico Cursos Quantidade de 
turmas 

EPI 
(matutino e 
vespertino) 

Gestão e Negócios Técnico em Administração 09 

Ambiente e Saúde Técnico em Análises Clínicas 03 

Técnico em Controle Ambiental 02 

 Técnico em Enfermagem 02 

Recursos Naturais 
 
 

Técnico em Agroecologia 01 

Técnico em Geologia 02 

Técnico em Mineração 02 

Infraestrutura Técnico em Edificações 02 

PROSUB 
(noturno) 
 

Gestão e Negócios Técnico em Contabilidade 02 

Ambiente e Saúde Técnico em Enfermagem 05 

Infraestrutura   Técnico em Edificações 03 

PROEJA  
(noturno) 

Gestão e Negócios Técnico em Secretariado 02 

Tabela 01: Oferta da EP no CETEP do Sertão Produtivo em 2015 
Fonte: Secretaria do CETEP. Elaboração própria 

 

Na sua estrutura física, o CETEP possui instalações com satisfatório nível de 

conservação, espaço arejado, com 12 salas de aula equipadas com TV, mesa do 

professor e carteiras em perfeito estado, 03 salas para o ensino de Línguas (porém, 

inativas para esta finalidade, atendendo as aulas de estágio que ocorrem no contra 

turno), sala de grêmio, sala do colegiado, laboratório de ciências, laboratório de 

mineração, laboratório de enfermagem, sala de vídeo, auditório, refeitório amplo, 

biblioteca (aberta à comunidade), cantina, sala de coordenação, sala de orientação 

de estágio, sala de professores, mecanografia, direção, secretaria e quadra esportiva. 

Atualmente está na fase final o processo de ampliação do prédio, com a construção 

de laboratórios para atendimento das aulas práticas dos cursos técnicos.  
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Figura 01 – Fachada do CETEP 
Fonte: Fotografada pela autora 

 

A estrutura organizacional é formada por uma diretora, três vice-diretoras, uma 

secretária, seis articuladores de eixo tecnológico, professores, funcionários da parte 

administrativa, de serviços gerais e vigilantes. Para o planejamento e 

acompanhamento técnico-pedagógico, no ano de 2015, estão programados 06 

articuladores, distribuídos nos seguintes eixos tecnológicos e cursos técnicos: 02 no 

eixo Gestão e Negócios, envolvendo os cursos técnicos em Administração, 

Contabilidade e Secretariado; 02 em Ambiente e Saúde, envolvendo os cursos 

técnicos em Enfermagem, Controle Ambiental e Análises Clínicas; 01 em Recursos 

Naturais, envolvendo os cursos técnicos em Agroecologia e Mineração; 01 em 

Infraestrutura, envolvendo o curso Técnico em Edificações.  

Vale salientar que o CETEP possui um anexo, situado no município de Caculé, 

criado para atender as demandas da região onde este município se localiza, com a 

oferta de cursos técnicos em Administração, Agroecologia e Enfermagem, na forma 

de articulação subsequente ao Ensino Médio – PROSUB, atendendo a um total de 

115 estudantes. 

Abaixo apresentamos o quadro docente do CETEP, distribuído de acordo com 

a forma de contratação. Muitos desses docentes estão na instituição há mais de quatro 

anos. São os professores concursados efetivos que, na maioria, lecionam nas 

chamadas disciplinas da Base Nacional Comum - BNC.  

 



23 
 

Docentes do CETEP Quantidade  

Concursados: vínculo efetivo 39 

Selecionados através do Regime de Direito Administrativo – REDA 15 

Contratados para Prestação de Serviço Temporário – PST 09 

Tabela 02: Docentes do CETEP do Sertão Produtivo em 2015 
Fonte: Direção do CETEP. Elaboração própria. 

 

O quadro docente do CETEP é composto por sessenta e três professores, com 

formação de nível superior e pós-graduação. A contratação de professores para 

prestação de serviço temporário na instituição constitui-se numa medida emergencial 

para atender à necessidade de profissionais com formação aproximada ao trabalho 

pedagógico com os conteúdos das disciplinas técnicas específicas. Alguns problemas 

na constituição do quadro docente serão discutidos mais adiante, ao tratarmos da 

análise da coleta de dados com esses profissionais. 

Os estudantes do CETEP possuem características que variam de acordo com 

a origem, a modalidade do curso em que estão matriculados e o turno em que 

estudam. Frequentam, no matutino e vespertino, estudantes dos cursos técnicos de 

Educação Profissional Integrada, classificados numa faixa etária entre 14 e 18 anos 

e, na maioria, não possuem experiência profissional. São filhos de famílias de classe 

social média e/ou baixa e alguns são residentes na zona rural do município, tendo que 

se deslocarem diariamente por meio do Programa de Transporte Escolar. Alguns dos 

alunos também são oriundos de municípios vizinhos como Igaporã, Ibiassucê, Caculé, 

Lagoa Real, Riacho de Santana e Guanambi, custeando por conta própria seu 

deslocamento diário entre a casa e a escola. Existem, ainda que em número menor, 

alunos que, por serem de municípios distantes como Sebastião Laranjeiras, Palmas 

de Monte Alto e Riacho de Santana, moram em pensionatos, com o objetivo exclusivo 

de fazerem os cursos técnicos oferecidos no CETEP.  

Os discentes matriculados nas modalidades Educação Profissional 

Subsequente de Nível Médio – PROSUB - e Educação Profissional de Jovens e 

Adultos de Nível Médio - PROEJA, estudantes do turno noturno, são adultos acima de 

18 anos, normalmente são chefes de família que possuem uma vida profissional 

encaminhada. Ao buscarem os cursos técnicos, pretendem ampliar as possibilidades 
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de emprego e aperfeiçoar a prática profissional, com a consequente melhoria das 

condições de trabalho. 

O CETEP apresentou uma queda na matrícula, desde o seu primeiro ano de 

funcionamento até o ano de 2014, conforme ilustra o gráfico 02. No ano de 2015, 

foram matriculados 996 alunos, sendo que 421 fazem parte da Educação Profissional 

Integrada, 490 da Educação Profissional Subsequente ao Ensino Médio – PROSUB e 

85 da Educação Profissional de Jovens e Adultos de nível médio - PROEJA. 

  

 

Gráfico 1: Dados de matrícula da EP no CETEP 
Fonte: Sistema de Gestão Escolar – SGE, CETEP. Elaboração própria 

 
O ápice número de matrículas das turmas de EPI nos anos de 2011 e 2012 

pode ser justificado com o aumento da quantidade de turmas ofertadas nesses anos, 

devido a maior disponibilidade de salas para atender a demanda pelos cursos 

técnicos.  É preciso considerar que, nos anos iniciais (2009 e 2010) do Centro, junto 

às novas turmas de educação profissional, continuavam as turmas regulares do 

Ensino Médio de 1ª a 3ª Séries do antigo colégio modelo, que ficaram até concluírem 

o curso. Nos anos seguintes, com a conclusão dessas turmas, foi possível elevar a 

quantidade de turmas e cursos. No entanto, verificamos que, a partir de 2013, o índice 

de matrículas diminui, mantendo-se estável, ocorrendo uma elevação para as turmas 
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do PROSUB e a queda da demanda para as turmas de PROEJA. A diminuição da 

oferta de turmas de EPI está associada ao próprio período de formação dos cursos, 

com duração de 04 anos e à necessidade de salas disponíveis para as aulas de 

orientação de estágio no contra turno. A queda da demanda para o PROEJA reflete o 

que vem acontecendo também em outros centros do estado. Ela representa a 

necessidade de políticas públicas educacionais voltadas o atendimento das 

especificidades de formação do alunado PROEJA, constituído por jovens e adultos de 

diversas faixas etárias, a partir dos dezoito anos, caracterizados pela distorção 

idade/série e pela necessidade de conciliar os estudos no turno noturno com jornadas 

diárias de trabalho e, muitas vezes, com o fato de serem, na maioria formados por 

pais e mães de família. Associamos o aumento da oferta de turmas do PROSUB à 

queda da demanda do PROEJA. Com a disponibilidade de salas no noturno e a 

conclusão em período mais curto dessa forma de articulação3, é possível serem 

ofertadas mais turmas para atender aos vários alunos contemplados através de 

sorteio eletrônico, realizado anualmente pela Suprof, através do site da Secretaria de 

Educação do Estado. 

É válido ressaltar que a análise dos dados apresentados no gráfico anterior 

demanda estudos mais detalhados de outros possíveis fatores associados aos índices 

referentes a cada uma das formas de articulação da educação profissional do CETEP. 

Adequar a formação dos estudantes às demandas do Território de Identidade 

no qual estão inseridos é um desafio que se apresenta e que constitui a pauta das 

reuniões de planejamento docente e de articulação de eixo com a equipe gestora do 

CETEP. Embora já sejam notáveis alguns avanços, percebemos na organização e 

nas ações de planejamento e implementação do currículo a necessidade da formação 

voltada para a realidade dos alunos, bem como o seu acolhimento e as estratégias de 

permanência dos mesmos. Nesse contexto, destacamos a importância da atuação do 

Conselho Escolar que, no caso dos centros de educação profissional da Bahia, 

configura-se como um órgão de representação mais ampla, envolvendo a comunidade 

escolar e representantes da sociedade civil.  

No CETEP do Sertão Produtivo existem dois órgãos de representação que são 

o Colegiado Escolar e o Conselho Territorial. O Colegiado Escolar passou por novo 

                                                           
3 Duração dos cursos de acordo com forma de articulação - PROSUB: 02 anos; EPI: 04 anos; PROEJA: 

2,5 anos. 
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processo eleitoral no mês de julho de 2015. Ele é representado por membros do corpo 

docente e discente, pais de alunos, gestores e funcionários da escola. Sua 

participação é percebida nas convocações de reunião da equipe gestora para 

discussão, elaboração e execução dos planos de ação, de projetos pedagógicos, 

entre outros assuntos, contando com cronograma de encontros bimestrais entre os 

seus representantes e a direção. 

O Conselho Territorial do CETEP foi formado em 2011 a partir da realização de 

reuniões de diversos segmentos para escolha dos respectivos representantes, bem 

como com a indicação de membros da sociedade civil (empresários, trabalhadores, 

etc). A sua composição perfaz o total de 27 conselheiros, incluindo representantes do 

centro e do mundo do trabalho, conforme tabela 03. 

 

Representantes do 
Conselho Territorial 

Quantidade Descrição 

Comunidade Escolar 03 
03 
03 
 
03 
03 

Professores 
Funcionários 
Família (pais, mães, irmãos, avós, responsáveis 
pelos estudantes) 
Estudantes 
Gestores (Diretor, Vice de Articulação com o 
Mundo do Trabalho e NRE 13) 

Sociedade Civil 03 
 
03 
 
03 
 
 
03 

Comunidade local (movimentos sociais e 
representante do Colegiado Territorial) 
Empresários (das áreas rural e urbana e da 
economia solidária) 
Trabalhadores (dos setores da indústria e dos 
serviços e da área rural) 
Poder público local (do município sede e de mais 
duas outras cidades) 

Tabela 03: Composição do Conselho Territorial do CETEP do Sertão Produtivo em 2015 
Fonte: Direção do CETEP. Elaboração própria. 

 

De acordo com a diretora do CETEP, o Conselho Territorial deve desenvolver 

ações de alinhamento entre a proposta pedagógica da educação profissional e a 

demanda do Território de Identidade, considerando as questões econômicas, sociais 

e ambientais. Deve, ainda, contribuir com a equipe gestora na tomada de decisões 

relevantes para o desenvolvimento dessa modalidade de ensino. No entanto, a 

diretora ainda informou que  

Infelizmente, devido a extensa representação e a dificuldade de 
articulação entre os membros para realização de reuniões, o Conselho 
Territorial não se encontra integralmente, vigorando apenas o 
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Colegiado Escolar que é composto apenas por membros da 
comunidade escolar. (DIRETORA DO CETEP DO SERTÃO 
PRODUTIVO). 
 

Um dos principais desafios para atuação efetiva do Conselho Territorial, 

apresentado pela diretora do CETEP, é a definição e o cumprimento de um calendário 

de encontros que contemple a participação de todos os conselheiros. Sendo assim, 

ao lhe ser solicitada uma avaliação dessa atuação, a diretora acrescentou que 

A participação dos membros do Conselho Territorial nas ações 
pedagógicas do CETEP acontece de maneira reduzida. Infelizmente, 
o deslocamento da sede do Colegiado Territorial do Sertão Produtivo 
de Caetité para Guanambi fez com que a atuação deste Centro ficasse 
distante das discussões territoriais e, por conseguinte, afastado da 
demanda analisada pelos representantes dos 19 municípios. 
(DIRETORA DO CETEP DO SERTÃO PRODUTIVO). 
 

A diretora acrescenta à falta de atuação dos conselheiros o fato de que, com a 

mudança da sede do Colegiado Territorial, devido à assunção de um novo articulador, 

residente na cidade de Guanambi, esse desafio de garantia da participação dos 

membros do Conselho Territorial fica ainda maior. Dessa forma, para a melhoria das 

ações técnico-pedagógicas do CETEP, além dos pontos defendidos nessa 

dissertação, destacamos a importância da superação dos desafios na atuação do 

Conselho Territorial do centro, além da busca de uma participação mais efetiva dos 

membros desse Conselho nas ações e decisões pedagógicas da instituição.  

Para Rosany Silva, autora da dissertação “Conselho Escolar nos Centros de 

Educação Profissional da Bahia: representatividade e desafios de atuação”, 

O grande desafio deste conselho escolar é promover o equilíbrio entre 
a demanda e a oferta da educação profissional de acordo com os 
arranjos produtivos no Território de Identidade em que se encontra 
inserido o Centro. O acompanhamento da proposta pedagógica dos 
cursos técnicos visando garantir a melhora da qualidade de ensino, o 
acesso, a permanência e a aprendizagem dos alunos também faz 
parte da função dos conselheiros [...]. (SILVA, 2013, p.66) 

  
Dentre as ações pedagógicas desenvolvidas no CETEP, ressaltamos aqui 

as parcerias e os projetos criados pela equipe gestora e os desenvolvidos pela Suprof, 

para atender a formação na perspectiva da integração escola e mundo do trabalho ou 

escola e realidade local. Esses projetos e parcerias representam a possibilidade da 

concretização de um ensino integrado por favorecer a união da teoria e prática dos 

conhecimentos específicos e de formação geral e, principalmente, o protagonismo 
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estudantil, envolvendo os alunos na construção de alternativas de vida e na solução 

de problemas da sua própria comunidade. 

Desde os primeiros anos de funcionamento do CETEP, a representatividade 

social da instituição tem se apresentado de forma crescente na comunidade e, por 

isso, tornou-se centro de referência em Educação Profissional na região. A parceria 

com as empresas e instituições locais, a admissão profissional de muitos dos alunos 

estagiários por estas, o desenvolvimento de projetos de reconhecimento nacional, a 

realização de visitas técnicas na comunidade e em municípios vizinhos, além da 

participação dos alunos em eventos locais, e até de outros estados, evidenciam os 

fatores determinantes da positiva representação social do CETEP. As principais 

empresas e instituições parceiras do CETEP, no ano de 2015, entre outras, são: 

Indústrias Nucleares do Brasil – INB; Casa Anísio Teixeira, Arquivo Público Municipal, 

Prefeitura Municipal de Caetité, Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – 

Embasa, Fundação Hospitalar Senhora Santana, Secretaria de Saúde Municipal de 

Caetité, Secretaria Municipal de Educação e Tribunal de Contas.  

Dentre os projetos desenvolvidos no CETEP, destacamos o Caravana do 

CETEP e a Semana de Educação Profissional. Além destes, ressaltamos as 

atividades organizadas e realizadas por eixo tecnológico, que acontecem nas datas 

comemorativas referentes ao curso técnico correspondente a cada eixo envolvido. 

Para isso, contamos com o apoio da equipe pedagógica da SUPROF que envia 

mensalmente o cronograma dessas comemorações, com sugestões de atividades de 

outros centros de educação profissional do estado.  

O Caravana do CETEP é um projeto criado pela equipe gestora e pelos 

docentes do CETEP, planejado em 2013 e executado durante todo o ano de 2014. 

Caracteriza-se pelo desenvolvimento de ações pedagógicas de intervenção social, 

através de oficinas e atividades diversas, realizadas na comunidade, nos distritos de 

Caetité e em municípios vizinhos. De acordo com a Suprof, através do Blog de 

educação profissional, de responsabilidade desta superintendência 4 , a matriz 

curricular dos cursos técnicos de nível médio preconiza o trabalho como princípio 

educativo e a intervenção social como princípio pedagógico. É através de atividades 

                                                           
4 Disponível em http://educacaoprofissionaldabahia.blogspot.com.br/. Acesso em 15 de outubro de 

2015. 

http://educacaoprofissionaldabahia.blogspot.com.br/
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práticas de intervenção na realidade social e do diálogo entre os estudantes e a 

comunidade que se constitui, metodologicamente, a intervenção na sociedade.  

Assim, o Caravana do CETEP, no ano de 2014, desenvolveu atividades que 

tinham como objetivo a abordagem e reflexão de questões voltadas à realidade local, 

de acordo com as especificidades dos miniprojetos de cada curso técnico envolvido. 

Para a culminância dessas atividades, foram realizadas cinco visitas em locais 

diversos, incluindo um distrito, uma comunidade rural de Caetité, um município vizinho 

e duas praças públicas da cidade.  Este projeto foi apresentado no Seminário Regional 

do Observatório da Educação – BA (Vitória da Conquista), em 2013, quando foi 

selecionado para apresentação na Comissão de Educação da Câmara dos 

Deputados, em Brasília.  A apresentação na referida comissão foi feita pela diretora e 

por um representante de professores do CETEP. Infelizmente, no ano de 2015, devido 

às dificuldades de recursos para continuidade do projeto, não foi possível a sua 

realização. 

A Semana de Educação Profissional é um evento anual, realizado há seis anos 

no CETEP, com a exposição dos trabalhos confeccionados pelos alunos de todos os 

cursos técnicos a toda comunidade. A realização deste evento concentra-se em três 

dias do segundo semestre letivo e conta também com a participação de empresas e 

instituições parceiras. A Semana de Educação Profissional representa um momento 

de socialização dos trabalhos planejados e elaborados pelos professores e alunos de 

cada curso técnico e sua exposição à comunidade. A reflexão sobre cada uma das 

suas realizações permite perceber que os trabalhos apresentados nesses dois últimos 

anos (2014 e 2015) demonstraram uma aproximação maior com uma das diretrizes 

pedagógicas da formação técnica de nível médio: a “Intervenção Social e Construção 

de Conhecimentos (Tecnologias Sociais) como princípios pedagógicos”5. O tema do 

evento de cada ano é escolhido de acordo com alguma questão da realidade local de 

cunho social, político, econômico e/ou cultural.  

Em 2015, a temática da Semana de Educação Profissional do CETEP, em seu 

sexto ano de realização, referiu-se às questões relacionadas aos recursos hídricos e 

matrizes energéticas, considerando os problemas presentes na realidade da região. 

Para a apresentação dos diversos trabalhos, realizada nos dias 27, 28 e 29 de outubro 

                                                           
5 Disponível no Blog da Suprof: http://www.youblisher.com/p/273739-Educacao-Profissional-Principios-

e-Diretrizes/. Acesso em 26/10/2015 
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de 2015, foram ocupados praticamente todos os espaços do CETEP: doze salas de 

aula, laboratórios, salas de vídeo, refeitório e biblioteca, além da área externa. A 

realização deste evento teve destaque na mídia local e foram socializados com a 

assessoria de comunicação da Secretaria Estadual de Educação.  

