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RESUMO
Essa pesquisa se configurou com o objetivo de analisar o processo de gestão dos Projetos
Pedagógicos de Cursos Técnicos (PPCs) de Nível Médio no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) tomando por base as possíveis dificuldades enfrentadas
pelos gestores. Os sujeitos envolvidos nessa investigação são os coordenadores de curso
técnicos e diretores de ensino dos diferentes Campi do IFBA, que desempenham atividades
diretamente relacionadas aos PPCs. Quanto à forma de abordagem, esta pesquisa é
essencialmente qualitativa (pois os instrumentos utilizados não visam mensurar os resultados),
construída com base num plano amostral, por meio do método não probabilístico . A verificação
se pautou na análise bibliográfica e documental e utilizou, como instrumento de coleta de
dados, o questionário semiestruturado (direcionados aos diretores de ensino dos Campi do
IFBA). No que se refere à investigação direcionada aos coordenadores dos cursos técnicos,
empregou-se uma fonte secundária de dados (levantamento realizado pela Pró-Reitoria de
Ensino (PROEN) do IFBA, especificamente pelo Departamento de Educação Profissional
Técnica de Nível Médio (DETEC)), que forneceu informações relevantes para esse estudo. A
pesquisa almejou, desde o início, averiguar como ocorre o processo de gestão dos cursos
técnicos – oferta regular – e identificar modelo(s) adotado(s) pelo IFBA. Com os dados obtidos
foi possível verificar que não há um modelo de acompanhamento sistemático e nessa
perspectiva é que foi elaborada uma proposta de instrumento de gestão e acompanhamento de
projetos de cursos técnicos de nível médio – oferta regular, para colaborar com as atividades
desenvolvidas pela PROEN e subsidiar as ações dos gestores dos PPCs no IFBA.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Profissional; Gestão Educacional; Projeto Pedagógico de
Curso Técnico; Educação e Trabalho; Instituto Federal.

ABSTRACT

This research was developed with the objective of analyzing the management process
of the Middle School Technical Courses (PPPs) in the Federal Institute of Education, Science
and Technology of Bahia (IFBA) based on the possible difficulties faced by the manage. The
subjects involved in this research are the technical course coordinators and school principals of
the different campuses of the IFBA, which play activities directly related to PPCs. How to
approach this research is essentially qualitative (for the instruments used are not intended to
measure the results), built on a sampling plan, through not probabilistic method. The check was
based on bibliographical and documentary analysis and used as data collection instrument the
semi-structured questionnaire (directed to educational directors of the Campi of the IFBA). As
regards research directed to the coordinators of technical courses, we used a secondary data
source (survey conducted by the Dean of Education (PROEN) of IFBA, specifically the
Department of Vocational High School Technical (DETEC)) which provided relevant
information for this study. Research craved from the start, find out how is the process of
managing technical - courses offer regular and identify model (s) adopted (s) for the IFBA.
From the data obtained it was possible to verify that there is no systematic follow-up model and
from this perspective a proposal was made for the management and follow-up of projects of
medium-level technical courses - regular supply, to collaborate with the activities developed by
PROEN And to subsidize the actions of PPP managers in the IFBA.

KEY-WORDS: Professional Education; Educational management; Educational Project
Technical Course; Education and labor; Institute Federal.
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1

INTRODUÇÃO
A educação profissional, desde 2007, vem apresentando a nível nacional um crescimento

relevante, segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos
(DIEESE) (BAHIA, 2015). Tal expansão ocorreu também na Bahia e, junto com ela, houve o
estabelecimento de legislações, como a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, de criação dos
Institutos, o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE)/Câmara de Educação Básica (CEB)
n° 11/2012 e a Resolução CNE/CEB n° 06/2012, que definem as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), também seguiu
essa tendência de expansão, passando de cinco unidades (quando ainda era Centro Federal de
Educação Tecnológica da Bahia- CEFET/BA), em 2007, para 22 Campi, em 2016, com o aumento
significativo do número de cursos e matrículas, num período de tempo relativamente curto. A partir
de 2012, na esteira dos debates em torno das novas diretrizes para a educação profissional técnica
de nível médio, sistematizadas no Parecer CNE/CEB n° 11/2012, a Pró-Reitoria de Ensino do IFBA
(PROEN) iniciou um trabalho de organização e análise dos Projetos Pedagógicos dos Cursos
Técnicos de Nível Médio (de agora em diante, PPC), na perspectiva de fazer um acompanhamento
desses projetos junto aos Campi. Constatou-se, porém, durante a análise, inconsistências
relacionadas a divergências entre o documento que foi pensado e aprovado junto às instâncias
deliberativas do IFBA (o PPC aprovado no Conselho Superior (CONSUP)) e o curso que estava
sendo implantado pelas coordenações de cursos nos diversos campi.
Nesse sentido, essa pesquisa guiou-se pela necessidade de investigar a seguinte questão de
pesquisa: Quais as possíveis dificuldades enfrentadas pelos gestores do IFBA no processo de gestão
dos Projetos Pedagógicos de Cursos Técnicos? Assim, este trabalho tem como objetivo central
analisar o processo de gestão dos Projetos Pedagógicos de Cursos Técnicos de Nível Médio no
IFBA tomando por base as possíveis dificuldades enfrentadas pelos gestores na realização desse
intento.
Tal problema e objetivo se justificam pela necessidade de se explicar, a partir da
observação dos processos e experiências de gestão dos cursos técnicos no IFBA, a importância dos
PPCs e da realização de seu acompanhamento, com o intuito de aperfeiçoar e desenvolver
estratégias que visem à garantia de oferta dos cursos técnicos de nível médio, conforme previsto no
PPC aprovado pelas instâncias deliberativas do IFBA.
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Para isso, foi necessário perseguir os seguintes objetivos: identificar a oferta e a expansão
da educação profissional no Brasil e na Bahia com base no contexto econômico e social e nas
estatísticas e estudos da área; identificar o(s) modelo(s) de gestão educacional adotado(s) pelo IFBA
para a gestão dos cursos técnicos de nível médio – oferta regular; e descrever o processo de gestão
dos projetos dos cursos técnicos de nível médio – oferta regular. Com os resultados obtidos, a partir
dessa pesquisa, foi possível elaborar a proposta de um instrumento de gestão e acompanhamento de
projetos de cursos técnicos de nível médio – oferta regular, que será apresentado à PROEN e aos
gestores dos PPCs nos campi do IFBA.
A escolha do objeto dessa pesquisa, como mencionado anteriormente, teve por base o trabalho
realizado pela equipe do Departamento de Educação Profissional Técnica de Nível Médio (DETEC)
na Pró-Reitoria de Ensino, o qual consiste, entre outras atividades, em assessorar tecnicamente os
diretores de ensino, coordenadores de curso, equipes técnico-pedagógicas e docentes para
elaboração e alteração de Projetos Pedagógicos de Cursos Técnicos, nas formas Integrada e
Subsequente1, e na implantação das políticas e diretrizes para a educação profissional técnica de
nível médio. No que tange à elaboração e alteração (atualização/revisão) dos PPCs, e aos
procedimentos adotados, a PROEN tem tanto o papel de orientar a construção e alteração dos PPCs,
quanto o de emitir parecer técnico (após avaliação) a esse respeito para os campi e para o CONSUP.
Este último poderá aprovar, extinguir e até mesmo suspender a oferta de cursos, conforme previsto
no seu Regimento.
O trabalho da PROEN atualmente, com relação aos PPCs, não consiste necessariamente
em realizar um acompanhamento da implementação desses planos. Todavia entende-se que
acompanhar (não no sentido de controlar) essa implementação poderia ajudar a compreender as
condições enfrentadas nesse processo de execução e atingir os objetivos propostos e referendados
pelos órgãos de gestão do Instituto. Além disso, é sabido que a execução de qualquer projeto requer
adaptações e, às vezes, reconfigurações mais profundas, uma vez que as condições (recursos
humanos e financeiros, cenários político, econômico e social), inicialmente existentes quando da
construção do seu planejamento, podem mudar. Com base nessa afirmação é que se deu início à
pesquisa ora em apreciação.
Dentre as categorias de análise desse estudo (educação profissional, gestão e projeto
pedagógico de cursos técnicos), o PPC será a principal, sendo as demais imprescindíveis para
explicá-la. O que está sendo chamado aqui de PPC pode ser entendido também por Plano de Curso,
como é feita a menção corrente nos documentos de regulam a oferta da Educação Profissional
1

A oferta da educação profissional, na forma articulada com o ensino médio, pode ocorrer de maneira integrada,
quando o aluno cursa o ensino profissional técnico e o ensino médio, ao mesmo tempo, ou subsequente, quando
ofertada para o aluno que possui o ensino médio completo.
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Técnica de Nível Médio, principalmente, a Resolução CNE/CEB Nº 06/2012. No IFBA, a
denominação PPC, adotada nessa pesquisa, é utilizada de forma mais cotidiana e por isso foi feita a
opção de utilizar a mesma forma neste trabalho, que pretende ser devolvido à comunidade do IFBA
(Gestores em geral), para socialização e possível aplicação dos seus resultados. Mas, afinal de
contas, o que é o PPC?
A Resolução CNE/CEB n° 06/2012, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Profissional Técnica de Nível Médio, determina que o Plano de Curso, nesta pesquisa
chamado de PPC, deve ser formulado de maneira participativa, pelas instituições de ensino:
Art. 15 O currículo, consubstanciado no plano de curso e com base no princípio
do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, é prerrogativa e
responsabilidade de cada instituição educacional, nos termos de seu projeto
político-pedagógico, observada a legislação e o disposto nestas Diretrizes e no
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.
Art. 16. As instituições de ensino devem formular, coletiva e participativamente,
nos termos dos arts. 12, 13, 14 e 15 da LDB, seus projetos político-pedagógicos e
planos de curso. (BRASIL, 2012).

Tanto o PPC, quanto o Projeto Político Pedagógico das instituições escolares (no caso do
IFBA, Projeto Pedagógico Institucional (PPI)) devem ser construídos de forma participativa. Os
PPCs devem ser concebidos à luz do PPI, considerando todas as dimensões e concepções (políticas
e pedagógicas) previstas no seu interior. Pedagogicamente, o PPI define as ações educativas
indispensáveis à sua concretização. Nos Institutos, o PPI, deve ser compreendido, como nas escolas
o é o Projeto Político-Pedagógico (PPP).
Desse modo, o projeto político-pedagógico tem a ver com a organização do
trabalho pedagógico em dois níveis: como organização de toda a escola e como
organização da sala de aula, incluindo sua relação com o contexto social
imediato, procurando preservar a visão de totalidade. Nesta caminhada será
importante ressaltar que o projeto político-pedagógico busca a organização do
trabalho pedagógico da escola na sua globalidade. (VEIGA, 1995, p.13).

O PPI se caracteriza por ser um documento de orientação acadêmica, devendo nele constar
a Missão do Instituto e o sujeito que se propõe a formar (perfil do egresso); o contexto em que o
curso está inserido, possibilitando articulá-lo às demandas sociais postas; a aplicação das políticas
institucionais de ensino, assim como todos os elementos das Diretrizes Curriculares Nacionais. O
PPI traz as diretrizes e fundamentos sob os quais o Instituto se orienta, estabelecendo, também, a
sua Visão e Missão. Observa-se aqui que as políticas educacionais do Instituto, que estão previstas
no PPI, se materializam nos PPCs. Assim sendo, todas as ações na esfera das coordenações de curso
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e as ações pedagógicas relacionadas aos cursos devem estar pautadas no PPC e devem ser
concebidas em articulação com o PPI.
Os PPC possuem uma atuação restrita ao curso que rege e está hierarquicamente abaixo do
PPI, não podendo ser confundidos. O PPC possui itens e elementos como: organização curricular,
identificação do curso, perfil do egresso, prática profissional, entre outros, que norteiam as ações
que serão executadas em determinado curso. Porém, o fato de ter uma atuação menos abrangente,
inclusive em termos de finalidade e objetivos (subordinado ao PPI), o PPC tem grande relevância
para a gestão acadêmica e coordenações de curso, como documento orientador.
Contudo, muitas vezes, PPC e PPI são elaborados apenas com o intuito de cumprir uma
legislação que obriga a existência deles, deixando realmente de serem construídos de maneira
participativa. Normalmente, o que ocorre é a sua elaboração por um grupo de pessoas designadas
para tal, sendo o resultado desse trabalho referendado, posteriormente, pelas instâncias normativas
da Instituição, quando recebem outras contribuições da comunidade. Em sendo aprovados, passam a
ser os documentos que devem guiar a ação pedagógica da instituição (PPI) e dos seus cursos (PPC).
Para a apresentação dessa pesquisa, esse texto se estrutura em cinco seções. A primeira,
com o título “Educação e Trabalho: conceitos e perspectivas”, traz uma revisão bibliográfica sobre
o conceito de trabalho e a sua relação com a educação e faz um breve histórico do caminho
percorrido pela educação profissional no Brasil e na Bahia, além da apresentação de um panorama
mais atual do crescimento da oferta da educação profissional pelas redes públicas de ensino
(municipal, estadual e federal) e pela rede privada, entre 2007 e 2013. Ainda nesse item é discutida
a expansão, tomando como base o contexto econômico desse período, onde são apontados
fenômenos como o do pleno emprego, o bônus demográfico e a inserção do uso de novas
tecnologias e, portanto, a reorganização do trabalho. Tal análise da expansão da educação
profissional, considerada relativamente rápida, e consequentemente do IFBA pondera a forma
contundente como ela pode ter influenciado e evidenciado a composição do cenário atual da gestão
nessa Instituição.
A segunda seção aborda a “Gestão em educação”, trazendo algumas concepções teóricas
acerca da introdução de conceitos e técnicas na escola, desenvolvidas, inicialmente, para atender
demandas do gerenciamento das indústrias e do sistema capitalista de produção. Ainda nesse tema,
procurou-se caracterizar o objeto de pesquisa, observar o processo de gestão de políticas públicas,
planos e projetos, incluindo, nessa discussão, os PPCs no interior do IFBA e a necessidade e
relevância desse documento para orientar as atividades pedagógicas a serem desenvolvidas nesses
cursos.
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Na terceira seção, a abordagem está centrada na metodologia adotada e o caminho
percorrido pela pesquisa, que é, essencialmente, aplicada e qualitativa, mas conta com alguns dados
quantitativos, principalmente, no que se refere à pesquisa bibliográfica e documental, que
favoreceram o entendimento de alguns pontos das categorias de análise investigadas. O campo de
execução da pesquisa foi a Pró-Reitoria de Ensino e os Campi do IFBA, que forneceram as
informações e dados que fundamentaram esse estudo. Nesse item, também estão os sujeitos
envolvidos no processo, escolhidos com base na relação das funções que desempenham com os
projetos pedagógicos de cursos técnicos, sendo que estes são os diretores e ex-diretores de ensino e
coordenadores de cursos técnicos de nível médio (integrados e subsequentes).
A partir da compreensão de como esses resultados podem interferir e aprimorar ou, até
mesmo, divergir do processo de acompanhamento e gestão dos PPCs, é que surgiram as reflexões
que compõe a seção quatro, denominada “O Olhar dos Gestores Sobre os PPCs”. Os resultados
foram analisados criticamente com fundamentação teórica, com base no conhecimento decorrente
da pesquisa que deu origem a uma proposta de orientação institucional. Tal proposta recebeu o
nome de “Plano de Acompanhamento” (quinta seção) cuja finalidade principal é auxiliar a PróReitoria de Ensino do IFBA no acompanhamento dos Projetos Pedagógicos de Cursos Técnicos.
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2

EDUCAÇÃO E TRABALHO: CONCEITOS E PERSPECTIVAS

Essa seção inicial tem a finalidade de fundamentar o debate sobre a educação profissional,
pano de fundo dessa discussão. A ideia aqui é, a partir da revisão bibliográfica, observar como,
historicamente, vem ocorrendo mudanças conceituais e estruturais dessa modalidade de oferta da
educação básica o Brasil. Algumas questões que apontam para essas discussões são: Qual a relação
entre educação e trabalho? Qual a diferença entre a educação para o mercado e a educação para o
mundo do trabalho? As respostas para essas perguntas estão presentes em algumas perspectivas
teóricas que propõe uma educação profissional preocupada com uma formação mais completa e
autônoma dos sujeitos e que serão tratadas a seguir.
Para entendermos melhor a categoria educação e, consequentemente, a escola como forma
de educação dominante nos dias atuais, Saviani (1994) demonstra o surgimento da escola e o
entendimento do que é o trabalho, trazendo as origens da educação e do trabalho desde a sociedade
antiga. Para ele o trabalho como essência da natureza humana “[...] faz com que a vida do homem
seja determinada pelo modo como ele produz sua existência” (SAVIANI, 1994, p. 2).
Ainda segundo Saviani (1994), a forma de trabalho da Idade Média se diferenciava da
Antiguidade, na medida em que não tínhamos mais o trabalho escravo e, sim, o servil. Em seu
cerne, a escola significava o lugar do ócio. Portanto, era o lugar ao qual tinha acesso apenas a classe
desocupada, ou seja, a classe dos proprietários que não precisava trabalhar para existir, pois possuía
os bens de produção. Ainda na Idade Média, temos as escolas paroquiais (catedralícias e monacais),
que se destinavam justamente à educação dessa classe dominante. O modo de produção feudal
contrapunha o campo, referência da vida da Idade Média, à cidade, que antes era um núcleo
subordinado ao campo e onde se desenvolvia de maneira ainda tímida, como atividade econômica, o
artesanato. Contudo, o desenvolvimento de tais atividades artesanais, fortalecendo as corporações
de ofícios e aliado ao grau de acumulação que a economia feudal pôde ampliar, possibilitou o
crescimento de uma atividade mercantil que está na origem da constituição do capital.
Saviani

(1994), também,

considera

que, com

o advento

do capitalismo

e,

consequentemente, da sociedade capitalista/moderna (em contraposição ao sistema de comunidade),
o trabalho é arrancado do vínculo com a terra (subordinação do campo à cidade pela urbanização e
mecanização do campo com o processo de industrialização). O trabalhador, nesta sociedade, é livre,
mas fica exclusivamente com a sua força de trabalho, sendo obrigado, portanto, a operar com os
bens de produção que lhes são alheios e que agora pertencem à classe proprietária e ociosa graças à
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exploração desse trabalhador que é forçado a trabalhar pelo salário (classe assalariada) e a produzir
mais-valia para os donos dos meios de produção.
Voltando à relação desse modo de existência do homem com a educação, Saviani (2004)
reitera que, até a Idade Média, a escrita era algo secundário e encontrava-se subordinada a formas
de produção que não implicavam necessariamente o domínio da escrita e da leitura. Na
modernidade, a incorporação da ciência ao processo produtivo envolve a disseminação dos códigos
formais da escrita. Segundo o autor, as formas não escolares de educação passam então a ser
explicadas, tendo como ponto de referência a escola. Assim, a função educativa, que antes se
acreditava ser da família, agora passa a ser da instituição escolar (muitas vezes, quase que
exclusivamente).
A análise das categorias educação e trabalho é parte do estudo para entendermos a
educação profissional e a sua conformação ao longo do tempo. Nesse sentido, ainda tomando por
base Saviani (2007), temos que o objetivo de compreender como se deu a separação e o
restabelecimento do vínculo entre essas categorias, mostra, em linhas gerais, os fundamentos
históricos e ontológicos da relação trabalho-educação. Com essa base conceitual, é que se pretendeu
apreender como se dá essa relação, inclusive como está institucionalizado, hoje, o modelo de
educação, além da origem da educação profissional.
Durante muito tempo, a educação profissional foi entendida como uma educação voltada
apenas para a classe menos favorecida (baixa renda) e para as pessoas que não teriam condições de
chegar a um curso de ensino superior. Alguns elementos que estão associados ao desenvolvimento
dessa educação no país são o assistencialismo e o atendimento a determinada demanda de mercado.
Contudo, antes de aprofundar nessa discussão é importante conceituarmos o que se entende por
educação e trabalho.
Saviani (2007) considera que tanto a educação quanto o trabalho fazem parte da essência
humana. Assim, o trabalho é a transformação da natureza pelo homem a fim de prover as suas
necessidades, ou seja, o homem, ser racional, adapta o meio às suas necessidades. O processo
educativo, então, seria a formação do ser homem que aprende a produzir os seus meios de
existência, ou seja, não se nasce homem e sim se forma. A formação do homem se daria então no
processo de trabalho, pois ocorre junto ao ato de transformar o meio e produzir. Estão aí os
fundamentos histórico-ontológicos da relação trabalho-educação. Tais fundamentos são também
históricos, pois se referem a um processo produzido e desenvolvido, ao longo do tempo, pela ação
dos próprios homens e são ontológicos porque o produto dessa ação, o resultado desse processo, é o
próprio ser dos homens (SAVIANI, 2007, p. 155).
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Dentro dessa perspectiva da concepção de trabalho, como a apresentada por Saviani
(2007), verificou-se algumas mudanças ao longo da história. Para fazer complementar essa ideia
Kuenzer (1998) também traz algumas concepções sobre o que é o trabalho. Assim, defende:
[...] a concepção de trabalho em geral, enquanto práxis humana, material e não
material, que objetiva a criação das condições de existência, e que, portanto, não
se encerra na produção de mercadorias, e a concepção de trabalho para produzir
mais valia, forma histórica específica que assume no modo de produção
capitalista. (KUENZER, 1998, p.55).

Aqui a autora traz a concepção de trabalho sob duas perspectivas: uma anterior e outra
posterior ao modo de produção capitalista. Tanto a fundamentação de Saviani (2007), quanto a de
Kuenzer (1988) estão pautadas na ideia de trabalho presente no pensamento marxista, mas se faz
necessário atentar para as mudanças ocorridas e a reorganização sofrida pelos processos de trabalho
desde então.
É nessa perspectiva que Ramos (2002) ressalta alguns fatos históricos que ajudam a
entender a nova configuração da educação profissional, com relação à qualificação da formação do
trabalhador, baseada em competências e voltada para a questão mais técnico-pedagógica da
discussão. Segundo a autora, é nesse contexto de mudanças, na configuração do próprio trabalho e
sua produção, inclusive com a introdução de novas tecnologias, que se iniciam as discussões sobre a
qualificação e o surgimento da noção de competência com dois objetivos:
a) reordenar conceitualmente a compreensão da relação trabalho/educação,
desviando o foco dos empregos, das ocupações e das tarefas para o trabalhador,
em suas implicações subjetivas com o trabalho; b) institucionalizar novas formas
de educar/formar os trabalhadores e gerir internamente às organizações e no
mercado de trabalho em geral, sob novos códigos profissionais (RAMOS, 2002,
p. 401).