Na VI Semana de Educação Profissional, assim como foi no ano anterior, 

aconteceram também as etapas escolar e territorial da seleção de trabalhos para 

participação na III Feira de Educação Profissional, realizada anualmente, em 

Salvador, pela Suprof e Secretaria Estadual de Educação. Consideramos que os 

encontros de educação profissional realizados pela Suprof, na cidade de Salvador, 

com a participação de representantes de alunos do CETEP, assim como de outros 

centros, além dos representantes de professores e gestores, são uma importante 

oportunidade de socialização dos conhecimentos e interação de estudantes e 

profissionais da educação profissional do Estado. Na etapa escolar e territorial da 

seleção dos projetos, foram apresentados e selecionados por uma comissão julgadora 

os trabalhos entre os centros de educação profissional das cidades de Caetité, 

Guanambi e Brumado. Atendendo aos diferentes eixos e cursos ofertados pelos 

centros participantes da etapa territorial, foram encaminhados diversos trabalhos para 

seleção da Suprof e participação no evento em Salvador, realizado na Arena Fonte 

Nova, no início de dezembro de 2015. Os projetos selecionados na Etapa Territorial 

para o Encontro da Educação Profissional, representando o Território Sertão 

Produtivo, estão elencados no quadro a seguir. 
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Quadro 02: Resultado Final da Seleção Territorial de Projetos de Tecnologia Social – 
Elaborado pela Diretora do CETEP 

Fonte: Cedido pela Direção do CETEP 
 

Um outro projeto iniciado neste ano de 2015, pela equipe gestora e pelos 

docentes do CETEP, com a participação dos discentes, é o CETEP de Portas Abertas. 

Neste projeto, os alunos concluintes do nono ano do ensino fundamental, das escolas 

municipais e estaduais, são recebidos pelo CETEP e passam um turno de atividades 

no centro, onde são orientados sobre os cursos técnicos ofertados, participam de 

oficinas diversas, desenvolvidas pelos próprios alunos do CETEP e assistem a 

depoimentos de alunos de cursos diferentes. Neste primeiro ano, o centro contou com 

a participação de diversos alunos da rede municipal e estadual, ofertantes do ensino 

fundamental. 

Além destes trabalhos, são desenvolvidos no CETEP, sob a coordenação da 

Secretaria de Educação do Estado e de representantes do Núcleo Regional de 

Educação - NRE 136, os projetos estruturantes AVE, FACE, TAL, PROVE, EPA e 

                                                           
6 Nova denominação da DIREC 24, a partir de 2015, com a reforma das estruturas administrativas do 

Estado da Bahia. 
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DANCE7. São projetos desenvolvidos em três etapas: escolar, regional e estadual. Na 

etapa escolar, realizada no dia 22 de agosto de 2015, percebemos o aumento do 

envolvimento de professores e alunos, especialmente nos dois últimos anos, com 

elevação do nível dos trabalhos, conforme constatação dos professores diretamente 

envolvidos na realização. 

Acreditamos na relevância desses projetos não só para o CETEP do Sertão 

Produtivo, mas também para a comunidade e o território no qual ele está inserido, 

contribuindo para o seu desenvolvimento não só no aspecto econômico mas, 

principalmente, no aspecto social, político e cultural. 

O Centro Territorial de Educação Profissional do Sertão Produtivo está 

localizado no município de Caetité, sobre o qual faremos uma breve caracterização, 

antes de considerarmos alguns aspectos do Território de Identidade Sertão Produtivo. 

A cidade de Caetité apresenta uma infraestrutura com serviços básicos 

disponíveis à população. Possui uma Unidade de Pronto Atendimento - UPA, um 

hospital e postos de saúde nos bairros periféricos, além dos serviços das unidades de 

Programa de Saúde da Família – PSF - que atendem na zona urbana e zona rural.  

A cultura e a educação destacam-se com a presença da Universidade do 

Estado da Bahia - UNEB - Campus VI, da Casa Anísio Teixeira e do Cine Teatro Anísio 

Teixeira. Existem colégios públicos de ensino médio, localizados na sede e nos 

distritos, uma escola particular de nível fundamental e médio e escolas públicas e 

particulares que oferecem a educação infantil e o ensino fundamental do 1º ao 5º ano. 

As escolas públicas localizadas na cidade recebem alunos da zona rural de todo o 

município, principalmente onde o ensino médio não é ofertado. A locomoção desses 

alunos é feita através do sistema de transporte público escolar. 

O município de Caetité apresenta uma economia diversificada, caracterizando-

se pela prática da pecuária, da agricultura familiar, da indústria têxtil, ceramista, da 

mineração, com jazidas de urânio, ametista e ferro. Acrescenta-se a isso o parque de 

energia eólica Alto Sertão, de funcionamento recente, com atividades de empresas de 

diversas regiões do país, provocando alterações no quadro populacional, nos 

aspectos econômicos, culturais e sociais do município e região. Verifica-se, 

concomitante a essas alterações, o aumento da intensidade nas atividades comerciais 

                                                           
7 Arte Visual Estudantil – AVE; Festival Anual da Canção Estudantil – FACE; Tempo de Arte Literária – 

TAL; Produções Visuais Estudantis – PROVE; Educação Patrimonial e Artística - EPA; Mostra de Dança 
Estudantil – DANCE. Disponível em http://estudantes.educacao.ba.gov.br/.  

http://estudantes.educacao.ba.gov.br/
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e de construção civil, o que, de acordo com falas de moradores locais, tem provocado 

a elevação do custo de vida da população. Acredita-se que as crescentes 

transformações pelas quais passa o município, de ordem econômica, cultural, 

ambiental e social, devem-se, principalmente, ao grande número de empresas e 

trabalhadores provenientes de outros municípios e estados, inclusive de outros 

países, por conta das empresas de prestação de serviços no parque eólico e nas 

mineradoras da região.  

A seguir, apresentamos o mapa com a localização do Território de Identidade 

Sertão Produtivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Mapa do Território de Identidade Sertão Produtivo 
Fonte: Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável – PTDRS, p. 13 

Disponível em http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_qua_territorio142.pdf. Acessado 
em 20 de outubro de 2015. 

 

Localizado entre as regiões da Serra Geral e do Médio São Francisco, o Sertão 

Produtivo, com 23.544,55 Km², é formado por dezenove municípios do Estado8 da 

Bahia. São eles: Brumado, Caculé, Caetité, Candiba, Contendas do Sincorá, Dom 

Basílio, Guanambi, Ibiassucê, Ituaçu, Iuiú, Lagoa Real, Livramento de Nossa Senhora, 

Malhada de Pedras, Palmas de Monte Alto, Pindaí, Rio do Antônio, Sebastião 

Laranjeiras, Tanhaçu, Urandi.       

                                                           
8 Disponível em http://www.faeb.org.br/perfil-de-territorios/sertao-produtivo.html. Acesso em 28 de 

setembro de 2015. 

http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_qua_territorio142.pdf
http://www.faeb.org.br/perfil-de-territorios/sertao-produtivo.html
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 Conforme publicação do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 

Socioeconômicos da Bahia – DIEESE (2012), um Território de Identidade corresponde 

a uma divisão geográfica, reunindo determinado número de municípios que, com base 

em critérios sociais, culturais, econômicos e geográficos, apresentam identidade entre 

si. A política de divisão territorial baiana nasce como um dos “mecanismos 

institucionais produzidos para a participação popular no processo de reflexão, 

planejamento e tomada de decisão sobre os projetos de desenvolvimento do estado” 

(DIEESE, 2012, p. 22).  

O Decreto nº 12.354, de 25 de agosto de 2010 institui o Programa Territórios 

de Identidade na Bahia e define Território como 

[...] um agrupamento identitário municipal, formado de acordo com 
critérios sociais, culturais, econômicos e geográficos, e reconhecido 
pela sua população como espaço historicamente construído ao qual 
pertence, com identidade que amplia as possibilidades de coesão 
social e territorial (BAHIA, 2010) 
 

No contexto da formação dos Territórios de Identidade, o Sertão Produtivo 

constitui-se em um dos 27 territórios baianos, conforme mapa a seguir. 

  

Figura 3: Mapa dos Territórios de Identidade da Bahia 
Fonte: Disponível em http://www.seplan.ba.gov.br/territorios-de-identidade/mapa 

Acessado em 24 de abril de 2015 

http://www.seplan.ba.gov.br/territorios-de-identidade/mapa
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Santos e Silveira (2002) definem território como um cenário onde os 

sentimentos das pessoas em relação ao lugar em que vivem se vinculam ao 

pertencimento e à identidade. Corroborando com as ideias desses autores, Duarte 

(2009) considera o aspecto sócio cultural do conceito de Território, apresentando-o 

como um espaço geográfico de existência social onde as pessoas constroem a sua 

identidade e exprimem sentimentos de pertencimento, criando, assim, o seu 

patrimônio cultural. O autor discute o que chama de novo processo de regionalização 

do Estado da Bahia como um orientador da formulação de políticas públicas, que se 

quer democráticas, permitindo a descentralização da tomada de decisões, através da 

consulta à sociedade civil e da criação de instâncias intermediárias entre o poder 

municipal e o estadual. 

Como resultante de ações políticas estatais, a formação dos Territórios de 

Identidade representa ainda uma “estratégia para aprimorar o desempenho estatal e 

garantir o bom uso dos recursos públicos, buscando concentrar esforços e evitar 

dispersão” (DIEESE, 2012, p. 42). Nesse contexto, a representação dos atores sociais 

locais deve mediar o diálogo entre a população e o governo, buscando o 

desenvolvimento sustentável da população nos aspectos sociais, políticos, culturais, 

econômicos e ambientais. 

Assim, entendemos que as políticas de desenvolvimento territorial são 

desenhadas de acordo com a participação e mobilização popular, a partir de iniciativas 

próprias, em consonância com os ditames da política estatal. Dessa forma, o 

desenvolvimento pleno do território fica subordinado às iniciativas e ações dos grupos 

populares e às estratégias de efetivação de projetos elaborados por representações 

locais, num processo que Dallabrida (2007) denomina de “gestão social dos territórios 

nos processos de desenvolvimento territorial” e de “governança territorial”, onde os 

representantes das organizações e instituições territoriais assumem o papel de redes 

de poder e o território é concebido como  

[...] um espaço de articulação dos diferentes interesses, endógenos e 
exógenos, na realização das transformações sociais, econômicas, 
políticas, culturais e ambientais, que constituem os processos de 
desenvolvimento territorial. (DALLABRIDA, 2007, p. 44) 

 

No quadro de realização dessas transformações, a Educação Profissional na 

Bahia representa uma política pública prioritária do Estado, evidenciada no Plano 
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Estadual de Educação Profissional, implantado em 2008, com o objetivo de 

desenvolver as bases dessa política, conforme será discutido mais adiante. 

 

 

1.2 A Educação Profissional: principais desafios  

 

1.2.1 Da histórica construção da dualidade na formação da classe trabalhadora: 

trabalho e educação 

 

A dualidade entre formação acadêmica e formação profissional tem 

repercussão ao longo de toda a história da era capitalista, caracterizada pela 

influência dos interesses burgueses na esfera social, política e educacional e constitui 

principal tema de discussão nos debates sobre a oferta da educação profissional e 

nos grupos de pesquisa que discutem a relação trabalho e educação, especialmente 

no início deste século. 

Dentre os autores que discutem a vinculação e dissociação entre trabalho e 

educação ao longo da história, bem como analisam as tentativas de reaproximação 

dessas duas categorias no processo de formação educacional, Saviani (2007, p. 152) 

indica o “estreito vínculo ontológico-histórico próprio da relação entre trabalho e 

educação” e como o “fenômeno da separação” se manifestou nessa relação, bem 

como discute o “tortuoso e difícil processo de questionamento dessa separação e o 

restabelecimento dos vínculos dessas duas categorias, caracterizadas pelo autor 

como “especificamente humanas” e, por isso, inseparáveis. 

Dickel (1998) evidencia o papel da escola no quadro histórico de manutenção 

ou reprodução das desigualdades, através das suas formas de organização e da 

perpetuação dessa violência pelo próprio sistema escolar que favorece a 

complexidade das determinações constituintes da produção social e econômica dessa 

exclusão, que durou até o final do século XIX. 

Entender a educação profissional no contexto atual, especialmente a oferta do 

ensino técnico de nível médio, remete-nos às constatações desses e de outros 

autores que dão conta dos condicionantes históricos que confirmam o atrelamento da 

educação profissional às políticas econômicas desenvolvidas ao longo da história 

desses dois últimos séculos, sobretudo as que estão a serviço dos ditames do mundo 
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capitalista. Os estudos de Ramos (2011), Nosella (2011), Ciavatta (2005), Frigotto 

(2005), Machado (2009), Pacheco (2012), Moura (2007) e Saviani (2007), confirmam 

esse atrelamento. De acordo com Ramos (2011, p. 37),  

As mudanças históricas que se processaram até os dias de hoje são 
significativas em termos de ampliação e expansão desse tipo de 
educação, mas dão provas de estarem a serviço de um 
desenvolvimento capitalista dependente.  
 

Nesse contexto, Ramos (2011, p.11) afirma que “o movimento da política da 

educação profissional no Brasil expressa a própria constituição do Estado brasileiro e 

suas transformações ao longo do século XX e da primeira década do século XXI”.  

Moura (2007) apresenta, de forma sintetizada, o que ele chama de dualidade 

estrutural histórica entre educação básica e educação profissional. O autor expõe 

alguns marcos que influenciaram a construção da educação profissional no Brasil. 

Partimos do século XIX, com algumas medidas citadas por ele, voltadas 

especialmente para o atendimento a menores e demais desvalidos da sorte, tais 

como: a promulgação de um Decreto pelo então Príncipe Regente, futuro D. João VI, 

que criou o Colégio das Fábricas (1809); a criação da Escola de Belas Artes (1816); 

construção de dez Casas de Educandos e Artífices em capitais brasileiras (anos de 

1840); a criação dos Asilos da Infância dos Meninos Desvalidos (1854); e, ainda a 

criação de sociedades civis destinadas a dar amparo a crianças órfãs e abandonadas, 

destacando-se os Liceus de Artes e Ofícios em algumas capitais brasileiras (de 1858 

– 1886). Todas essas iniciativas, que visavam sobretudo amparar os menos 

afortunados através dos ofícios que os mantinham ocupados e atendidos socialmente, 

demonstram que a educação profissional se origina no Brasil dentro de uma 

perspectiva assistencialista e de conformação das condições postas pela minoria de 

classe socialmente elevada aos excluídos dessa condição. 

Para o contexto da educação profissional no início do século XX, Moura (2007, 

p. 6) afirma que  

“[...] houve um esforço público de organização da formação 
profissional, modificando a preocupação mais nitidamente 
assistencialista de atendimento a menores abandonados e órfãos, 
para a da preparação de operários para o exercício profissional. ” 

 

Destacam-se entre essas medidas, a inserção do ensino profissional no âmbito 

das atribuições do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, em 1906, visando 

à preparação de ofícios dentro destes três ramos da economia; a criação das Escolas 
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de Aprendizes Artífices, em 1909, e a organização do ensino agrícola. Segundo 

Moura, as medidas do início do século XX evidenciaram um redirecionamento da 

educação profissional no país, “pois ampliou o seu horizonte de atuação para atender 

necessidades emergentes dos empreendimentos nos campos da agricultura e da 

indústria” (MOURA, 2007, p. 7). 

Decorrente do processo de industrialização desencadeado a partir de 1930, 

destacam-se alguns movimentos em prol da educação no país. O Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova e a V Conferência Nacional de Educação, ambos 

reforçando a perspectiva de uma escola democrática, de responsabilidade do Estado, 

com medidas que visavam a oportunidade de acesso à escola para todos. Esse 

movimento repercute na Constituição Brasileira de 1934, estabelecendo as 

competências da União em criar as diretrizes nacionais e fixar o plano nacional de 

educação. No entanto, a Constituição de 1937 representou um retrocesso nesse 

movimento, desvinculando os recursos da educação e criando as chamadas “escolas 

vocacionais e pré-vocacionais” (Art. 129). Essa constituição oficializa a dualidade da 

formação elitista e acadêmica com, novamente, o fim assistencialista da formação 

profissional. 

Devido ao processo de industrialização e de modernização das relações de 

produção no final dessa primeira metade do século XX e às demandas crescentes da 

sociedade advindas desse processo, especialmente com o fortalecimento da 

burguesia industrial, são promulgadas as Leis Orgânicas da Educação Nacional – a 

chamada Reforma Capanema. Essas leis regulamentaram o ensino profissional nos 

diversos ramos da economia, entrando em cena um projeto de desenvolvimento de 

cunho nacional.  

No final dos anos de 1950 consolida-se o quadro de industrialização brasileiro, 

exigindo uma qualificação maior de mão de obra, o que repercute nas políticas de 

ampliação do ensino técnico industrial. A Lei 3.552/55 estabelece nova organização 

escolar e administrativa para os estabelecimentos de ensino industrial e o Decreto 

47.038 define as Escolas Técnicas em autarquias e em escolas técnicas federais. 

Nesse contexto, são travados os debates sobre o projeto da primeira Lei de Diretrizes 

e Bases - LDB, iniciado em 1946 e só concluído em 1961, quando se destacam as 

medidas voltadas para a instituição da equivalência entre os cursos propedêuticos e 

os de formação profissional. 
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Na década de 70, as reformas educacionais fizeram parte do mito da economia 

planificada. Os Planos de Desenvolvimento Nacional I e II espelham a determinação 

dos governos da ditadura militar em implementar o desenvolvimento acelerado, com 

influência crescente do estado. A elevada preocupação com a formação qualificada 

dos trabalhadores justifica-se pela possiblidade de expansão dos empregos. 

Mantinha-se, no entanto, dois eixos de atuação: a formação acelerada de operários 

para realização do trabalho simples e a formação de técnicos de nível intermediário, 

em menor número, para realizar a função de prepostos nas multinacionais, em 

paralelo com a formação propedêutica destinada às classes mais favorecidas. 

A Lei 5692/71 orienta a concepção de educação básica e profissional por mais 

de duas décadas.  Dessa forma, a formação dos trabalhadores, do ponto de vista 

técnico e ideológico, torna-se um aspecto estratégico para a economia brasileira, 

tornando-se obrigatória a profissionalização no 2º grau. Esse período é marcado pela 

influência e difusão dos princípios da economia na educação.  

Vale destacar o movimento progressista do final da década de 1980 e início de 

1990, quando ocorre um significativo movimento de fortalecimento da educação 

profissional, com a aprovação da lei que possibilitou a transformação das Escolas 

Técnicas Federais de Educação Tecnológica em Centros Federais de Educação 

Tecnológica - CEFETs.  

No final da década de 80, o processo de redemocratização das 
relações institucionais, somado às mudanças no mundo do trabalho 
começou a pautar na sociedade e no interior das instituições o debate 
sobre uma formação de novo tipo que incorporasse dimensões 
políticas comprometidas com a cidadania. (RAMOS, 2011, p. 50) 

 
Nesse contexto, surgem os conflitos de concepções de educação tecnológica, 

com os debates na comunidade educacional, através da luta entre progressistas e 

conservadores. 

No movimento progressista, o debate desenrolou-se especialmente entre os 

que investigavam a relação entre trabalho e educação, defendendo a vinculação da 

educação à prática social e ao trabalho como princípio educativo. O conceito de 

politecnia, idealizado por Gramsci nos anos 30, ganha força através dos trabalhos de 

autores como Saviani, Ramos, Frigotto, entre outros. De acordo com Saviani (2003, 

apud RAMOS, 2011, p. 57), “a politecnia diz respeito ao domínio dos fundamentos 

científicos das diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho moderno”. 

Para Ramos (2011, p.57), o ideário da politecnia buscava romper com a dicotomia 
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entre educação básica e técnica, resgatando o princípio da formação humana, em sua 

totalidade. Esse ideário visava um projeto de ensino que integrasse as dimensões da 

formação humana, envolvendo conhecimentos da ciência, cultura e tecnologia, 

buscando o desenvolvimento de todas as potencialidades do ser humano. No entanto, 

a vitória dos conservadores nos anos 90, com as reformas da Educação Profissional 

e do ensino médio no governo de Fernando Henrique Cardoso, através do Decreto Nº 

2.208/97, adiam esses ideais, que serão retomados no governo Lula, e continuarão 

presentes nos encontros de educação que discutem a necessidade das reformas 

educacionais, especialmente no nível médio de ensino. 

Percebemos, assim, que a educação profissional, ora vinculada a projetos 

assistencialistas, ora a projetos economicistas, longe de representar uma proposta de 

formação com ideais de emancipação e exercício pleno da cidadania, delineou-se, ao 

longo de todo o processo histórico brasileiro, como uma política de inserção do país 

às demandas da economia capitalista. 

Como parte da luta pela superação da dualidade entre formação acadêmica e 

preparação para o trabalho, atribuindo à educação o papel de agente na mudança em 

prol da justiça e da igualdade social e atendendo às novas demandas do mundo 

produtivo, foram instituídas algumas medidas na política pública de educação no 

Brasil, nos anos iniciais deste século. Dentre estas, vale destacar a criação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio, especialmente o Decreto nº 5.154/2004 que, de acordo com os autores 

Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), propunha a reconstrução dos princípios e 

fundamentos da formação dos trabalhadores para uma concepção emancipadora 

dessa classe. 

Entendendo a educação como resultado de um processo histórico, com isso, a 

sua relação com as demandas do tempo e espaço em que as políticas educacionais 

vão se delineando em cada sociedade, situamos a educação profissional como uma 

dessas políticas na atualidade, reconhecendo o seu papel para além da formação 

cultural e profissional, numa perspectiva da formação integral do sujeito, preparando-

o para atuação crítica e responsável no meio em que vive.  

O contexto atual, caracterizado pela necessidade de conscientização humana 

em prol da qualidade de vida e de gerações futuras, da sustentabilidade em todas as 

suas dimensões, necessita de ações que priorizem a criatividade, o diálogo e a 
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capacidade de trabalhar coletivamente em busca de soluções para os desafios 

encontrados.  

 

 

1.2.2 Da adequação aos arranjos produtivos locais 

 

Para que o processo formativo dos alunos de educação profissional se 

desenvolva numa perspectiva integral e omnilateral, devem ser consideradas as 

necessidades e os arranjos produtivos da realidade local desses alunos. O capítulo II 

da Resolução Nº 6, de 20 de setembro de 2012, estabelece como um dos princípios 

norteadores da Educação Profissional Técnica de Nível Médio a “articulação com o 

desenvolvimento socioeconômico-ambiental dos territórios onde os cursos ocorrem, 

devendo observar os arranjos sócio produtivos e suas demandas locais, tanto no meio 

urbano quanto no campo” (BRASIL, 2012). 

Para a oferta dos cursos de educação profissional e seus respectivos eixos 

tecnológicos, o Plano Estadual de Educação determina que devem ser observadas as 

demandas socioeconômicas e ambientais dos territórios de identidade nos quais os 

cursos estão sendo ofertados. 

O objetivo do Plano é estabelecer uma política de Educação 
Profissional relacionada às demandas de desenvolvimento 
socioeconômico e ambiental nos Territórios de Identidade 
considerando as cadeias produtivas. Por meio da elaboração de 
diagnósticos de demandas socioeconômicas e ambientais dos 
territórios, é proposto que a educação profissional contemple as 
demandas de cada território, atendendo às necessidades locais em 
relação à ocupação e à habilitação técnica e profissional. (DIEESE, 
2012, p. 11) 
 

 Percebemos ao longo desta pesquisa a necessidade da articulação da oferta 

de educação profissional às demandas de desenvolvimento territorial. Como 

instrumento orientador das estratégias e intervenções no Território de Identidade 

Sertão Produtivo, é válido citar o Plano Territorial de Desenvolvimento Rural 

Sustentável – PTDRS – do Sertão Produtivo (2010). Este Plano apresenta-se como 

Produto do trabalho conjunto iniciado em 2003 pelo Ministério do 
Desenvolvimento Agrário – MDA, com a criação da Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT, e pelo Estado da Bahia com vistas 
à promoção do crescimento integrado do estado, adotando-se a 
Territorialidade e o Planejamento respectivamente como visão e como 
instrumento para a tomada de decisões, que no caso específico 
resultaram de consensos compartilhados entre agentes da sociedade 
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civil do Território do Sertão Produtivo e do poder público em suas 
esferas municipal, estadual e federal. (2010, p. 05) 

 
De acordo com o próprio PTDRS, a proposta inicial da elaboração do Plano é 

propiciar a articulação e a implementação de programas e projetos que viabilizem o 

desenvolvimento sustentável da região. Como procedimento de aparelhamento 

institucional do Território Sertão Produtivo, é realizado o 1º Seminário sobre 

Desenvolvimento Territorial, em 2004, no município de Caetité, visando a mobilização 

e articulação de toda a região. Ainda de acordo com o próprio Plano, este seminário 

representou o seu marco inaugural e contribuiu para a implantação da Política 

Nacional de Desenvolvimento no Território Sertão Produtivo.  

O PTDRS (2010), caracteriza o Sertão Produtivo como um território que 

apresenta várias demandas, de ordem social, econômica, política e cultural. As 

demandas fundamentais, evidenciadas nos debates com representações civis dos 

municípios que formam o território, sintetizam-se em: 

Agricultura Familiar (agroindústrias, mandioca/cana de açúcar, 
tanques de resfriamento de leite, sementes, caprinivinocultura, 
habitação rural e turismo rural); Recursos Hídrico e Meio Ambiente 
(cisternas, barragens, viveiros de mudas e esgotamento sanitário); 
Saúde (sanitários residenciais, abatedouro/frigorífico territorial, PSF, 
ambulâncias SAMU, Medicina Alternativa e Odontologia); Educação 
no Campo (educação contextualizada, cursos profissionalizantes, 
bibliotecas e Infocentros); e como último eixo a Cultura (artesanato, 
feiras territoriais e cinema itinerante). (PTDRS, 2010, p. 7) 

 
As características e as necessidades do Território Sertão Produtivo estão 

reunidas no referido Plano, junto aos objetivos e as estratégias de gestão social do 

Território de Identidade Sertão Produtivo. No entanto, reconhecendo a necessária 

vinculação da educação profissional às políticas de desenvolvimento territorial, 

conforme preconiza o DIEESE (2012), a análise do PTDRS evidencia a ausência de 

referências e estratégias de ação mais consistentes, voltadas especificamente para 

as questões educacionais e a formação profissional dos jovens e trabalhadores que 

fazem parte do Território Sertão Produtivo. 

O PTDRS (2010) denuncia um declínio populacional no Território Sertão 

Produtivo nos últimos anos devido, além de fatores climáticos, à falta de 

oportunidades de trabalho. Isso faz com que muitos jovens e adultos, especialmente 

os moradores rurais e do sexo masculino, deixem suas casas e suas famílias em 

busca de oportunidades de emprego em outros estados do centro-sul do país.  
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A educação profissional, sendo ela ofertada de acordo com o que determina o 

PEE, representa um instrumento de formação desses jovens e adultos, tornando-os 

aptos a atuarem no mundo do trabalho, contribuindo para a melhoria das condições 

de vida da sua comunidade.  

A análise dos dois Planos aqui citados, portanto, evidencia a necessidade de 

articulação das propostas de desenvolvimento territorial, no que tange, especialmente, 

à educação e à formação profissional. No entanto, a análise do PTDRS permite 

perceber a ausência de referências às políticas públicas que estão sendo elaboradas 

e implementadas na educação profissional do Estado. Como política prioritária estatal, 

com diretrizes definidas no Plano Plurianual (PPA), e sendo “área estratégica no 

projeto de desenvolvimento do estado, contribuindo na formação de recursos 

imprescindíveis para a sociedade da Bahia” (DIEESE, 2012, p. 11), a educação 

Profissional deve ser contemplada nas políticas de desenvolvimento de cada Território 

de Identidade. 

Dentro do atual quadro político brasileiro, característico do ainda incipiente 

período democrático, a mobilização pela participação popular nas políticas públicas 

como forma de promoção do desenvolvimento econômico e social delineia-se como 

uma das alternativas de efetivação do exercício pleno da cidadania. É nesse contexto 

que discutimos a formação dos Territórios de Identidade baianos e a instituição dos 

centros territoriais de Educação Profissional da Bahia como algumas das políticas 

públicas de promoção do desenvolvimento econômico e social, arquitetadas na 

primeira década deste século. 

A formação do CETEP, a partir da transformação do Colégio Modelo Luís 

Eduardo Magalhães, fundado em julho de 2002, em Centro Territorial de Educação 

Profissional, no ano de 2009, fez parte da estratégia da Suprof que, através dos 

recursos oriundos do programa federal Brasil Profissionalizado e dos investimentos 

do governo estadual, buscou a adequação, ampliação e organização de estruturas 

ociosas e de alguns dos colégios modelos, conforme o que determina o PEE. Assim, 

a rede estadual de ensino insere os Centros Estaduais e Centros Territoriais que, de 

acordo com o Decreto Estadual Nº 11.355 (BAHIA, 2008c), caracteriza-se pela oferta 

de Educação Profissional em todas as suas modalidades, mas se diferenciam nas 

demandas a serem atendidas.  
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De acordo com Silva (p. 28, 2013), a efetividade social da política pública de 

educação profissional na Bahia tem como um de seus pilares o atendimento às 

demandas econômicas que permite potencializar as cadeias produtivas e desenvolver 

o Território de Identidade. 

Considerando a necessidade da adequação aos arranjos produtivos locais, 

conforme preconiza o Plano Estadual de Educação Profissional da Bahia, e a 

importância da formação na perspectiva da relação trabalho e educação aqui 

defendida, percebemos a amplitude dos desafios dentro da dimensão técnico 

pedagógica do CETEP do Sertão Produtivo. Dentre esses desafios, destacamos a 

importância da construção do trabalho pedagógico de forma articulada entre todos os 

sujeitos que fazem parte da educação profissional no CETEP do Sertão Produtivo. 

Acreditamos que o planejamento coletivo é um dos dispositivos que contribui para o 

trabalho pedagógico na perspectiva da aprendizagem do aluno num sentido mais 

amplo, ou seja, da sua formação integral e omnilateral, para a vida e para o mundo do 

trabalho, na medida que professores e gestores planejem coletivamente estratégias e 

procedimentos que possibilitem essa formação. 

Dessa forma, ressaltamos a importância do conhecimento por parte dos 

docentes e alunos, bem como dos gestores, especialmente nas escolas de educação 

profissional, do que venham a ser os arranjos produtivos da sua localidade, as suas 

possibilidades e necessidades, para então buscarem forma de superação dos 

desafios encontrados e da melhoria na realidade em que vivem.  

Neste contexto, salientamos a importância da educação para o 

desenvolvimento local, amparada nas políticas de sustentabilidade e da formação de 

novos sujeitos, corroborando na formação humana em todas as dimensões, que 

valorizem a autonomia, a participação, a propagação e afirmação dos valores éticos 

e culturais, acima dos interesses econômicos, contribuindo para a construção de uma 

sociedade mais digna e para a promoção da justiça econômica, política, social e 

cultural que tanto almejamos. 

Conforme Mutim e Rocha (2012, p. 97), “falar em sustentabilidade nos remete 

às bases do modelo de produção, que estão relacionadas às leis da natureza e aos 

aspectos sociais do desenvolvimento humano”. Dessa forma, a educação tem um 

papel preponderante no processo de formação de uma sociedade em 

desenvolvimento nos moldes que aqui defendemos.  
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Assim, reafirmamos que no trabalho pedagógico dos cursos técnicos de 

educação profissional de nível médio, além dos conteúdos das disciplinas regulares 

de nível médio e dos estudos dos conteúdos das disciplinas técnicas específicas, 

devem ser consideradas as temáticas voltadas à formação integral, à 

sustentabilidade, à formação ética, e ao conhecimentos das necessidades locais, 

levando em conta as possibilidades futuras de oportunidades no mundo do trabalho, 

ao prosseguimento dos estudos e, consequentemente, a melhoria da qualidade de 

vida no seu próprio território.  

 

 

1.2.3 Do ensino integrado e da formação integral: os sentidos da integração 

 

Com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio, descritas na Resolução Nº 6, de 20 de setembro de 2012, 

Art. 14, os currículos devem possibilitar aos alunos dessa modalidade de educação  

I - Diálogo com diversos campos do trabalho, da ciência, da tecnologia 
e da cultura como referências fundamentais de sua formação;  
II - Elementos para compreender e discutir as relações sociais de 
produção e de trabalho, bem como as especificidades históricas nas 
sociedades contemporâneas;  
III - recursos para exercer sua profissão com competência, idoneidade 
intelectual e tecnológica, autonomia e responsabilidade, orientados 
por princípios éticos, estéticos e políticos, bem como compromissos 
com a construção de uma sociedade democrática;  
IV - Domínio intelectual das tecnologias pertinentes ao eixo 
tecnológico do curso, de modo a permitir progressivo desenvolvimento 
profissional e capacidade de construir novos conhecimentos e 
desenvolver novas competências profissionais com autonomia 
intelectual;  
V - Instrumentais de cada habilitação, por meio da vivência de 
diferentes situações práticas de estudo e de trabalho;  
VI - Fundamentos de empreendedorismo, cooperativismo, tecnologia 
da informação, legislação trabalhista, ética profissional, gestão 
ambiental, segurança do trabalho, gestão da inovação e iniciação 
científica, gestão de pessoas e gestão da qualidade social e ambiental 
do trabalho. (BRASIL, 2012) 
 

Nessa sessão, discutiremos os sentidos da integração considerando as 

especificidades dos termos “ensino integrado” e “formação integral”. Quanto ao 

primeiro, corresponde a própria divisão curricular dos cursos de educação profissional 

de nível médio exposta nas matrizes curriculares, que apresentam os componentes 

curriculares correspondentes à formação integrada, no sentido de unir num só 
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currículo os conteúdos da Base Nacional Comum – BNC (no caso dos cursos técnicos 

na forma de articulação integrada ao ensino médio), da Formação Técnica Geral – 

FTG -  e da Formação Técnica Específica – FTE.  

Visando promover a integração entre os conhecimentos desses três eixos 

expostos nas matrizes curriculares, o Plano Estadual de Educação Profissional da 

Bahia (2007) determina a estruturação curricular dos cursos técnicos de educação 

profissional de nível médio de acordo com a distribuição do quadro a seguir. 

 

Estruturação da matriz curricular Descrição 

Base Nacional Comum Área de conhecimento comum ao ensino médio 
regular. Existente apenas no caso dos cursos 
técnicos sob a forma de articulação Educação 
Profissional Integrada ao Ensino Médio e Educação 
de Jovens e Adultos Integrada à Educação 
Profissional. 

Formação Técnica Geral Conjunto de conhecimentos vinculados ao mundo 
do trabalho e necessários ao desempenho de 
qualquer ocupação, presentes em todos os cursos 
técnicos. 

Formação Técnica Específica  Conhecimentos específicos de cada curso técnico.  

Quadro 03: Estruturação da matriz curricular dos cursos técnicos de nível médio 
Fonte: Plano de Educação Profissional da Bahia. Elaboração própria. 

 

Para que o currículo seja um instrumento de efetivação dos princípios de 

integração descritos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio (2012) e no Plano Estadual de Educação 

Profissional da Bahia (2007), é preciso que os mesmos estejam contemplados nas 

unidades de ensino ofertantes da educação profissional, através do planejamento 

coletivo de propostas de ensino integrado. De acordo com Frigotto, Ciavatta e Ramos 

(2005, p.108), 

Um currículo integrado tem o trabalho como princípio educativo no 
sentido de que este permite, concretamente, a compreensão do 
significado econômico, social, histórico, político e cultural das Ciências 
e das Artes e da Tecnologia [...]. Baseia-se numa epistemologia que 
considere a unidade de conhecimentos gerais e conhecimentos 
específicos e numa metodologia que permita a identificação das 
especificidades desses conhecimentos quanto à sua historicidade, 
finalidades e potencialidades. 

 

O PEE do estado da Bahia preconiza o trabalho como princípio educativo como 

fio condutor da proposta pedagógica dos centros de educação profissional, numa 

relação articulada entre trabalho, educação, desenvolvimento, ciência e tecnologia, 
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constituindo estes como eixos norteadores do trabalho pedagógico com os 

componentes curriculares dos cursos técnicos nos centros de educação profissional. 

Dessa forma, o referido documento apresenta a formação integral do aluno 

considerando o trabalho como princípio educativo, numa proposta metodológica de 

ensino que se pretende integrada à realidade do mundo do trabalho. De acordo com 

esta proposta, os componentes curriculares e as ações pedagógicas devem estar 

integrados e articulados de forma a favorecer a união entre teoria e prática, formação 

intelectual e formação profissional. 

O Blog da Educação Profissional da Bahia, de responsabilidade da Suprof, faz 

referências à formação integral do aluno, no sentido de concebê-la como a formação 

plena, vinculada ao direito fundamental à educação e ao trabalho. 

A Educação Profissional [...] objetiva a formação integral, envolvendo 
a formação profissional de jovens e trabalhadores. Além disso, a 
Educação Profissional está articulada às diferentes formas de 
educação, trabalho, ciência e tecnologia. Está voltada, também, ao 
permanente desenvolvimento da capacidade dos estudantes de 
adaptar-se, com criatividade e inovação, às condições das ocupações 
e às exigências posteriores de aperfeiçoamento e de especialização 
profissional. (BAHIA, 2013) 

 
No referido Blog, ao tratar dos princípios e das diretrizes da educação 

profissional, são apresentados os objetivos que devem nortear as ações nas unidades 

ofertantes dessa modalidade de educação. Dentre estes, destacamos o que diz 

“inovar e diversificar os currículos escolares, promovendo acesso dos estudantes ao 

conhecimento científico, às artes, à cultura e ao trabalho”. Isto evidencia a tentativa 

da garantia do ensino que priorize a integração dos componentes curriculares da 

formação acadêmica com os de formação profissional.  

Ainda no Blog da Suprof, são apresentadas as diretrizes pedagógicas que 

visam subsidiar a prática docente nas turmas de educação profissional de nível médio. 

Vale a pena considerá-las na íntegra: 

A) Educação Profissional como possibilidade de formação integral do 
sujeito trabalhador; B) Trabalho como princípio educativo; C) 
Inseparabilidade entre educação básica e educação profissional; D) 
Ciências Naturais, Ciências Humanas e Linguagens como base para 
o aprendizado das tecnologias; E) Território, História e Cultura como 
base para a contextualização dos conteúdos; F) Inseparabilidade entre 
teoria e prática, com ênfase nas situações concretas de trabalho; G) 
Intervenção Social e Construção de Conhecimentos (Tecnologias 
Sociais) com princípios pedagógicos; H) Valores: Solidariedade, 
Trabalho Coletivo, Respeito à Diversidade, Cultura de Paz, 
Responsabilidade com a Sociedade, Transformação Social. 
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Reconhecemos a completude dessas diretrizes como suporte teórico ao 

trabalho pedagógico nos centros de educação profissional da Bahia. No entanto, a 

reflexão sobre a importância da aplicabilidade prática dessas diretrizes, remete-nos 

frequentemente ao outro viés da questão da garantia do ensino integrado que é a 

importância da formação docente na perspectiva do atendimento satisfatório aos 

ditames dessas diretrizes. 

As figuras 4 e 5 sintetizam as diretrizes e os princípios pedagógicos que devem 

subsidiar a oferta do ensino integrado nas turmas de educação profissional de nível 

médio no Estado da Bahia. 

 

 

 

 

Figura 04: Metodologia do Trabalho como princípio educativo 
Fonte: Blog da Suprof. Disponível em: http://www.youblisher.com/p/273739-

Educacao-Profissional-Principios-e-Diretrizes/. Acesso em 26/10/2015. 
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Assim, a oferta do ensino integrado deve estar contemplada nos instrumentos 

que direcionam as práticas pedagógicas da unidade ofertante da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio, especialmente no planejamento pedagógico. 

Machado (2010) considera o currículo na educação profissional como propostas de 

trabalho didático, que são definidas para serem desenvolvidas na prática educativa, 

frutos de análises e investigações coletivas.  Considerando a proposta deste trabalho, 

as palavras de Machado sintetizam a importância desta intervenção, quando diz que 

estas propostas, ou hipóteses, são sempre escolhas feitas a partir de situações reais, 

de onde se definem os objetivos que se pretende alcançar, em prol da efetividade 

educacional. A autora defende que o êxito dessas ações provém da participação e da 

auto avaliação dos sujeitos protagonistas dessas práticas. 

Referendando a importância da gestão técnico-pedagógica na promoção do 

planejamento coletivo com vistas à efetivação do currículo integrado na Educação 

Profissional Integrada, destacamos algumas das propostas apresentadas por 

Machado (2010), tais como: revisão de falsas polarizações; estabelecimento de 

consensos sobre pontos de partida fundamentais; aproveitamento das oportunidades 

que se abrem para a prática contextualizada; trabalho com a unidade existente entre 

os conhecimentos gerais e tecnológicos; recorrência à contextualização sociocultural 

do processo ensino aprendizagem; recorrência aos desafios do desenvolvimento local 

como recurso significador do currículo; postura investigativa na definição das 

alternativas didáticas da integração; exploração das práticas que ajudem a construir o 

trabalho interdisciplinar.  