Essa corrida para a reformulação da educação profissional acontece em vários países, pois
tais reformas (teóricas e políticas) estão diretamente associadas ao que a autora chama de “crise do
emprego”, assim como ao processo de globalização.
No caso do Brasil, essa reforma ocorre de maneira mais contundente, a partir dos anos de
1990, a partir do Decreto 2.208/1997 (revogado pelo Decreto nº 5.154/2004), que regulamentou o
§ 2º do Art. 36 e os Arts. 39 a 42 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, trazendo para a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), diretrizes nacionais para a oferta da educação
profissional de nível técnico. De acordo com Ramos (2002), tal reforma foi impulsionada por parte
de organismos internacionais, que tratam do desenvolvimento com vistas às disparidades regionais,
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como a Organização Internacional do Trabalho (OIT), Banco Mundial e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento, evidenciando a interferência direta desses organismos na sustentação do capital
na educação nacional. Ramos (2002) afirma, ainda, que, com a aprovação da Lei n° 9.394/1996 e do
Decreto 2.208/1997, houve a “separação estrutural entre o ensino médio e técnico”. Paralelo a isso,
a Secretaria de Educação Média e Tecnológica do Ministério da Educação (SEMTEC/MEC) iniciou
debates sobre o currículo da educação profissional e tecnológica, que tinham como referência o
estudo das competências, por meio da metodologia da análise funcional. Tais estudos deram origem
às Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional (DCNs) e aos Referenciais
Curriculares Nacionais da Educação Profissional (RCNs). Com relação ao resultado desse trabalho,
a autora considera que:
De acordo com nossa análise, vemos serem consideradas a dimensão conceitual
da qualificação – que reconhece a aprendizagem por vias formais – e a
experimental, que destaca as competências construídas e demonstradas na
experiência concreta de trabalho. Uma vez que a dimensão social da qualificação
não é considerada, prevalece nas diretrizes um claro determinismo tecnológico
(RAMOS, 2002, p. 405).

Dentre as dimensões da qualificação citadas, a social é entendida como as relações
estabelecidas no processo de trabalho entre trabalhadores e gerentes e que, muitas vezes, deixa claro
as diversas hierarquias, status e disputas entre as profissões e indivíduos envolvidos, em
contrapartida do aspecto individual da competência. Assim, a dimensão social é também política,
pois considera questões como a divisão e a especialização do trabalho, além de questões trabalhistas
como a precarização das condições de trabalho.
Entendendo o trabalho como a interferência e a modificação do homem no ambiente, as
relações sociais e seus aspectos subjetivos deveriam ser considerados na discussão e reforma do
sistema de educação profissional. Assim, Ramos (202, p. 408) acredita que: “As competências
constituem-se na articulação e mobilização dos saberes por esses esquemas mentais, ao passo que as
habilidades permitem que as competências sejam colocadas em ação”.
Nesse aspecto, as habilidades seriam o resultado daquilo que foi apreendido e incorporado.
As situações-meio devem ser parecidas ou simular circunstâncias do processo de trabalho e da área
profissional. Nesse processo, a autora afirma que, na prática pedagógica, a metodologia adquire
centralidade no processo ensino-aprendizagem.
Segundo Ramos (2002), a partir da observação feita em matrizes curriculares, por área
profissional, constatou-se que elas pressupõem uma estabilidade do processo produtivo, inclusive
no que diz respeito às mudanças nesse processo (tecnológica e de organização). Além disso, Ramos
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(2002) destaca a incoerência em conceber que apreender os conteúdos de bases tecnológicas, que
estão relacionados a uma subjunção, dará origem apenas às “atividades descritas na forma de
competências”. Se assim fosse, a obtenção da capacidade de realizar determinadas atividades
poderia ocorrer apenas por meio da “observação e repetição de procedimentos”. Essa noção,
segundo Ramos (2002), aproxima os RCNs dos princípios tayloristas de organização do trabalho.
Contudo, esse modelo vai de encontro às novas tendências do processo de organização do trabalho,
uma vez que as mudanças tendem à sua flexibilização e à complexificação.
Ramos (2002) coloca, nesse estudo, as perspectivas de construção do conhecimento,
presentes em Piaget e Vygotsky, destacando que os documentos oficiais (analisados por ela até
aquele período) estavam permeados pelo pensamento de Piaget, principalmente no que se refere ao
desenvolvimento cognitivo, por meio do qual a
[...] construção do conhecimento ocorre mediante ações físicas ou mentais sobre
objetos, resultando na construção de esquemas ou estruturas mentais que se
modificam e se tornam cada vez mais refinados por processos sucessivos de
assimilação e acomodação, desencadeados por situações desequilibradoras
(RAMOS, 2002, p. 407- 408).

Assim, o conhecimento é resultante das experiências do sujeito, a partir das quais eles
constroem, no plano mental, as representações dessas realidades vivenciadas. Ela faz o contraponto
a esse pensamento com a teoria de Vygotsky, que se baseia no materialismo dialético e, portanto,
entende o processo do conhecimento como uma construção histórica. De acordo Ramos (2002), a
concepção superficial do conhecimento, associada à dissolução entre conceito científico e cotidiano
de conhecimento, pode levar à formulação de currículos, principalmente, no que se refere à
educação profissional, que acabam por conceber competência como procedimentos. Nesse sentido,
Ramos (2002, p. 413) entende que: “A inversão dessa tendência está na compreensão do caráter
dialético do conhecimento, com dimensões ontológica e histórica, e como movimento humanosocial de compreensão e transformação da realidade objetiva [...]”. Assim, é possível assegurar que
Ramos (2002) compartilha da compreensão de Saviani (2007), trazida anteriormente, a qual
considera a importância das dimensões ontológica e histórica da educação e do trabalho, admitindo
que o conhecimento parte da contestação e reflexão de ideias que se contrapõem e dialogam para se
chegar a uma verdade que não é estática.
Segundo Kuenzer (2005):
O trabalho pedagógico, enquanto conjunto das práticas sociais intencionais e
sistematizadas de formação humana que ocorrem nas relações produtivas e
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sociais, embora expresse em parte a concepção de trabalho em geral porquanto se
constitui em uma das formas de construção material da existência através da
reprodução do conhecimento, não deixa de se constituir, no capitalismo, em uma
das suas formas de expressão. (KUENZER, 2005, p.5).

Dialogando com Ramos (2002), Kuenzer (2005) acrescenta à análise da pedagogia por
competência que tanto as escolas como a pedagogia utilizada na maioria delas têm em sua
composição o modelo taylorista e fordista, embora nos últimos anos tenha havido uma tentativa de,
por conta da reestruturação e reorganização das formas de produção, superar essa especialização
intensiva da mão de obra do trabalhador. Isso ocorre porque a instituição escolar, desde a sua
origem, possui o dualismo presente, também, na estrutura social (trabalho intelectual x trabalho
manual). Com isso, o tipo de escola e de formação ofertada será alterado a depender da classe social
a que são destinados.
É com base nesses autores, no entendimento dos conceitos de trabalho e educação, e da
relação entre eles, e do processo de construção do conhecimento que se desenvolveu essa pesquisa,
cujo objeto de interesse versa sobre os processos de gestão dos projetos pedagógicos de cursos de
educação profissional técnica de nível médio no IFBA. Trata-se, pois, da formação dos processos de
formação do trabalhador para o mundo do trabalho.

2.1

BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL E NA BAHIA
A Educação Profissional no Brasil tem seu primeiro registro a partir do século XIX, com a

criação, pelo regente D. João VI, do Colégio das Fábricas. A Academia Imperial de Belas
Artes (AIBA), escola superior de arte, foi fundada no Rio de Janeiro, em 26 de março de 1816. Em
1854, foram criados os Asilos da Infância dos Meninos Desvalidos, lugares em que as crianças e os
jovens recebiam instruções primárias e, depois, eram encaminhados para oficinas públicas e
particulares. Na Bahia, em 1872, foi criado o Liceu de Artes e Ofícios, em Salvador, para dar
instrução para jovens e crianças órfãos e abandonados.
Segundo Moura (2007):
Ainda no século XIX, foram criadas sociedades civis destinadas a dar amparo a
crianças órfãs e abandonadas, possibilitando-lhes uma base de instrução teórica e
prática e iniciando-as no ensino industrial. Entre estas sociedades, as mais
importantes foram os Liceus de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro (1858), de
Salvador (1872), do Recife (1880), de São Paulo (1882), de Maceió (1884) e de
Ouro Preto (1886). Essa lógica assistencialista com que surge a educação
profissional é perfeitamente coerente com uma sociedade escravocrata originada
de forma dependente da coroa portuguesa. (MOURA, 2007, p. 6).
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As Escolas de Aprendizes e Artífices, criadas em 1909, por Nilo Peçanha, pelo Decreto n°
7.566, em 1937, no mesmo período do Estado Novo, passaram a serem denominadas Liceus
Industriais, ao mesmo tempo em que foram criadas 19 (dezenove) dessas escolas, distribuídas por
unidades da federação. No caso da Escola de Aprendizes e Artífices da Bahia, a Lei nº 378/1937 a
transformou em Liceu Industrial de Salvador, que contava com aproximadamente 12 (doze) cursos.
A Constituição de 1934, que inaugura uma política de Estado voltada para a educação,
estabeleceu as competências da União em traçar as diretrizes nacionais e fixar o Plano Nacional de
Educação, além de vincular os recursos a ela destinados. Entretanto, somente após a Constituição de
1937, as Escolas de Aprendizes e Artífices e a educação profissional, de maneira geral, antes
vinculadas ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, passam para o controle do
Ministério da Educação e Saúde Pública.
Em 1942, são editados Decretos-leis (n° 4.127 e 4.073), que organizavam o planejamento
das ações dessas instituições de ensino e fizeram parte de um conjunto de reformas do período. A
partir de então, os Liceus Industriais passaram a se chamar Escolas Técnicas, no caso de Salvador,
Escola Técnica de Salvador. Mais tarde esses decretos passaram a ser admitidos como Leis
Orgânicas da Educação Nacional. A criação do Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários
(SENAI), do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e, posteriormente, de outras
Instituições do que se convencionou chamar de Sistema “S”, deixou evidente a intenção do governo
de incumbir ao sistema privado a responsabilidade pela preparação da mão de obra para o trabalho.
Com relação a tais decretos-leis, Moura afirma que:
Este conjunto de decretos ficou conhecido como as Leis Orgânicas da Educação
Nacional – a Reforma Capanema, em função do então ministro da educação,
Gustavo Capanema. Os principais decretos foram os seguintes: Decreto nº
4.244/42 – Lei Orgânica do Ensino Secundário; Decreto nº 4.073/42 – Lei
Orgânica do Ensino Industrial; Decreto nº 6.141/43 – Lei Orgânica do Ensino
Comercial; Decreto nº 8.529/46 – Lei Orgânica do Ensino Primário; Decreto nº
8.530/46 – Lei Orgânica do Ensino Normal e; Decreto nº 9.613/46 – Lei Orgânica
do Ensino Agrícola. Além disso, o Decreto-Lei nº 4.048/1942 – cria o Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, que deu origem ao que hoje se
conhece como Sistema “S” (MOURA, 2007, p. 8).

As mudanças realizadas por esses decretos-leis, apenas, reforçaram a divisão entre a
educação profissional e a educação normal ou secundária. Enquanto a primeira era destinada
àqueles menos afortunados, filhos de operários, a segunda era direcionada às elites que teriam, por
meio do conteúdo geral, acesso à educação superior. Apenas na década de 1950, é concedido,
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àqueles que completassem o ensino profissional, o acesso ao ensino superior, com a condição de
que realizassem exames das disciplinas não ofertadas no curso, para comprovar se tinham
conhecimento suficiente. A equiparação entre o ensino profissionalizante e o acadêmico ocorre
formalmente com a Lei nº 4.024, em 1961, primeira LDB.
Em 1965, a Escola Técnica de Salvador, por meio da Lei nº 4.759, é incorporada à Rede
Federal, assim como todas as demais Escolas Técnicas, passando a ser denominada Escola Técnica
Federal da Bahia (ETFBA).
No Brasil dos anos 60, marcado pelo Golpe Militar (1964), a Lei nº 5.540 de 1968,
promove forte reforma no sistema universitário, reforçando a opção do governo militar pela
formação de tecnólogos e, em 1969, o Decreto 547/1969 autoriza a oferta de cursos profissionais
superiores pelas Escolas Técnicas Federais. No caso da Bahia, como em alguns outros estados,
ocorreu a criação de uma instituição a parte para o ensino tecnológico, o Centro de Educação
Tecnológica da Bahia (CENTEC).
Assim, o País chega aos 1970 estando, ainda, sob o regime ditatorial. Em 1971, há uma
profunda reforma da educação básica, promovida pela Lei nº 5.692/71 – Lei da Reforma de Ensino
de 1º e 2º graus –, que estrutura a educação secundária como profissionalizante para todos os que
querem a ela ter acesso. Somente em 1982, com a publicação da Lei 7.044/1982, que altera
dispositivos da Lei nº 5.692 de 1971, referentes à profissionalização do ensino de 2º grau, a
obrigatoriedade da profissionalização no ensino secundário é extinta e esta oferta passa a ser
opcional às escolas, conforme texto da Lei: “§ 2º – À preparação para o trabalho, no ensino de 2º
grau, poderá ensejar habilitação profissional, a critério do estabelecimento de ensino”. Essa Lei é
revogada totalmente, pela LDB 9.394/1996 (BRASIL, 19962).
Desde 1978, algumas escolas técnicas foram transformadas em Centros Federais de
Educação Tecnológica, por meio da Lei 6.545/1978, a saber: as escolas dos estados de Minas
Gerais, Paraná e Rio de Janeiro (BRASIL, 1978).
A Constituição Federal de 1988 traz a perspectiva de mudança da concepção tradicional de
educação profissional, que começa a ser percebida a partir da década de 1990. As novas concepções
já trazem a perspectiva do trabalho como princípio educativo e fazem avançar a reorganização das
escolas técnicas. Assim, em 1993, com a Lei nº 8.711, o antigo ETFBA é transformado em Centro
Federal de Educação Tecnológica da Bahia (CEFET-BA) com a incorporação do CENTEC
(BRASIL, 1993).
Art. 1º Fica transformada em Centro Federal de Educação Tecnológica, nos
termos da Lei n° 6.545, de 30 de junho de 1978, a Escola Técnica Federal da
2

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm#art92
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Bahia instituída na forma da Lei n° 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, alterada
pelo Decreto-Lei n° 796, de 27 de agosto de 1969.
Parágrafo único. Fica incorporado ao Centro Federal de Educação Tecnológica
de que trata este artigo o Centro de Educação Tecnológica da Bahia (Centec),
criado pela Lei n° 6.344, de 6 de julho de 1976, inclusive seu acervo patrimonial,
instalações físicas, recursos financeiros e orçamentários, e o seu pessoal docente e
técnico-administrativo. (BRASIL, 1993)

No CEFET-BA, nesse mesmo período (1994), ocorre a expansão da oferta de educação
profissional pelo governo federal, na Bahia, com a implantação de quatro Unidades de Ensino
Descentralizadas (UNED) nas cidades de: Barreiras, a primeira a ser criada, seguida de Valença,
Vitória da Conquista e Eunápolis.
A LDB nº 9.394/1996, em sua redação original, estrutura a educação brasileira em dois
níveis de educação, a básica e a superior, e a educação profissional é apresentada em paralelo e
caracterizada como uma modalidade que pode ou não estar articulada com outras modalidades e
ofertada nos diferentes níveis e etapas da formação.
Art. 39 – A educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao
trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de
aptidões para a vida produtiva.
Parágrafo único. O aluno matriculado ou egresso do ensino fundamental, médio
e superior, bem como o trabalhador em geral, jovem ou adulto, contará com a
possibilidade de acesso à educação profissional.
Art. 40 – A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino
regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições
especializadas ou no ambiente de trabalho (BRASIL, 1996).

Mais tarde, em 2008, a LDB sofre alterações, inclusive nos Arts. 39 e 40, citados
anteriormente, com a aprovação da Lei nº 11.741/2008. A nova redação dada aos Arts. 39 e 40 traz
uma estruturação mais detalhada da organização da educação profissional e tecnológica,
especificando as possibilidades dos itinerários formativos e de oferta dos cursos, assim
determinando:
Art. 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da
educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e
às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia.
§ 1o Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados
por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários
formativos, observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino.
§ 2o A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos:
I – de formação inicial e continuada ou qualificação profissional;
II – de educação profissional técnica de nível médio;
III – de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação.
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§ 3o Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pósgraduação organizar-se-ão, no que concerne a objetivos, características e duração,
de acordo com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho
Nacional de Educação.
Art. 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino
regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições
especializadas ou no ambiente de trabalho (BRASIL, 1996, com nova redação
dada pela Lei 11.741/2008 (BRASIL, 2008)).

Ainda em 2008, a Lei nº 11.892/2008 institui a Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica (RFEPCT) e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia
com a estrutura de multicampia, que tem, como proposta pedagógica, a possibilidade de oferta de
cursos em níveis e modalidades diversas.
Art. 2o Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e
profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação
profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na
conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas
pedagógicas, nos termos desta Lei.
§ 1o Para efeito da incidência das disposições que regem a regulação, avaliação e
supervisão das instituições e dos cursos de educação superior, os Institutos
Federais são equiparados às universidades federais.
§ 2o No âmbito de sua atuação, os Institutos Federais exercerão o papel de
instituições acreditadoras e certificadoras de competências profissionais.
§ 3o Os Institutos Federais terão autonomia para criar e extinguir cursos, nos
limites de sua área de atuação territorial, bem como para registrar diplomas dos
cursos por eles oferecidos, mediante autorização do seu Conselho Superior,
aplicando-se, no caso da oferta de cursos a distância, a legislação específica
(BRASIL, 2008).

A educação profissional que, inicialmente, no Brasil, tinha o papel quase que exclusivo de
produtora de mão de obra para atender a uma demanda de mercado, passa a ser reconhecida (ao
menos conceitualmente) como uma educação de formação para o mundo do trabalho. É possível
verificar essas condições, inclusive, no Parecer CNE/CEB n° 11/2012, que fundamenta a Resolução
CNE/CEB n° 6/2012, segundo o qual:
[...] a educação para a vida, em sentido lato, poderá propiciar aos trabalhadores o
desenvolvimento de conhecimentos, saberes e competências que os habilitem
efetivamente para analisar, questionar e entender os fatos do dia a dia com mais
propriedade, dotando-os, também, de capacidade investigativa diante da vida, de
forma mais criativa e crítica, tornando-os mais aptos para identificar necessidades
e oportunidades de melhorias para si, suas famílias e a sociedade na qual vivem e
atuam como cidadãos. No plano teórico, este posicionamento significa assumir
um confronto mais direto com as teorias do capital humano e suas variantes
contemporâneas, como por exemplo, as que apontam para a centralidade do
capital social, demonstrando a sua incapacidade de explicar ou contribuir com a
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elaboração de políticas públicas de trabalho, emprego e renda que, de fato,
tenham condições de incluir, de forma cidadã, milhões de pessoas no mundo do
trabalho (BRASIL, 2012, p. 9-10).

A abordagem dada à educação profissional, diferentemente daquela voltada para o
assistencialismo e mera execução, por repetição, de tarefas, traz a ideia de uma formação que vai
além do domínio de técnicas, que possibilite, também, uma compreensão de todo o processo
produtivo e que prime pela formação omnilateral. Para Frigotto (1996):
[...] formar hoje para uma perspectiva omnilateral, e dentro de uma concepção de
que as pessoas vêm em primeiro lugar, pressupõe tornar-se senso comum de que
as relações capitalistas são incapazes, por natureza intrínseca, de prover
minimamente o conjunto de direitos fundamentais a todos os seres humanos, a
começar pelo direito à vida digna, à saúde, à educação, habitação, emprego ou
salário desemprego, lazer, etc, sem o que o humano se atrofia (FRIGOTTO, 1996,
p. 157).

Dessa maneira, essa formação deve propiciar subsídios teórico-práticos, um homem capaz
de entender criticamente a realidade que o cerca, sendo capaz de intervir e modificá-la. O próprio
Parecer CNE/CEB nº 11/2012 traz essa perspectiva, estabelecendo que:
[...] a formação humana se expressa com base na integração de todas as
dimensões da vida no processo educativo, visando à formação omnilateral dos
sujeitos. Essas dimensões são o trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura. O
trabalho compreendido como realização humana inerente ao ser (sentido
ontológico) e como prática econômica (sentido histórico, associado ao modo de
produção); a ciência e a tecnologia compreendidas como os conhecimentos
produzidos pela humanidade e que possibilitam o contraditório avanço das forças
produtivas; e a cultura, que corresponde aos valores éticos, estéticos e políticos
são orientadores das normas de conduta da sociedade (BRASIL, 2011, p. 28).

A noção do trabalho como princípio educativo torna-se, assim, norteadora dessa
perspectiva de formação omnilateral e se torna a referência a ser adotada pelas instituições de
ensino que ofertam educação profissional técnica de nível médio no país.
2.2

A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL E NA BAHIA NO PERÍODO DE 2007 A
2013
A LDB n° 9.394/1996 estabelece que a educação profissional e tecnológica deva estar

integrada aos diferentes níveis e modalidades de educação e desenvolvida em articulação com o
ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições especializadas
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ou no ambiente de trabalho. Além dos seus cursos regulares, as instituições ofertantes de educação
profissional e tecnológica proporcionam formação continuada, com cursos abertos à comunidade e
matrícula condicionada à capacidade de aproveitamento de cada um, não necessariamente ao nível
de escolaridade.
Com base na Resolução CNE/CEB nº 06 de 2012, que define Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, a educação profissional técnica
poderá ser desenvolvida de forma articulada ou subsequente ao ensino médio. No caso da forma
articulada, ela ainda pode ser desenvolvida nas formas integrada, concomitante e concomitante na
forma. De maneira mais específica, aponta a legislação em análise:
Art. 7º A Educação Profissional Técnica de Nível Médio é desenvolvida nas
formas articulada e subsequente ao Ensino Médio:
I – a articulada, por sua vez, é desenvolvida nas seguintes formas:
a) integrada, ofertada somente a quem já tenha concluído o Ensino Fundamental,
com matrícula única na mesma instituição, de modo a conduzir o estudante à
habilitação profissional técnica de nível médio ao mesmo tempo em que conclui a
última etapa da Educação Básica;
b) concomitante, ofertada a quem ingressa no Ensino Médio ou já o esteja
cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso, aproveitando
oportunidades educacionais disponíveis, seja em unidades de ensino da mesma
instituição ou em distintas instituições de ensino;
c) concomitante na forma, uma vez que é desenvolvida simultaneamente em
distintas instituições educacionais, mas integrada no conteúdo, mediante a ação
de convênio ou acordo de intercomplementaridade, para a execução de projeto
pedagógico unificado;
II – a subsequente, desenvolvida em cursos destinados exclusivamente a quem já
tenha concluído o Ensino Médio (BRASIL, 2012).

Para entender o contexto atual da educação profissional far-se-á necessária a avaliação de
alguns dados do Censo Escolar. As Tabelas de 1 a 7 demonstram um crescimento considerável,
tanto do número de instituições ofertantes dessa modalidade de ensino, como do número de
matrículas ofertadas.

Tabela 1 – Número de estabelecimentos federais de educação profissional técnica, em relação aos
estabelecimentos que ofertam educação profissional na Bahia 2007-2013 3
3

Inclui estabelecimentos que oferecem todas as formas de oferta, não apenas de educação profissional.
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Ano
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Federal

Estadual

Municipal

Total de
estabelecimentos

Privada

Absoluto

%

Absoluto

%

Absoluto

%

Absoluto

%

Absoluto

14

15

42

45,2

8

8,6

29

31,2

93

16

13,1

65

53,3

8

6,6

33

27

122

16

8,8

124

68,2

10

5,5

32

17,5

182

18

8,6

146

69,5

11

5,2

35

16,7

210

19

8,12

158

67,52

19

8,12

38

16,24

234

26

9,7

185

68,8

13

4,8

45

16,7

269

26

9,3

178

64,3

22

8

51

18,4

277

Fonte: Inep/Censo Escolar. Elaboração: Bahia/DIEESE

A Tabela 1 demonstrar que, em 2007, a RFEPCT representava 15% das instituições que
ofertavam educação profissional no Estado da Bahia. Em 2013, apesar de o número de instituições
federais, que ofertam esse tipo de educação, ter aumentado, a proporção de Instituições Federais,
ofertando a modalidade atingiu somente 9% da oferta no Estado. O grande destaque aponta para o
crescimento exponencial (340%) do número de estabelecimentos da Rede Estadual de Ensino, cujo
crescimento se torna acelerado, especialmente, a partir do ano de 2009, ainda que, em 2013, esta
mesma Rede registre uma redução no número de estabelecimentos na ordem de 4%, em relação ao
ano de 2012. O crescimento também é significativo na Rede Municipal de Ensino, a qual registra
175% de crescimento do número de estabelecimentos, entre 2008 e 2013. Considerando que este
nível de ensino não é de oferta obrigatória do Sistema Municipal de Ensino, ele é digno de nota.
Quanto à Rede Privada, não se observa crescimento significativo, no período, sendo que é
registrado somente um crescimento de 76%. Entretanto, cabe registrar que somente a partir do ano
de 2014 a resposta ao Censo Escolar das Instituições que ofertam Educação Profissional e
Tecnológica tornou-se obrigatória, o que deve levar a dados mais precisos em relação à Rede
Privada, a partir do Censo Escolar de 2014.
Comparando apenas os dados das Tabelas 1 e 2 (abaixo) pode-se encontrar uma média do
número de matrículas por estabelecimento (dividindo o total do número de matrículas, em cada rede
de ensino, pelo número de estabelecimentos.). Ao fazer essa média, com os dados do ano de 2013,
percebe-se que apesar da Rede Federal representar apenas 17% do total de matrículas da educação
profissional na Bahia, a sua média de matrículas por estabelecimento em números absolutos é de
aproximadamente 584 alunos por Instituição. A Rede Estadual apesar de representar 72% das
matrículas, apresentou uma média de 350 matrículas por estabelecimento. As redes, privada e
municipal apresentam respectivamente as médias de 180 e 18 matrículas, o que significa que a rede
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federal ainda concentra uma densidade de matrículas importante na oferta de educação profissional
técnica de nível médio.
Tabela 2 – Crescimento de matrículas federais de educação profissional técnica, em relação às matrículas
na educação profissional na Bahia 2007 e 2013 4
Total
Federal
Estadual
Municipal
Privada
matrículas
Ano
2007
2013

Absoluto

%

Absoluto

%

Absoluto

%

Absoluto

%

Absoluto

%

6.803
15.181

30,5
17

8.995
62.275

40,3
72

1167
394

5,2
0,5

5372
9196

24
10,5

22.337
87.046

100
100

Fonte: Adaptado Inep/Censo Escolar. Elaboração: Bahia/DIEESE

Apesar de o número de estabelecimentos da rede privada ser maior, por exemplo, que o da
rede federal (Tabela 1), esta última oferece número de matrículas superior à rede privada, conforme
demonstrado anteriormente. Em 2007, os números absolutos de matrículas nas redes, estadual
(8.995), federal (6.803) e privada (5.372) não apresentavam a diferença observada no ano de 2013.
Entre a rede federal e estadual, a diferença do número de matrículas ultrapassou de 2.192 e 47.094
matrículas, respectivamente, em relação às matrículas do ano de 2007. Isso demonstra um
crescimento acentuado de matrículas, nesse período, na rede estadual, bem superior às demais
redes. Na rede municipal, se comparamos as Tabelas 1 e 2 é possível verificar que, apesar de o
número de estabelecimentos que ofertam educação profissional ter aumentado de 8, em 2007, para
22, em 2013, o número de matrículas caiu de 1.167, em 2007, para 394 (em números absolutos), em
2013. Isso talvez possa ser explicado pelo fato de a oferta da educação profissional ter se diluído
por instituições que ofertavam apenas as demais formas de educação (voltadas para ensino
fundamental, por exemplo). Assim, o fato de a oferta agora ser realizada em um número maior de
instituições não quer dizer, necessariamente, que a oferta de vagas também deveria aumentar ou se
manter, pois, ao contrário disso, ela diminuiu.
Em 2007, a rede federal representava 30% das matrículas no Estado e, em 2013, passou a
ter apenas 17% do total de matrículas. Isso ocorre apesar de o número de matrículas na rede federal
ter mais que dobrado, entre os anos de 2007 e 2013, conforme demonstra a Tabela 2. Contudo, os
dados dessa mesma Tabela demonstram que essa diferença ocorre, sobretudo, devido ao aumento
significativo de matrículas nas redes estadual e privada, em destaque para a estadual.
A análise que se segue traz algumas formas e modalidades de oferta da educação
profissional de nível médio. Para entender melhor o que significam os termos integrado,
4

Inclui matrículas que oferecem as formas de oferta.
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concomitante, subsequente e Proeja, tomou-se como parâmetro a Resolução CNE/CEB nº 6/2012,
que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível
Médio. Em seu artigo 3º, a resolução estabelece que a Educação Profissional Técnica de Nível
Médio poderá ser desenvolvida nas formas articulada (integrada ou concomitante) e subsequente ao
Ensino Médio. No seu artigo sétimo, citado anteriormente, ela detalha o que é cada uma dessas
formas. Assim, no artigo seguinte completa que:
Art. 8º Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio podem ser
desenvolvidos nas formas articulada integrada na mesma instituição de ensino, ou
articulada concomitante em instituições de ensino distintas, mas com projeto
pedagógico
unificado,
mediante
convênios
ou
acordos
de
intercomplementaridade, visando ao planejamento e ao desenvolvimento desse
projeto pedagógico unificado na forma integrada.
[...]
Art. 11 A oferta da Educação Profissional para os que não concluíram o Ensino
Médio pode se dar sob a forma de articulação integrada com a Educação de
Jovens e Adultos.
Parágrafo único. As instituições de ensino devem estimular a continuidade dos
estudos dos que não estejam cursando o Ensino Médio e alertar os estudantes de
que a certificação do Ensino Médio é condição necessária para a obtenção do
diploma de técnico (BRASIL, 2012).

Tomando por base o que se entende por cada um desses termos, a discussão segue
demonstrando o número de matrículas, com destaque para os dados do estado da Bahia e da rede
federal de ensino que são as principais categorias de análise nesse momento.
Tabela 3 – Número de matrículas de educação profissional técnica por
2007-2013 (em números absolutos).
Tipo de oferta
2007
2008
2009
2010
2011
Integrado
7.287
11.747
22.528 29.634 36.135
Concomitante
3.651
3.765
2.779
1.249
2.737
Subsequente
10.476
11.887
13.743 17.647 21.275
Proeja médio
923
1.502
1.143
2.731
7.174
Proeja
588
254
873
fundamental
Total
22.337
28.901 40.781 51.515 68.194

tipo de oferta Bahia
2012
40.630
4.977
27.054
9.989

2013
45.047
1.487
27.002
13.510

1.684

1.721

84.334

88.767

Fonte: Adaptado Inep. Censo Escolar. Elaboração: Bahia/ DIEESE

A Tabela 3 traz o número de matrículas na educação profissional e demonstra um
crescimento importante, a partir de 2008, acentuado, especialmente, pela oferta de cursos na forma
integrada, subsequente e Proeja Médio. O crescimento do Proeja fundamental também deve ser
registrado, ainda que de forma menos acentuada que os demais, passando de 923 matrículas, em
2007, para 13.510, em 2013. Nota-se, entretanto um crescimento em 2012 (4.977 matrículas) e, em
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seguida, uma queda significativa na oferta da forma concomitante no ano de 2013 (1.487
matrículas), que pode ter sido consequência da ampliação da oferta dos cursos integrados e Proeja
Médio. Nesse período, além do IFBA, também a rede estadual de ensino investe mais fortemente
nas outras formas de oferta, especialmente, a forma integrada e o Proeja Médio, descontinuando,
gradativamente a oferta concomitante.
Tabela 4 – Número de matrículas de educação profissional técnica por tipo de oferta e
dependência administrativa Brasil e Estado da Bahia 2007 (em números absolutos).

Bahia
Brasil

Federal
2.837
27.204

Estadual
4.068
37.942

Bahia
Brasil

Federal
3.276
45.840

Estadual
3.621
101.078

Integrado 2007
Municipal
Privada
255
127
6.218
15.188
Subsequente 2007
Municipal
Privada
263
3.316
13.496
216.198

Total
7.287
86.552
Total
10.476
376.612

Fonte: Inep. Censo Escolar. Elaboração: DIEESE

No ano de 2007, na Bahia, a rede federal apresentou seus maiores índices de matrículas
nos cursos ofertados na forma subsequente (3.276 matrículas) e integrada (2.837 matrículas).
Contudo, a nível nacional, nesse mesmo ano, a rede federal apresentou maiores números de
matrículas nas formas subsequentes, com 45.840 matrículas, e concomitante, com 36.733
matrículas. A forma integrada ficou em terceiro lugar, com 27.204 matrículas. Sendo assim, a rede
federal do estado não seguiu a mesma tendência do Brasil, nesse quesito, assim como a rede
estadual do estado da Bahia, que registrou 4.068 matrículas no integrado e 3.621 no subsequente,
mas que no Brasil ainda ficou com os maiores índices nas formas concomitante (114.174) e
subsequente (101.078), nessa ordem. A rede privada apresentou a concentração de suas matrículas
nas formas de oferta subsequente (3.316 matrículas) e concomitante (1.780 matrículas). Em suma,
no estado da Bahia, a rede federal e a privada têm o maior índice de matrículas nos cursos
subsequentes, enquanto na rede estadual, esse índice se concentra na forma integrada. No caso da
rede municipal (630 matrículas), o maior número de matrículas ficou com os cursos na forma
concomitante ao ensino médio.
Tabela 5 – Número de matrículas de educação profissional técnica por tipo de
oferta e dependência administrativa Brasil e Estado da Bahia 2013 (em números
absolutos).
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Integrado 2013
Bahia
Brasil

Federal
9.078
117.747

Estadual
34.526
183.637

Municipal
55
10.738

Privada
1.388
26.268

Total
45.047
338.390

Subsequente 2013
Bahia
Brasil

Federal
5.535
80.495

Estadual
14.720
232.764

Municipal
199
14.902

Privada
6.548
464.524

Total
27.002
792.685

Fonte: Inep. Censo Escolar. Elaboração: Bahia/DIEESE

Podemos perceber que a Rede Federal teve o aumento de matrículas considerável na forma
de oferta de educação profissional integrada ao ensino médio e em seguida na forma subsequente ao
ensino médio. No caso do IFBA, no entanto, podemos perceber que o número de cursos integrados
e subsequentes é praticamente o mesmo. Assim, o número de matrículas (mais abrangente) é
diferente do número de novas vagas ofertadas (que entra no computo do número de matrículas) uma
vez que o curso integrado tem a duração de quatro anos e do subsequente de dois anos. Dessa
maneira deduz-se que o número de matrículas pode estar associado à duração do curso e até mesmo
ao número de reprovação ou retenção de discentes.
A Tabela 6 demonstra o número de matrículas apenas na rede federal e sugere que a
maioria delas ocorre no ensino integrado e no subsequente, apresentando de 2007 a 2013 uma
diferença, em números absolutos, de 8.378 matrículas.
Tabela 6 – Número de matrículas de educação profissional técnica na Rede
Federal por tipo de oferta na Bahia- Bahia 2007 e 2013 (em nos absolutos).
Tipo de oferta
Integrado
Concomitante
Subsequente
Proeja médio
Proeja fundamental
Total Rede Federal na Bahia
Total Bahia

2007

2013

2.837
393
3.276
297
6.803
22.337

9.078
100
5.535
468
15.181
87.046

Fonte: Adaptado Inep. Censo Escolar. Elaboração: Bahia/DIEESE

Analisando as Tabelas 6 pode-se perceber que a oferta da forma integrada, na Bahia, foi a
que mais cresceu, aumentando o número de matrículas em 6.241 novas matrículas entre 2007 e
2013, ficando a subsequente em segundo lugar com o aumento de 2.259 matrículas no período.
Segundo a análise das Tabelas 1 e 2 a rede estadual de educação foi a principal responsável por
esses resultados, uma vez que o número de estabelecimentos ensino que ofertam a educação
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profissional cresceu em 340% e que o número de matrículas em 72% e que o maior número de
matrículas está concentrado na forma integrada.
O número total de matrículas ofertadas na rede estadual em 2007, que era de 8.995 (tabela
7), não estava tão superior ao ofertado pela rede federal, 6.803, nesse mesmo período. Nesse caso, a
diferença da oferta de matrículas no subsequente, por exemplo, entre essas duas dependências
administrativas era de apenas 345 matrículas. Contudo, se pegarmos o total de matrículas em 2013,
percebe-se que essa diferença aumentou muito, passando para 47.094 matrículas em números
absolutos. Percebemos assim, que a oferta da educação profissional no Brasil e na Bahia aumentou
consideravelmente no período de 2007 a 2013, no entanto, no caso da Bahia, fica claro que esse
aumento não ocorreu na mesma proporção entre as redes de ensino. Isso talvez possa ser explicado
pelo simples fato de que a educação de ensino médio, inclusive a educação profissional, é de
responsabilidade, principalmente, da esfera pública estadual e, por isso, ela acabou assumindo a
maior proporção da oferta de matrículas.
Tabela 7 – Número de matrículas de educação profissional técnica na rede
estadual por tipo de oferta na Bahia- Bahia 2007 e 2013 (em nos absolutos).
Tipo de oferta
2007
2013
Integrado
Concomitante
Subsequente
Proeja médio
Proeja fundamental
Total Rede Estadual
Total Bahia

4.068
848
3.621
458
8.995
22.337

34.526
14.720
13.029
62.275
87.046

Fonte: Adaptado Inep. Censo Escolar. Elaboração: Bahia/DIEESE

Apesar dessa diferença, a rede federal de ensino tem as instituições que oferecem o
segundo maior número de matrículas na educação profissional na Bahia desde o ano de 2007
(6.803), mantendo essa posição no Censo Escolar de 2013 (15.181). O IFBA é uma dessas
instituições da rede federal que faz essa oferta. Deve-se destacar ainda que, no caso dos Institutos, a
oferta de vaga se dá para o ensino médio e ensino superior, ou seja, parte das suas vagas é destinada
ao ensino superior que também aumentou ao longo desse período.
A apresentação desses dados, objetiva demonstrar, de forma mais sistemática, algumas
mudanças ocorridas no Brasil no que se refere à educação profissional como uma política pública
de governo, observando que houve o crescimento do número de instituições ofertantes e de
matrículas nessa educação e destacando a criação e expansão da rede federal que oferece educação
profissional com a criação dos IFs. Apesar disso há críticas com relação a tal expansão, dentre as
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quais estão: quais as condições em que ocorreu essa expansão, ou seja, manteve-se a qualidade
nessa oferta? O valor despendido por aluno da educação profissional, na maioria das vezes é maior
do que daquele que cursa apenas o ensino médio, por exemplo (devido, também aos laboratórios
necessários em alguns cursos), assim, seria mais viável a expansão dessa forma de oferta de
educação? Apesar de não haver a pretensão de responder tais questões nesse trabalho, percebe-se a
importância de levá-las em consideração no desenvolvimento dessa pesquisa, fazendo um
contraponto e demonstrando as possibilidades e o contexto em que se deu essa expansão.
A análise, tanto do contexto histórico, quanto dos números apresentados demonstra que, a
partir de 2008, o número de estabelecimentos ofertantes da educação profissional e o número de
matrículas sofreram aumento considerável. Apenas a rede municipal teve uma diminuição desses
números. Contudo, cabe ressaltar, no caso da Bahia, o aumento do número de matrículas na Rede
Pública de Educação, principalmente Estadual e Federal.

2.3

A EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL E NA BAHIA A PARTIR
DE 2007
A expansão da educação profissional no Brasil e na Bahia, pelo perfil histórico traçado,

sempre se configurou mais como uma política pública de governo do que de Estado. Isso pode ser
notado com as modificações sofridas pela educação profissional (antes denominado como ensino
profissionalizante), ao longo dos anos. Por conta das novas cobranças advindas com o processo de
globalização e as consequentes mudanças na ordem econômica mundial, alguns governos acabaram
fazendo da educação profissional uma estratégia para qualificar profissionais na área técnica e
poder concorrer com outros países. Assim, para compreender a atual situação do trabalho e da
educação e a sua influência sobre o perfil do trabalhador é necessário observarmos como se
estruturam as novas formas de trabalho que surgem a partir da qualificação desse sujeito.
Machado (1992), no contexto dessa discussão, afirmou que, a partir dos anos 1940, o
mundo passou por uma fase de mudança de uma sociedade industrial para uma sociedade tecnizada,
graças, principalmente, ao desenvolvimento de tecnologias nas formas de produção. Assim, a
maquinaria presente no sistema industrial começou a ser substituída por equipamentos eletrônicos.
A utilização dessas novas tecnologias provocou alterações relevantes na organização do trabalho,
tornando-o, em muitos casos, mais flexível e possibilitando ao trabalhador realizar funções diversas
(minimizando o número de tarefas repetitivas e fixas). Esse trabalhador é o que a autora vai chamar
de “polivalente” (MACHADO, 1992). Contudo, nem todos os trabalhadores terão condições de
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exercer estas atividades flexíveis e nem todos se qualificarão para isso, o que pode gerar uma massa
de trabalhadores desqualificados.
Assim, o tecnicismo altera a organização do trabalho em muitos sentidos, um deles é que, à
medida que surgiram novas funções e técnicas de trabalho, outras começam a ser extintas. A autora
(MACHADO, 1992, p. 16) analisa que esse sistema pode gerar ainda “[...] uma valorização das
funções de concepção, de tratamento de símbolos, intelectuais, não previsíveis e sujeitas à
estruturação”. Além disso, destaca que há “[...] a perspectiva de um grande crescimento do
desemprego e de formas contratuais precárias, temporárias e fragmentadas”.
No contexto das relações sociais também se observam mudanças nas classes sociais,
havendo diferenciações internas de situação e perspectivas. No caso do proletariado, Machado
(1992) infere que ele se divide entre o polo tradicional e o polo com o novo tipo de proletariado,
segundo a qual forma uma “aristocracia técnica”: “[...] assim, o acesso a informações técnicas por
si, sem uma visão ampliada da realidade em suas várias dimensões, não garante uma efetiva
compreensão do trabalho que se executa e do mundo no qual a atividade humana está inserida”
(MACHADO, 1992, p. 18).
A organização do trabalho através do sistema tecnizado possibilita um controle maior das
atividades, por parte da gestão, uma vez que o processo de coleta e acesso às informações é
simplificado pelo uso da tecnologia. Em contrapartida, a integração e intelectualização da produção
a tornam mais dependente do trabalhador. Essa tendência aponta para a mudança tanto no perfil
quanto da formação do trabalhador.
A educação profissional no Brasil e o contexto histórico em que sempre esteve inserida
demonstram que ela sempre foi voltada, principalmente, para as classes sociais menos favorecidas
que a viam como uma possibilidade de inserção no mercado de trabalho. A educação profissional
técnica, que inicialmente se caracterizou por ser meramente assistencialista, ficou durante muito
tempo a cargo das empresas e indústrias do país que formavam os trabalhadores, técnicos e
especializados, com o objetivo de suprir uma demanda do mercado de trabalho. Segundo o Parecer
CNE/CEB n° 11/2012:
[...] A partir da década de 80, as novas formas de organização e de gestão do
trabalho começaram a passar por modificações estruturais cada vez mais
aprofundadas. Um novo cenário econômico e produtivo começou a ser desenhado
e se estabeleceu com o desenvolvimento e emprego de tecnologias complexas
agregadas à produção e à prestação de serviços e pela crescente
internacionalização das relações econômicas.
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Em consequência, passou-se a requerer, cada vez mais, sólida base de educação geral para
todos os trabalhadores; Educação Profissional básica aos não qualificados; qualificação profissional
de técnicos; e educação continuada, para atualização, aperfeiçoamento, especialização e
requalificação de trabalhadores. A partir das décadas de 70 e 80 do último século, multiplicaram-se
estudos referentes aos impactos das novas tecnologias, que revelaram a exigência de profissionais
cada vez mais polivalentes e capazes de interagir em situações novas. Como resposta a este desafio,
escolas e instituições de Educação Profissional buscaram diversificar programas e cursos
profissionais, atendendo novas áreas profissionais, estruturando programações diversificadas e
articuladas por eixos tecnológicos, elevando os níveis de qualidade da oferta da educação
profissional no Brasil (BRASIL, 2012, p. 7)
As mudanças ocorridas na educação profissional nos últimos anos (estruturação e
concepção) é consequência de uma reestruturação do processo de trabalho, fruto do
desenvolvimento tecnológico. Tais transformações, que inicialmente trouxeram uma perspectiva de
especialização e que mais tarde considera a flexibilização do trabalho, trazem uma nova perspectiva
de educação voltada para o mundo do trabalho, na unidade entre teoria e prática e que proporcione o
desenvolvimento integral do homem.
Depois de muitos anos sem mudanças significativas, as primeiras alterações na política de
oferta da educação profissional no Brasil começam a ser implementadas a partir do ano de 2004,
quando houve a substituição do Decreto nº 2.208/97 pelo Decreto nº 5.154/2004, o qual traz a
possibilidade de integração entre o Ensino Médio e a Educação Profissional Técnica de nível Médio
e, mais tarde, com instituição da Resolução CNE/CEB nº 03/2008 que regulamenta a instituição do
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio. Além dessas, outras alterações importantes
foram aquelas promovidas pela Lei nº 11.741/2008 à LDB. Em 2010, por meio da Resolução
CNE/CEB nº 04/2010, são definidas as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação
Básica, tendo o Parecer CNE/CEB nº 07/2010 como base e posteriormente ocorreu a aprovação da
Resolução CNE/CEB nº 06/2012 baseada no Parecer CNE/CEB nº 11/2012, definindo as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio.
Tomando por base o contexto econômico e social e tendo em vista a expansão da educação
profissional, serão observados os dados que de alguma forma interferem nas condições e
configurações do trabalho e da educação no Brasil. Utilizou-se como referência a Nota TécnicaResultados da PNAD 2013 – Mercado de Trabalho, divulgada em outubro de 2014 e elaborada pela
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). Esta Nota teve como fonte a
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2007 e 2013 do IBGE e a Nota Técnica
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do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) sobre os Impactos do Declínio do Bônus
Demográfico sobre a Oferta de mão de obra e o Crescimento Econômico no período 2014-2030.
Dentre os indicadores apontados nessa Nota Técnica e que podem ter influenciado, em
certa medida, a expansão da educação profissional no Brasil e na Bahia, destacam-se: a transição
demográfica, taxa de desemprego, taxa de desocupação por faixa etária, taxa de participação total e
distribuição da ocupação por grupos de escolaridade.
Ressalta-se aqui que a exposição desses dados estatísticos, sem uma análise mais densa de
suas implicações nas questões econômicas, políticas e sociais, principalmente no que concerne ao
desenvolvimento de políticas públicas educacionais, não teriam nenhum sentido para esse trabalho.
Entretanto, a partir de discussão sobre a expansão da educação profissional que, como demonstrado
anteriormente, se deu de maneira significativa com a criação dos Institutos Federais, inclusive do
IFBA (Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008), tornou-se imprescindível entender alguns fatores
que podem motivado essa expansão. Entre as discussões travadas nesse período pelos economistas
estão as noções de bônus demográfico e de pleno emprego, as quais serão tratadas nessa seção.
Adentrar nessa discussão tem o objetivo de explicar a influência de aspectos econômicos nas
condições de trabalho e da educação e vice-versa.
A partir de 2010, o Brasil voltou a apresentar taxas de crescimento econômico vigorosa,
algo em torno de 7,5%, de acordo com o IBGE (2011). Tal fenômeno pode ser explicado pela
política interna de estímulo à demanda, quais sejam: a expansão do crédito e consequente estímulo
ao consumo das famílias, aliado a uma conjuntura internacional favorável com excesso de liquidez
no mundo. Esse fenômeno teve impacto positivo no mercado de trabalho brasileiro e baiano, que
apresentaram taxas de desemprego em torno de 6% (BRASIL, 2011) e 9,1% (BAHIA, 2011),
respectivamente, no período. Para alguns analistas econômicos, sobretudo os de tendência liberal, a
economia brasileira chegou ao estágio do pleno emprego. O fenômeno do pleno emprego refere-se à
utilização de todos os fatores disponíveis, a preços de equilíbrio. Uma economia em pleno emprego
se encontra em equilíbrio, ou seja, a um determinado salário o trabalhador encontraria um emprego,
não havendo ociosidade de mão de obra.
De um modo geral, pleno emprego pode significar que, em determinado momento, a
população economicamente ativa realiza o volume de atividade máxima que é capaz de realizar e
pode dizer-se que o pleno emprego se traduz numa situação em que todo o indivíduo que se
apresenta no mercado de trabalho a procura de ocupação a encontra. O conceito de pleno emprego,
em economia, tem como base uma situação em que não existe nenhum forma de desperdício, seja
do capital ou do trabalho. O pleno emprego significa a utilização da capacidade máxima de
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produção de uma sociedade e, evidentemente, deve ser utilizada para elevar a qualidade de vida da
população (KON, 2012, p. 6).
Ainda de acordo com Kon (2012) os argumentos a favor da tese de que o Brasil passaria
por um momento de pleno emprego se baseiam na ideia de que há vagas de emprego disponíveis,
mas o que falta é pessoal com o nível de qualificação exigido para ocupá-lo:
O debate está formado e argumentos favoráveis à perspectiva de pleno emprego
apontam para o fato de que existe a oferta de postos de trabalho qualificado nas
empresas, que não têm condições de serem preenchidos pela mão de obra
brasileira, que vem incentivando a importação de trabalhadores especializados
pelas empresas e, por outro lado, está aumentando a imigração de pessoas vindas
de outros países em busca de melhores condições de trabalho (KON, 2012, p. 7)