Moura (2007), com base em Baracho, Pereira, Moura e Silva (2006), apresenta 

alguns pressupostos que devem ser considerados como eixos norteadores da 

formação integral, no sentido de contemplar de forma integrada a última etapa da 

educação básica e uma formação profissional. São eles: homens e mulheres como 

seres histórico-sociais, portanto, capazes de transformar a realidade; trabalho como 

princípio educativo; a pesquisa como princípio educativo; a realidade concreta como 

uma totalidade, síntese das múltiplas relações; a interdisciplinaridade, 

contextualização e flexibilidade. 

Acreditamos que, atendidos os princípios da integração curricular e as 

propostas pedagógicas aqui discutidos, assegurar-se-á a formação integral e 

omnilateral dos estudantes, voltada para as diferentes exigências do mundo atual, no 
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sentido da sua preparação profissional, cultural, ética, política, social e, 

especialmente, humana.  
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2 A GESTÃO NO CETEP DO SERTÃO PRODUTIVO: DESAFIOS DA DIMENSÃO 

TÉCNICO-PEDAGÓGICA 

 

 

2.1 As especificidades do trabalho da gestão técnico-pedagógica 

 

Analisando o trabalho da gestão técnico-pedagógica nos seis anos de 

funcionamento do CETEP do Sertão Produtivo, elencaremos algumas das ações 

desenvolvidas nesse âmbito da gestão, os desafios e as necessidades sentidas a 

partir da experiência proporcionada pelo trabalho coletivo, especialmente com os 

articuladores de eixo tecnológico, principais colaboradores nas atividades 

pedagógicas, por isso aqui considerados como gestores técnico-pedagógicos.  

Inicialmente, trazemos a essa análise as três dimensões ou níveis da 

administração na instituição educacional, defendidas por Sander (2002, p. 63): 

dimensão analítico-pedagógica, organizacional e política. 

O nível pedagógico é de natureza técnica e refere-se aos processos 
de ensino e aprendizagem. O nível organizacional ou burocrático 
refere-se à estrutura e funcionamento da instituição educacional. O 
nível político refere-se às relações entre escola e o entorno em que 
ela funciona com suas forças econômicas, políticas e culturais.  

  
Reconhecemos a interdependência desses níveis e a importância da 

articulação entre eles de forma dialogada e, portanto, democrática. Considerando a 

gestão técnico-pedagógica como recorte desta pesquisa de intervenção, diante das 

mudanças dos paradigmas pedagógicos que hoje enfatizam a estreita relação entre o 

ensinar e o aprender, a importância do que e como aprender, do sentido de aprender 

e utilizar os conhecimentos em situações concretas do dia-a-dia, buscando a melhor 

qualidade de vida em sociedade, a aprendizagem ativa e ao longo da vida, o papel da 

gestão também ganha novo significado, especialmente nas ações voltadas 

diretamente para o processo de ensino-aprendizagem. Ampliam-se as implicações do 

desenvolvimento dessas ações, tanto por parte dos educadores quanto de gestores 

escolares. Ambos, num processo de colaboração mútua, construção solidária do 

conhecimento e trabalho coletivo, através do aprender em permanente harmonia com 

os desafios que se apresentam, promovem, juntos com os estudantes, as condições 

facilitadoras do seu desenvolvimento intelectual, social, profissional e, portanto, 

humano. 
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O professor não é mais aquele que sabe tudo, aquele especialista que 
transmite informações e conteúdo. Sua função principal é a de orientar 
e apoiar o processo de aprendizagem. O administrador escolar não é 
mais o profissional preocupado com a ordem, a disciplina, os horários, 
os formulários e as exigências burocráticas. Ele é o líder intelectual 
responsável pela coordenação do projeto pedagógico da escola, 
facilitando o processo coletivo de aprendizagem, vale dizer, o 
processo solidário de construção do conhecimento humano. 
(SANDER, 2002, p. 64). 
 

Portanto, o desenvolvimento de ações efetivas, na dimensão da gestão técnico-

pedagógica em unidades de educação profissional, representa um dos desafios que 

requer um conjunto de procedimentos, reflexões, posturas e decisões coletivas, 

possibilitando a mobilização e as condições para a construção e implementação de 

propostas político-pedagógicas que favoreçam a oferta da educação transformadora 

e libertadora, autônoma e integral, especialmente voltada para as necessidades de 

formação da classe trabalhadora. Isso seria possibilitado através do desenvolvimento 

de condições apropriadas no âmbito da gestão/administração escolar, com vistas à 

implementação efetiva das ações propostas coletivamente. 

Nesse contexto, acrescentamos ainda os estudos de Nogueira (2002) sobre os 

parâmetros de educação idealizados por Gramsci. Nogueira demonstra o significado 

desses parâmetros para as tentativas de melhoria da educação na atualidade. 

Gramsci via numa escola de novo tipo – a escola que ele chamava de 
“unitária” – a solução para a crise que ameaçava o sistema escolar de 
seu tempo. Pensava numa “escola única inicial de cultura geral, 
humanista, formativa, que equilibre de modo justo o desenvolvimento 
da capacidade de trabalhar manualmente (tecnicamente, 
industrialmente) e o desenvolvimento das capacidades de trabalho 
intelectual”. (NOGUEIRA, 2002, p. 28) 

 
O autor fala da reforma da escola com base nos princípios de Gramsci. O 

princípio unitário impulsionaria a escola, marcando “o início de novas relações entre 

trabalho intelectual e trabalho industrial não apenas na escola, mas em toda a vida 

social” (GRAMSCI apud NOGUEIRA, 2002, p. 28). Nesse sentido, para que essa 

reforma se materialize, a escola precisa ser experimentada, testada, vivida de fato, na 

perspectiva da gestão participativa. 

Entende-se, com isso, que os sujeitos que administram a escola, tanto através 

do papel de professor como de gestor, precisam investigá-la e entendê-la, num 

aprender constante. Em outras palavras, gestores e professores precisam ter a 

postura de um pesquisador-participante, dialogando sobre os desafios que se 
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apresentam, de forma crítica e autônoma, e propondo alternativas de superação 

desses desafios, especialmente dos diretamente relacionados à aprendizagem dos 

alunos.  

Nessa perspectiva é que configuramos este estudo, na visão da 

gestão/administração como forma de construção da própria identidade e autonomia 

da escola, em prol da qualidade da educação, através da ação dos sujeitos que a 

tecem no cotidiano escolar, e da educação profissional como instrumento de 

emancipação dos sujeitos, favorecendo a superação da dualidade entre trabalho e 

educação, que tanto tem marcado as desigualdades sociais no nosso país. 

Assim, a gestão técnico-pedagógica, entendida como o trabalho coletivo da 

vice direção técnico-pedagógica com os articuladores de eixo tecnológico e todos os 

membros da equipe gestora, juntamente com os docentes, tem um papel importante 

na efetivação de um ensino integrado de qualidade, voltado para o atendimento das 

necessidades de formação e emancipação da classe trabalhadora.  

A equipe gestora do CETEP, assim como dos demais centros de Educação 

Profissional na Bahia, apresenta estrutura administrativa diferenciada em relação a 

outras instituições de ensino. A gestão dos vice-diretores está dividida conforme três 

dimensões de atuação: técnico-pedagógica, administrativo-financeiro e articulação 

com o mundo do trabalho; com carga horária distribuída em 20h para a função de vice 

direção geral e 20h para a função específica. Essa distribuição de funções dos 

gestores foi regulamentada pela Portaria Nº 8.676/09, em abril de 2009. No entanto, 

é mister reforçar o nosso entendimento da impossibilidade de se considerar o trabalho 

da gestão escolar em dimensões estanques e isoladas. Uma gestão democrática 

representa o conjunto de ações e decisões coletivas, nos aspectos técnico-

administrativos, financeiros e pedagógicos, sistematizadas através da concertação 

das funções que cada um dos sujeitos desenvolve, onde todos se encontram 

imbrincados em prol de um objetivo maior. No caso dos centros de educação 

profissional, consideramos como principal objetivo a aprendizagem e a formação 

integral e integrada dos alunos, na perspectiva da emancipação política, social, 

cultural e econômica. 

De acordo com a Portaria citada, são atribuições dos vice-diretores técnico-

pedagógicos nos centros de educação profissional, entre outras: orientar as ações da 

articulação dos eixos tecnológicos; providenciar a adequação das matrizes 
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curriculares; acompanhar a utilização de material didático; desempenhar outras 

atividades vinculadas à aprendizagem; acompanhar os indicadores de frequência, 

repetência e evasão escolar dos alunos dos cursos técnicos. 

A distribuição e regulamentação das atribuições dos gestores para os centros 

de educação profissional da Bahia, com a condição do cumprimento da carga horária 

de 40 horas semanais na instituição, representa um passo importante para a gestão 

dessas instituições, que tem refletido de forma positiva no trabalho técnico-

pedagógico do CETEP. Estar disponível para as demandas e para a orientação das 

ações de planejamento pedagógico dos articuladores de eixo, juntamente com os 

docentes, auxiliando-os e fazendo os encaminhamentos necessários para a 

consolidação dessas ações, constitui um apoio essencial para a realização da gestão 

participativa, onde cada sujeito é protagonista das decisões tomadas em prol da 

qualidade no processo de ensino e aprendizagem dos alunos.  

Barroso (1995) ilustra bem a importância da gestão participativa nas 

organizações escolares no final do século XX e início do XXI, através da síntese das 

ideias de Greenfield, quando define a gestão escolar dentro do que considera um novo 

paradigma da administração escolar, onde as pessoas ganham destaque e autonomia 

nas ações e decisões desenvolvidas. 

As organizações são pessoas, nada mais, nada menos; [...] as 
organizações são invenções sociais, [...] a organização é uma 
construção social, realidade ou ilusão que é feita pelas pessoas e 
mantida por elas; [...] o mundo dos valores está dentro de nós, bem 
para dentro de nós. [...]. Os valores só podem aparecer numa 
organização se o indivíduo tiver lugar nela. (GREENFIELD, 1985, 
1989, apud BARROSO, 1995, p. 40). 

 
Assim, considerando que o homem é um produtor ativo do seu próprio mundo, 

a ênfase das ações de professores e gestores é dada nos processos, ao invés apenas 

das estruturas de cunho burocrático.  As tomadas de decisão são mediadas, 

administradas e implementadas, considerando o fazer coletivo da instituição, e tendo 

como foco o produto final dessas ações: a formação e aprendizagem dos alunos. 

De acordo com um dos textos base do curso de formação de gestores da 

Universidade do Estado da Bahia – UNEB (2008),  

Compreender o direito de aprender, a igualdade de condições de 
acesso e permanência e a busca da qualidade, como princípios e 
metas da escola pública, implica ter claro que sua finalidade é 
pedagógica, o pedagógico é o fim, enquanto o administrativo e o 
financeiro são os meios para a busca e garantia desse fim. Frente a 
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estes princípios, não procede conceber uma gestão que hierarquize 
as decisões invertendo esta perspectiva, ou seja, minimizando a 
importância das ações e decisões de impacto direto na ação 
pedagógica, e priorizando ações “de fachada”, que impactam apenas 
na estrutura física ou de controle de recursos materiais e humanos.  

 

Nesse contexto, destacamos a gestão democrática como principal dispositivo 

de concepção, planejamento e implementação das ações pedagógicas na escola. 

Ferreira (2000, p. 167-177) discute os conceitos e possibilidades da gestão 

democrática da educação na perspectiva da formação humana integral, enfatizando a 

importância da compreensão e da prática desse tipo de gestão no processo de luta 

pela emancipação de homens e mulheres, através da educação. Segundo esta autora, 

O desenvolvimento humano se dá através de atos inovadores, de 
novas ideias, de novas formas sociais que despertam novas 
necessidades e abrem novas possibilidades de ação. A viabilidade de 
tal compreensão só é possível mediante a gestão democrática da 
educação, no seu amplo sentido e abrangência, pois só ela permite o 
construto da participação coletiva por meio da criação e/ou 
aperfeiçoamento de instrumentos que impliquem a superação das 
práticas autoritárias que permeiam as práticas sociais e, no bojo 
dessas, as práticas educativas. (FERREIRA, 2000, p. 170) 

 

A autora defende o exercício da emancipação em todos os espaços de 

interação social, especialmente no espaço escolar, possibilitado através de relações 

de solidariedade e de autonomia entre os sujeitos. A gestão democrática constitui-se, 

assim, num dispositivo de construção da emancipação e da formação humana. 

A gestão democrática da educação, na complexidade do mundo atual, 
implica colocar a educação a serviço de novas finalidades, a fim de se 
poder, na tentativa de superar tudo o que tem corroído a humanidade 
neste quadro de caos e de barbárie em que vivemos, construir um 
futuro mais compromissado com toda a humanidade. A emancipação 
humana se conquista na solidariedade e na participação que o 
conhecimento-emancipação é capaz de construir. O conhecimento-
emancipação é assim um processo incessante de criação de sujeitos 
capazes de reciprocidade, capazes de diálogo, de participação 
consciente. Urge reforçar e reconstruir incessantemente a gestão 
democrática da educação, em todo o amplo espaço público e 
educacional, comprometida com a formação de homens e mulheres 
competentes e capazes de construir, através da participação, sua 
autonomia, como seres humanos, realizados e felizes. (FERREIRA, 
2000, p. 173) 
 

Nessa perspectiva é que defendemos a gestão escolar democrática como 

exercício da efetivação das relações sociais sob o prisma da solidariedade e da 

autonomia entre os sujeitos, na relação com o meio em que vive e com os seus 

semelhantes. 
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No contexto do trabalho coletivo e da gestão participativa, ressaltamos a 

importância das atividades desenvolvidas pela articulação de eixo tecnológico no 

CETEP, em parceria constante com a equipe gestora, especialmente com a dimensão 

técnico-pedagógica. Aos articuladores compete, principalmente, o auxílio ao trabalho 

docente, através da realização e participação semanal dos momentos de 

planejamento por eixo tecnológico, nos encontros de Atividade Complementar dos 

professores.  

É importante ressaltar que, na mesma portaria de atribuições da equipe 

gestora, encontram-se os dispositivos da nomeação e das atribuições dos 

articuladores de eixo nos centros de Educação Profissional. Dentre essas atribuições, 

destacamos: 

1. Participar da adequação e elaboração do Plano Pedagógico da 
Escola (Regimento Interno, Projeto Político Pedagógico e Plano de 
Curso);  
2. Coordenar, planejar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento das 
atividades na área de Educação Profissional e subsidiar a 
Coordenação Pedagógica durante os horários das Atividades 
Complementares;  
3. Elaborar, juntamente com os professores e coordenador 
pedagógico e/ou, nos casos dos Centros Territoriais e Estaduais de 
Educação Profissional, do vice-diretor Técnico-Pedagógico, dos 
instrumentos de acompanhamento e avaliação referentes aos 
conhecimentos, habilidades e atitudes desenvolvidas na formação 
profissional. 
 

Embora reconheçamos a importância da atuação dos articuladores de eixo 

tecnológico, não podemos deixar de mencionar aqui a necessidade da presença da 

coordenação pedagógica para a melhoria do trabalho pedagógico no CETEP. Este 

centro, assim como outras instituições estaduais, não possui uma coordenação 

pedagógica, com um profissional com a formação específica em pedagogia para 

complementar e auxiliar de forma mais efetiva os momentos de planejamento, as 

ações e decisões nesta dimensão da gestão. O vice-diretor técnico-pedagógico e os 

articuladores de eixo tecnológico seriam melhor amparados em suas ações se 

contassem com o auxílio desse profissional, pois a eles muitas vezes são 

apresentadas demandas que requerem o conhecimento mais aprofundado e a 

formação mais específica para o apoio ao trabalho dos docentes e à aprendizagem 

dos alunos. Com a presença deste profissional também seria possível promover 

momentos de formação continuada nos encontros de planejamento coletivo semanais, 

dada a condição de apoio teórico possibilitada pela sua formação pedagógica. 
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No percurso da gestão pedagógica do CETEP, relatamos ainda os desafios 

sentidos no início da oferta dos cursos técnicos, por não possuirmos uma base de 

referência para construção curricular, especialmente para as turmas de educação 

profissional integrada. No entanto, consideramos que os primeiros anos do centro 

serviram para a construção de uma “autonomia”9  investigativa das necessidades 

locais e para a definição dos referenciais curriculares de acordo com a realidade local. 

Destacamos os encontros por eixo tecnológico realizados pela Suprof, no ano de 

2011, para unificação dos componentes curriculares das matrizes dos cursos técnicos 

em todos os centros estaduais e territoriais de educação profissional da Bahia. Dessa 

forma, os componentes das matrizes curriculares do CETEP, assim como dos outros 

centros, foram definidos com base nas discussões coletivas realizadas nesses 

encontros, nas quais os articuladores de eixo tecnológico do centro também fizeram 

parte.  

As matrizes curriculares dos centros territoriais de educação profissional da 

Bahia, como já foi ilustrado, são compostas por disciplinas da Base Nacional Comum 

– BNC, da Formação Técnica Geral – FTG, da Formação Técnica Específica – FTE, 

além dos Estudos Interdisciplinares, da Orientação Profissional e Iniciação Científica, 

com as possibilidades da Intervenção Social, Tecnologia Social, Atividade de Campo 

e das Visitas Técnicas. Consideramos que, principalmente estes últimos 

componentes, numa proposta pedagógica voltada para a emancipação dos alunos, 

constituiriam campos de possibilidades de integração dos diferentes saberes e de 

interação da escola com o mundo do trabalho.  

Além das matrizes curriculares, os centros de educação profissional da Bahia 

dispõem das ementas dos cursos técnicos, de acordo com a programação dos 

componentes curriculares apresentada nas matrizes. Essas ementas foram 

elaboradas e disponibilizadas pela equipe pedagógica da Suprof, para apoio ao 

trabalho pedagógico e ao planejamento docente nos centros. Percebemos que a sua 

utilização no CETEP facilita e orienta a busca de referencial teórico pelos professores, 

para o trabalho com os conteúdos das disciplinas técnicas específicas, de formação 

geral e do núcleo comum. No entanto, reconhecemos a necessidade da 

operacionalização mais efetiva do referencial curricular, devido a fatores estruturais e 

burocráticos relacionados à organização do tempo de trabalho dos docentes e às 

                                                           
9 Destacamos a palavra autonomia por considerarmos o caráter relativo da mesma nessa discussão. 
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questões referentes à necessidade de formação continuada dos mesmos. Isso é 

notável principalmente pelo fato de existirem professores recém contratados para 

atuarem nas disciplinas técnicas, sem a devida formação didática. 

Embora reconheçamos o desenvolvimento de atividades orientadas para as 

necessidades de formação profissional de cada curso técnico, como a realização de 

visitas técnicas e trabalhos de campo, percebemos a necessidade do planejamento e 

desenvolvimento de atividades mais voltadas à realidade do mundo do trabalho e da 

formação integral do aluno, considerando a integração dos conteúdos das disciplinas 

técnicas com as de formação geral. De acordo com Ramos (2005), os conhecimentos 

gerais e específicos se distinguem apenas metodologicamente.  

Em razão disto, no currículo integrado nenhum conhecimento é só 
geral, posto que estruturam objetivos de produção, nem somente 
específicos, pois nenhum conceito apropriado produtivamente pode 
ser formulado ou compreendido desarticuladamente da ciência básica 
(Ramos, 2005, p. 121). 

 
Assim, ressaltamos a importância da efetivação da oferta de uma educação 

profissional na perspectiva da formação humana integral aqui defendida, tanto nos 

seus referenciais curriculares quanto nas condições estruturais de sua 

operacionalização, e a necessidade de políticas de formação para os gestores 

pedagógicos, objetivando o aperfeiçoamento e a reconstrução dos referenciais 

curriculares, de forma a atender as demandas de formação da classe trabalhadora, 

na perspectiva da sua integração social, política, econômica e cultural, e da sua 

emancipação. 

Dentro deste quadro de apresentação das ações técnico-pedagógicas 

realizadas no CETEP, destacamos a construção do Projeto Político Pedagógico - 

PPP, realizada a partir de orientações da equipe pedagógica da Suprof, em reunião 

com os gestores dos centros de educação profissional, no final de 2010.  

De acordo com Veiga (1995, p. 13), 
 

O Projeto Político Pedagógico, ao se constituir em processo 
democrático de decisões preocupa-se em instaurar uma forma de 
organização do trabalho pedagógico que supere os conflitos, 
buscando eliminar as relações competitivas e autoritárias, rompendo 
com a rotina do mando impessoal e racionalizado da burocracia que 
permeia as relações no interior da escola, diminuindo os efeitos 
fragmentários da divisão do trabalho, que reforça as diferenças e 
hierarquiza os poderes de decisão. 
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O projeto político-pedagógico constitui o instrumento norteador das ações 

coletivas da escola que se fundamenta na concretização de uma gestão efetivamente 

democrática. Veiga refere-se à importância da gestão democrática, da construção 

coletiva de um projeto político-pedagógico, como um compromisso ligado à educação 

da classe trabalhadora.  

A gestão democrática implica principalmente o repensar da estrutura 
de poder da escola, tendo em vista sua socialização. A socialização 
de poder propicia a prática da participação coletiva, que atenua o 
individualismo; da reciprocidade, que elimina a exploração; da 
solidariedade, que supera a opressão; da autonomia, que anula a 
dependência de órgãos intermediários que elaboram políticas 
educacionais das quais a escola é mera executora. (VEIGA, 1995, p. 
18) 

 
O PPP do CETEP do Sertão Produtivo foi elaborado a partir de uma série de 

reuniões, coleta de dados e discussões com os diversos segmentos da comunidade 

escolar, durante todo o ano de 2011. Após a sua sistematização, foi apresentado à 

comunidade na Jornada Pedagógica de 2012 e na reunião de pais do mesmo ano. É 

um documento que fica disponível a toda a comunidade escolar na biblioteca e na 

direção do centro. As metas do PPP são discutidas a cada Jornada Pedagógica anual 

do CETEP. No entanto, este documento norteador das ações pedagógicas carece de 

reconstrução, principalmente considerando as mudanças ocorridas nos anos 

posteriores à sua elaboração, de forma a contemplar os princípios que fundamentam 

a relação trabalho/educação e o princípio educativo desta relação. Embora tenha sido 

uma construção coletiva, é importante reconhecer as dificuldades no 

acompanhamento sistemático das metas estabelecidas e a necessidade de conceber 

essas metas como referencial para todas as ações e decisões do centro.  

Como forma de atender as metas referentes ao processo de ensino 

aprendizagem, a partir do ano de 2012, foram discutidas e implementadas algumas 

estratégias de intervenção no rendimento dos alunos. Uma dessas estratégias é a 

realização do Conselho de Classe Semestral, a partir desta data. No ano de 2015 foi 

realizado, também, o Conselho de Classe por eixo tecnológico, ao final da I Unidade, 

como um dos encaminhamentos especificados no Caderno de Planejamento e 

Acompanhamento das Ações Técnico-Pedagógicas, conforme será detalhado no 

próximo capítulo. Para a realização desses primeiros conselhos, foi criado um 

instrumento de levantamento de informações sobre os possíveis motivos que 
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interferem na aprendizagem dos alunos dos cursos técnicos, especialmente os 

referentes à forma de articulação integrada ao Ensino Médio. 

  

 
Quadro 04: Conselho de Classe – Análise dos índices de Desempenho – I Semestre 2012 

Fonte: arquivos da Direção do CETEP 

 

O instrumento de acompanhamento do rendimento da aprendizagem foi 

utilizado durante a realização do Conselho de Classe Semestral do CETEP nos anos 

de 2011, 2012 e 2013 e nortearam as estratégias de intervenção no rendimento dos 

alunos dos cursos técnicos de Educação Profissional Integrada, embora considerando 

apenas os aspectos referentes às áreas do conhecimento. No ano de 2014, 

percebendo essa limitação e a sua necessidade de reformulação, a realização do 

Conselho de Classe semestral apontou encaminhamentos referentes ao apoio 

técnico-pedagógico às turmas, ou individualizado, de acordo com as necessidades 

apresentadas nas especificidades de formação de cada curso técnico. Em 2015, as 

estratégias estão baseadas na intervenção apresentada neste trabalho.  

Vale acrescentar que, dentre os fatores que interferem no rendimento dos 

alunos, foram registrados e discutidos coletivamente: a dificuldade real de 

aprendizagem, não realização de atividades e trabalhos, baixa frequência e questões 

eventuais (doença, problemas familiares, entre outros). A realização do Conselho de 

Classe por unidade letiva permite a socialização dos índices de desempenho de cada 
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aluno, por turma e disciplina, como tentativa de sanar as injustiças ocorridas no 

processo avaliativo. Representa um momento de riqueza de informações e de troca 

de experiências que favorece a reflexão e a auto avaliação dos educadores para uma 

nova tomada de decisão no seu procedimento avaliativo, especialmente os 

profissionais que não tiveram a oportunidade da formação didático-pedagógica.  

Dada a importância e o reconhecimento por parte de professores e alunos dos 

resultados positivos no acompanhamento sistemático da aprendizagem dos alunos, 

propomos a continuidade da realização dos Conselhos de Classe, ao final de cada 

unidade letiva, nas Atividades Complementares por eixo tecnológico, mantendo a sua 

realização semestral, com o encontro de todos os eixos que compõem os cursos 

técnicos de educação profissional do CETEP. Acreditamos que essa ação possibilitará 

o acompanhamento e as tomadas de decisão em relação aos alunos com 

necessidade de intervenção, em espaço de tempo mais curto e mais apropriado para 

o alcance de índices de desempenho mais satisfatórios, no decorrer de todo o 

processo formativo dos alunos. 

 

  

2.2 O planejamento coletivo como dispositivo de efetivação das ações técnico-

pedagógicas e do ensino integrado 

 

Sintetizando o trabalho da gestão técnico-pedagógica no CETEP do Sertão 

Produtivo e o planejamento coletivo como dispositivo das ações desse âmbito da 

gestão, abordamos algumas conquistas e alguns desafios percebidos na experiência 

desta função no referido centro. Destacamos a importância do apoio da Suprof, 

através da realização dos momentos de formação para gestores, nos primeiros anos 

de gestão. Apesar de algumas especializações da autora deste trabalho na área da 

Educação 10 , consideramos a importância da participação nessas reuniões de 

orientação inicial devido, principalmente, ao fato da falta de formação específica em 

coordenação pedagógica, especialmente em educação profissional, o que 

representava um desafio assumido diante das grandes necessidades da construção 

de referencial pedagógico, especialmente voltados para as necessidades de formação 

dos alunos dos cursos técnicos nas diferentes formas de articulação: integrada ao 

                                                           
10 Especialização em Avaliação Escolar (UNEB, 2002) e Gestão Escolar (UFBA, 2011). 
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ensino médio, subsequente e educação profissional de jovens e adultos. A troca de 

experiências, e de angústias, com os gestores de outros centros favoreceu o 

direcionamento compartilhado das ações e a tomada de decisões coletivas, a partir 

dos momentos de socialização e discussão dos assuntos dessas reuniões com os 

também iniciantes articuladores de eixo tecnológico.  

Dentre as primeiras necessidades percebidas na gestão, destacamos a 

importância do planejamento coletivo como dispositivo de um ensino integrado e da 

formação integral do aluno da educação profissional. Como o CETEP era um colégio 

de ensino médio e havia sido transformado em centro de educação profissional, 

convivendo por dois anos com as duas ofertas, a realização de um planejamento 

integrado representou um grande desafio para o trabalho pedagógico.  

Diante da alta demanda inicial pelos cursos ofertados e da necessidade de se 

construir referenciais pedagógicos e materiais de trabalho de acordo com a realidade 

e a especificidade dos mesmos, optamos, no ano de 2010, pela organização das 

Atividades Complementares em eixos tecnológicos.  Os momentos das ACs no 

CETEP constituem-se em oportunidades de troca de experiências entre os 

professores, com o apoio dos articuladores de eixo.  

Assim, a partir de 2010, buscando favorecer a organização e as atividades 

coletivas dos momentos de planejamento pedagógico do CETEP, as ACs por eixo 

tecnológico no centro são realizadas em três dias da semana, nos três turnos, de 

acordo com a seguinte programação: terça-feira, Gestão e Negócios; quarta-feira, 

Ambiente e Saúde; quinta-feira, Recursos Naturais e, ainda, o eixo de Infraestrutura.  

Sendo realizado nos três turnos, sempre com a presença dos articuladores, ou pelo 

menos um deles, fica a critério do professor o turno em que se fará presente, de 

acordo com a sua disponibilidade. 

É válido ressaltar que a distribuição dos docentes para o cumprimento das ACs 

obedece a maior quantidade de horas/aula em determinado curso. Por exemplo, o 

professor que leciona nos cursos de Geologia, Administração e Edificações, mas que 

tenha mais turmas no curso de Administração, fará o seu planejamento no eixo de 

Gestão e Negócios. Isso não impede que ele tenha acesso às informações referentes 

ao planejamento nos cursos dos demais eixos, pois os articuladores têm também os 

seus momentos de planejamento e discussão coletiva, além das reuniões mensais 
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realizadas com a equipe gestora, especialmente com a vice direção técnico-

pedagógica. 

Considerando o caráter complementar entre os níveis da gestão e da 

administração na gestão escolar, relembrando o pensamento de Barroso (1995), 

salientamos a necessidade de se criar um instrumento de registro desses momentos 

e de acompanhamento para norteamento das decisões na dimensão técnico 

pedagógica. Dessa forma, foi elaborado o Relatório de Planejamento por Eixo 

Tecnológico, onde são detalhados os registros de planejamento docente, produto de 

intervenção deste estudo que será ilustrado no próximo capítulo. 
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3 PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO-PEDAGÓGICO NUMA 

PERSPECTIVA COLETIVA 

 

 

Considerando o fazer técnico-pedagógico, administrativo e financeiro da escola 

como um conjunto de ações interdependentes, delinearemos neste capítulo as etapas 

desta pesquisa de intervenção. Destacamos a incompletude dessa construção, dadas 

as questões e os desafios apresentados, caracterizando-a como um instrumento 

inacabado e que, portanto, carece de reelaborações contínuas pelos sujeitos que 

fazem parte da comunidade escolar do CETEP do Sertão Produtivo, a partir da 

reflexão e reavaliação das ações propostas, priorizando o trabalho coletivo como fator 

indispensável na construção da gestão escolar democrática. Questionamos a 

denominação “produto” por esta relacionar-se com a significação de algo pronto e 

acabado e preferimos, assim, apresentá-lo como um dispositivo que se pretende 

facilitador dos momentos de planejamento e acompanhamento técnico-pedagógico no 

CETEP do Sertão Produtivo.  

 

 

3.1 Aspectos teórico-metodológicos da pesquisa 

 

Considerando a complexidade da pesquisa educacional, conforme evidencia 

Andre (2001, p. 51- 64), e a diversidade de temáticas inter-relacionadas que englobam 

a realidade do contexto escolar, estabelecer o rigor metodológico, necessário a toda 

pesquisa científica, de acordo com o que defende Gatti (2012), representa um desafio 

ao pesquisador, especialmente quando este é também um participante do 

espaço/objeto a ser pesquisado. 

Diante das várias possibilidades metodológicas de construção da pesquisa em 

educação, referenciando nos critérios necessários para atender o princípio da análise 

crítico/reflexiva, delineamos este trabalho como uma pesquisa de cunho etnográfico, 

dentro de uma abordagem qualitativa, sob a perspectiva dos procedimentos de uma 

pesquisa participante. De acordo com Viégas (2007, p. 106), a pesquisa de tipo 

etnográfico 

[...] possibilita um contato face a face com a realidade escolar, 
permitindo uma compreensão mais densa e profunda dos processos 
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que nela acontecem, tornando visíveis processos até então 
considerados invisíveis. 

Referendada nos estudos de Erickson (1986) e Rockwell (1987), Viégas aponta 

os referenciais teóricos que caracterizam e classificam os procedimentos na pesquisa 

de tipo etnográfico.  

Assim, mesmo que a etnografia tenha as características descritas, 
como diz Rockwell (1987), há muitas etnografias, que adotam os mais 
variados referenciais teóricos (funcionalista, estruturalista, 
fenomenológico, psicanalítico, materialista-histórico). É o referencial 
teórico, pois, que introduz especificidades nesse instrumental, dirige o 
olhar, estrutura diferentes relações pesquisador-pesquisados. [...]. No 
entanto, pesquisa etnográfica e perspectiva teórica são 
necessariamente imbricados. (VIÉGAS, 2007, p. 108) 

 
Sobre a abordagem da pesquisa, a autora citada ressalta que a abordagem 

qualitativa, contrapondo inicialmente às pesquisas de abordagens puramente 

quantitativas, rompe com a crença na separação entre o pesquisador, o objeto e os 

resultados da pesquisa. Corroborando com as ideias de André (2001), ela afirma que 

a pesquisa nas ciências humanas, especialmente na investigação educacional, sob 

aspectos essencialmente quantitativos, “apenas dificultava a apreensão do caráter 

essencialmente interpretativo e de grande complexidade da experiência humana” 

(VIÉGAS, 2007, p. 103).  

Assim, fundamentamos esta pesquisa de intervenção no materialismo histórico 

dialético, por este considerar a relação dos fenômenos dessa pesquisa com as 

circunstâncias históricas e sociais nas quais os sujeitos participantes estão inseridos, 

a sua realidade concreta e a interdependência dos elementos que compõem o todo 

dessa realidade. Pesce e Abreu (2013, p. 21) afirmam que  

Enquanto perspectiva ontológica (conjunto de leis que governam a 
realidade social) e epistemológica (método científico), a Dialética 
marxiana não pode ser restritamente compreendida como lógica ou 
como método de pesquisa. [...] Matéria, consciência e prática social 
são categorias muito relevantes na Dialética marxiana, posto que a 
matéria é percebida sempre a partir dos sistemas concretos.  

 

Como uma pesquisa participante, aderindo às ideias de Viégas (2007), 

abolimos a denominação de sujeitos da pesquisa pela de participantes da pesquisa, 

pois, conforme a autora, “ao falar de sujeito da pesquisa, pode-se apontar para uma 

sujeição ao estudo, revelando, portanto, a permanência de uma postura autoritária do 

pesquisador” (VIÉGAS, 2007, p. 110). 
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Nesses pressupostos metodológicos da pesquisa, sintetizando as 

considerações até aqui apresentadas, vale ressaltar ainda os estudos de Gatti (2012) 

sobre a construção da pesquisa em educação no Brasil e as suas considerações sobre 

a importância dos critérios no ato de pesquisar, valorizando a premissa da afirmação 

de que não existe “O” método científico para o desenvolvimento da pesquisa, 

especialmente em Educação. De acordo com esta autora, “o conhecimento científico 

se fez e se faz através de uma grande variedade de procedimentos, e a criatividade 

do pesquisador em inventar maneiras de bem realizar os seus estudos tem de ser 

muito grande” (GATTI, 2012, p. 11). No entanto, a autora chama a atenção para o 

rigor metodológico que deve caracterizar a pesquisa em educação, no sentido da 

validade dos procedimentos adotados e da necessidade de se evitar o olhar 

homogeneizante e determinista que representa uma visão do cotidiano escolar 

estático, repetitivo, disforme e homogêneo. Ela ressalta a importância de superação 

dessa visão para enxergar no ambiente escolar suas dimensões contraditórias e sua 

história (GATTI, 2012). 

 Assim, delineamos o caminho metodológico da realização deste trabalho de 

pesquisa e intervenção, que consistiu no desenvolvimento das seguintes etapas: 1) 

pesquisa e análise teórica e documental, tomando como base as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, o Plano 

Estadual de Educação Profissional da Bahia, a revisão bibliográfica a partir dos 

estudos de Ciavatta, Frigotto, Machado, Ramos, Barroso, Saviani, entre outros; 2) 

aplicação de questionários aos discentes e docentes do CETEP do Sertão Produtivo; 

3) construção e utilização do Caderno de Planejamento e Acompanhamento das 

Ações Técnico-Pedagógicas como ensaio de intervenção (produto); 4) observação, 

através da participação em reuniões entre articuladores de eixo tecnológico e equipe 

gestora, nos momentos de planejamento docente e registros das atividades 

desenvolvidas no centro em estudo; 5) aplicação de questionário à diretora do CETEP; 

6) entrevista aos articuladores de eixo tecnológico; 7) análise dos dados coletados e 

da utilização do ensaio de intervenção – escrita da dissertação. 

Apontamos, a partir da conclusão das etapas acima descritas, a possibilidade 

de reformulação do Caderno de Planejamento e Acompanhamento das Ações 

Técnico-pedagógicas e encaminhamento para a Superintendência de 

Desenvolvimento da Educação Profissional da Bahia. 
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Destacamos que, a partir da tabulação dos dados coletados com os discentes 

e docentes, realizamos momentos de discussão e reflexão com os articuladores de 

eixo tecnológico, numa ação de gestão participativa e colaborativa, referendadas nos 

principais pressupostos teóricos deste estudo e na legislação pertinente aos temas 

abordados. Conforme Machado (2009) os conflitos fazem parte da inovação 

educacional e, por isso, esta não pode ocorrer de forma automática. É preciso que 

seja fruto de negociações entre os interesses envolvidos. Referindo-se às 

experiências de integração na educação profissional de nível médio, a autora afirma 

que estas necessitam ser documentadas, através de um acompanhamento 

sistemático, requerendo sempre a capacitação, participação, autonomia e criatividade 

do corpo docente. 

Na perspectiva do planejamento coletivo como instrumento de viabilização do 

ensino integrado, além da análise da percepção dos alunos e professores, 

consideramos, como foi citada, a observação e participação nas reuniões mensais dos 

articuladores de eixo tecnológico e nos momentos de planejamento, de acordo com 

as etapas descritas.  

Dessa forma, os procedimentos metodológicos deste trabalho configuram-se 

partindo da negociação e do consenso coletivos, com os registros de todo o percurso 

do que chamamos de ensaio de intervenção. De acordo com Creswell (2010, p. 26), 

A ação participativa é recursiva ou dialética e se concentra em produzir 
mudança nas práticas. [...] é prática e colaborativa porque é uma 
investigação realizada com outras pessoas, em vez de sobre ou para 
outras pessoas. Os participantes são colaboradores ativos.  

 
Em conformidade com as palavras do autor citado, a partir da análise de dados 

e das discussões com os articuladores de eixo tecnológico, o Caderno de 

Planejamento e Acompanhamento das Ações Técnico-Pedagógicas foi elaborado, 

apreciado e aprovado para utilização como instrumento de acompanhamento e 

planejamento das ações pedagógicas nos cursos de educação profissional do 

CETEP. O referido instrumento constituiu-se, conforme já foi dito, num ensaio de 

intervenção, por representar um dispositivo de apoio ao trabalho técnico-pedagógico 

dos articuladores, sobretudo nos encontros das Atividades Complementares - ACs, 

realizados semanalmente, por eixo tecnológico, no decorrer do ano letivo de 2015 e 

que, após avaliação coletiva e as análises desta pesquisa, poderá ser reconstruído 

para utilização pelo CETEP.  
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Detalharemos a seguir o desenvolvimento das etapas de coleta e análise dos 

dados desta pesquisa, bem como esboçaremos os instrumentos que compõem o 

referido dispositivo de intervenção. 

 

 

3.2 Percepções docentes sobre o planejamento pedagógico 

 

A análise do quadro docente do CETEP evidencia alguns problemas que serão 

suscintamente aqui descritos, antes de procedermos à análise dos dados coletados 

através dos questionários.  

Dentre os problemas evidenciados, destacamos a rotatividade de profissionais 

das disciplinas técnicas, nas quais a maioria dos professores estão atuando há um 

período curto, onde alguns ficam com a disciplina e a abandonam em poucos meses 

devido à indisponibilidade de horários e a outras atividades profissionais externas à 

escola. Por outro lado, os licenciados muitas vezes são programados para o trabalho 

com disciplinas específicas, sem a devida formação que permita lidar com as 

necessidades e a realidade dos conteúdos dessas disciplinas. A observação dos 

momentos de planejamento denuncia as dificuldades enfrentadas por conta desses 

problemas e foi também uma questão apontada pelos articuladores de eixo, durante 

as entrevistas realizadas. 