É nesse contexto que a educação profissional se amplia no Brasil, tanto no setor público
como privado. Contudo, o que não podemos afirmar é que essa ampliação foi feita no sentido de
manter a situação de pleno emprego e suprir uma necessidade de mercado na perspectiva de atender
essa carência de pessoas qualificadas para assumirem esses postos de trabalho.
Cabe destacar que a situação de pleno emprego não necessariamente implica em assumir
uma posição no mercado de trabalho que seja condizente com a formação do trabalhador ou com a
qualidade salarial e de condições de trabalho. E é nesse sentido que a autora conclui não haver no
país uma situação de pleno emprego uma vez que, segundo ela, a parcela da população que se
encontra na informalidade no Brasil é alta e deveria estar contemplada no indicador que mede o
grau de desemprego no país.
Nesse sentido, a economia brasileira se encontra afastada do pleno emprego,
desde que apresenta características específicas da estruturação do mercado de
trabalho, marcadas por um mercado informal grande, subocupação, baixos
salários e rendimentos médios baixos que não condizem com uma situação de
pleno emprego.
A pesquisa base para a determinação do desemprego no país oculta esta real
situação da qualidade do trabalho e dificulta as análises conjunturais que servem
de base para o entendimento da situação do país no contexto mundial,
particularmente em momentos de crise econômica, e pode viesar a elaboração de
políticas públicas e privadas voltadas para a modernização do mercado de
trabalho. A reformulação da mensuração do indicador de desemprego deve ser
elaborada de modo a incorporar a parcela dos trabalhadores que se encontram em
situações precárias de trabalho ou situações em que o potencial de produtividade
do trabalho não está completamente utilizado. Estas reformulações dizem respeito
ainda à determinação de uma amostra representativa do país como um todo, e que
apresente as diferenças regionais consideráveis da estrutura ocupacional (KON,
2012, p. 20).
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Assim, Kon (2012) questiona o uso do indicador de desemprego como fonte para analisar a
situação do Brasil e se ele se enquadraria no caso de pleno emprego. A partir da análise desse
contexto, o que se pode afirmar é que sempre há pressão externa e interna (do capital e de outros
governantes) no que se refere a dar condições ao crescimento econômico e o atendimento de suas
demandas. Nesse período uma dessas demandas do mercado era a qualificação da força de trabalho
para que, em alguma medida, as vagas disponíveis fossem ocupadas. Nessa perspectiva, a nível
governamental, o Parecer CNE/CEB n° 11/2012 do Conselho Nacional de Educação informa que a
reorganização dos processos de trabalho com o uso de novas tecnologias e flexibilização, por
exemplo, e até mesmo da reconfiguração do próprio trabalho, favoreceram a essa nova perspectiva
de educação profissional que já vinha sendo debatida e construída pelos estudiosos da educação.
Contudo com essa nova configuração:
Os empregadores passaram a exigir trabalhadores cada vez mais qualificados,
uma vez que equipamentos e instalações complexas requerem trabalhadores com
níveis de educação e qualificação cada vez mais elevados. As mudanças
aceleradas no sistema produtivo passaram a exigir uma permanente atualização
das qualificações e habilitações existentes, a partir da identificação de novos
perfis profissionais (BRASIL, 2012, p. 7).

Ainda sobre o debate da influência ou não de alguns indicadores na promoção da educação
profissional no país, optou-se por também trazer dados da Bahia na perspectiva de observar se o
Estado seguiu a tendência nacional no que se refere aos índices de desemprego, ocupação e
informalidade. Na análise quanto à taxa de desemprego (2007-2013) observa-se que no ano de
2007, a taxa nacional era de 8,1% e a baiana de 9,3%, e, em 2013, o Brasil apresentou uma taxa de
6,5% de desemprego e a Bahia de 8,6%. Esses dados demonstram que, tanto em 2007, quanto em
2013 a Bahia apresentou o número de desempregados proporcionalmente superior à do Brasil,
sendo que essa diferença se acentuou em 2013. Ocorrendo de maneira geral uma diminuição do
desemprego no país.
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GRÁFICO 1 – TAXA DE DESEMPREGO. BRASIL, NORDESTE E BAHIA, 2007 A 2013
Fonte: IBGE – PNAD. Elaborado pela SEI- Bahia a partir dos microdados da PNAD 2007 e 2013.

Analisando a taxa de desemprego, por faixa etária, observa-se que ela é mais alta entre os
mais jovens (15 a 24 anos) e menor para aqueles que tinham mais de 50 anos de idade. De 2007
para 2013, a taxa de desemprego na Bahia para aqueles que se encontravam entre 15 e 24 anos
passou de 17,8% para 15%, em contrapartida para aqueles que possuíam entre 25 e 49 anos passou
de 8,1% para 5,3%, ou seja, houve queda da taxa para os mais jovens e para os adultos. Para a faixa
etária acima de 50 anos, também, observou-se uma pequena queda de 2,7% em 2007 para 2,3% em
2013.

GRÁFICO 2 – TAXA DE DESOCUPAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA – BAHIA (%)
Fonte: IBGE – PNAD. Elaborado pela SEI-Bahia a partir dos microdados da PNAD 2007 e 2013.
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Outro dado que esse estudo aponta e que é relevante para a análise desse contexto é a taxa
de participação no mercado de trabalho por faixa etária. Sendo que essa taxa corresponde ao
percentual da população economicamente ativa, comparada à população em idade ativa que se
refere à população de 10 anos ou mais. A População Economicamente Ativa (PEA) abarca apenas
aquelas pessoas que estão no mercado de trabalho e que estejam trabalhando ou procurando
emprego (desempregados).

GRÁFICO 3 – TAXA DE PARTICIPAÇÃO DA PEA POR FAIXA ETÁRIA – BAHIA
Fonte: IBGE – PNAD 2007 e 2013. Elaborado pela SEI-Bahia a partir dos microdados.

A partir do Gráfico 3 é possível inferir que a maior taxa de participação de 2007 a 2013
sempre foi a dos adultos entre 25 e 49 anos, mesmo tem um pequeno aumento de 1%. Em
contrapartida as demais faixas etárias apresentaram queda de 4,9% para a menor (15 a 24 anos) e de
3% para a maior (mais de 50 anos). No boletim divulgado pela SEI, ainda podemos destacar que,
em 2007, o indicador estava em 59,3% para os jovens de 15 a 24 anos, sendo este o grupo com
maior redução, entre 2007 e 2013, “[...] corroborando a tese de retardamento na entrada no mercado
de trabalho em virtude da expansão familiar da renda” (BAHIA, 2014).
É relevante ressaltar, no entanto, que a taxa de informalidade 5 no estado da Bahia mantevese maior que as apresentadas pelo Nordeste e Brasil, apesar de todas apresentarem queda. Na Bahia
o grau de informalidade passou de 51,1% em 2007 para 44,6% em 2013, no nordeste e no Brasil
passaram de 65,8% e 66,6% para 58,9% e 60,3%, respectivamente, nos mesmos anos.

5

O grau de informalidade é definido aqui como a soma de trabalhadores por conta própria e sem carteira de trabalho
assinada dividida pela soma dos trabalhadores por conta própria, sem carteira, com carteira, estatutários e militares
(BRASIL, 2012).
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A taxa de ocupação, ou seja, referente às pessoas economicamente ativas que estão no
mercado de trabalho e ocupadas (excluindo aquelas que estão procurando emprego), é analisada
nesse boletim a partir da variável escolaridade, demonstrando como a taxa de ocupação pode ser
alterada pelo número de anos de estudo. O Gráfico 4 demonstra essa relação.

GRÁFICO 4 – DISTRIBUIÇÃO DA OCUPAÇÃO POR GRUPOS DE ESCOLARIDADE – BAHIA (%)
Fonte: IBGE – PNAD. Elaborado pela SEI-Bahia a partir dos microdados da PNAD 2007 e 2013.

Isso evidencia que a taxa de ocupação, no ano de 2013, concentra-se entre as pessoas que
possuem maior grau de escolaridade, ao contrário do que ocorria em 2007, que a taxa de ocupação
maior concentrava-se naqueles que tinham menos tempo de escolarização. Esse dado pode apontar
para uma exigência maior da qualificação do trabalhador, pois o fato de possuir maior escolaridade
não necessariamente implica em ocupar um emprego que condiz com esse grau de escolaridade.
Aqui retorna a discussão a respeito do pleno emprego. Segundo Kon (2012):
A fragilidade destes argumentos é patente quando são analisadas empiricamente
algumas características estruturais da qualidade das ocupações encontradas. A
evolução e a distribuição dos rendimentos médios reais dos trabalhadores
mostram que, embora crescentes, as remunerações de um contingente
considerável de trabalhadores ainda se situam em níveis aquém de satisfatórios e
condizentes com o melhor aproveitamento de sua potencial capacidade enquanto
força de trabalho (KON, 2012, p. 6).

Faz-se necessário atentar também para um processo que aconteceu na década de 1970, em
países da Europa e no Japão, e que, atualmente, está ocorrendo no Brasil, chamado pelos
economistas de bônus demográfico, que significa a mudança da estrutura etária da população, ou
seja, a ampliação do quantitativo de pessoas em idade ativa de 15 a 64 anos, que, no caso específico
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do Brasil, possui, ainda, uma qualificação aquém do desejado (conforme figura anterior). Essa
afirmação não tem a intenção de responsabilizar o trabalhador pelo desenvolvimento econômico e
social, uma vez que o processo de decisão governamental, em toda a história política do país, nunca
privilegiou as políticas sociais e, especificamente, de educação e sim aquelas que beneficiavam o
mercado financeiro, o que propiciou para esse baixo desenvolvimento que ainda perdura, apesar de
pequenos avanços.
O argumento da transição demográfica e o aproveitamento do bônus demográfico reforçam
a ideia de mudança na concepção e planejamento na educação, com destaque para a educação
profissional e de ensino superior, uma vez que a faixa etária em idade ativa, que nesse caso
compõem a maior parte da população, tende a pressionar o mercado de trabalho. Isso pode ser
comprovado por meio da observação das pirâmides etárias, tanto do Brasil como da Bahia,
demonstrando que esse movimento ocorreu em todo o país e não especificamente em um estado ou
noutro.

GRÁFICO 5 – DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA DA POPULAÇÃO POR SEXO - BRASIL

Mediante análise do Gráfico 5, é possível observar que, em 2000, a base da pirâmide, na
faixa etária entre 0 e 19 anos, concentra maior número de pessoas. Entretanto, essa configuração em
2010 é alterada, principalmente pela queda nas taxas de natalidade e mortalidade. Esse fenômeno
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pode ser atribuído ao aumento da escolaridade feminina e a inserção da mulher no mercado de
trabalho (a mulher aumenta o tempo e grau de escolaridade e se insere no mercado de trabalho, o
que lhe confere menos tempo para a maternidade) e aos avanços tecnológicos, principalmente no
tratamento de saúde (as pessoas passam a viver mais tempo e com qualidade de vida).
Segundo o IBGE, a fecundidade das mulheres brasileiras vem caindo rapidamente. Em
1960, a taxa era de 6,3 filhos por mulher, esses números caíram para 5,6 (1970), 2,9 (1991), 2,4
(2000) e 1,9 em 2010. Enquanto isso, a expectativa de vida do brasileiro passou de 62,5 anos em
1980 para 75, 2 anos em 2015 (BRASIL, 2014, p.07).

GRÁFICO 6 – DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA DA POPULAÇÃO POR SEXO – BRASIL

Na Bahia, de acordo o Gráfico 6, o curso demográfico da população, em termos de faixa
etária, não foi diferente e apresentou a mesma tendência. Assim, segundo dados apresentados pelo
IPEA, a questão que se apresenta é a seguinte: Para a demografia, a ciência que estuda as
populações humanas, o Brasil está em uma situação mais favorável agora do que há cinco décadas.
O motivo? O país está mais jovem e passa por um momento demograficamente ideal para crescer. O
fenômeno é chamado de “bônus demográfico” e ocorre quando há, proporcionalmente, um maior
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número de pessoas em idade ativa aptas a trabalhar. O Brasil possui 50 milhões de jovens. O
aumento da população nessa faixa etária começou no início da década de 2010 e terá seu auge em
2020. O bônus demográfico é resultado da redução da taxa de fecundidade (as famílias têm menos
filhos) e da diminuição da mortalidade em uma população – quando as pessoas passam a viver
mais. Isso aumenta a proporção de pessoas em idade de trabalhar (entre 15 e 64 anos) em relação à
população dependente, crianças e idosos (BRASIL 2014, p.07).
O que se quer demonstrar nessa seção é que o período de maior expansão da educação
profissional no Brasil e na Bahia converge com um momento em que há uma tensão, devido ao
aumento do número de pessoas em idade ativa (bônus demográfico), pela entrada no mercado de
trabalho e de busca por qualificação profissional, por meio da escolarização (educação profissional
e ensino superior), ao mesmo tempo em que se percebem índices que apontam para a demanda do
mercado por força de trabalho qualificada. Apesar disso, observou-se um retardo na inserção de
pessoas no mercado de trabalho, atraso este que a Nota Técnica elaborada pela SEI-BA (BAHIA,
2014) considerou ser fruto do aumento da renda familiar, mas que também pode estar associada ao
maior período de permanência do brasileiro na escola. Há, assim, certa pressão, tanto do mercado,
quanto dos trabalhadores, pelo investimento em qualificação. O que se percebe é uma conjunção de
fatores que podem ter influenciado a decisão governamental de expandir a educação profissional.
Toda essa discussão a respeito da expansão da educação profissional tem a intenção de
desvelar as possíveis motivações governamentais para a promoção dessa educação no país.
Contudo, é relevante destacar que tal expansão está relacionada fortemente com a gestão dos PPCs
à medida que o crescimento em pequeno prazo, por meio de criação e/ou ampliação de novas
unidades de ensino e de vagas, pode dificultar, em certa medida, as ações de planejamento e
acompanhamento dos processos administrativos e pedagógicos de uma instituição. No caso do
IFBA, hoje com 22 campi, a expansão se deu também nesse período e seguiu uma tendência de
interiorização, apesar de ter crescido a oferta de vagas também na capital do estado, assim como
ocorreu com algumas universidades e até mesmo na rede estadual de educação, que expandiu a
oferta de cursos técnicos no interior. Ocorreu, assim, em todo o país a criação de novas unidades de
ensino para ofertar esse tipo de educação, além da ampliação de vagas naquelas que já a ofertavam.
A expansão da oferta da educação profissional, apresentada nesse período, se diferenciou de outras
ocorridas anteriormente nas condições e concepções consideradas para o desenvolvimento dessa
nova proposta, amplamente discutida, que tem como fundamento a formação para o mundo do
trabalho.
A mudança nessa concepção de modalidade de educação para o mundo do trabalho, fruto
de discussões anteriores travadas, inclusive por estudiosos do tema, trouxe a visão da formação
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omnilateral, imprimindo naquele profissional mais do que uma técnica de produção, mas também
uma identidade, deste, no mundo do trabalho como um sujeito crítico e atuante na realidade em que
está inserido.
A reinvenção da atuação dessas instituições, a partir dessa quebra do paradigma da
educação profissional a serviço do mercado de trabalho, coloca a formação do trabalhador, e não a
transmissão da técnica, como foco principal da educação pretendida. Outro desafio que se configura
nesse cenário de expansão, para as instituições que ofertam educação profissional (e no caso dos
IFs, também superior), é o desenvolvimento de uma gestão que seja democrática e participativa,
mas que também consiga dar conta do grande número e da diversidade de cursos que possui. A
respeito dessa gestão, temática que permeia todo esse trabalho, ela será discutida na seção a seguir.
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3

GESTÃO EM EDUCAÇÃO

Nesse ponto, a discussão principal será da gestão na educação pública, contudo, antes de
entramos nela é importante suscitar questões como: O que é gestão em políticas públicas? Qual a
relação da administração com a gestão escolar/educacional? Quais as etapas do processo de gestão?
Ao levantar tais questões têm-se a intenção de simplesmente retornar a elas na leitura e reflexão ao
longo dessa pesquisa.
Kuenzer (1984) levantou questionamentos acerca dos “limites e possibilidades” da teoria
da administração educacional. Avançando nessa discussão fez a análise histórica dessa teoria,
evidenciando o seu surgimento a partir do desenvolvimento do capitalismo e sua necessidade de
reprodução, em larga escala, para geração do excedente e do lucro. A autora (KUENZER, 1984)
demonstra, como características do gerenciamento das fábricas, como a racionalização e a divisão
do trabalho e, consequentemente, seu controle, eram praticadas com vistas a aumentar a eficiência
do processo de produção, ou seja, produzir mais em menos tempo e com menor custo. Para fazer
esse contraponto, afirma serem as contribuições de Ford, Taylor e Fayol parte fundante da teoria
geral da administração.
No entanto, considerou-se de maior relevância para essa pesquisa, no que diz respeito à
contribuição de Kuenzer (1984), entender as questões presentes na década de 1980 e que estão
presentes, ainda hoje, no cenário das discussões sobre gestão educacional. Dentre tais questões,
pode-se destacar o risco ou perigo de se adotar, na administração da escola, os mesmos
fundamentos e técnicas que eram e, ainda, são adotados nas fábricas e indústrias.
Apesar das discussões atuais, da área de educação, apresentarem avanços significativos
nesse ponto, é importante destacar um aspecto abordado por Kuenzer (1984), central para entender
a gestão escolar que é a dissociação que a teoria geral da administração faz entre as questões
políticas (consideradas pela teoria geral, na década de 1980, como elementos subjetivos e que não
devem interferir na execução das ações planejadas) e os problemas reais (considerados elementos
objetivos). Como é sabido, no ambiente escolar, não se deve menosprezar ou deixar de lado as
dimensões políticas e os demais aspectos subjetivos, pois tais elementos podem ser cruciais para a
sua gestão.
Assim, essa pesquisa, que tem como objeto a gestão de PPCs, no IFBA, se pautou nessa
noção crítica, aqui resumida, de que a administração escolar tem sua origem na Teoria Geral da
Administração, a qual impõe a ela determinadas limitações.
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Porém, ao aceitar-se a possibilidade da transformação, em vista das contradições
do processo educativo, emerge a politização da ação administrativa resultante de
sua inserção na totalidade e a democratização do saber; renuncia-se, desta forma,
à autonomia e à especificidade da administração educacional. Isto, na prática,
significa renunciar à formação do “especialista” em administração escolar, para
aceitar a formação do educador político, pronto para assumir sua função crítica.
Renuncia-se à divisão entre teóricos e executores no âmbito da teoria; a rejeição
da dicotomia faz de todos “procuradores do conhecimento”, com a consciência de
que não há verdade geral, mas verdades históricas, socialmente construídas,
parciais e provisórias (KUENZER, 1984, p.46).