A maioria dos docentes contratados de nível técnico ou bacharelado não possui 

a formação para o exercício didático pedagógico, como pode ser evidenciado nas 

queixas apresentadas pelos alunos em relação aos procedimentos metodológicos e 

avaliativos das atividades desses profissionais. Sem falar dos problemas contratuais 

que os envolvem, como atrasos em pagamentos, contratos de curto prazo e a 

obrigatoriedade de uma carga horária mínima que ultrapassa as disciplinas de sua 

formação. A inexistência do vínculo efetivo dificulta o trabalho desses profissionais, 

que são constantemente substituídos, evidenciando a necessidade da formação 

docente e do concurso público para as disciplinas específicas da Educação 

Profissional. 

Tentando contemplar a diversidade do quadro docente do CETEP nesta coleta 

de dados, o questionário aplicado envolveu docentes com diferentes vínculos, 

formações e carga horária que varia entre 20 e 40h/a. Foram coletadas informações 
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entre dez professores, sendo dois contratados através da Prestação de Serviço 

Temporário - PST, três pertencentes ao Regime de Direito Administrativo - REDA -  e 

cinco com vínculo efetivo. Portanto, cinquenta por cento dos participantes desta coleta 

são profissionais contratados para atuarem nas disciplinas técnicas e outra metade 

são licenciados, para atuação nas disciplinas da formação nacional comum. O 

conhecimento de como estes profissionais percebem os momentos de planejamento 

e a integração entre as disciplinas nas turmas de Educação Profissional Integrada foi 

o principal propósito desta coleta de dados.  

No que tange ao trabalho e planejamento pedagógicos nas turmas de 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio, identificada 

na unidade como “turmas de EPI”, os questionários evidenciaram que existe uma 

participação frequente desses docentes nos momentos de planejamento coletivo. No 

entanto, quando indagados sobre a busca de diálogo e a contextualização dos 

conteúdos trabalhados, as respostas evidenciaram a necessidade do trabalho nesse 

sentido e da ressignificação dos momentos de planejamento na perspectiva da 

integração, como mostra o gráfico a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A maioria reconhece que as discussões realizadas e as atividades 

desenvolvidas nos momentos de planejamento por eixo tecnológico contribuem para 

o trabalho integrado entre os conteúdos da disciplina que leciona aos de outras 

Gráfico 02: Respostas dos docentes sobre contextualização de conteúdos 
Fonte: Pesquisa de Campo. Elaboração Própria 

Na prática pedagógica, busca o diálogo com professores de outras 
disciplinas, objetivando a contextualização os conteúdos trabalhados na 

disciplina que leciona?

raramente às vezes quase sempre sempre nunca
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disciplinas, favorecendo a integração curricular. No entanto, as respostas obtidas 

evidenciam a oscilação entre os que afirmam que existe essa integração e os que a 

desconhecem. Isso demonstra a necessidade do direcionamento das discussões 

teóricas e das atividades realizadas nos momentos de planejamento das Atividades 

Complementares – ACs, na perspectiva da integração dos componentes curriculares, 

conforme identificamos no gráfico seguinte. 

 

 

 

Foi investigada, para os momentos de planejamento, a contextualização dos 

conteúdos trabalhados nas disciplinas técnicas e do núcleo comum com as demandas 

do território no qual os alunos estão inseridos, considerando o mundo do trabalho e 

as necessidades de formação do curso técnico, conforme gráfico abaixo. Para a 

contextualização com as demandas do território, os professores das disciplinas do 

núcleo comum responderam que quase sempre isso é considerado no planejamento. 

Já para o trabalho com as disciplinas técnicas, o gráfico demonstra que ocorre uma 

variação entre os que afirmam e os que negam essa contextualização, evidenciando 

mais uma vez a necessidade da ressignificação do planejamento na perspectiva da 

contextualização dos conteúdos trabalhados. 

10%

20%

20%

50%

0%

As atividades e discussões desenvolvidas nos momentos de 
planejamento por eixo tecnológico contribuem para o trabalho integrado 
entre os conteúdos da disciplina que leciona aos de outras disciplinas?

raramente às vezes quase sempre sempre nunca

Gráfico 03: Respostas dos docentes sobre momentos de planejamento 
Fonte: Pesquisa de Campo. Elaboração Própria 
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Considerando o mundo do trabalho e as necessidades de formação do curso 

técnico, os professores que ministram aulas nas disciplinas do núcleo comum 

responderam afirmativamente a contextualização dos conteúdos com essa 

especificidade de formação. Os docentes de disciplinas da parte técnico-específica 

foram questionados sobre a existência da articulação entre teoria e prática, através 

da realização de atividades extraclasse e de visitas técnicas. Os resultados 

comprovaram que essas atividades são realizadas frequentemente pelos 

participantes da pesquisa, o que demonstra um fator positivo em relação à 

necessidade dessas atividades nos cursos de Educação Profissional do CETEP. 

0% 0%

29%

57%

14%

Ao planejar as aulas das disciplinas técnicas, busco a contextualização 
dos conteúdos trabalhados com as demandas do Território de 

Identidade no qual o aluno está inserido?

raramente às vezes quase sempre sempre nunca

Gráfico 04: Respostas dos docentes sobre contextualização com demandas do Território 
Fonte: Pesquisa de Campo. Elaboração Própria 
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Para o planejamento na perspectiva da integração, conforme preconiza os 

princípios da educação profissional integrada, existem alguns dispositivos 

pedagógicos importantes que devem estar disponíveis aos docentes desde o início do 

ano letivo. São eles: as matrizes curriculares, para que os professores conheçam o 

percurso formativo dos alunos e planejem de acordo os componentes curriculares 

ofertados em cada ano de formação, e as ementas, disponibilizadas pela SUPROF, 

por cada curso técnico, para mediar o trabalho docente e a programação das 

disciplinas de acordo com a série cursada pelos alunos. Embora a equipe gestora 

tenha informado que os envia por e-mail a todos os professores no início do ano letivo, 

cinquenta por cento dos participantes da pesquisa afirmaram não conhecer os 

componentes das matrizes curriculares dos cursos nos quais leciona, o que 

representa um fator significativo para a concepção do trabalho na perspectiva 

interdisciplinar, conforme preconizam os princípios da oferta da educação profissional 

técnica de nível médio. Quanto às ementas, a maioria afirmou conhecer, conforme 

demonstra o gráfico a seguir. 
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No planejamento das disciplinas técnicas específicas, considero a 
articulação/integração entre teoria e prática, promovendo atividades 

extraclasse, através de visitas técnicas?

raramente às vezes quase sempre sempre nunca

Gráfico 05: Respostas dos docentes sobre articulação teoria/prática 
Fonte: Pesquisa de Campo. Elaboração Própria 
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Finalmente, foi sondado também o conhecimento dos docentes sobre os 

princípios que fundamentam o planejamento integrado nas turmas de educação 

profissional de nível médio. Metade respondeu de forma positiva, evidenciando a 

necessidade de intervenção no sentido da efetivação desses princípios, 

especialmente através do planejamento pedagógico coletivo. 

Resumidamente, podemos afirmar que, embora os resultados obtidos 

demonstrem a existência de iniciativas na perspectiva do trabalho coletivo e do ensino 

integrado, a variação dos mesmos evidencia a necessidade do planejamento de 

estratégias de intervenção no sentido da sua efetivação, através da ressignificação 

dos momentos de planejamento coletivo, visando a contextualização e ressignificação 

dos conteúdos trabalhados, de acordo com as especificidades de formação de cada 

curso técnico e com a formação integrada dos alunos, para o mundo do trabalho, o 

prosseguimento dos estudos e para a vida. Nesse sentido, evidenciamos os desafios 

da gestão técnico-pedagógica do CETEP do Sertão Produtivo discutidos ao longo 

deste trabalho.  

 

 

3.3 Percepções e perspectivas dos discentes 

 

Os alunos são o motivo do existir da escola. A eles, e em função deles, devem 

ser mobilizados todos os recursos, os esforços e todas as políticas educacionais, 
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Conheço a ementa dos componentes curriculares nos quais leciono.

sim

não

Gráfico 06: Respostas dos docentes sobre ementa e matrizes curriculares 
Fonte: Pesquisa de Campo. Elaboração Própria 
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desde instâncias exteriores ao ambiente escolar até as atividades da sala de aula. No 

âmbito da gestão técnico-pedagógica, essa responsabilidade fica ainda mais latente 

por envolver, de forma mais direta, as questões referentes à aprendizagem dos 

mesmos, favorecendo, ou não, o seu sucesso e a sua permanência na escola. Assim, 

qualquer tomada de decisão, numa gestão que se caracteriza participativa, necessita 

dar voz aos estudantes, investigando as suas expectativas e a sua forma de avaliar o 

próprio processo de formação. 

Dessa forma, para conhecer como os alunos percebem a oferta da Educação 

Profissional do centro no qual estão matriculados, procedemos à coleta de dados, 

através de questionário semiestruturado, buscando responder às indagações 

referentes ao seu perfil, aos seus anseios e às suas formas de ver o desenrolar 

pedagógico dos cursos técnicos nos quais estão se formando. 

Os dados aqui expostos representam a síntese das respostas ao questionário 

aplicado aos alunos concluintes dos cursos técnicos na forma de articulação 

Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio – EPI. São alunos que cursaram a 

4ª série dos cursos técnicos em Administração, Enfermagem, Agroecologia e 

Mineração, nos turnos matutino e vespertino, no ano de 2014. O questionário foi 

aplicado a vinte alunos de um total de, aproximadamente, duzentos concluintes.  

Optamos pelos alunos participantes serem os concluintes da EPI devido ao fato 

de serem alunos que estão há mais tempo na instituição e que puderam acompanhar 

todo o processo em um período mais longo, ou seja, nos quatro anos de formação. 

Essa escolha deve-se também à crença de que, estando eles no último ano do curso 

e, por isso, tendo passado por todas as etapas da formação, incluindo participação 

em atividades práticas, especialmente através do estágio supervisionado, tenham 

uma posição mais madura e sensata, podendo contribuir de forma mais satisfatória 

com as respostas solicitadas. 

Os discentes participantes da pesquisa têm toda a vida escolar na rede pública. 

Na maioria, são oriundos de famílias de classe média baixa e residentes em famílias 

compostas por pai, mãe e irmãos. Dos vinte participantes, três residem em municípios 

vizinhos, quatro são da zona rural e o restante são da sede do município. Os 

residentes em outros municípios ou nas comunidades rurais utilizam transporte 

público escolar para frequentarem a escola.  
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As perguntas feitas no questionário buscaram investigar as percepções dos 

alunos sobre à oferta da educação profissional no CETEP do Sertão Produtivo, bem 

como as razões da escolha do curso e as expectativas profissionais. Foram feitas 

questões objetivas e abertas, as quais serão apresentadas e discutidas adiante. 

Em relação às percepções quanto à oferta da educação profissional, apesar 

dos problemas já apresentados sobre a falta de laboratórios, de mais oportunidades 

de visitas técnicas, da formação dos professores técnicos e efetivos, os resultados 

obtidos evidenciam uma avaliação positiva por parte dos estudantes. Para a questão 

“Em sua opinião, a Educação Profissional ofertada pelo CETEP atende às 

expectativas de formação para o trabalho e para a continuidade dos estudos? ”, 

noventa e cinco por cento dos alunos respondeu que sim. Dentre os motivos para a 

resposta positiva a essa questão, a maioria apontou as condições da estrutura física 

da escola, em primeiro lugar e, em segundo, a existência de bons professores, apesar 

da falta de formação pedagógica para lecionarem nas disciplinas da parte técnica 

específica, como apontaram alguns. A possibilidade de formação profissional e a 

“inserção no mercado de trabalho” também foram alguns dos motivos apresentados. 

Quanto a aproximação das atividades escolares com a realidade da 

comunidade em que os alunos vivem, os resultados apontaram uma variação 

concentrada entre “às vezes” e “quase sempre”. Situação semelhante aconteceu para 

a percepção dos alunos em relação a aproximação dos conteúdos entre as disciplinas 

técnicas e as do núcleo comum, conforme Gráfico 07. 

 

Gráfico 07: Respostas dos discentes sobre aproximação de conteúdos 
Fonte: Pesquisa de Campo. Elaboração Própria 
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A variação das respostas caracterizou os resultados para as questões que 

buscavam investigar a integração entre os conhecimentos comuns do ensino médio 

regular com os conhecimentos de disciplinas técnicas específicas da educação 

profissional e a realidade do aluno e do mundo do trabalho, através da realização de 

atividades práticas. Essa integração é o que fundamenta o princípio da formação do 

aluno, principalmente na educação profissional integrada ao ensino médio. Uma 

formação omnilateral que visa garantir a inserção na atividade profissional, a 

continuidade dos estudos e a preparação para a emancipação dos sujeitos, ou seja, 

para o mundo do trabalho e para a vida. 

Conforme o Gráfico 08, as percepções dos alunos diversificam-se também em 

relação à exploração dos conteúdos trabalhados nas disciplinas técnicas em 

atividades práticas. 

 

 

Gráfico 08: Respostas dos discentes sobre exploração de conteúdos em atividades práticas 
Fonte: Pesquisa de Campo. Elaboração Própria 
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que a maioria dos alunos pesquisados considera o curso no qual estuda importante, 

tanto para a formação profissional quanto para a continuidade dos estudos.  

Nas questões subjetivas, investigando sobre as escolhas e expectativas 

escolares dos alunos, as principais razões apresentadas para a escolha do curso 

giraram em torno da identificação e da adequação do curso à realidade local, seguidos 

da oportunidade de emprego na área escolhida, conforme gráfico ilustra o Gráfico 10.  

 

 

Gráfico 09: Respostas dos discentes sobre as razões para a escolha do curso 
Fonte: Pesquisa de Campo. Elaboração Própria 
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pedagógico, especialmente através do planejamento coletivo docente, representa 

uma possibilidade de superação desses desafios e da construção de um ensino 

integrado à realidade dos alunos e às suas necessidades de formação. 

 

 

3.4 Percepções dos articuladores de eixo tecnológico sobre o planejamento 

pedagógico  

 

Nesta etapa da pesquisa, lançamo-nos mais uma vez às ponderações de Gatti 

(2012) sobre método e procedimentos da pesquisa em educação. Considerando ainda 

a complexidade apontada por André (2001), corroboramos com a primeira autora em 

relação ao sentido da verdade numa pesquisa científica, especialmente nas ciências 

humanas e sociais. 

A verdade é uma abstração. Socialmente falando, verdades podem 
ser consensos historicamente construídos e, assim, mutáveis. Em 
ciência o que se busca são aproximações da realidade em que 
vivemos; aproximações que sejam consistentes e consequentes, pelo 
menos por certo tempo. Porém, como conhecimentos aproximativos, 
não são dogmas. São conhecimentos orientadores por um tempo, 
sempre revisáveis ou superáveis. Na área humano-sociais com mais 
razão, visto o caráter transformador do homem em sua própria história 
pessoal e comunal. (GATTI, 2012, p. 64) 

 

Com base nas afirmações da autora supracitada, tecemos a partir daqui as 

considerações construídas ao longo desta etapa da coleta de dados da pesquisa, 

especialmente no que se refere às entrevistas com os articuladores de eixo 

tecnológico e à observação do trabalho técnico-pedagógico do CETEP. Ressaltamos 

que o produto das reflexões aqui apresentadas constitui, junto às outras etapas, 

apenas aproximações de uma realidade que, porque viva e dinâmica, apresenta-se 

impossível de ser alcançada ou retratada em toda a sua plenitude. 

Considerando o objetivo principal deste trabalho, que é analisar a gestão 

técnico-pedagógica do CETEP do Sertão Produtivo, e tendo os articuladores de eixo 

tecnológico como colaboradores da pesquisa e o planejamento pedagógico coletivo 

como dispositivo da efetivação da oferta de um ensino integrado na educação 

profissional técnica de nível médio, ressaltamos que a entrevista com os articuladores 

constitui uma das principais etapas da coleta de dados deste trabalho.  
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Assim, para esta coleta foram elaboradas entrevistas estruturadas, feitas com 

cinco dos seis articuladores que trabalham no CETEP. As entrevistas foram realizadas 

na própria instituição, de forma individual e em momentos diferentes. Dos 

articuladores participantes, todos desempenham a função por mais de três anos, 

embora alguns não tenha sido em anos consecutivos. 

Para a estruturação das entrevistas, foram elaboradas nove questões, 

distribuídas em três blocos: o primeiro bloco, buscou investigar a percepção dos 

articuladores sobre o CETEP e os desafios deste frente aos arranjos produtivos locais; 

o segundo bloco versou sobre a dimensão técnico-pedagógica da gestão e do 

planejamento coletivo no CETEP; o terceiro e último bloco sondou o ponto de vista 

dos articuladores sobre a utilização, no ano letivo de 2015, dos dispositivos de 

planejamento e acompanhamento técnico-pedagógico, elaborados para fins de 

intervenção deste trabalho, apreciados e aprovados coletivamente. 

Antes de adentrarmos no registro da análise e interpretação dos dados, é válido 

ressaltar que este processo se baseou nas contribuições de Creswell (2010) sobre os 

passos a serem seguidos na análise dos dados, em se tratando de uma abordagem 

qualitativa.  

Uma situação ideal é misturar os passos gerais com os passos 
específicos da estratégia de pesquisa. [...] Como dica de pesquisa, 
estimulo os pesquisadores a observar a análise de dados qualitativos 
seguindo os passos do específico para o geral e envolvendo níveis 
múltiplos de análise. (CRESWELL, 2010, p. 218) 

 

Assim, para se ter uma análise geral da gestão técnico-pedagógica realizada 

no CETEP do Sertão Produtivo, a partir da visão dos principais colaboradores dessa 

dimensão da gestão, serão detalhados os dados obtidos a partir dos temas descritos 

nos blocos de questões apresentados anteriormente, respeitando a individualidade da 

visão de cada entrevistado.  

 

3.4.1. Sobre o CETEP do Sertão Produtivo e os desafios frente aos arranjos 

produtivos locais 

 

Nessa abordagem da coleta de dados, investigamos a caracterização da 

educação profissional ofertada no CETEP, de acordo com a visão de cada articulador, 

a existência ou não da articulação dessa oferta com as necessidades de 
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desenvolvimento da comunidade local (considerando os aspectos sociais, políticos, 

econômicos e culturais) e os desafios da gestão pedagógica para a educação 

profissional na perspectiva da relação trabalho, educação e arranjos produtivos locais. 

Os participantes da pesquisa caracterizaram de forma positiva a oferta da 

educação profissional do CETEP. Consideram-na como uma formação que se 

diferencia das ofertadas nas demais instituições, por possibilitar a entrada dos 

estudantes no “mercado de trabalho”. Porém, quanto à adequação aos arranjos 

produtivos locais, quatro dos cinco entrevistados pontuam a necessidade de melhoria 

quanto a essa adaptação, citando a questão da revisão da proposta curricular e das 

políticas públicas no sentido de favorecer essa adaptação, sendo que um dos 

participantes se referiu às limitações da oferta, embora tenha afirmado que a 

educação do centro é “comprometida com os anseios sociais”.  

Em relação às ações técnico-pedagógicas que favorecem a articulação entre a 

educação profissional ofertada e as necessidades de desenvolvimento da 

comunidade local, foram citadas algumas atividades desenvolvidas pelo CETEP que, 

na percepção dos participantes, contribuem para essa articulação. Foram citadas 

atividades de interação da instituição com a comunidade, especialmente através das 

visitas técnicas, das atividades teóricas e da realização dos projetos que já foram 

citados no capítulo anterior. Todos percebem a realização dessas atividades, 

especialmente a dos projetos, como uma possibilidade de intervenção que favorece, 

ainda que de forma limitada, a articulação com o desenvolvimento local.  

Dos desafios da gestão técnico-pedagógica do CETEP para a oferta da 

educação profissional na perspectiva da relação trabalho, educação e arranjos 

produtivos locais, foram citados: a ampliação da realização de atividades práticas na 

comunidade e em laboratórios específicos; a “dissolução da metodologia aplicada às 

aulas”; a conciliação da oferta às demandas de estágio e de trabalho, prevalecendo 

uma visão de mercado e não de mundo do trabalho; formação e capacitação dos 

professores. Registramos, na íntegra, a resposta de um dos participantes por 

considerá-la a que mais se aproxima da necessidade de intervenção proposta neste 

trabalho. 