Percebe-se, nessa passagem do texto, que há, por parte da autora, a preocupação em
entender a administração educacional, tanto no seu aspecto administrativo, quanto no pedagógico.
Dessa forma, o gestor ou o “educador político” deve levar em conta, na tomada de decisão, todos os
aspectos presentes no ambiente escolar, sejam eles políticos, econômicos, sociais, pedagógicos
sejam legais, pois, à medida que o gestor desconsidera as relações sociais e a cultura que estão
estabelecidas nesse ambiente, há o risco de se configurarem situações de conflito entre os grupos
existentes.
Tratar do conceito de gestão, mais especificamente da gestão educacional, é relevante nesta
análise, uma vez que pautará e permear todas as discussões que se seguirão. Nesse sentido, observase que será utilizada, nessa pesquisa, a perspectiva de gestão que abarca, para além dos
procedimentos administrativos e rotinas burocráticas, uma visão mais completa e globalizante das
questões, problemáticas e singularidades presentes no contexto educacional e, principalmente, no
âmbito escolar, considerando as diversas mudanças que essa instituição vem vivenciando e
promovendo nos últimos anos.
A partir do entendimento de que a escola é uma instituição em que a diversidade é a ela
inerente e que, também por esse motivo, ocorre a constituição de grupos (formais e informais) por
afinidades políticas, econômicas, sociais ou culturais, deve-se ter presente que a escola é, também,
um ambiente de disputa por espaço e poder. Perceber e entender como essa disputa influencia
diretamente a gestão educacional é parte fundamental desse processo.
Souza (2012) demonstra a face política da gestão que se pauta, para além das técnicas
administrativas e burocráticas, como processo político e onde também se exerce o poder e a
dominação das ações. O conceito de poder e dominação, utilizados por Souza, advêm de Weber,
segundo os quais o poder está diretamente relacionado à imposição da vontade a outra pessoa,
enquanto que a dominação se constitui na obediência. Souza (2012) considera que, nas relações de
poder encontradas na escola, não existe um tipo puro de dominação, segundo a classificação de

51

Weber (dominação racional-legal, dominação tradicional e dominação carismática), mas sim todos
eles, coexistindo ao mesmo tempo.
Assim, para a condução cotidiana da escola, fundem-se a gestão e o poder. Em
outras palavras, pode-se afirmar que, na escola, o domínio legítimo sobre as
relações de poder é, de fato, o domínio sobre os processos de gestão escolar. A
condução desta tarefa primeira dos dirigentes escolares não é por eles executada
quando não detêm o domínio sobre as relações de poder (SOUZA, 2012, p.161).

Assim, a gestão é entendida também como um instrumento político capaz de criar e/ou
manter espaços e relações de poder. Segundo o autor, o poder simbólico é outro aspecto a ser
considerado ao estudar a gestão escolar, tendo em vista que nem todo poder ou dominação são
exercidos explicitamente e a partir da ocupação de um cargo que lhe é conferido. O poder
simbólico, ou seja, o “[...] poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles
que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem” (BOURDIEU, 2004, p. 7-8),
pode ser exercido através da dominação do discurso ou da linguagem. Com base na construção de
Bourdieu (2004), o qual discute a reprodução social na escola, o autor conclui que a gestão escolar
está associada ao controle das ações políticas, ou seja, é um fenômeno político que “reverbera e
reproduz, nesse sentido, ao menos em parte, as formas pelas quais a política opera na sociedade”
(SOUZA, 2012, p. 169).
Como complemento a essa visão, Lück (2009) define três tipos de poder que, segundo ela,
permeiam as relações dentro do ambiente escolar, caracterizando a sua cultura. Tais poderes são: O
poder de referência (orientado para interesses individuais), o poder de competência (orientado para
o coletivo) e o contrapoder. Segundo a autora:
[...] o poder se forma em rede de associações interpessoais, movida por interesses
de várias ordens. Esses interesses podem ter uma tendência ou predominância
pessoal (individualismo) ou organizacional (coletiva e de caráter social), embora
dificilmente o sejam exclusivamente uma ou outra coisa (LÜCK, 2009, p. 117).

Uma análise da classificação de Lück possibilita entender que o poder pessoal pode ser
prejudicial à gestão e o contrapoder pode ser considerado como uma resposta a ações e decisões
impostas “de fora para dentro”. Principalmente nas escolas públicas, existem diversas
determinações, leis, decretos, resoluções, entre outros documentos, além de projetos, que devem ser
atendidos e desenvolvidos em seu âmbito. Um exemplo de contrapoder ocorre quando o professor
leciona dentro da sala de aula o conteúdo que ele considera coerente, sem adotar (por motivos
variados) aquele que estava previsto no projeto pedagógico da instituição ou do curso em que sua
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disciplina é ofertada. Na maioria das vezes, isso ocorre justamente porque este professor não
conhece e/ou não se sente comprometido com um projeto maior; seu maior interesse é realizar o seu
trabalho na sua disciplina, sem maiores preocupações. Assim, o gestor deve conhecer e entender tais
relações dentro da instituição. A descentralização do poder, por exemplo, é uma atitude que requer a
participação de um número maior de pessoas, envolvidas na tomada de decisão, pois isso pode gerar
o empoderamento daqueles que ficam à margem dessas ações.
Ademais, as ações do gestor devem se basear numa prática que garanta a participação
efetiva da comunidade (interna e externa) nas decisões, devendo ser autônomas e democráticas, sem
perder de vista a abrangência e limitação desta autonomia institucional em determinados aspectos.
Nestes termos, para Lück:
Os sistemas educacionais e os estabelecimentos de ensino, como unidades
sociais, são organismos vivos e dinâmicos, e como tal devem ser entendidos.
Assim, ao se caracterizarem por uma rede de relações entre os elementos que
nelas interferem, direta ou indiretamente, a sua direção demanda um novo
enfoque de organização. E é a essa necessidade que a gestão educacional tenta
responder. A gestão abrange, portanto, a dinâmica do seu trabalho, como prática
social, que passa a ser o enfoque orientador da ação diretiva executada na
organização de ensino (LÜCK, 1997, p. 4).

A partir da concepção apresentada pela autora e devido à complexidade e dinamicidade
observadas nos sistemas educacionais, as práticas de gestão devem ser construídas tendo por base a
perspectiva de que o processo educacional se dá a partir de correlações entre os sujeitos nele
envolvidos e das transformações delas advindas.
Desta maneira, entender o papel social da escola, com destaque aqui para as escolas
públicas, considerando e implementando a gestão educacional, nesta perspectiva apresentada,
(como um novo paradigma e para além da administração educacional) é um dos desafios colocados
para as equipes gestoras dessas instituições. Outro desafio da gestão seria romper com as estruturas
desses poderes, empoderando pessoas com ações orientadas para o coletivo, além de envolver toda
comunidade nas principais decisões que orientarão as suas ações, na direção da gestão democrática
e participativa.

3.1

GESTÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS
A discussão dos aspectos da gestão educacional, com ênfase no projeto pedagógico e na

ideia de projeto educacional, nos leva à dimensão mais técnica e administrativa do processo de
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gestão. Brito e Sabariz (2001) entendem o projeto como o planejamento de atividades
desenvolvidas, com vistas a atingir objetivos claros, com recursos bem definidos e prazo para início
e encerramento. Com vistas, especificamente, ao projeto na área educacional, ele abarca esta
definição acima e a complementa, argumentado que ele é criado para atender a um interesse ou
necessidade de uma instituição de educação ou educadores, com objetivos bem definidos, como os
de formação e construção de conhecimentos, por exemplo. É importante destacar que este tipo de
projeto não está limitado às instituições educacionais, podendo também ser desenvolvido por
estabelecimentos como empresas, ONGs, entre outros. Nesse sentido, Brito e Sabariz (2011)
conceituam projeto educacional como:
[...] um empreendimento de duração finita, com objetivos claramente definidos na
solução de problemas, oportunidades, necessidades, desafios ou interesses de um
sistema educacional, de um educador ou grupo de educadores, com a finalidade
de planejar, coordenar e executar ações voltadas para melhoria de processos
educativos e de formação humana, em seus diferentes níveis e contextos (BRITO;
SABARIZ, 2011, p.12)

As dimensões do projeto são o planejamento e a gestão. Com isso, a gestão de projetos é
caracterizada por etapas ou fases para o seu desenvolvimento. Segundo esses autores, tais etapas
são: inicialização, planejamento, execução, controle e encerramento. Apesar disso, essas etapas não
ocorrem de maneira linear, ou seja, durante o processo de desenvolvimento do projeto essas fases
podem ser simultâneas. No caso dos PPCs do IFBA, eles não seguem, necessariamente, as etapas
descritas acima, principalmente no que se refere ao seu acompanhamento (controle) e encerramento,
com relação a este último, os projetos no IFBA não possuem em seu corpo ou em sua resolução de
aprovação um prazo determinado para finalização apenas o seu início de vigência.
Geralmente o projeto deve fornecer uma visão geral do que trata. Para isso, seu escopo
deve possuir problema, justificativa, objetivos, resultados e impactos esperados. Sabe-se, contudo,
que, no caso do objeto de estudo dessa pesquisa, os PPCs, há exigências legais na Resolução
CNE/CEB nº 06/2012, com relação aos itens que eles devem possuir e que vão para além desse
formato mais geral de projeto, apresentando condições específicas. Nesse sentido, a legislação
determina que:
Art. 20. Os planos de curso, coerentes com os respectivos projetos político
pedagógicos, são submetidos à aprovação dos órgãos competentes dos
correspondentes Sistemas de Ensino, contendo obrigatoriamente, no mínimo:
I - identificação do curso;
II - justificativa e objetivos;
III - requisitos e formas de acesso;

54

IV - perfil profissional de conclusão;
V - organização curricular;
VI - critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores;
VII - critérios e procedimentos de avaliação;
VIII - biblioteca, instalações e equipamentos;
IX - perfil do pessoal docente e técnico;
X - certificados e diplomas a serem emitidos (BRASIL, 2012).

A própria Resolução CNE/CEB 06/2012 faz a explanação acerca do que é e o que deve ser
contemplado em cada item desses do Plano de Curso, neste trabalho denominado como PPC. O
projeto, segundo Brito e Sabariz (2011), deve ter planejamento e controle/monitoramento. Para
compreender melhor esse processo de gestão de projetos educacionais e para contrapor, em alguns
aspectos, a perspectiva apresentada por Brito e Sabariz (2011), continuaremos a discussão,
observando e estabelecendo a linha conceitual que se pretende seguir. Para isso, trazemos a
discussão para o contexto da educação e da gestão pública.
Antes de executar qualquer política pública, é importante que o gestor saiba fazer um
planejamento de suas ações, baseando-as em pesquisas que tracem um perfil diagnóstico da
necessidade da comunidade que será atendida pelo projeto. Para isso é determinante a posição do
gestor, como agente atuante, capaz de perceber e estar sensível à demanda social, como cidadão que
é, e de colocá-la em prática como agente público. Torna-se crucial que o gestor tenha uma formação
crítica e ética e atue de modo transparente, com publicidade, legalidade, moralidade e
impessoalidade (princípios da administração pública), tendo a exata noção de que o seu trabalho
deve atender às reivindicações sociais, incidindo sobre elas de maneira que alcance a efetividade na
implementação das políticas públicas.
O planejamento, neste contexto, serve como uma ferramenta para dirigir a ação do gestor,
mas o compromisso ético, o perfil desse gestor e o conhecimento do contexto, são elementos
indispensáveis para a gestão pública. Torna-se imperativo conhecer o contexto em que será
desenvolvido um projeto, assim como perceber e entender as necessidades do público que será seu
beneficiário, ou seja, é preciso construir um diagnóstico do contexto em que se almeja atuar. Com
isso, não se quer aqui afirmar que os agentes e grupos sociais não têm atuação direta na decisão
desses gestores, ficando à mercê apenas da sensibilização deste último para atender às suas
necessidades. Ao contrário disso, é latente que as reivindicações e lutas dos grupos sociais, ao longo
da história, mostraram-se mobilizadoras e capazes de intervir nas decisões dos gestores e, até
mesmo, dos formuladores de políticas públicas.
Para implementar uma política pública deve-se levar em conta vários elementos
fundamentais. Inicialmente, é preciso conhecer o contexto e o público ao qual a política estará
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direcionada, fazendo uma análise da situação e posteriormente elaborando um projeto que deve ser
encaminhado aos responsáveis pela sua aprovação. A implementação do projeto, além de ser
baseada nos prazos, recursos e outros elementos, deve também perseguir e contemplar os objetivos
nele traçados. Tudo isso, no âmbito da instituição pública, deve ter por base os ordenamentos
previstos em lei (normas e outras legislações).
Dentre as estratégias de gestão de projetos, cabe destacar a etapa de controle e
monitoramento do Projeto, a qual visa obter informações do que ocorre no processo e, caso seja
necessário, atuar para corrigir possíveis erros. Assim:
Montar uma sistemática para o controle do projeto é o mesmo que criar um
sistema inteligente que funcione como sensor nos pontos vitais do projeto, de
modo a permitir seu monitoramento, corrigir o que for relevante e permitir que os
objetivos sejam atingidos (BRITO; SABARIZ, 2011, p.47).

Os métodos de controle são o monitoramento e a avaliação, dentre os quais destacaremos o
monitoramento, conceituado como:
[...] o acompanhamento contínuo e sistemático das atividades previstas,
verificando se a execução do projeto está ocorrendo conforme o planejado; o
monitoramento acompanha o trabalho que está sendo realizado (entradas +
processos + saídas), com foco na eficiência do projeto. Ou seja, o monitoramento
refere-se ao acompanhamento do trabalho realizado, o que inclui os recursos
necessários para este trabalho (entradas) e seus respectivos produtos (saídas) [...]
(BRITO; SABARIZ, 2011, p.47).

Com vista a esta conceituação, pode-se dizer que o monitoramento tem por base obter
dados e informações precisas do que está sendo desenvolvido no período de execução do projeto, o
que o torna indispensável para a gestão. Isso, contudo não configura um engessamento das ações
para a implementação do projeto, mas dá a possibilidade de manter coerência e adequar o projeto
previsto aos dados encontrados na realidade objetiva, a partir da sua implementação. O
monitoramento pode permitir o aumento da eficiência de um projeto, pela diminuição de perdas no
uso dos recursos. Nesse sentido, o plano de ação é um instrumento importante para o
desenvolvimento do projeto, pois ele apresenta as atividades que devem ser executadas e os
recursos (humanos, físicos e financeiros) que serão despendidos, traçando o percurso, do início ao
encerramento do projeto, de maneira que permita um acompanhamento e correção de rumos,
durante o processo, quando necessário. Esses instrumentos de planejamento e gestão são estratégias
utilizadas na gestão de projetos com vistas a se alcançar os resultados pretendidos. Ressalta-se que,
conforme o projeto vai sendo posto em prática, alterações vão se tornando necessárias. Por isso ele
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não pode ser estático, ao contrário, durante o processo, todo projeto pode passar por mudanças que
o tornem mais viável e atenda ao interesse ou necessidade para o qual foi desenvolvido. Entretanto,
é preciso ressaltar que toda e qualquer mudança em um projeto, durante a sua implementação, deve
ser registrada e legitimada nos fóruns próprios, a fim de evitar problemas futuros. No caso dos
PPCs, mudanças não registradas no percurso podem implicar em registros escolares inapropriados e
divergências significativas entre o currículo aprovado e o currículo verdadeiramente percorrido pelo
aluno durante o curso. Problemas dessa natureza podem gerar, por exemplo, a emissão inadequada
de certificados e diplomas, causando prejuízos à vida escolar dos alunos.
Assim, alguns objetivos e metas traçados no PPC e que atualmente são parte da
fundamentação da educação profissional, tais como a formação para o mundo do trabalho e do
sujeito omnilateral, constantes também no PPI do IFBA acabam não sendo perseguidos. É no PPC
que estão previstos pontos basilares que orientam a prática pedagógica e permitirão a construção do
perfil do egresso e do sujeito histórico-crítico (missão institucional) pretendido.
A etapa de monitoramento tem, portanto, a função de acompanhar o processo de
implementação, garantindo a efetividade das ações previstas. Para compreender a função dessa
etapa é necessário observar as suas especificidades. Sendo assim, segundo Rua (1999)
monitoramento é:
[...] uma ferramenta utilizada para intervir no curso de um programa, corrigindo
sua concepção. É o exame contínuo dos processos, produtos, resultados e os
impactos das ações realizadas. O monitoramento permite identificar
tempestivamente as vantagens e os pontos frágeis na execução de um programa e
efetuar os ajustes necessários à maximização dos seus resultados e impactos
(RUA, 1999; p.7).

Para implementar um processo de monitoramento, a condição inicial é entender que em
cada etapa de implementação de uma política existe um objetivo a ser alcançado e, portanto, todas
as ações devem estar direcionadas a ele. Ressalta-se ainda que a política educacional tenha uma
finalidade social primordial que demanda a participação de setores governamentais e representações
da comunidade em geral. Alguns instrumentos necessários para realização do acompanhamento das
ações são: indicadores de processo (essenciais para a condução do monitoramento), frequência do
acompanhamento, elaboração de relatórios diversos e complementares, além de outros mecanismos
(participação de conselhos locais). Existem várias maneiras de se fazer o acompanhamento de
projetos, a escolha do instrumento que será usado para isso depende, no entanto, da sua natureza.
O monitoramento deve ser periódico (com frequência) dando possibilidade de identificar e
corrigir as dificuldades. No caso do acompanhamento dos PPCs, o mesmo poderá ser realizado no

57

decorrer de sua implementação em cada ano ou semestre (a depender se o curso for integrado ou
subsequente), sendo que a revisão dos projetos dará início às recomendações de aperfeiçoamento,
provenientes dessa atividade, que poderão constituir uma nova proposta do PPC. O objetivo do
acompanhamento do projeto é contribuir para corrigir falhas no seu planejamento e na sua
execução, se houver, indicar alterações necessárias em função de mudanças de normas e legislações
que norteiam o projeto, além de atualizá-lo, por estar defasado em relação ao tempo em que está
vigente, por demandas da comunidade e/ou dos gestores. Assim, por meio do acompanhamento é
possível identificar, de forma mais rápida, a necessidade de mudanças para aprimoramento do
projeto inicial.
A perspectiva teórica de plano e projeto, usada nesse estudo, toma por base a noção de que
esses documentos não devem ser fechados e engessados. Ao contrário, devem ser dinâmicos e
abertos a mudanças. A concepção de planejamento como um documento que faz previsão para o
futuro, muito comum entre os teóricos mais conservadores, assim como de que ele deve seguir uma
ordem de execução de etapas, sem pular nenhuma delas, o que garantiria o seu sucesso, são
pensamentos presentes na literatura clássica brasileira. Nesse ponto, Oliveira (2006) demonstra que
os conceitos, estruturantes da pesquisa, de planejamento e implementação passaram por diversas
transformações. Assim, o conceito de planejamento passou de uma mera elaboração de plano e
controle do futuro para “[...] um processo de decisão político que depende de informações precisas,
transparência, ética, temperança, aceitação de visões diferentes e vontade de negociar e buscar
soluções conjuntamente que sejam aceitáveis para toda a sociedade e principalmente para as partes
envolvidas.”. (OLIVEIRA, 2006, p. 284)
Quanto à implementação, o Oliveira (2006) afirma que não há como se chegar a um
consenso sobre a sua definição, pois ainda existem muitas discussões a respeito, principalmente, no
que se refere ao fluxo e direção desse processo e seu controle, ou seja, se ele deve ocorrer de cima
para baixo (top down) ou de baixo para cima (bottom up). No entanto, conclui que: “Ao final, houve
certa convergência em aceitar a importância de ambos os fluxos (top down e bottom up) para se
entender políticas públicas e seu processo de planejamento” (OLIVEIRA, 2006, p. 279).
O acompanhamento de uma política, plano ou projeto poderá ser feito por pessoas que
estão diretamente ligadas à sua elaboração e execução. O importante aqui é não perder de vista que
a maior participação no processo de planejamento, como instrumento de decisão que é, possibilita
contribuições fundamentais na implementação e nos resultados de qualquer política ou projeto.
Entender o que significa o acompanhamento de políticas, projetos e planos, principalmente no
âmbito do serviço público, é primordial para que estes sejam acompanhados sobre as formas e os
limites da ação em sua implementação pela instituição responsável ou pela comunidade beneficiada.
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Isso favorece uma utilização mais consciente dos recursos públicos (não apenas financeiro, mas
também humano), além de identificar se os caminhos traçados no projeto estão sendo perseguidos e
registrar e legitimar mudanças que sejam eventualmente necessárias.
A construção de projetos e, posteriormente, seu monitoramento devem partir da reflexão
crítica da prática da gestão pública democrática e participativa, com vista a fortalecer essas
dimensões no processo.
Apesar de o monitoramento ser utilizado na gestão de projetos como a fase de controle da
implementação, nesse trabalho optou-se por utilizar o acompanhamento como a etapa a ser
desenvolvida no decorrer da implementação dos PPCs. A escolha por essa concepção baseou-se no
objetivo pretendido com a sua execução, uma vez que a PROEN apenas orienta os Campi (que têm
autonomia institucional) sobre as condições necessárias para elaboração e implementação dos PPCs,
com vistas às questões de ensino-aprendizagem e às legislações vigentes. Assim, a construção,
elaboração e implementação dos projetos são de domínio dos campi, sendo a PROEN uma instância
de consulta e orientação, o que não exime a sua responsabilidade em fornecer as informações
necessárias para o sucesso desses projetos. Foi a partir das demandas cotidianas dos campi,
principalmente com relação à gestão dos PPCs, que se chegou à conclusão da necessidade de
entender como se dá esse processo dentro do IFBA e quais as dificuldades dos gestores.
A perspectiva é de que o acompanhamento nos forneça subsídios para prevenir alguns
problemas e desvios no projeto e na sua prática, além de indicar a necessidade de revisão e
atualização com base no estabelecido nas legislações e normas (internas e externas).

3.2

A GESTÃO DOS PPCs NO IFBA
Como assinalado anteriormente, a elaboração dos PPCs pelas instituições de ensino, deve

ter por base o PPI. Além desse documento e de outras normas acadêmicas internas do Instituto
(como a Organização Didática dos cursos técnicos de nível médio), é preciso atentar para diferentes
legislações e normas externas que regulamentam a educação profissional. No processo de
construção e gestão dos PPCs, deve-se considerar, não apenas a legislação específica da educação
profissional, mas também aquelas que regem o ensino médio e as profissões regulamentadas.
Atualmente, a PROEN desenvolve o processo para aprovação e alteração dos Projetos Pedagógicos
de Cursos. Para a aprovação de um novo projeto o percurso é o seguinte:
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Envio do PPC à
PROEN
para avaliação
Avalia o PCC para identificar se as exigências
legais foram atendidas e, em casos específicos,
envia o projeto para um docente da área para a
Avalia o PCC para identificar se as exigências legais
foram atendidas e, em casos específicos, envia o
projeto para um docente da área para a análise dos
conteúdos dos componentes curriculares.
Após essa análise o PPC pode seguir dois caminhos:

Recebimento da proposta de
Projeto pela PROEN

Havendo necessidade de ajustes, o PPC
é encaminhado novamente ao Campus,
identificando os pontos que não foram
atendidos e os procedimentos necessários
para regularização

Não havendo ajustes a
serem realizados, o PPC
é encaminhado ao CONSUP
para avaliação e aprovação.

O Campus recebe o projeto com as
indicações feitas pela PROEN
e/ou pelo docente da área, realiza as
alterações sugeridas e encaminha
novamente à PROEN para avaliação.

A PROEN fará nova análise
e emitirá parecer que será
encaminhado ao CONSUP
para avaliação.

Caso aprovado, o PPC
pode seguir os seguintes
caminhos:

O PPC, sendo aprovado com ajustes,
é encaminhado à PROEN que reenviará
ao campus para que os ajustes propostos
pelo relator sejam realizados, dentro do
prazo estabelecido.

O Campus realiza os ajustes no PPC e
o encaminha, novamente, à PROEN que
envia ao CONSUP. Ressalta-se que devem
ser feitas apenas as modificações
indicadas não cabendo, nesse momento,
qualquer outra mudança no plano aprovado.

O PPC é avaliado pelo
CONSUP em reunião.

Caso reprovado, o PPC é
enviado à PROEN que
encaminhará ao Campus
para ser elaborado um
novo PPC.

O PPC, sendo aprovado sem necessidade
de ajustes, é encaminhado à PROEN
que envia ao Campus para dar
conhecimento e tomar as
providências necessárias.

A Secretaria do Conselho envia o
PPC ajustado para o conselheiro
relator que procede à análise e
aprovação, caso esteja em
conformidade com o Relatório.

Em posse do parecer favorável, a
Secretaria do CONSUP envia o PPC
à PROEN para conhecimento e
encaminhamento ao Campus para
providências e implementação.

FIGURA 1– FLUXO DE PROCEDIMENTOS PARA APROVAÇÃO DOS PPCS TÉCNICOS NO IFBA6

6

Após as eleições de 24/08/2016 o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) tornou-se o responsável por

receber e avaliar as propostas de criação, alteração, suspensão ou extinção de cursos no IFBA.
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No caso de solicitação de alteração de algum Projeto Pedagógico de Curso o processo é:

Solicitação de alteração
no PPC do curso

A alteração deve ser devidamente
justificada em formulário próprio
para este fim e enviada para a PROEN
juntamente com o PPC revisado com
as alterações desejadas.

A PROEN analisa o
pedido de alteração
feito pelo campus

Quando o pedido for
considerado válido,
a PROEN encaminhará a
apreciação dessa alteração
para o CONSUP.

Se o Relator julgar que o
pedido do campus é
procedente, a alteração
será permitida e emitirá
uma nova Resolução.

Caso existam inconsistências ou
questões impeditivas de ordem
legal, o campus deverá Adequá-lo
de acordo com o parecer
emitido pela PROEN

Após a adequação, o Campus
encaminha novamente
para avaliação da PROEN.

FIGURA 2 – FLUXO DE PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO NOS PPCS TÉCNICOS DO IFBA

Além desses processos, outro que é realizado pela PROEN é o de reformulação curricular
dos cursos integrados, quando são realizadas oficinas em cada campus com a participação de
docentes, pedagogos e gestores. Entretanto, por esse breve resumo das atividades e dos processos de
aprovação e alteração dos PPC, além das reformulações curriculares, que hoje são realizadas pelo
campus, com o acompanhamento e interlocução da PROEN, todas as ações se concentram,
principalmente, nas atividades de planejamento e construção dos projetos. A PROEN não
implementa as demais etapas previstas para a gestão de projetos, que seriam: a implementação,
monitoramento (optou-se pelo acompanhamento) e avaliação. Essas etapas são de responsabilidade
de cada campus do Instituto e dos correspondentes colegiados de curso. A proposta desse trabalho é
que a PROEN possa auxiliar os campi, através da realização do Acompanhamento desses projetos,
também, durante a sua implementação.
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3.3

O PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO (PPC): DOCUMENTO ORIENTADOR PARA O
FUNCIONAMENTO DOS CURSOS
Por Projeto Pedagógico de Curso (PPC), compreende-se a forma de organização do

trabalho pedagógico, com base na concepção de formação pretendida para os sujeitos que farão o
curso, imprimindo, assim, uma identidade para este profissional. Dessa maneira, mais do que um
plano de curso, conforme previsto na legislação nacional (BRASIL, 2012), o PPC deve trazer a
concepção da formação omnilateral, dando a esse profissional a possibilidade de compreender não
apenas as técnicas necessárias para a produção, mas também a possibilidade de desenvolver outros
conhecimentos e habilidades, além de continuar os estudos em cursos superiores, inserindo-se no
mundo do trabalho como um sujeito crítico e transformador. As legislações atuais consideram o
plano de curso ou PPC como o documento estruturante do trabalho pedagógico dos cursos técnicos.
Para perceber a importância da gestão do Projeto Pedagógico de Curso é necessário
compreender os objetivos para o qual ele é construído, se ele é apenas mais um documento
burocrático elaborado para cumprir uma determinação legal e depois ser arquivado ou é um
instrumento legal que pode ser, efetivamente, a oportunidade de desenvolver um trabalho de ensino
e aprendizagem consistente em conjunto com a comunidade. Dentro desse projeto estão inseridos
não apenas elementos de cunho administrativo, mas também e principalmente conteúdos que serão
ministrados, atividades e práticas que serão desenvolvidas, o perfil profissional do sujeito que se
quer formar e os objetivos dessa formação. Percebe-se que dentro desse documento existem
intenções e formas de atingi-las. Para além de ser apenas um documento que atende às exigências
burocráticas e administrativas, deve-se reconhecer no PPC a possibilidade de se construir um
documento capaz de fundamentar o trabalho político e pedagógico e esteja alinhado com a
diversidade econômica, social e cultural existentes e que caracterizam os diversos campi da
instituição.
O Projeto Pedagógico de Curso deve passar por um planejamento. Diferentemente, do que
muitos entendem por planejamento (confecção de planos que possam dar conta e prever todos os
eventos e problemas futuros), aqui se utilizou a noção de planejamento como um processo que
depende na maioria das vezes, de vontade e decisão política, e no qual se incluem aspectos
econômicos e sociais, envolvendo nesse processo os principais interessados e não apenas os
gestores das organizações públicas.
Quanto à implementação do PPC, a noção de que após o seu planejamento é só colocá-lo
em prática, sem precisar outros fatores, ainda não foi superada. Se assim fosse, o planejamento
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quando bem planejado “automaticamente” geraria um bom resultado e vice-versa. Contudo, essa
lógica nem sempre acontece, existem fatores externos ao planejamento que interferem diretamente
na sua execução. Isso também não determina que o planejamento que não previu tais fatores foi mal
feito. Assim, há a necessidade de entender que o processo de construção do PPC deve passar pelas
etapas de planejamento (elaboração), implementação e acompanhamento. Nesse caso, o
acompanhamento deve ocorrer principalmente por que o Projeto Pedagógico de Curso pode e deve
sofrer alterações durante o período em que está em vigência, tendo em vista que a diversidade é
inerente à instituição escolar que deve ser ativa e dinâmica. Tais alterações podem acontecer para
atender a determinações legais ou mudanças pedagógicas e organizacionais necessárias, conforme
entendimento dos coordenadores, gestores e/ou da comunidade atendida pelo serviço.
Sendo assim, o que se propõe aqui é a ideia de que realizar o acompanhamento do projeto
de curso não é, necessariamente, avaliar o desempenho do discente ou do docente, mas sim
observar, por exemplo, se todas as ações no curso estão sendo realizadas com base no que foi
planejado (ações propostas no PPC), se os dados fornecidos para a criação do curso (demanda
social) permanecem, caso não, investigar o porquê. O resultado disso são revisões no projeto que
visam dar condições para a execução de atividades como as práticas profissionais, alterações de
componentes curriculares, do perfil de formação e abertura de novas turmas ou extinção de cursos.
No caso do IFBA, o que acontece, algumas vezes, é a implementação do projeto com
mudanças que não seguiram os trâmites legais instituídos, ou seja, sem a revisão do PPC coma
inclusão dessas alterações realizadas. Pode-se perceber que tais ações acabam gerando problemas
graves, mas por que isso acontece? Percebe-se que o planejamento do PPC, geralmente, é realizado
por um número reduzido de pessoas (ou apenas pelo gestor) e acaba deixando de fora aquelas que
também estão envolvidas no processo de aprendizagem e têm interesse em participar. Assim, a
gestão democrática e participativa deve valorizar e estimular a participação efetiva da comunidade
no processo de tomada de decisão.
É verdade que o Projeto Pedagógico de Curso, ao que parece, é construído, na maioria das
vezes com vistas a atender uma determinação e obrigatoriedade legal mais até do que como um
instrumento de construção coletiva e norteador das práticas que serão desenvolvidas em
determinado curso. Exemplo disso foi o levantamento efetuado no IFBA em 2014, onde foram
feitas a regularização de mais de 100 matrizes curriculares (item presente no PPC) apenas dos
cursos técnicos (integrados e subsequentes). Esse dado alerta para a discussão de que os PPC não
têm cumprido com o seu objetivo de orientar a prática pedagógica dos cursos técnicos. Além disso,
leva ao questionamento de como conceber, dentro do Instituto, ações que tenham como finalidade a
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construção coletiva e implementação desses projetos de curso, tanto do ponto de vista normativo
quanto participativo.
Com base nas atividades realizadas na Pró-Reitoria de Ensino-PROEN do IFBA, mais
especificamente, com a avaliação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos Técnicos de Nível Médio,
foi possível perceber a necessidade de desenvolver ações e definição de mecanismos básicos que
possibilitassem o acompanhamento desses PPC. Dessa forma, seria preciso que houvesse
minimamente um instrumento base que subsidiasse o acompanhamento, tanto pela PROEN, quanto
pelos diretores e coordenadores, dos projetos, pois no decorrer de sua implementação poderão surgir
novas necessidades de execução, além de mudanças na conjuntura econômica, política e social (a
nível macro e/ou micro) que podem acarretar desvios e dificuldades na sua efetivação, entre outros
imprevistos. Além disso, o acompanhamento desses projetos podem fornecer dados estratégicos
para entender, por exemplo, o desempenho do curso e dados de aumento ou diminuição de demanda
etc.
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4

METODOLOGIA

Dentro do aspecto metodológico dessa pesquisa destaca-se que, apesar da motivação inicial
para o desenvolvimento desta pesquisa estar baseada na experiência e no conhecimento de uma
determinada realidade, não quer dizer que toda ela cairá meramente no empirismo. Segundo Gohn
(2005):
Usualmente, o ponto de partida, no início da investigação dos fenômenos da
sociedade, é dado pelo senso comum, pela prática aparente e suas representações.
No entanto, a produção do conhecimento científico só ocorrerá pela ruptura desse
senso comum, que deverá ser trabalhado de forma crítica, por meio da reflexão,
mediada pelo uso de categorias. (GOHN, 2005, p. 257)

Gohn (2005) afirma que o “[...] método científico é o meio pelo qual se pode decifrar os
fatos que não são transparentes, pois seu sentido objetivo deve ser revelado pela ciência” (GOHN,
2005, p. 255).
Para reforçar essa ideia do que é produção do conhecimento científico, Gondim (2002,
p.150) traz a discussão de que o conhecimento científico “[...] é comumente referido como aquele
que é produzido a partir de métodos apoiados em pressupostos ontológicos, epistemológicos e,
especialmente nas ciências sociais, nos de natureza ética e antropológica”. Contudo, demonstra que
existem vertentes que distinguem alguns critérios de qualidade de pesquisa, destacando aqueles que
têm maior ou menor validade a depender da abordagem utilizada. Para os positivistas e póspositivistas, por exemplo, são a objetividade e a generalização que assegurarão para a pesquisa o
“status de ciência”. Ao contrário dessa posição, a pesquisa qualitativa tem como critérios a “[...]
compreensão de uma realidade particular, a auto-reflexão e a ação emancipatória” (GONDIM,
2003, p.150).
Segundo Gerhardt e Souza (2009), é importante entender o que é a metodologia de
pesquisa e saber diferenciá-la de métodos. Desta forma:
É importante salientar a diferença entre metodologia e métodos. A metodologia se
interessa pela validade do caminho escolhido para se chegar ao fim proposto pela
pesquisa; portanto, não deve ser confundida com o conteúdo (teoria) nem com os
procedimentos (métodos e técnicas). Dessa forma, a metodologia vai além da
descrição dos procedimentos (métodos e técnicas a serem utilizados na pesquisa),
indicando a escolha teórica realizada pelo pesquisador para abordar o objeto de
estudo (GERHARDT; SOUZA, 2009, p.13).
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Nesse sentido deve-se classificar essa pesquisa dentre os tipos existentes, configurando,
assim, o caminho que o estudo pretende tomar. Quanto à forma de abordagem, esta pesquisa é
essencialmente qualitativa, uma vez que as técnicas e instrumentos utilizados não visam mensurar
resultados (apesar de também trazer dados estatísticos quantitativos que servem para pautar apenas
a base teórica da pesquisa), mas o levantamento das informações está baseado em entender e
explicar por meio de métodos qualitativos o porquê de determinado fenômeno, sem
necessariamente quantificá-lo. A pesquisa foi construída a partir de um plano amostral, mediante o
uso do método não probabilístico por conveniência (OLIVEIRA, 2011). Esse tipo de amostra é
determinado por ordem do pesquisador, ou seja, não há uma aleatoriedade para a escolha de um
elemento para a população, pois, dentro do IFBA, há um número grande de cursos técnicos de nível
médio, distribuídos de maneira diferenciada entre os Campi. A tentativa foi obter o maior número
de respostas possível, por isso a amostra abarcou os Diretores de Ensino que concordaram em
participar dessa investigação.
Quanto ao objetivo, o estudo tem a natureza aplicada, pois visa uma utilização prática dos
seus resultados. A busca pelos dados ocorreu tanto diretamente na fonte, possibilitando conhecer a
realidade prática, quanto indiretamente, por meio de informações e dados encontrados em
documentos, leis, artigos e bibliografias da área (pesquisa bibliográfica e documental).
Outra técnica de coleta de dados utilizada, além daquelas de pesquisa documental (dados
retirados de arquivos públicos e privados, dados de registro e de recenseamentos como os
demográficos e educacionais, entre outros documentos) e bibliográfica, citadas anteriormente
(dados obtidos a partir de obras escritas/livros), foi a aplicação de questionário.
No que se refere ao questionário direcionado aos Diretores de Ensino, este foi composto
(apêndice x) por questões com a finalidade de levantar dados de maneira direta e simplificada de
modo que o informante entenda claramente o que lhe está sendo perguntado, além disso, eles foram
encaminhados via e-mail para os diretores que aceitaram participar da pesquisa. O envio de
questionários via e-mail em pesquisas acadêmicas é cada vez mais comum. Isso ocorre,
principalmente, devido ao número cada vez maior de pessoas com acesso à internet, além do
aumento de seu uso. É cada vez maior o número de brasileiros que possuem computador ou outros
meios eletrônicos e têm acesso à internet. Contudo, se observarmos o público-alvo da pesquisa
(Diretores de ensino), concluiremos que todos eles têm acesso à internet, inclusive no ambiente de
trabalho.
De toda forma, conforme apontado por Vieira; Castro; Schuch (2010) é relevante destacar
que há vantagens em realizar a pesquisa por vias eletrônicas, dentre elas estão: a rapidez no
recebimento das respostas; a possibilidade de atingir um grupo geograficamente disperso; o baixo
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custo; e a possibilidade de fazer com que determinadas questões sejam obrigatórias, obtendo assim
respostas mais completas (nos questionários impressos isso não é possível, assim você pode ter um
retorno maior do número de respondentes, mas muitos podem não responder todas as questões).
Entretanto, de acordo com os autores (VIEIRA; CASTRO; SCHUCH, 2010), também, há
desvantagens na utilização desse método, que devem ser minimizadas ao máximo, em meio às quais
estão: o baixo índice de retorno de respostas que pode ser decorrente da desconfiança no que se
refere à segurança (percepção de SPAM); a impessoalidade; e a dependência de acesso aos recursos
tecnológicos. Durante o percurso metodológico da pesquisa, esta questão será retomada e mais
detalhada. Eles ainda citam Marconi e Lakatos (2005) afirmando que, segundo elas, os
questionários (de maneira geral) que são enviados para os entrevistados alcançam em média 25% de
devolução (VIEIRA; CASTRO; SCHUCH, 2010, p.7).
Ainda segundo Vieira; Castro; Schuch (2010):
[...] é significativo que os pesquisadores conheçam maneiras de minimizar as
desvantagens das pesquisas on-line, a fim de aproveitar melhor a potencialidade
dessa ferramenta, podendo assim proporcionar maiores vantagens tanto para o
pesquisador quanto para o entrevistado. Uma das maneiras é conhecer melhor
como os entrevistados percebem o uso dos questionários on-line e também o
perfil dos mesmos, tornando possível planejar o instrumento de coleta de dados
da maneira mais adequada às necessidades de quem irá respondê-lo. (VIEIRA;
CASTRO; SCHUCH; 2010, p.11)

Em suma, para desenvolver a presente proposta, foi realizado um levantamento teórico
acerca do assunto que se pautou na análise de documentações, estatísticas e estudos realizados sobre
o tema e aplicação de questionário direcionado aos gestores que trabalham ou trabalharam na área
pedagógica, especificamente com a elaboração e implementação dos PPCs no IFBA, no ano de
2016. A escolha dessas técnicas visou analisar, com mais detalhes, como se dá o processo de gestão
e acompanhamento dos PPCs, pois a participação dos gestores dos campi no processo de
implementação é fundamental, tendo em vista que eles podem fornecer os dados com relação à
prática desses projetos.

4.1

PERCURSO METODOLÓGICO
O ponto de partida para pesquisar o acompanhamento da gestão PPCs no IFBA se baseou

na reflexão das experiências e situações vivenciadas, nesse contexto, e nas atividades realizadas na
PROEN, especificamente, no processo de análise e emissão de pareceres sobre esses PPCs. Assim,
tornou-se imperativo o desenvolvimento de ações que viabilizassem tal prática. Deste modo, foi
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determinante para o planejamento desse trabalho a inexistência de instrumentos que auxiliassem na
gestão e acompanhamento desses projetos de curso, depois de aprovados e durante o processo de
sua implementação, nos campi e Unidades de Ensino.
Na tentativa de acompanhar o trabalho dos gestores, inclusive fornecendo informações
relevantes para subsidiá-los, se percebeu a necessidade de definição de mecanismos determinantes
nesse processo, contribuindo com a PROEN, no estabelecimento de métodos de gestão dos projetos
dos cursos e o desenvolvimento de um instrumento capaz de contribuir com essas atividades, com o
estabelecimento de diretrizes, construídas a partir de uma pesquisa que demonstrasse as
necessidades e dificuldades desses gestores, sem perder de vista a relação entre a prática e a teoria.
Dessa forma, a intenção é criar condições teórico-práticas para entender e atender à realidade que
está posta, a partir da geração de um documento que poderá ser usado como ponto de partida e
referência para o acompanhamento dos PPCs.
Para identificar essas especificidades e as condições enfrentadas pelos Campi optou-se por
utilizar um método que divide a investigação em duas etapas. A primeira etapa compreendeu à
análise de dados de uma pesquisa realizada pela PROEN do IFBA, no período de março a abril de
2016. Tal pesquisa foi realizada a partir do envio dos questionários, por e-mail, para os
coordenadores dos cursos técnicos de nível médio, via diretorias de ensino de todos os campi. O
objetivo foi obter informações e dados desses gestores de cursos para a construção de um Seminário
de Formação de coordenadores, previsto para ocorrer no primeiro semestre de 2017. Os dados
obtidos com esses questionários serão utilizados como secundários, uma vez que tais informações
são fornecidas pela PROEN.
A segunda etapa foi ocorreu quando da aplicação de um questionário, elaborado por esta
pesquisadora, aos diretores de ensino. Primeiramente, foi entregue o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (TCLE), em reunião realizada na Reitoria nos dias 26 e 27 de maio de 2016, para
aqueles diretores que tivessem interesse em participar da pesquisa, dos quais treze assinaram o
termo. Torna-se relevante salientar que esse questionário foi pré-testado, sendo aplicado a dois
diretores, antes de ser aplicado aos demais. Esse pré-teste teve como intenção analisar a
compreensão do respondente com relação às questões, além de observar se tais questões dariam o
retorno esperado à investigação proposta. Depois de ponderadas as respostas pré-testadas, algumas
alterações foram feitas, mas sem mudanças significativas em seu conteúdo. As alterações realizadas
tiveram a intenção apenas de tornar mais claro o que estava sendo perguntando e, em contrapartida,
facilitar o entendimento do respondente. Considerando que o envio dos questionários foi realizado
via e-mail e a discussão das vantagens e desvantagens da utilização do meio eletrônico para a
realização de pesquisa, algumas medidas foram tomadas. Assim, entre as inconveniências listadas
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desse tipo de aplicação de questionário, deduz-se que o baixo retorno de respostas pode ser o mais
prejudicial para a obtenção das informações necessárias a qualquer pesquisa. Pensando nisso alguns
mecanismos, para diminuir esses efeitos foram criados, tais como:
1. O TCLE foi entregue em reunião realizada na Reitoria, quando 13 diretores o
assinaram;
2. O envio do questionário foi feito do e-mail institucional da pesquisadora para o e-mail
institucional das Diretorias de Ensino – De e/ou Diretorias Acadêmicas – DA (setores
em que esse público atua).
Essas ações visaram diminuir os efeitos negativos que podem ser gerados com relação à
questão da impessoalidade e da desconfiança (considerar que a mensagem seja um SPAM) dos
respondentes, aumentando a probabilidade de os mesmos participarem da pesquisa. Contudo,
mesmo entendendo que o uso dessa ferramenta poderia ter um resultado menos eficaz (no que se
refere ao número de respostas), do que a aplicação dos questionários pessoalmente, optou-se por sua
utilização, pelos seguintes motivos:
1. Os Diretores de ensino estar espalhados geograficamente pelos diversos campi do
IFBA, no estado da Bahia, o que exigiria que a pesquisadora visitasse um a um,
tornando a pesquisa inviável, financeira e cronologicamente.
2. Complementando o motivo anterior, outra opção seria escolher os campi para visitar.
Nesse caso, preferi não optar por essa via, uma vez que poderia limitar a participação
de pessoas interessadas em contribuir com a pesquisa.
3. Por último, a utilização do correio eletrônico para o envio do questionário para os
diretores de ensino, independentemente do número de respostas recebidas (amostra
aleatória) possibilitará a obtenção das diversas percepções, de campi que possuem
porte, infraestrutura e estão em fases de desenvolvimento diferentes. Isso, do meu
ponto de vistas possibilita uma riqueza maior das informações.
Retornados, os questionários foram analisados separadamente, e, em seguida, foi realizado
o cruzamento das informações obtidas, com o objetivo de compreender o posicionamento das
categorias profissionais dos gestores participantes da pesquisa (coordenadores de curso e Diretores)
no que se refere à elaboração, implementação e acompanhamento dos PPCs (etapas da gestão de
projetos de curso). Assim, a pesquisa seguiu o fluxo a seguir representado:

69

FIGURA 3 – REPRESENTAÇÃO DA DINÂMICA METODOLÓGICA PARA A COLETA DE DADOS DA PESQUISA.