O maior desafio, no meu ponto de vista, reside na articulação dos 
conteúdos da base nacional comum com aqueles da parte técnica 
específica do currículo da Educação Profissional, ou seja, ressignificar 
o ensino desses conteúdos articulando-os com a formação para o 
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mundo do trabalho. (Professora e articuladora de eixo tecnológico do 
CETEP do Sertão Produtivo) 

 

A partir das respostas apresentadas, evidenciamos os desafios do CETEP, 

especialmente na dimensão da gestão técnico-pedagógica, confirmando os avanços 

alcançados e as necessidades sentidas no objetivo de atender ao propósito da oferta 

da educação profissional nos centros territoriais. Esse propósito se configura, 

principalmente, na educação como possibilidade de desenvolvimento e de melhoria 

da qualidade de vida da classe trabalhadora, nos Territórios de Identidade baianos. 

 

3.4.2. Sobre a dimensão técnico-pedagógica da gestão e o planejamento 

coletivo 

 

Nesse bloco de questões foram investigadas as percepções dos articuladores 

de eixo no tocante às ações da gestão técnico-pedagógica, das quais também fazem 

parte, às dificuldades encontradas nos momentos de planejamento das atividades 

complementares semanais junto aos docentes e às possibilidades de efetivação do 

planejamento coletivo como dispositivo de ressignificação das ações técnico-

pedagógicas.  

Dos cinco participantes, um se isentou de caracterizar a ação de planejamento 

da qual também faz parte e respondeu que “não se sentia apta a falar”. Os demais 

participantes consideraram positiva a realização dos momentos de planejamento por 

eixo tecnológico, mas evidenciaram a necessidade de momentos de reuniões entre 

professores de uma mesma disciplina ou por área para evitar trabalhos diferenciados 

para uma mesma série e disciplina. Essa questão também foi apontada quando 

indagados sobre as principais dificuldades enfrentadas nos momentos de 

planejamento semanal. Outras dificuldades relatadas foram: o trabalho individualizado 

que caracteriza a postura de alguns professores, dificultando a interdisciplinaridade; a 

indisponibilidade dos docentes de se dedicarem às atividades extracurriculares (feiras, 

eventos, visitas técnicos no contra turno); a limitação dos docentes formados em 

bacharelado quanto ao trabalho pedagógico; a impossibilidade de reunir todos os 

professores de disciplinas técnicas em um mesmo turno. Além destas, apresentamos 

o seguinte relato. 

Nota-se como dificuldade: a impossibilidade de se planejar todas as 
disciplinas de forma plena, devido ao grande número de professores 
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que atua em eixos tecnológicos diversos; a falta de um coordenador 
pedagógico com formação na área da educação profissional para 
intervir no planejamento. (Professora e articuladora de eixo do 
CETEP do Sertão Produtivo) 

 

Embora o CETEP tenha conquistado uma forma de reunir os professores do 

mesmo eixo tecnológico em um momento de planejamento semanal, com a presença 

de um articulador, o relato descrito sintetiza uma principal dificuldade que carece de 

estratégias de adequação dos horários de trabalho dos docentes e de políticas 

públicas que garantam a presença de um coordenador pedagógico por instituição de 

ensino. Acrescentamos que um dos entraves para a gestão técnico-pedagógica é a 

realização de momentos extracurriculares (como reuniões mensais entre todos os 

docentes e a equipe gestora) que contem com a presença da maioria dos docentes, 

pois muitos deles não dispõem de uma carga horária para essa adequação, devido 

ao fato de terem que complementar os horários de trabalho em outras instituições da 

rede privada ou municipal de ensino, ou ainda em outras atividades profissionais. 

Em relação às possibilidades de efetivação do planejamento coletivo como 

dispositivo de ressignificação das ações técnico-pedagógicas, embora tenham visto 

de forma positiva a realização de ACs semanais por eixo tecnológico e o 

acompanhamento da gestão técnico-pedagógica, novamente foi apontada a 

necessidade de carga horária diferenciada, com momentos de reuniões coletivas 

entre todos os docentes, articuladores e equipe gestora. Foram relatadas também a 

necessidade de reuniões entre professores de disciplinas técnico-específicas num 

mesmo turno, além da sugestão de incentivos a esses professores para a realização 

de projetos e da realização de encontros por área de conhecimento. 

As respostas apresentadas, a partir desse bloco da entrevista, apontam para a 

gestão técnico-pedagógica do CETEP do Sertão Produtivo a necessidade da 

elaboração e execução de estratégias que favoreçam a implementação e adequação 

dos momentos de planejamento na perspectiva de envolver de forma mais efetiva 

todos os docentes, em momentos diversos, de acordo com objetivos de integração 

diferenciados, seja por área de conhecimento, por eixo tecnológico, por especificidade 

de disciplinas, enfim, pelo trabalho pedagógico de forma geral na instituição. 

 

3.4.3. Sobre os dispositivos de planejamento e acompanhamento técnico-

pedagógico 
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As indagações nesse bloco das entrevistas visaram avaliar a utilização do 

ensaio de intervenção proposto, de acordo com a implementação dos dispositivos 

contidos no Caderno de Planejamento e Acompanhamento Técnico-Pedagógico que 

será detalhado ao final desta dissertação. Adiantamos aqui que os articuladores 

consideraram importante a utilização de todos os instrumentos que serão 

apresentados, exceto um dos entrevistados que disseram que tiraria o calendário 

anual, devido a algumas alterações que sofre durante o ano, e a lista de materiais 

pedagógicos a serem adquiridos para o eixo, por “não saber a forma de adquirir os 

materiais”. Dois dos entrevistados acrescentaram ainda a necessidade do 

cumprimento e acompanhamento do plano anual de trabalho. Um deles sugeriu ainda 

que o plano fosse por unidade letiva e não por ano, pois considera que “dessa forma 

seria melhor para a visualização dos conteúdos trabalhados, ou não, melhor para a 

articulação entre outros conteúdos ou disciplinas”. De acordo com um outro 

participante da entrevista, os dispositivos de planejamento utilizados são “de 

relevância para o bom andamento da prática pedagógica”. 

Ao final da entrevista, foi pedido a cada participante que apresentasse críticas 

e sugestões para a melhoria das ações técnico-pedagógicas, especialmente no que 

se refere ao planejamento e acompanhamento técnico-pedagógico, em prol da 

qualidade da aprendizagem dos alunos dos cursos técnicos da educação profissional 

técnica de nível médio. Foram apresentadas: a necessidade da presença de 

coordenador pedagógico; maior frequência entre articuladores de eixo e equipe 

gestora, incluindo também os professores orientadores de estágio; momentos de 

formação para os articuladores de eixo, “já que estes exercem a função de 

coordenador pedagógico sem o ser”; “incentivo para os professores a fim de que 

desenvolvam projetos no ambiente escolar, acesso mais rápido e menos burocrático 

a material pedagógico, como aquisição de livros e revistas”; melhor articulação  dos 

conteúdos das disciplinas do núcleo comum, “pois com a redução do número de aulas 

muitos temas importantes não tem sido trabalhados”.  

Por fim, a partir das contribuições dos articuladores, reafirmamos os desafios 

apresentados no início deste trabalho, reconhecemos as conquistas até aqui 

alcançadas no fazer técnico-pedagógico do CETEP e reforçamos o que foi 

evidenciado nas linhas e entrelinhas dos relatos aqui descritos: a importância do 
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planejamento efetivamente coletivo para a melhoria da qualidade da educação 

profissional técnica de nível médio. No entanto, reconhecemos ainda que alguns 

entraves se apresentam e que estes estão aquém das responsabilidades da gestão 

interna da escola, cabendo também a outras instâncias a revisão de posturas e 

procedimentos no sentido de viabilizar, sobretudo, estratégias de apoio e de maior 

autonomia aos centros de educação profissional, no sentido da construção de sua 

própria proposta pedagógica e curricular, buscando a superação dos problemas 

relatados e atendendo as especificidades da instituição e da comunidade local. 

 

 

3.5 Intervenção (ensaio do produto)  

 

Considerando as ações da gestão técnico-pedagógica desenvolvidas ao longo 

dos seis anos dedicados a esta função, a oferta da Educação Profissional conforme 

determina o Plano Estadual de Educação Profissional da Bahia, os desafios da 

gestão, apresentados neste estudo, as conquistas da equipe do CETEP até aqui 

alcançadas e a importância do planejamento coletivo na busca de estratégias 

significativas para a efetivação da aprendizagem dos alunos e da sua formação 

humana integral, e ainda com base nos dados obtidos com os questionários aplicados 

aos docentes e discentes, elaboramos o ensaio desta intervenção que se constitui 

num instrumento de planejamento e acompanhamento das ações técnico-

pedagógicas no CETEP do Sertão Produtivo. São relatórios de planejamento e 

acompanhamento pedagógico utilizados pelos articuladores de eixo tecnológico, nos 

momentos de ACs, em parceria e diálogo frequentes com a equipe gestora, 

especialmente com a vice direção técnico-pedagógica, no ano letivo de 2015. 

Os relatórios de planejamento e acompanhamento visaram sistematizar e 

acompanhar as ações desenvolvidas com os articuladores dos cursos técnicos e os 

docentes, os quais foram apresentados em reunião com os articuladores de eixo 

tecnológico e a equipe gestora, realizada no dia 25 de fevereiro de 2015, quando foi 

aperfeiçoado e aprovado pela equipe para ser utilizado como caderno de trabalho da 

articulação de eixo no ano letivo de 2015. 

Esboçaremos aqui os componentes do dispositivo de planejamento proposto e 

discutido coletivamente e as respectivas justificativas da importância dos mesmos, 
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conforme reflexões e discussões feitas com os articuladores de Eixo Tecnológico do 

CETEP. O Caderno de Planejamento e Acompanhamento das Ações Técnico-

pedagógicas foi elaborado em quatro versões, atendendo as especificidades do 

planejamento por eixo tecnológico do CETEP do Sertão Produtivo. Dessa forma, foi 

feito um relatório para cada eixo, sendo eles: Gestão e Negócios, Ambiente e Saúde, 

Recursos Naturais e Infraestrutura. Após a discussão coletiva dos mesmos, foram 

formatados, organizados e entregues aos articuladores, no último encontro da 

Jornada Pedagógica 2015, realizado no dia 28 de fevereiro de 2015, com todos os 

docentes e a equipe gestora, no auditório e recreio coberto do CETEP. 

Dessa forma, foi feito o acompanhamento da execução das ações 

desenvolvidas durante o ano, configurando-se no processo denominado por 

Hodkinson, citado por Barroso, de nível da gestão, caracterizado pela fase da 

execução política. Nesse processo, “que é essencialmente concreto, prático, 

quantitativo, pragmático e tecnológico, são mobilizados e organizados os recursos e 

controlada a sua aplicação aos objetivos definidos” (HODKINSON, 1983, apud 

BARROSO, 1995, p. 47). Esse processo, segundo o autor, desdobra-se nas fases de 

mobilização, gestão e monitorização que, como já foi dito, constitui o processo de 

intervenção que ora é apresentado. 

A seguir, veremos alguns dos itens que compõem os referidos relatórios, 

minimizados aqui para melhor apresentação.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

Páginas introdutórias 

 

Na primeira página é feita a identificação do eixo tecnológico, do semestre letivo 

ao qual se refere o planejamento e dos articuladores responsáveis. 

 

 

 
Figura 05: Caderno de Planejamento e Acompanhamento das Ações Técnico-pedagógicas – 

Páginas introdutórias 
Fonte: Elaboração própria 
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Calendários 

 

O calendário letivo foi elaborado no final de 2014, na então Diretoria Regional 

de Educação – Direc 2411, em reunião entre direção, equipe pedagógica do núcleo e 

os gestores das escolas estaduais dos municípios atendidos pelo mesmo, no final de 

2014. Durante o ano, este calendário passou por alguns ajustes para atender as 

necessidades do centro.  

Apresentamos o calendário das Atividades Complementares para o I Semestre 

Letivo 2015, de acordo com a programação escolar do CETEP que, conforme já foi 

dito, organiza esses encontros e os distribui em três dias da semana, um para cada 

eixo, sendo que somente a quinta é reservada para os eixos de Recursos Naturais e 

também de Infraestrutura. Os professores participam desses momentos de 

planejamento em um dos turnos, ou dois, dependendo da carga horária, e são 

indicados para planejarem no eixo para o qual tenha mais disciplinas programadas, o 

que não impede que os professores tenham acesso às informações dos outros eixos. 

Acrescentamos que a realização de reuniões mensais e o diálogo constante entre 

gestora pedagógica e articuladores, conforme proposto nesta intervenção, permitirão 

a comunicação e a integração dos trabalhos desenvolvidos nos momentos de 

planejamento de cada eixo tecnológico. Consideramos, a partir das entrevistas feitas 

aos articuladores a necessidade de inserir ainda os momentos de planejamento por 

área de conhecimento, as reuniões entre todos os docentes e equipe gestora. 

 

                                                           
11  Hoje denominado Núcleo Regional de Educação – NRE 13, de acordo com nova divisão 

administrativa, a partir do ano de 2015. 
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Figura 06: Caderno de Planejamento e Acompanhamento das Ações Técnico-pedagógicas – 

Calendários 
Fonte: Elaboração própria 

 

Distribuição de docentes por eixo tecnológico e cronograma de reuniões de 

articulação 

 

Com base na distribuição de carga horária feita pela diretora do CETEP, no 

início de cada semestre letivo, elaboramos a distribuição dos docentes para cada eixo 

tecnológico para que os articuladores tenham acesso aos nomes dos professores 

participantes dos momentos de planejamento pelos quais são responsáveis, com as 

suas respectivas disciplinas, com o objetivo de facilitar o apoio e acompanhamento 

técnico-pedagógico às turmas e aos docentes programados para os cursos técnicos 

referentes ao eixo sob sua articulação. 
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Figura 07: Caderno de Planejamento e Acompanhamento das Ações Técnico-pedagógicas – 
Distribuição de docentes por eixo tecnológico 

Fonte: Elaboração própria 
  

Na primeira reunião de articuladores, visando acompanhar o andamento da 

concretização deste planejamento, propomos o encontro mensal da articulação com 

a equipe gestora. Assim, ficou definido o cronograma de encontros, conforme Figura 

a seguir.  

 

Figura 08: Caderno de Planejamento e Acompanhamento das Ações Técnico-pedagógicas – 
Cronograma de reuniões entre os articuladores de eixo 

Fonte: Elaboração própria 
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As datas do cronograma apresentado na figura 08 também se encontram 

disponíveis em cada relatório de planejamento, para melhor organização dos 

articuladores e equipe gestora, nas datas sinalizadas pelos mesmos. Foram 

realizadas algumas dessas reuniões nas datas estipuladas, outras por questões 

administrativas da instituição acabaram por não se efetivar na data prevista, dada o 

caráter de flexibilidade necessário a todo contexto escolar e que aqui reconhecemos. 

No entanto, consideramos que isso não pode ser empecilho para que haja uma maior 

organização no sentido de efetivar as ações propostas. 

 

Visitas técnicas e projetos de intervenção social 

  

Nos cursos de Educação Profissional, especialmente na sua forma de 

articulação integrada ao ensino médio, a associação entre teoria e prática é 

fundamental para a formação integral dos educandos. O planejamento antecipado das 

visitas técnicas permite a viabilização das mesmas e a agilidade na sua inserção no 

Plano de Ação12. Disponibilizar o seu planejamento no relatório possibilita que os 

articuladores, em contato constante com os docentes, possam programar as visitas 

de acordo com as necessidades de cada curso técnico, envolvendo uma ou mais 

disciplinas, conforme Plano de Anual de Trabalho13. 

 

                                                           
12O Plano de Ação é o documento da instituição onde são registrados os recursos a serem adquiridos 

e o orçamento para aquisição dos mesmos. Para a sua implementação é preciso que seja autorizado 
pela equipe financeira da SUPROF. 
 
13 Os Planos de Trabalho são preenchidos pelos docentes no início de cada ano letivo, por unidade e 
disciplina, em parceria com outros professores e com os articuladores de Eixo Tecnológico. 
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Figura 09: Caderno de Planejamento e Acompanhamento das Ações Técnico-pedagógicas – 
Planejamento de visitas técnicas 

Fonte: Elaboração própria 

 

A partir das visitas técnicas, dos estudos e dos trabalhos práticos desenvolvidos 

dentro e fora da sala de aula, os alunos e professores elaboram projetos de 

intervenção social que são apresentados à comunidade na realização do evento anual 

Semana de Educação Profissional. Nos anos anteriores a 2014, esses projetos ainda 

não tinham a característica de intervenção. No entanto, na V Semana de Educação 

Profissional, realizada em 2014, foram apresentados trabalhos mais voltados para 

esse propósito, com destaque para os projetos dos cursos técnicos em Administração 

e Mineração, que tiveram trabalhos selecionados e apresentados na I Mostra da Rede 

Estadual de Educação Profissional da Bahia e no 3º Encontro Estudantil da Rede 

Estadual de Educação, realizados nos dias 28, 29 e 30 de outubro de 2015, na Arena 

Fonte Nova, em Salvador. Portanto, valorizar essas iniciativas e possibilitar que o seu 

planejamento aconteça no decorrer de todo o ano letivo, favorecendo a agilidade nas 

providências necessárias para o seu desenvolvimento, foi a intenção em disponibilizar 

este quadro de registro e acompanhamento dos projetos de intervenção social. 
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Figura 10: Caderno de Planejamento e Acompanhamento das Ações Técnico-pedagógicas – 
Planejamento dos projetos de intervenção social 

Fonte: Elaboração própria 

 

Solicitação de materiais pedagógicos 

 

A solicitação prévia dos materiais necessários para o trabalho pedagógico dos 

docentes, como livros, recursos tecnológicos, entre outros, facilita a aquisição dos 

mesmos em tempo hábil, visto que, dependendo dos valores e da especificidade 

desses materiais, demanda a busca de empresas fornecedoras em outros municípios, 

ou até mesmo em outros estados. Caso o valor exceda os parâmetros previstos na 

Lei de Licitações, será necessário a realização dos trâmites burocráticos da aquisição 

por licitação. O planejamento dos materiais necessários, registrado em lista com 

descrição das correspondentes finalidades pedagógicas, facilitará a aquisição e o 

acompanhamento da utilização dos materiais solicitados, visando um melhor 

aproveitamento dos mesmos. 
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Figura 11: Caderno de Planejamento e Acompanhamento das Ações Técnico-pedagógicas – 
Solicitação de materiais pedagógicos 

Fonte: Elaboração própria 

 

Acompanhamento dos registros docentes 

 

Considerando o significativo déficit no preenchimento de conteúdos e 

frequência dos alunos nos Diários de Classe do ano letivo de 2014, a realização do 

acompanhamento desses registros por unidade letiva, visando auxiliar o professor a 

mantê-los sempre atualizados, possibilita que se evite transtornos com queixas dos 

alunos em relação a conteúdos não trabalhados ou a registros de ausências por eles 

não reconhecidas. É válido ressaltar que a realização desse acompanhamento não 

denotará nenhum tipo de coerção aos docentes, mas apenas, como já foi dito, o apoio 

ao melhor desenvolvimento da sua prática pedagógica. 
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Figura 12: Caderno de Planejamento e Acompanhamento das Ações Técnico-pedagógicas – 
Acompanhamento dos registros de aulas 

Fonte: Elaboração própria 

 

Registro e intervenção no rendimento dos alunos 

 

O acompanhamento dos alunos, diagnosticando constantemente as suas 

necessidades e buscando a superação das dificuldades apresentadas, representa o 

objetivo principal das ações técnico-pedagógicas até aqui elencadas. Este é o 

momento da gestão técnico-pedagógica, em parceria com a Direção, os professores, 

articuladores, pais ou responsáveis dos alunos e os próprios alunos, buscar 

estratégias conjuntas para a melhoria na formação dos mesmos, através do 

acompanhamento sistematizado do desempenho dos alunos por unidade letiva. 

Assim, o registro desse acompanhamento em cada unidade letiva, conforme quadro 

anterior facilitará a análise e avaliação individualizada dos alunos na reunião de 

Conselho de Classe, ao final do I Semestre Letivo, priorizando uma visão mais 

condizente com a realidade e o percurso dos mesmos. Ao final de cada unidade letiva, 

serão realizados os miniconselhos, por eixo tecnológico, como já foi descrito no 

capítulo anterior, quando será feito o levantamento dos alunos com necessidades de 

intervenção, por motivos diversos, e definidos os encaminhamentos necessários para 

a superação das dificuldades apresentadas, de forma individualizada, de acordo com 

a realidade de cada situação identificada nesses encontros. 