A partir desses procedimentos de coleta de dados e do confronto de suas informações,
buscou-se identificar, dentro da realidade apresentada, os elementos característicos do processo de
gestão dos PPCs, considerando sua complexidade e as possíveis dificuldades de fazê-lo.

4.2

CAMPO DE EXECUÇÃO DA PESQUISA
A pesquisa foi desenvolvida no âmbito do IFBA, que está presente em 24 municípios do

estado da Bahia, e contou com a participação de gestores de PPCs desses campi. A pesquisa
documental foi realizada também no âmbito da PROEN, localizada na Reitoria, na cidade de
Salvador.
Apesar de já ter sido mostrado um pouco da história do IFBA, na seção que trata do
histórico da educação profissional, é importante detalhar melhor essa instituição, caracterizando-a
para que possamos compreender melhor o campo de realização da pesquisa e a proposta de gestão
dos PPC.
O CEFET-BA (localizado na cidade de Salvador, onde hoje está o campus de Salvador) se
expandiu, em 1994, com a criação e implantação das Unidades de Ensino Descentralizadas –
UNEDs de Barreiras, Vitória da Conquista, Eunápolis e Valença que mais tarde são transformadas
em campi. A Fase I da Expansão ocorreu em 2005, com a criação das UNEDs de Santo Amaro,
Porto Seguro, Simões Filho e Camaçari. No IFBA, o Plano de Expansão da Rede Federal de
Educação Tecnológica, em 2010, inaugurou os campi dos municípios de Feira de Santana, Ilhéus,
Irecê, Jacobina, Jequié, Paulo Afonso e Seabra. Na Fase III, em 2012, foi autorizada a implantação
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dos campi de Brumado, Euclides da Cunha, Juazeiro, Lauro de Freitas e Santo Antônio de Jesus
(esses dois últimos ainda se encontram em fase de implantação).
A Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008, transformou os CEFETs, dentre eles, o
CEFET-BA, em Institutos Federais. Dentre as transformações ocorridas incluiu-se a expansão da
estrutura física e do número de cursos ofertados e matrículas. Atualmente, o IFBA conta com dois
núcleos avançados e 22 (vinte e dois) campi, em diferentes cidades do Estado, sendo que desses, um
é campus avançado e dois estão em fase de implantação, conforme ilustrado pelo Quadro 1 e Figura
4.
CAMPI DO IFBA
Ilhéus
Porto Seguro
Irecê
Salvador
Jacobina
Santo Amaro
Jequié
Seabra
Juazeiro
Simões Filho
Paulo Afonso
Valença
Vitória da Conquista
NÚCLEOS AVANÇADOS
Dias D’Ávila
Salinas da Margarida
CAMPUS AVANÇADO
Ubaitaba
CAMPI EM FASE DE IMPLANTAÇÃO
Lauro de Freitas
Santo Antônio de Jesus
QUADRO 1 – RELAÇÃO DE MUNICÍPIOS ONDE O IFBA ATUA
Barreiras
Brumado
Camaçari
Euclides da Cunha
Eunápolis
Feira de Santana

Fonte: www.ifba.br

Abaixo o mapa mostra as cidades do estado da Bahia onde o IFBA está localizado e
diferencia os campi por: Campus, Campus Avançado, Reitoria e Núcleo Avançado.
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FIGURA 4 – CIDADES ONDE O IFBA ESTÁ PRESENTE
Fonte: Portal do IFBA- www.portal.ifba.edu.br

O IFBA, em 2015, contava com 49 (quarenta e nove) cursos, ofertados na forma
articulada/integrada, 49 (quarenta e nove) ofertados na forma subsequente e 3 (três) na modalidade
de Educação de Jovens e Adultos (EJA), em todos os campi. Apesar de alguns cursos terem a
mesma nomenclatura (por exemplo, existe o curso de informática em Eunápolis e em Porto Seguro,
o curso de eletromecânica, por exemplo, de um campus não é mesmo de outro etc.) eles são cursos
diferentes (códigos diferentes), cada um deles tem o seu PPC e a sua Resolução de aprovação.
Além dos cursos técnicos de nível médio, o Instituto oferta, ainda, 32 (trinta e dois) cursos
de nível superior, entre licenciaturas, bacharelados e curso tecnológicos. Existem, também, outros
programas educacionais voltados para trabalhadores que atuam na área, do Ministério da Educação
(MEC) que são desenvolvidos pelo IFBA, tais como: Mulheres Mil e Profuncionário.
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Tabela 8 – Número de Cursos Técnicos de Nível Médio no IFBA por Campus pela
Forma de oferta em 2015.
Campus
Barreiras
Brumado
Camaçari
Euclides da Cunha
Eunápolis
Feira de Santana
Ilhéus
Irecê
Jacobina
Jequié
Juazeiro
Paulo Afonso
Porto Seguro
Salinas das Margaridas1
Salvador
Santo Amaro
Seabra
Simões Filho
Valença
Vitória da Conquista
Total

Forma
Forma
Integrada
Subsequente Integrada
EJA
3
3
3
2
2
2
3
3
2
2
3
2
2
3
2
3
2
2
1
3
3
1
3
1
5
8
1
1
2
1
2
2
4
4
2
3
12
5
4
49
49
3

Fonte: Edital de abertura de Inscrição do Processo seletivo 2015/IFBA.
1

: Núcleo Avançado atrelado ao Campus de Salvador.
: Não consta no edital do processo seletivo de 2015, pois sua oferta ocorre anualmente.

2

No edital do processo seletivo de 2016, o IFBA ofereceu 2.750 novas vagas para a
educação técnica de nível médio na forma subsequente e 2.615 para os cursos integrados. Como se
pode perceber, o número de cursos ofertados, assim como o número de novas vagas ofertadas, não é
tão diferente entre essas duas formas de oferta da educação profissional. Além dessas, na
modalidade EJA, o Instituto oferece 150 novas vagas e ainda 870 para o nível superior.
A partir da análise da oferta de matrículas da rede federal, ficou constatado que apesar de
não apresentar o maior número de matrículas, nos dados de 2013, ao observamos a média de
matrículas por estabelecimento ofertante, fica claro que essa rede tem uma média mais elevada
(aproximadamente 584, em números absolutos) do que a das demais, inclusive a estadual
(aproximadamente 350). Nesse sentido, fica clara a importância (não apenas numérica) dos
Institutos Federais para a Educação Profissional Técnica no estado, uma vez que apesar de possuir
poucos campi, oferecem, relativamente, um grande número de matrículas em cada unidade de
ensino. Cabe ressaltar, também, que, na Bahia, a rede federal de ensino é representada, pelo IFBA e
pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IFBAIANO). Até o ano de 2008,
o IFBA, na época CEFET/BA, possuía apenas cinco Unidades de Ensino, como eram chamadas na
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época. A partir do ano de 2008 (ano em que o CEFET/BA passou a ser IFBA), com a criação dos
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFBA se expandiu como resultado das
políticas públicas voltadas para a educação profissional.
Uma das dificuldades relacionadas a essa pesquisa é a distância e diversidade de porte,
tempo e oferta entre os campi do Instituto. No IFBA, existem campi com porte (estrutura física e de
pessoal) e tempo de implantação (antigos e novos) diferentes, além de variados cursos, tanto os
técnicos quanto os de graduação, e essa estrutura peculiar interfere, de maneira significativa, na
gestão de cada um deles. Todos esses aspectos foram decisivos no momento de escolher a
metodologia dessa pesquisa, assim, a ideia é que os questionários sejam direcionados aos diretores
de ensino de todos os campi. Com base nesses aspectos, inerentes ao IFBA, conclui-se que os dados
coletados através de questionários tentou abarcar o maior número de campi possível, na perspectiva
de envolver e entender as questões e experiências de realidades diferentes.

4.3

OS SUJEITOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO
Para a condução estratégica e funcional dessa proposta de trabalho alcançar os resultados

obtidos, foi fundamental incluir a diversidade de atores que contribuíram para a sua realização. Com
isso, os participantes desta investigação foram os coordenadores de curso técnicos e diretores de
ensino/ diretores acadêmicos dos diferentes campi do IFBA. Esta ação conjunta pretendeu atender à
demanda de alguns setores e profissionais do Instituto responsáveis, direta ou indiretamente, pela
gestão dos PPCs (Pró-Reitoria de Ensino, Diretores de Ensino e Coordenadores de Curso). No
entanto, essa discussão visa favorecer não apenas estes profissionais, mas reflete de alguma
maneira, nas atividades realizadas também por todos docentes, discentes e técnicos administrativos
do IFBA. Quanto a isso, Gohn (2005) afirma, que:
Os conteúdos devem ser repassados para aqueles que foram sujeitos da
investigação. Nessa esteira, o projeto de pesquisa precisa prevê um caminho
pedagógico de devolução dos resultados, pois a relevância de um tema não estará
completa se esse item não for contemplado (GOHN, 2005, p. 262).

A articulação entre a teoria e a prática foi uma das ações que essa investigação tentou
observar, tendo em vista a importância desse processo para o planejamento das ações, não apenas
pedagógicas, mas também administrativas dos campi.
O trabalho da pesquisa iniciou-se a partir da análise dos dados do questionário aplicado
pela PROEN, como parte de um levantamento de informações junto aos coordenadores de cursos
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dos campi, intitulado “Levantamento de Informações sobre os Cursos Técnicos do IFBA” o qual
chamaremos aqui de Questionário I. Esta fonte de dados, por sua vez, é secundária, já que não foi
aplicada pela pesquisadora desse trabalho e sim pela própria instituição onde o estudo é
desenvolvido, conforme já fora informado. Feita essa explicação, resta entender que apesar de ser
uma fonte secundária e documental, esse questionário tornou-se de grande relevância uma vez que
ele trouxe questionamentos que trataram do objeto de pesquisa e, inclusive, serviu de base para a
elaboração do Questionário II, aplicado aos diretores (ex-diretores) de ensino/ diretores acadêmicos
dos campi; este sim, fonte primária.
Apesar do Questionário I, aplicado aos coordenadores de cursos técnicos, apresentar
considerável número de dados, pois contou com a participação de 45 respondentes (57%) –
coordenadores de cursos de 16 campi do IFBA, dentre os 19 existentes em funcionamento com
cursos de educação profissional técnica de nível médio – oferta regular (101 cursos técnicos
integrados, incluindo os de EJA, e subsequente – Tabela 8, p. 72). A partir de informações colhidas
nessa pesquisa gerou-se um breve perfil dos sujeitos (profissionais) que participaram dela. Tal
perfil, apresentado nas seções de análise dos resultados, foi levantado com a intenção de contribuir
com a compreensão do modo como se dá a gestão dos PPCs, afinal tais profissionais estão
diretamente envolvidos nesse processo.
Os dados gerados a partir da aplicação dos questionários passaram por uma análise crítica
com base na revisão bibliográfica da área de estudo do objeto investigado e no levantamento de
documentos relacionados, realizados também na PROEN. A apresentação desses resultados, a partir
da interpretação dos dados analisados, foi feita com o uso de tabelas, gráficos e citações dos
respondentes (a identificação será mantida em sigilo), sempre que necessário. Ao fazermos
referência à resposta dos participantes dessa coleta de dados, a sua identificação se dará a partir de
um “nome” fictício, composto por uma letra e um número. Assim, a letra corresponderá ao cargo de
gestão e o número ao respondente, atribuído de forma aleatória. Por exemplo, quando for diretor
será: “D1”, “D2”, “D3” e, assim, em diante. Quando o respondente for coordenador será
identificado assim: “C1”, “C2”, “C3” etc.
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5

O OLHAR DOS GESTORES SOBRE OS PPCs

Tornou-se necessário, nesta pesquisa, que trata da gestão dos PPCs, entender tanto o
posicionamento dos diretores de ensino/ diretores acadêmicos quanto dos coordenadores de curso,
uma vez que, na condição deste último, o sujeito tem uma visão mais específica e aprofundada das
questões do curso que coordena, enquanto os Diretores de Ensino/ Diretores Acadêmicos têm uma
visão mais ampla de todos os cursos (pois as coordenações estão diretamente ligadas a essas
diretorias) e menos aprofundada. Optou-se, portanto, pela análise em separado dos questionários I
(respondido pelos coordenadores de curso) e II (respondido pelos DE/DA) para posteriormente
confrontar os resultados de ambos. Algumas questões do Questionário II são bem parecidas com as
do Questionário I, isso porque este foi utilizado como modelo para a construção daquele. Foi com
base nesses termos que se construiu essa proposta de trabalho.
Este trabalho teve como objetivo central a analise do processo de gestão dos Projetos
Pedagógicos de Cursos Técnicos de Nível Médio no IFBA tomando por base as possíveis
dificuldades enfrentadas pelos gestores na realização desse intento. Buscou-se então descrever tal
processo, considerando que a maior parte dele ocorre nos campi e que não há um procedimento
padronizado no Instituto. Tal investigação ocorreu a partir do questionamento de três aspectos
diretamente associados à gestão dos PPCs abalizados nas experiências e conhecimentos dos
coordenadores de cursos e DE/ DA: a elaboração, a implementação e o acompanhamento dos
projetos. A realização do acompanhamento dos PPCs, proposta neste trabalho, tem o intuito de
aperfeiçoar e desenvolver estratégias que visem a garantia de oferta dos cursos técnicos de nível
médio, conforme previsto no PPC aprovado pelas instâncias deliberativas do IFBA e construído
pelo campus.

5.1

O PROCESSO DE GESTÃO DOS PPCs SOB A PERSPECTIVA DOS COORDENADORES
DE CURSO
Como já dito anteriormente, o IFBA possui um total de 22 campi, sendo um desses,

campus avançado, e dois em fase de implantação. O campus Avançado de Ubaitaba não possui
ainda cursos técnicos de nível médio de ampla oferta, apenas cursos do Profuncionário e os campi
de Lauro de Freitas e de Santo Antonio de Jesus, em fase de implantação, ainda não possuem cursos
em funcionamento. Assim, a título de observação e critério de análise considerou-se apenas 19
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campi. Desses, apenas três campi não responderam ao Questionário I (aplicado pela PROEN).
Assim, houve a participação efetiva de 45 coordenadores de 16 campi, o que nos deu uma amostra
relativamente satisfatória e mais um motivo para a utilização dessa fonte secundária.
Essa investigação vem, inicialmente, com a proposição de colher informações junto aos
campi sobre todo o processo de concepção dos Projetos Pedagógicos de Curso, já que não existe
uma diretriz institucionalizada de como os mesmos devem ser construídos, implementados e
acompanhados ficando a critério de cada campus. Contudo, isso não exclui a possibilidade do
próprio campus estabelecer tais condições e diretrizes, que norteiem o trabalho tanto dos
coordenadores de curso quanto dos diretores de ensino. A ideia aqui foi investigar as possíveis
dificuldades enfrentadas pelos gestores do IFBA no processo de gestão dos Projetos Pedagógicos de
Cursos Técnicos. Tomando por base essa questão serão apresentados dados quantitativos e
qualitativos, do Questionário I, considerado de relevância para o objeto de estudo em questão.
Para conhecer um pouco quem são esses sujeitos que responderam ao Questionário I,
traçaremos um breve perfil, extraído desse próprio instrumento. Assim, 77,8% dos coordenadores
de curso têm formação acadêmica na área de ciências exatas e da terra e em engenharias (em geral).
Esse número se deve principalmente pelo fato de que as coordenações de curso, no IFBA,
geralmente são assumidas por docentes da área técnica do curso. Contudo, isso nos leva a uma
reflexão quanto a formação desses gestores de curso (quase todos são bacharéis), e de como ela
pode influenciar no acompanhamento dos PPCs, tendo em vista que há ausência de uma formação
específica, especialmente pedagógica e didática, que lhes assegure uma visão mais ampla do
processo ensino-aprendizagem e da sua atuação como docente. A Tabela 9 apresenta como está
distribuída a área de formação acadêmica dos coordenadores de cursos do IFBA.
Tabela 9 – Perfil dos respondentes - Área de formação acadêmica dos
coordenadores de cursos do IFBA
Área de formação acadêmica
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Biológicas
Engenharias
Ciências da Saúde
Ciências Agrárias
Ciências Sociais e Aplicadas
Ciências Humanas
Linguística, Letras e Artes
Total

Percentual por área
40,0%
6,7%
37,8%
4,4%
6,7%
2,2%
2,2%
0,0%
100,0%

Fonte: elaboração própria, com base nos resultados do Questionário I, aplicado pela Proen em:
14 mar. 2016.
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Outro ponto que considero importante destacar é que 64,0% dos respondentes nunca
coordenaram outro curso técnico ou superior, o que significa que a maioria não tem experiência no
exercício dessa função.

GRÁFICO 7 – PERFIL DOS RESPONDENTES - EXPERIÊNCIA COMO
COORDENADOR EM OUTRO CURSO
Fonte: elaboração própria, com base nos resultados do Questionário I, aplicado pela
Proen em: 14 mar. 2016.

Assim, apenas 36,0% dos respondentes possuem experiência na coordenação de algum
outro curso, sendo que, desses, 37,5% cursos coordenadora cursos de nível superior e 62,5% de
cursos técnicos. A Tabela 10 traz um detalhamento maior dessa experiência profissional dos
coordenadores de cursos do IFBA.
Tabela 10 – Perfil dos respondentes – Período de experiência como
coordenador em outro curso
Período de tempo de experiência
Menor que 1 ano.
Maior ou igual a 1 ano e menor que 2 anos.
Maior ou igual a 2 anos e menor que 4 anos.
Maior ou igual a 4 anos e menor que 6 anos.
Maior ou igual a 6 anos.
Total

Percentual total
20,0%
20,0%
40,0%
4,4%
15,6%
100,0%

Fonte: elaboração própria, com base nos resultados do Questionário I, aplicado pela Proen em :
14 mar. 2016.

Dentro das faixas estabelecidas para marcação do tempo como coordenador(a),
percebemos que 40,0% dos coordenadores possuem menos de 2(dois) anos de experiência
profissional e

80,0% dos pesquisados têm menos que 4(quatro) anos de experiência como
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coordenador de curso. Salienta-se que, no período da aplicação desse questionário, os cursos
técnicos do IFBA tinham duração de dois anos, no caso do subsequente, e de quatro anos do
integrado (desde o início de 2016 alguns cursos do integrado, de determinados campi, passaram a
ser ofertados em três anos).
Tabela 11 – Perfil dos respondentes - Forma de oferta do curso que coordena
Forma de Oferta
Integrada
Subsequente
PROEJA/integrada
Total

Percentual Total
57,7%
35,6%
6,7%
100,00%

Fonte: elaboração própria, com base nos resultados do Questionário I, aplicado pela Proen em :
14 mar. 2016.

Como se pode notar, na Tabela 11, 57,7% dos pesquisados coordenam os cursos de
educação profissional técnica de nível médio, ofertados na forma integrada ao ensino médio. Uma
hipótese que se pode inferir é que apesar de 36,0% (Gráfico 7) dos coordenadores terem exercido
esta função em outro curso, a experiência nessa função não parece ser tão duradoura, visto que
20,0% deles apresentam tempo de experiência menor que 1 ano e 20,0%, m aior ou igual a 1 ano e
menor que 2 anos. Além disso, 40,0% possuem experiência como coordenador igual ou maior que 2

anos e menor que 4 anos, sendo que a duração dos cursos são equivalentes (no período do
levantamento dos dados do Questionário I – março a maio de 2016) a 2 anos (na forma
subsequente) e 4 anos (na forma integrada ao ensino médio e os cursos superiores, uma vez que na
pesquisa a experiência como coordenador de curso superior, também, é considerada).
A partir do diagnóstico do perfil dos respondentes, a análise dos dados obtidos por meio do
Questionário I, passa a ser direcionada, a partir daqui, para o objeto investigado nesta pesquisa. Fazse necessário, todavia, indicarmos que essa análise toma por base o conhecimento dos
coordenadores no que diz respeito ao processo de elaboração do PPC, se os mesmos fazem o
acompanhamento da sua implementação e qual a importância deste último para o desenvolvimento
do curso.
Considerando que a gestão do PPC é o nosso objeto principal de análise e que ela
compreende todo o processo de construção e manutenção do projeto, ou seja, a concepção, a
elaboração, a implementação e o seu acompanhamento, começaremos observando como o
documento, o PPC, é pensado, concebido, elaborado pela instituição desde a motivação para a
oferta do curso. O Gráfico 8 demonstra se o campus de origem dos respondentes faz algum tipo de
consulta à comunidade antes de ofertar um novo curso.
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GRÁFICO 8 – ELABORAÇÃO DO PPC - CONSULTA À COMUNIDADE SOBRE
A OFERTA DE NOVO CURSO
Fonte: elaboração própria, com base nos resultados do Questionário I, aplicado pela
Proen em: 14 mar. 2016.

Como se pode ver, de acordo com o Gráfico 8, 56,0% dos respondentes declararam
haver essa consulta à comunidade e 44,0% que não há. Ressalta-se, contudo, que pode haver
diferenças na gestão dos cursos dentro de um mesmo campus, pois, em quatro campi específicos,
alguns coordenadores responderam que fazem essa consulta e outros, do mesmo campus, afirmam
que esta não é realizada.
A importância de se fazer tal consulta está no fato de que qualquer proposta de projeto,
programa ou política pública deve nascer para atender a uma expectativa e necessidade do público a
que é destinada. Para avaliar melhor que curso deve ser implantado em determinada comunidade, é
essencial conhecer os arranjos socioeconômicos e produtivos estabelecidos, os indicadores
econômicos e sociais, inclusive os educacionais. Além disso, consultar a comunidade sobre a
intenção de oferecer um curso ou outro pode ser determinante para a prevenção de evasão ou
desinteresse futuro pelo curso.
Conforme Tabela 12, dentre os 56,0% dos coordenadores que disseram que o campus
realiza tal consulta, 46,0% afirmaram que isso é feito através de audiência pública, 21,0% por meio
de pesquisa e o restante por assembleias, reuniões, enquete, divulgação pelo site entre outros.

Tabela 12 – Elaboração do PPC – Forma de consulta à comunidade sobre a oferta de novo
curso
Percentual Total (respostas
Como a consulta é realizada
afirmativas)
Audiência Pública
46,0%
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Reuniões e assembleias
Pesquisa (algumas com aplicação de questionário)
Enquete e divulgação pelo site do instituto
Outras

13,0%
21,0%
13,0%
8,0%

Fonte: elaboração própria, com base nos resultados do Questionário I, aplicado pela Proen em : 14 mar. 2016.