95 
 

 

 

Figura 13: Caderno de Planejamento e Acompanhamento das Ações Técnico-pedagógicas – 
Acompanhamento e intervenção no rendimento dos alunos 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Relatórios de Planejamento 

 

As páginas seguintes, representadas na figura 14, constituem o relatório para 

registro das atividades desenvolvidas em cada dia dos encontros das Atividades 

Complementares, realizadas semanalmente, por eixo tecnológico. A equipe gestora 

fará o acompanhamento desses registros, no sentido de dar encaminhamento às 

sugestões apresentadas e/ou observações feitas. O registro da frequência também é 

importante para esse acompanhamento, pois as Atividades Complementares são 

contabilizadas como carga horária regular no horário de trabalho dos docentes. Essas 

páginas de registros foram disponibilizadas de acordo com o quantitativo de aulas de 

cada uma das duas primeiras unidades letivas do I Semestre de 2015.  

Vale salientar que, ao final do instrumento descrito, foram disponibilizadas as 

ementas dos cursos técnicos e as matrizes curriculares de cada eixo, visando facilitar 

o acesso aos mesmos nos momentos de planejamento. 

Assim, encontra-se em mãos dos articuladores de Eixo Tecnológico o Caderno 

de Planejamento e Acompanhamento Técnico-Pedagógico aqui apresentado que, 
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como já foi dito, foi apresentado aos articuladores e à equipe gestora do CETEP do 

Sertão Produtivo, em reunião realizada na direção do centro, aprovado e entregue no 

último encontro da Jornada Pedagógica 2015, em 28 de fevereiro. Para este estudo, 

foi feito o acompanhamento das ações desenvolvidas e a avaliação, com base na 

observação da implementação das mesmas e nos registros que foram feitos nos 

referidos instrumentos, ao final do I Semestre Letivo do centro em estudo, além dos 

dados coletados através de entrevistas com os articuladores. 

 

 

Figura 14: Caderno de Planejamento e Acompanhamento das Ações Técnico-pedagógicas – 
Relatórios de planejamento semanal por eixo tecnológico 

Fonte: Elaboração própria 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A educação profissional na perspectiva de formação humana integral ainda é 

um processo de luta e de construção. Sua implementação para além do campo 

teórico, corporificando-se nos espaços e contextos escolares, carece de ações e 

decisões que apontem para a solução de problemas que impedem a concretização, 

de fato, do que as diretrizes educacionais proclamam. 

No âmbito da gestão e do trabalho coletivo no espaço em estudo, percebemos 

as conquistas e a tendência em considerar que a educação profissional caminha, 

embora a passos ainda lentos, para a transformação da realidade de vida dos 

estudantes, especialmente da classe trabalhadora. A análise, a partir das respostas 

alcançadas com a participação dos docentes e alunos do CETEP, demonstra um certo 

olhar além do horizonte para os jovens que talvez numa formação puramente 

acadêmica não apresentassem perspectiva mais significativa de futuro.   

Considerando as ações da dimensão técnico-pedagógica da gestão e o 

planejamento docente coletivo como possíveis dispositivos de efetivação do ensino 

integrado e interdisciplinar, voltado para o atendimento às demandas da realidade de 

vida dos estudantes, este estudo aponta para a necessidade da formação docente 

continuada, da presença de um coordenador pedagógico nas instituições de educação 

profissional, atuando como mediador desse processo de formação, num processo 

contínuo de busca da melhoria do processo de ensino-aprendizagem, de acordo com 

as necessidades e o perfil de formação de cada curso técnico de nível médio, em cada 

uma das suas formas de articulação. 

O uso de instrumentos de planejamento coletivo, associado ao 

acompanhamento sistemático, num processo de reflexão contínua entre os sujeitos 

que fazem a educação profissional nos contextos escolares, provém de uma gestão 

que priorize a participação e a autonomia desses sujeitos, numa relação democrática 

para a busca de solução dos problemas apresentados. 

Ressaltamos algumas concretizações a partir deste estudo e da intervenção 

realizada que representam possibilidades de alcance da pesquisa para além dessa 

finalização.  
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O instrumento elaborado e aqui apresentado continua em uso pela equipe 

pedagógica do CETEP e permite a sistematização das ações pedagógicas e os 

encaminhamentos necessários ao acompanhamento da aprendizagem dos alunos 

como, por exemplo, a realização do conselho de classe por unidade letiva, com os 

devidos encaminhamentos, o controle de registros de aulas pelos docentes, o 

planejamento sistemático dos projetos da escola e o registro das atividades 

complementares semanalmente. 

Além dessas ações, como fruto desse trabalho, em colaboração com os 

articuladores de eixo do CETEP, vale ressaltar a realização de encontros de formação 

continuada dos docentes, planejados para acontecerem bimestralmente, com temas 

selecionados de acordo com as necessidades de formação dos professores e de 

melhoria da aprendizagem dos alunos do referido centro. 

É válido ressaltar ainda, como fruto do trabalho coletivo e democrático realizado 

na instituição em estudo, a aprovação da equipe gestora através da Eleição de 

Gestores, ocorrida no final de 2015 em todas as escolas públicas do Estado da Bahia. 

Nessa eleição, a autora deste trabalho assumiu a Direção do CETEP, juntamente com 

a equipe que compunha a gestão nos seus sete anos de funcionamento, com noventa 

e cinco por cento dos votos válidos dos diversos segmentos que compõem a 

comunidade escolar. 

Assim, esperamos que o estudo e a experiência analisados sirvam como 

recurso de apoio a todos que protagonizam esse processo histórico de valorização da 

educação como instrumento de formação humana, integral e da autonomia política, 

econômica, social e cultural, especialmente da classe trabalhadora. 
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6. APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A: Questionário aplicado aos discentes 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA DEDC - CAMPUS I – UNEB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO GESTÃO E TECNOLOGIAS APLICADAS À 

EDUCAÇÃO 

Mestrado Profissional Gestão e Tecnologias Aplicadas a 

Educação 

 

QUESTIONÁRIO AOS ALUNOS 

 

Caro (a) aluno (a), 

 

Este questionário é parte de uma pesquisa para elaboração de dissertação de 

mestrado e visa coletar informações sobre a percepção dos alunos quanto à Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio ofertada pelo CETEP do 

Sertão Produtivo, Caetité-BA. Gostaria de contar com a sua colaboração no preenchimento 

do mesmo, pois a sua participação é muito importante. Assumo o compromisso do sigilo em 

relação ao nome dos participantes, para o qual solicito que adote um codinome pessoal.  

Desde já, agradeço pela sua colaboração.  

 

Atenciosamente, 

Waldirene Magna Guimarães Pimentel Marques 

Mestranda 

 

*************************************************************************************************** 

 

Codinome _____________________________________________________________ 

Município/Comunidade onde reside: ________________________________________ 

Horário: __________________________            Data do preenchimento ___/___/2014 
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Identificação dos estudantes 

 

1. Curso em que está matriculado: _________________________________________ 

2. Série: _______________Turno: ____________________  Idade: _______________ 

3. Rede escolar do ensino fundamental: 

(   ) estadual      (   ) particular       (   ) municipal 

4. Número de integrantes na família 

(   ) pai e mãe                      (   ) apenas mãe             (   ) mãe e padrasto 

 

(   ) 1 irmão 

(   ) 2 irmãos 

(   ) 3 irmãos 

(   ) 4 irmãos 

(   ) mais de 04 irmãos 

(   ) filho único 

5. Reside junto aos pais:  (   ) sim         (   ) não 

6. Distância da residência à escola: 

(   ) raio de 5 km 

(   ) raio de 10 km 

(   ) raio de 15 km 

(   ) raio de 20 km 

(   ) mais de 25 km 

7. Tipo de transporte para ir à escola: 

(   ) transporte municipal 

(   ) urbano/coletivo 

(   ) particular/van 

(   ) carro próprio 

(   ) não utiliza 

Percepções quanto à oferta da Educação Profissional 

8. Em sua opinião, a Educação Profissional ofertada pelo CETEP atende às expectativas de 

formação para o trabalho e para a continuidade dos estudos? 

(   ) sim 

(   ) não 

9. Escreva alguns motivos para a sua escolha na resposta anterior: 

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

10. As atividades desenvolvidas na escola aproximam-se da realidade da sua comunidade? 

(   ) sempre 

(   ) quase sempre 

(   ) às vezes 

(   ) raramente 

(   ) nunca  

11. Nas aulas, você percebe a aproximação dos conteúdos entre as disciplinas técnicas e as 

do núcleo comum? 

(   ) sempre 

(   ) quase sempre 

(   ) às vezes 

(   ) raramente 

(   ) nunca  

12. Em que medida os conteúdos trabalhados nas disciplinas técnicas são explorados em 

atividades práticas? 

(   ) sempre 

(   ) quase sempre 

(   ) às vezes 

(   ) raramente 

(   ) nunca  

13. Você considera que os conteúdos estudados nas disciplinas técnicas contribuem para a 

sua formação profissional? 

(   ) sempre 

(   ) quase sempre 

(   ) às vezes 

(   ) raramente 

(   ) nunca  

Escolhas e expectativas escolares 

14. Razões da escolha do curso: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

15. Aspirações quanto à continuidade dos estudos: ___________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

16. Aspirações quanto à escolha da profissão: _______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

17. Use o espaço abaixo para alguma observação, caso considere necessário.  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Obrigada pela sua colaboração! 

 

 

APÊNDICE B: Questionário aplicado aos docentes 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA DEDC - CAMPUS I – UNEB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO GESTÃO E TECNOLOGIAS 

APLICADAS À EDUCAÇÃO 

Mestrado Profissional Gestão e Tecnologias Aplicadas a Educação 

 

QUESTIONÁRIO AOS DOCENTES 

  

Prezado (a) professor (a), 

    

Este questionário é parte de uma pesquisa para elaboração de dissertação de 

mestrado e visa coletar informações sobre o trabalho e o planejamento pedagógicos 

nas turmas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, no CETEP do Sertão 

Produtivo, Caetité - BA. Gostaria de contar com a sua colaboração no preenchimento 

do mesmo, pois sua participação é muito importante. Assumo o compromisso do sigilo 

em relação ao nome dos participantes, para o qual solicito que adote um codinome 

pessoal.  Desde já, agradeço pela sua colaboração.  

Atenciosamente, 

Waldirene Magna Guimarães Pimentel Marques 

Mestranda 
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Codinome _________________________________________________________   

Município: _______________________  Horário: ___________________________ 

Data de preenchimento do questionário: ___/___/2014 

 

DADOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS 

 

1. Sexo:    (   ) masculino                   (   ) feminino 

2. Idade: _______   anos  

3. Curso de formação:    (   ) médio / técnico     (   ) graduação  

4. Nome do curso de formação: ___________________________________________ 

5. Instituição na qual se formou:  ___________________________________________ 

6. Ano de conclusão do curso de formação: _____________________  

7. Pós-Graduação:  

    (   ) especialização            (   )  mestrado            (   ) doutorado     

    (   ) pós-doutorado             (   ) não possui  

8. Caso possua Pós-Graduação, registre o(s) nome(s) do(s) curso(s) que fez:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

9. Possui outra atividade profissional além da docência?  

    (   ) Não          (   ) Sim. Qual? ________________________________________ 

10. Como ingressou no CETEP do Sertão Produtivo?   

(   ) contrato         (   ) concurso                 (  ) outros 

11. Tipo de vínculo empregatício: 

(    ) PST         (    ) Efetivo           (   ) REDA 

12. Tempo de serviço total no CETEP:   

(   ) Menos de 1 ano                                (    ) Entre 1 e 4 anos     

(   ) Entre 5 e 8 anos                                (    ) Entre 9 e 12 anos     

(   ) Entre 13 e 16 anos                            (    ) Entre 14 e 17 anos     

(   ) Entre 18 e 21 anos                            (    ) Entre 22 e 25 anos 

13. Carga horária de trabalho no CETEP: (    ) 20h      (    ) 40h 

14. Disciplina (s) que leciona: _____________________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

15. Série (s) e curso (s) nos quais leciona___________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Trabalho e planejamento pedagógico nas turmas de Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio – Epi 

 

 Sobre o trabalho e o planejamento pedagógicos nas turmas de Educação 

Profissional Integrada (EPI), considere as alternativas a seguir e assinale as que mais 

se aproximam da sua prática. 

 

1. Com que frequência você participa das Atividades Complementares? 

(   ) raramente   (   ) quase sempre                         (   ) nunca    

(   ) às vezes      (   ) sempre 

2. Na prática pedagógica, busca o diálogo com professores de outras disciplinas, 

objetivando a contextualização os conteúdos trabalhados na disciplina que leciona? 

(   ) raramente   (   ) quase sempre                         (   ) nunca    

(   ) às vezes      (   ) sempre 

3. As atividades e discussões desenvolvidas nos momentos de planejamento por eixo 

tecnológico contribuem para o trabalho integrado entre os conteúdos da disciplina que 

leciona aos de outras disciplinas? 

(   ) raramente   (   ) quase sempre                         (   ) nunca    

(   ) às vezes      (   ) sempre 

4. Você considera que os momentos de planejamento por eixo tecnológico favorecem 

a integração entre os conteúdos das disciplinas técnicas e as do núcleo comum? 

(   ) raramente   (   ) quase sempre                         (   ) nunca    

(   ) às vezes      (   ) sempre 

 

 As questões 05 e 06 são apenas para os docentes que lecionam uma ou mais 

disciplinas do Núcleo Comum. 

5. Ao planejar as aulas das disciplinas do Núcleo Comum, busco a contextualização 

dos conteúdos trabalhados com as demandas do território no qual o aluno está 

inserido? 

(   ) raramente   (   ) quase sempre                         (   ) nunca    

(   ) às vezes      (   ) sempre 

6. Ao planejar as aulas das disciplinas do Núcleo Comum, busco a contextualização 

dos conteúdos trabalhados às necessidades de formação do curso técnico em que o 

aluno está matriculado e o mundo do trabalho? 

(   ) raramente   (   ) quase sempre                         (   ) nunca    

(   ) às vezes      (   ) sempre 
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 As questões 07 e 08 são apenas para os docentes que lecionam uma ou mais 

disciplinas técnicas específicas e/ou de formação técnica geral. 

7. Ao planejar as aulas das disciplinas técnicas, busco a contextualização dos 

conteúdos trabalhados com as demandas do território no qual o aluno está inserido? 

(   ) raramente   (   ) quase sempre                         (   ) nunca    

(   ) às vezes      (   ) sempre 

8. No planejamento das disciplinas técnicas específicas, considero a 

articulação/integração entre teoria e prática, promovendo atividades extraclasse, 

através de visitas técnicas? 

(   ) raramente   (   ) quase sempre                         (   ) nunca    

(   ) às vezes      (   ) sempre 

9. Considerando a Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino 

Médio (EPI), analise e assinale as afirmativas abaixo que melhor correspondam ao seu 

conhecimento sobre essa oferta. 

(   ) Conheço os princípios que fundamentam a oferta da Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio. 

(   ) Conheço os componentes das matrizes curriculares dos cursos técnicos nos quais 

leciono. 

(    ) Conheço a ementa dos componentes curriculares nos quais leciono. 

Utilize as linhas abaixo para o registro de alguma observação, caso considere 

necessário:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Obrigada pela sua colaboração! 
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APÊNDICE C: Questionário aplicado à diretora do CETEP do Sertão Produtivo 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA DEDC - CAMPUS I - 

UNEB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO GESTÃO E 

TECNOLOGIAS APLICADAS À EDUCAÇÃO 

Mestrado Profissional Gestão e Tecnologias Aplicadas a Educação 

 

QUESTIONÁRIO 

  

Prezada gestora, 

  

Este trabalho é parte da pesquisa para elaboração da dissertação de 

mestrado que tem como objetivo geral analisar a gestão técnico-pedagógica no 

Centro Territorial de Educação Profissional – CETEP do Sertão Produtivo – 

Caetité/BA. Considerando a gestão técnico-pedagógica como o conjunto de ações 

técnico-pedagógicas desenvolvidas pela equipe gestora e pela articulação de eixo 

tecnológico nos centros de educação profissional da Bahia e a importância da 

participação do Conselho Escolar na efetivação dessas ações, ressalto a 

necessidade da busca de informações sobre a atuação deste último na gestão do 

centro em estudo. Agradeço, desde já, a sua colaboração. 

Atenciosamente, 

Waldirene Magna Guimarães Pimentel Marques 

Mestranda 

 

 Questões 

  

1. Quando e como foi formado o Conselho Escolar do CETEP? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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2. Quantos e quais são os seus representantes? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

3. Quais as ações desenvolvidas pelo Conselho no centro? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

4. O Conselho participa das ações desenvolvidas pela equipe gestora? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

5. Em caso de resposta negativa à questão anterior, na sua opinião, quais são 

os desafios para efetivação da atuação do Conselho Escolar nas decisões 

da gestão do CETEP? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

6. Como você avalia a atuação do Conselho Escolar nas ações técnico-

pedagógicas desenvolvidas pelos gestores e articuladores de eixo 

tecnológico do CETEP? 
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APÊNDICE D: Roteiro de entrevista com articuladores de Eixo Tecnológico 

 

 Questões 1 a 3: o CETEP do Sertão Produtivo e os desafios frente aos 

arranjos produtivos locais 

1. Considerando os desafios na necessidade de adequação da educação profissional 

aos arranjos produtivos locais, como você caracteriza a educação ofertada no CETEP 

do Sertão Produtivo? 

2. Na sua opinião, que ações técnico-pedagógicas desenvolvidas no CETEP 

favorecem a articulação entre a educação profissional e as necessidades de 

desenvolvimento da comunidade local (considerando os aspectos sociais, políticos, 

econômicos e culturais)? 

3. Quais os principais desafios da gestão técnico-pedagógica do CETEP para a oferta 

da educação profissional na perspectiva da relação trabalho, educação e arranjos 

produtivos locais? 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

7.   Acrescente as informações que você considera necessárias para a 

compreensão da atuação, ou não, do Conselho Escolar na gestão do CETEP 

do Sertão Produtivo. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Obrigada! 
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 Questões 4 a 6: a dimensão técnico-pedagógica da gestão e o planejamento 

coletivo 

4. Como você caracteriza as ações da gestão técnico-pedagógica desenvolvidas no 

CETEP do Sertão Produtivo? 

5. No tocante aos momentos de planejamento das Atividades Complementares 

referente ao eixo tecnológico no qual desempenha a função de articulador (a), quais 

as principais dificuldades encontradas? 

6. Considerando a importância do planejamento coletivo como dispositivo de 

ressignificação das ações técnico-pedagógicas nos cursos técnicos de educação 

profissional do CETEP, na sua opinião, que ações possibilitam a efetivação do 

planejamento nessa perspectiva? 

 

 Questões 7 a 9: dispositivos de planejamento e acompanhamento técnico-

pedagógico 

7. Considerando o Caderno de Planejamento e Acompanhamento Técnico-

Pedagógico, utilizado no I Semestre Letivo de 2015, assinale os itens que você 

considera essenciais para a efetivação do planejamento pedagógico na perspectiva 

da melhoria das ações da gestão técnico-pedagógica, do trabalho docente e, 

consequentemente, da aprendizagem dos alunos dos cursos técnicos do CETEP. 

 Calendários letivos  

 Calendários de ACs por eixo tecnológico 

 Calendário de reuniões entre articuladores de eixo e direção 

 Distribuição de carga horária dos docentes 

 Tabela de planejamento das visitas técnicas 

 Quadro de organização dos projetos de intervenção social para apresentação 

na Semana de Educação Profissional 

 Lista de solicitação e finalidade pedagógica dos materiais didáticos para 

utilização no semestre letivo 

 Tabela de acompanhamento do registro de aulas docente por unidade letiva 

 Gráfico de acompanhamento do rendimento dos alunos e dos 

encaminhamentos para conselho de classe e intervenção por unidade letiva 

 Relatórios de planejamento e frequência dos professores por Atividades 

Complementares 
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 Ementas dos cursos técnicos  

 Matrizes curriculares 

8. Justifique a não escolha de algum ou alguns dos instrumentos acima e acrescente 

que considerar necessário. 

9. Apresente as suas críticas e sugestões para a melhoria das ações técnico-

pedagógicas, especialmente no que se refere ao planejamento e acompanhamento 

técnico-pedagógico, em prol da qualidade da aprendizagem dos alunos dos cursos 

técnicos da educação profissional de nível médio do CETEP do Sertão Produtivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