Observa-se, aqui, que o principal instrumento utilizado para fazer essa consulta é a
audiência pública que tem sido realizada, segundo alguns respondentes, para os “cursos atuais”. Isso
pode denotar um reconhecimento da importância da participação da comunidade na discussão sobre
quais cursos devem ser ofertados para o atendimento às demandas locais. A forma como essas
audiências, reuniões, assembleias e pesquisas são desenvolvidas e/ou conduzidas e legitimadas não
se pode inferir nesse estudo, uma vez que isso não foi perguntado. Mesmo assim, a realização
desses tipos de consulta à população denota uma preocupação por parte de alguns gestores em olhar
para a comunidade local e regional e abrir um canal para consultá-la sobre os serviços a serem
prestados pela instituição.
Ao questionar como é construído o Projeto Pedagógico de Curso no seu campus, 40,0%
dos sujeitos responderam que o mesmo é elaborado por uma comissão instituída pela Diretoria de
Ensino (diretoria acadêmica). Essa é uma recomendação da própria PROEN, que sugere a
participação de docentes, discentes, técnicos administrativos, coordenadores de curso e diretor
acadêmico nesse processo. Ainda com base na questão sobre a forma como são elaborados os PPCs,
ao questionar como ocorre tal construção, uma dos respondentes afirmou que os PPCs são
elaborados:
Por meio da formação de comissão, que, orientada pelos direcionamentos da
PROEN, busca escutar toda a comunidade acadêmica ao tempo em que realiza
estudos e debates sobre textos legais e concepções atinentes à área de educação
para, então, produzir o documento (C7, 2016).

O Gráfico 9 demonstra o percentual do conhecimento dos coordenadores respondentes à
respeito dos procedimentos institucionais utilizados para a aprovação dos PPCs no IFBA.
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GRÁFICO 9 – ELABORAÇÃO DO PPC – CONHECIMENTO DOS PROCEDIMENTOS
PARA APROVAÇÃO DE PPC NO IFBA
Fonte: elaboração própria, com base nos resultados do Questionário I, aplicado pela Proen em :
14 mar. 2016.

Como se pode verificar, 53,0% dos respondentes conhecem o procedimento para
aprovação de um PPC (Figura 1 p. 59), 36,0% parcialmente e 11,0% não conhecem. Esses números
se tornam importante à medida que esse processo está institucionalizado e também é utilizado para
a aprovação de alterações no PPC, com pequena diferenciação. Isso talvez seja reflexo dos dados
apresentados no Gráfico 10, a seguir, que trata da frequência em que ocorre a revisão do PPC, uma
vez que a alteração, muitas vezes, é fruto dessa revisão.

GRÁFICO 10 – IMPLEMENTAÇÃO DO PPC- FREQUÊNCIA COM QUE É REVISADO
Fonte: elaboração própria, com base nos resultados do Questionário I, aplicado pela Proen em : 14 mar.
2016.

Observa-se, aqui, que 71,1% dos PPCs são revisados raramente e 2,2% nunca. Tal
condição pode ser um indicativo de desconhecimento desse procedimento utilizado na instituição
para a realização dessa revisão, além da desatualização dos projetos pedagógicos, tanto no que se
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refere ao atendimento às legislações/normas (internas e externas) vigentes, quanto à demanda social
do curso oferecido. A revisão do PPC é imprescindível para que o curso consiga atingir os objetivos
traçados em seu PPC e para além do atendimento ao que foi planejado, tendo em vista as mudanças
socioeconômicas e culturais ocorridas, tanto no âmbito da instituição, como da sociedade atendida
por ela, as quais exigem uma atualização e inovação das ações e dos objetivos que serão
desenvolvidos.
Dentre as questões abertas levantadas nesse Questionário I, está a seguinte: No seu
entendimento, qual a importância da implementação do PPC? Ao fazer uma análise do que foi dito
pelos pesquisados percebeu-se que ao se falar da importância da implementação, falou-se
consequentemente da relevância do PPC. Assim, transpareceu que, para a maioria dos respondentes,
a importância da implementação do documento reside, principalmente, na necessidade de colocar
em prática aquilo que foi planejado e pensado. No que tange ao PPC, como um documento criado
para o desenvolvimento dos cursos, as expressões mais utilizadas como referência ao mesmo foram:
diretriz; direcionamento; documento guia; base estrutural; ferramenta; instrumento norteador;
instrumento de gestão; projeto pensado e refletido; e como o documento que define as
características próprias do curso. Tais expressões deixam evidente que, para os coordenadores de
curso que responderam, o Projeto Pedagógico de Curso é um documento norteador e deve servir
como base para o desenvolvimento das atividades do curso. Isso fica mais claro ainda nas respostas
abaixo:
O projeto pedagógico norteia as atividades a serem desempenhadas no decorrer
do curso, devendo o mesmo ser constantemente avaliado e revisado. (C4, 2016).
[Compreendo o Projeto Pedagógico de Curso] enquanto instrumento norteador da
construção e condução das práticas pedagógicas. (C42, 2016).

Contudo, para além dessas contribuições acerca do entendimento desses atores com relação
ao PPC, nessa mesma questão ficou evidente, também, que eles consideram de fundamental
importância a sua implementação, uma vez que isso proporciona normatização e melhor
organização das atividades que devem ser desenvolvidas no curso. No que se refere à
implementação do PPC, esta foi considerada como: realização de ideias; cerne de ação;
fundamental; materialização dos planos; organização do curso; padronização; e bom
desenvolvimento e andamento do curso. Nesse sentido afirmou-se:
A importância é que esta implementação significa a própria realização de ideias
sobre o trabalho com educação, no que se refere, por exemplo, a metodologias ou
avaliações... É importante perceber como na prática as ideias podem ter
resultados interessantes e valiosos (C7, 2016).
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Organização, padronização, normatização e coerência na tomada de decisões e
estruturação do curso (C41, 2016).

Apesar disso, é necessário deixar claro que a implementação do PPC é a adoção de suas
propostas e direcionamentos por todos os envolvidos em determinado curso. Isso também não quer
dizer que tal documento não possa ser questionado e alterado, pois, como foi dito anteriormente,
qualquer planejamento está sujeito a alterações. Nas respostas do Questionário I, os Coordenadores
disseram, também, que a implementação do PPC pode “[...] garantir a qualidade da formação
profissional necessária para inclusão dos egressos no mercado de trabalho” (C37, 2016). Com
relação a tal colocação, observa-se que, mesmo quando as atividades e ações planejadas no PPC são
implementadas, isso não garante uma “formação de qualidade” (termo questionável, afinal quais são
os parâmetros utilizado para medir essa formação e determinar sua qualidade ou não?), afinal
existem muitos outros fatores externos ao planejamento que interferem no processo ensinoaprendizagem. Com base nisso é que se ressalta a importância e a dificuldade das fases de
implementação e de acompanhamento de qualquer projeto. É nesse momento que podem surgir
algumas dificuldades e resistências e é também quando o gestor deve agir na tentativa de intervir
para que isso não impeça a continuidade do projeto. Certamente, muitas dessas dificuldades que
podem, por exemplo, estar relacionadas tanto à previsão dos recursos (ainda não garantidos) que
seriam fundamentais para a implementação do curso, quanto à participação não efetiva, e em
número considerável, da comunidade na construção desse projeto.
Assim, considerar a viabilidade de um projeto, seja ele qual for, reside em considerar todas
as possibilidades de sucesso ou não. Uma vez implementado, o PPC deve ser utilizado como
instrumento de acompanhamento das atividades executadas e, ao mesmo tempo, deve ser
acompanhado pelos gestores. Isso significa que ele fornece parâmetros para saber se o curso está
sendo implantado conforme planejado e ao mesmo tempo para analisar se o que foi planejado deve
ser mantido ou alterado. Esta é uma via de mão dupla, em que, para garantir que a prática esteja em
conformidade com a teoria, é necessário proporcionar o diálogo entre elas, alimentando a teoria
com a prática e vice-versa, contribuindo para o crescimento do trabalho. Tal diálogo pode ser
construído através do acompanhamento e, consequente, revisão do projeto.
O acompanhamento do PPC, documento norteador das atividades pedagógicas do curso (e
que, por isso, deve ser consultado com frequência), pode contribuir de forma decisiva para a
realização frequente dessa revisão e consequentemente melhorar o funcionamento do curso. Isso
ocorre porque, ao se deparar com algum elemento do projeto que não esteja respondendo as
expectativas planejadas, os gestores podem e devem se reunir para discutir tal questão e se esse
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elemento deve ser modificado ou não. Seguindo na discussão a respeito do acompanhamento do
projeto, dessa vez com maior ênfase, o Gráfico 11 demonstra o percentual do acompanhamento do
curso tendo em vista o PPC.

GRÁFICO 11 – ACOMPANHAMENTO DO PPC - ACOMPANHAMENTO
UTILIZANDO O PPC COMO REFERENCIAL
Fonte: elaboração própria, com base nos resultados do Questionário I, aplicado pela Proen
em: 14 mar. 2016.

O maior percentual dos pesquisados (71,0%) afirma realizar algum acompanhamento do
curso observando o seu PPC em contrapartida de 29,0% que não o fazem. No entanto, ao se
questionar como é realizado o acompanhamento, 50,0% desses coordenadores que afirmaram que o
mesmo não era feito (ou seja, 50,0% de 29,0%), informaram como ocorre. E 26,7% que afirmaram
haver o acompanhamento (ou seja, 26,7% de 71,0%) não disseram como o mesmo acontece. Tão
importante quanto saber se o acompanhamento acontece é saber como ele é feito e daqueles que
responderam a essa questão, o percentual de 46,8% dos pesquisados informaram que ocorre através
de reuniões com os mais variados setores e representantes, tais como: Comissão de elaboração do
PPC, docentes, Conselho de Curso, Departamento de Ensino/Departamento Acadêmico, Conselho
de Classe, representantes dos discentes.
Quando aqueles que afirmaram realizar o acompanhamento da implementação do curso
foram questionados como ele é feito observou-se as mais diversas respostas, muitas delas
associadas ao Conselho Diagnóstico e ao Conselho de Classe. Contudo, apenas 12,5% delas
citavam o PPC:
O coordenador do curso mantém contato frequente com as turmas e com os
docentes acompanhando o desenvolvimento do curso, tendo como orientação
básica o PPC. É feito semestralmente quando da realização dos conselhos
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diagnósticos e dos conselhos finais, onde são ouvidos os discentes e os docentes
que ministram aula no curso. Também mensalmente quando da realização das
reuniões dá área técnica do curso. A Cotep realiza reuniões com as turmas e
também atendimento aos alunos (C40, 2016).
Por meio de reuniões e pelo plano de curso (C23, 2016).
Em reuniões com os representantes das turmas são levantados o andamento da
implementação do PPC (C39, 2016).
Atualmente o curso esta realizando ajustes no PPC sob orientação da PROEN e
DE, visando atender suas recomendações (C35, 2016).

A Tabela 13 traz a percepção dos coordenadores a respeito de quem realiza esse
acompanhamento que eles afirmaram existir. A Diretoria de Ensino/ Diretoria Acadêmica foi
considerada como o principal setor responsável por essa atividade, sendo citada por 42,2% dos
respondentes. No segundo lugar estão as coordenações de curso, seguidas pela coordenação
pedagógica e diretoria geral.
Tabela 13 – Acompanhamento do PPC- Quem realiza o acompanhamento
Quem realiza o acompanhamento

Número de vezes que é citado

Conselho de Curso

8,8%

Coordenação de Curso

37,7%

Diretoria de Ensino/Diretoria Acadêmica

42,2%

Coordenação Pedagógica

17,7%

Colegiado de Curso

2,2%

Diretoria Geral

15,5%

Coordenação de Área

2,2%

Assistência ao Aluno

2,2%

PROEN

2,2%

CONSUP

2,2%

Docentes

2,2%

Coordenação de Pesquisa e Extensão

2,2%

Coordenação de Estágio

2,2%

Fonte: elaboração própria, com base nos resultados do Questionário I, aplicado pela Proen
em: 14 mar. 2016.

A análise da Tabela 13 deve levar em conta que o fato da DE/DA ter sido citada por um
número maior dos respondentes não quer dizer que era o único setor a ser apontado, ou seja, a
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responsabilização dos setores incluiu, na maioria dos casos, mais de um deles. Contudo, os mais
lembrados foram Diretorias de Ensino e Coordenações de Curso. Isso significa que para os
coordenadores essa atividade de acompanhamento deve ser partilhada entre os diversos setores
responsáveis (citados na Tabela 13).
Apesar dos coordenadores reconhecerem a validade desse documento como um
instrumento de gestão do curso, ele não é utilizado, comumente, para a realização do
acompanhamento do curso. Tal afirmação deriva do questionamento feito aos coordenadores sobre
se existe algum modelo ou conjunto de procedimentos utilizados para acompanhar o PPC (Gráfico
12), a que 60,0% dos respondentes afirmaram desconhecer a existência de modelos ou
procedimentos, 31,0% disseram que não existe e apenas 9,0% afirmaram que existe. Isso demonstra
que os gestores afirmam que fazem o acompanhamento do curso com vistas ao PPC, mas 91,0%
desconhecem ou dizem não existir um modelo ou procedimento padrão adotado para acompanhar o
PPC.

GRÁFICO 12 – ACOMPANHAMENTO DO PPC- EXISTÊNCIA DE MODELO PARA
EXECUTAR O ACOMPANHAMENTO
Fonte: elaboração própria, com base nos resultados do Questionário I, aplicado pela Proen
em: 14 mar. 2016.

Com relação aos 9% que confirmaram existir um modelo, foi perguntado qual seria este, e
as respostas foram:
CNCT - Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (C4, 2016).
Acompanhamento dos planejamentos individuais e coletivos dos docentes, a fim
de analisar a sua coerência com as concepções teóricas e metodológicas inscritas
no PPC (C7, 2016).
O adotado pela instituição (C42, 2016).
Na construção foi oferecido um modelo de orientação (C45, 2016).
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No que tange às respostas um, três e quatro pode-se fazer as seguintes ilações:
inicialmente, cabe assinalar que o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos não faz referência a
nenhum procedimento ou modelo para acompanhamento do PPC;

quanto ao modelo adotado

pela instituição, caso o respondente esteja se referindo a um modelo institucionalizado e que
poderia ser aplicado em qualquer um dos campi, tal modelo ou procedimento para
acompanhamento, ainda, não existe. O que esse tem é um procedimento para aprovação de um novo
curso ou de alterações no PPC. Na resposta quatro, o próprio respondente afirma que “na
construção” foi passado um modelo. Tal modelo não é referente a um procedimento e sim à um
modelo de PPC, entre outros documentos (como as legislações, por exemplo) que servem para
ajudar e orientar na elaboração, construção e até mesmo na revisão desse documento.
Todavia, no que concerne à resposta dois, esta traz uma perspectiva de um
acompanhamento mais próximo entre, por exemplo, os conteúdos e habilidades previstos nas
ementas do PPC e aqueles que estão presentes no planejamento de ensino de cada docente. Essa
abordagem pode ser um dos elementos que pode ser utilizado para fazer o acompanhamento do
PPC, mas apenas ela se torna insuficiente, uma vez que a proposta é analisar os planejamentos
individuais para ver a sua coerência teórica com relação à prevista no PPC. Na verdade ela
acompanha o planejamento individual e coletivo para ver se os mesmos estão em coerência com o
projeto.
Para compreender de que maneira os coordenadores percebiam como deveria ser feito esse
acompanhamento, perguntou-se a eles quais elementos seriam importantes para realizar essa
atividade e alguns dos citados foram:
Criação de um cronograma de trabalho e de um modelo de relatório para
acompanhamento.
Capacitação de docentes.
Trabalho em equipe.
Política institucional.
Realização de reuniões periódicas.
Divulgação do PPC.
Instauração de comissão multidisciplinar.
Construção de uma metodologia para o acompanhamento.
Ampliação da participação de diversos setores desde a construção do PPC.
Criação de um questionário em que quesitos do PPC sejam respondidos pelos
coordenadores, docentes e COTEP.

Tais proposições alertam para a necessidade de construção de um instrumento de
acompanhamento do PPC que colabore e tenha subsídios para a gestão dos cursos técnicos. Além
desses, foram citados elementos do próprio PPC (itens mínimos obrigatórios no documento,
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segundo a Resolução CNE/CEB nº 06/2012) que são importantes para fazer o acompanhamento.
São eles: perfil do egresso, organização dos componentes curriculares (matriz e ementa), prática
profissional, equipamentos e biblioteca (acervo bibliográfico).
Esse enfoque também trouxe a avaliação (citada por 13,3%), principalmente dos docentes e
discentes, considerada relevante para o acompanhamento do PPC. A avaliação de maneira geral faz
parte desse processo, mas sem o objetivo de mensurar, uma vez que, ao fazer o levantamento e a
verificação da execução ou não de uma ação ou de pré-requisitos previstos no projeto de curso (se
eles estão sendo colocados em prática), já está se fazendo a análise e estimativa das condições do
cumprimento do planejado.
Contudo, a avaliação, a que se referiram os coordenadores, diz respeito, principalmente, ao
processo de ensino-aprendizagem e à atuação docente. Obviamente, tal avaliação, realizada,
considerando os indicadores existentes, é essencial para compreender e gerir qualquer curso, assim
como o acompanhamento do PPC. O que precisa ficar claro é que a proposta desse estudo está
focada especificamente no acompanhamento do projeto de curso a partir de sua revisão e análise,
observando se as ações planejadas estão sendo desenvolvidas, ou seja, estão de acordo com a
prática, caso não estejam, qual o motivo e as alterações que podem ser promovidas tanto no
documento quanto na sua execução. Para isso, no entanto, é necessário que se estabeleça uma
metodologia de trabalho, envolvendo os profissionais responsáveis por sua construção e
acompanhamento.
Mas, que problemas podem ser gerados devido ao não acompanhamento da implementação
desses projetos de curso? Segundo alguns coordenadores, disciplinas podem ser ministradas com
conteúdos semelhantes, gerando uma sobrecarga desnecessária para os discentes e docentes, o curso
pode passar a não atender às necessidades e expectativas da comunidade, pode ocorrer também o
desvio do perfil profissional, a defasagem do curso e deficiências na formação dos discentes.
Partindo do pressuposto que o acompanhamento do projeto poderia contribuir para que alguns
desses problemas fossem detectados e minimizados, por meio de revisões e alterações, se forem
necessárias, tanto na sua prática dos docentes como no projeto do curso. Nesse sentido, destaca-se a
opinião dos coordenadores:
Pode haver um descompasso entre as ideias do PPC e as práticas de ensinoaprendizagem cotidianas. Ou seja, pode haver uma não concretização das ideias
estabelecidas no PPC e ele se tornar uma mera formalidade, deixando de ser um
documento vivo (C7, 2016).
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Tal afirmação denota que existe a compreensão de alguns gestores sobre como o PPC pode
ser um recurso importante, não apenas para garantir a legalidade do funcionamento do curso, mas
que o mesmo pode contribuir no processo de implementação e acompanhamento. Contudo, a
questão que fica é por que isso não é feito? Com o objetivo de respondê-la e de conhecer melhor o
processo de gestão dos projetos pedagógicos de cursos técnicos de nível médio no IFBA, se ele
ocorre e como é feito em cada campus e/ou curso, perguntou-se aos coordenadores se em sua
opinião existem dificuldades para a implementação dos PPCs aprovados e, caso afirmativo, quais
seriam elas. A esse respeito, daqueles coordenadores que responderam 75,7% afirmaram existir
dificuldades e 24,3% disseram que não percebem tais dificuldades no curso que coordena. Dentre as
dificuldades apontadas estão: infraestrutura física insuficiente para atender as demandas dos cursos;
número de servidores (docentes e técnicos administrativos) abaixo do necessário; falta de
informações a respeito de legislações, normas e procedimentos; divergência de ideias e aceitação de
mudanças.
Dentro da perspectiva desse estudo, talvez as dificuldades decorridas da falta de
informação ou conhecimento sejam as mais prejudiciais, uma vez que adequações por falta de
recursos (materiais e humanos) podem e devem ser feitas na prática e no plano de curso, mas a falta
de informação e conhecimento sobre essa possibilidade e de muitas outras pode prejudicar a
efetividade e eficiência das mudanças necessárias para o desenvolvimento do curso. Assim,
conhecer o PPC, as normas acadêmicas, os procedimentos institucionais e legislações que
subsidiam a educação profissional e o ensino médio são fundamentais para estabelecer pautas de
discussões e mudanças dentro da proposta do curso técnico de nível médio.

5.2

OS PPCs SOB A ÓTICA DOS DIRETORES DE ENSINO
A análise do Questionário II, cujos respondentes são os diretores de Ensino/Diretores

Acadêmicos (e ex-diretores de ensino) dos campi do IFBA, seguirá a mesma linha adotada para a
análise do Questionário I, em cujo instrumento primeiro fez-se um levantamento do perfil dos
respondentes, depois a análise dos dados, tanto quantitativos, como qualitativos. Observa-se que
consideramos como campo de investigação os mesmos 19 campi, entendendo que cada um deles
tem um(a) Diretor(a) de Ensino ou Diretor(a) Acadêmico que poderia responder ao questionário.
Porém, apenas 13 assinaram, anteriormente, o TCLE, concordando em participar da pesquisa.
Assim, a previsão era de uma amostragem de 68,4%, todavia, destes, apenas 9 deram o retorno, o
que compreendeu a nossa amostra de 47,4% dos diretores(as) de ensino.
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A amostra compreendeu 22,2% mulheres e 77,8%, homens, todos docentes, sendo que
55,6% possuem título de doutores(as) e 44,4% de mestres. Entre os campi representados nesse
questionário e de acordo seus DE, 77,8% pretendem ofertar um novo curso técnico de nível médio.
Assim, torna-se ainda mais contundente a proposta de investigar como são realizadas a construção
do planejamento pedagógico dos cursos, a sua implementação e acompanhamento.
Apesar de 88,9% afirmarem ter atuado em outra função no IFBA, além da de DE/DA, ao
ser questionado qual (is) era essa função, 33,3% deles responderam a de docente (que, na realidade,
é o cargo) e 11,1% das respostas não se aplicam. Dessa forma, apenas 55,6% ocuparam outras
funções, dentre as quais foram citadas: Coordenador(a) de Extensão, Coordenador(a)
Pedagógico(a), Gerente de infraestrutura, entre outras. Apenas 33,3% deles têm menos de 1 ano
atuando como diretor(a), 11,1% têm mais de 1 e menos de 2 anos e 55,6% atuam ou atuaram 2 anos
ou mais.
Com base nesse breve perfil dos respondentes passaremos para as questões que tratam
diretamente da gestão dos PPCs, deixando claro que a importância de se aplicar este questionário
aos diretores se dá pela necessidade de se investigar o ponto de vista desses gestores que têm a
função de orientar todas as coordenações de curso do seu campus. A primeira questão foi sobre a
forma como tem sido feita a escolha dos cursos técnicos que são ou serão ofertados no seu campus,
para a qual 55,6% informaram que essa escolha tem sido realizada por meio de realização de
audiência pública e os demais o fizeram por meio de: pesquisa de demanda com a comunidade
acadêmica, setores público e privado da região (11,1%), sem consulta pública (11,1%) ou não
informaram (22,2%).
Tabela 14 – Elaboração do PPC– Forma de consulta à comunidade sobre a
oferta de novo curso segundo os DE/DA
Como tem sido feita a escolha dos cursos ofertados
Audiência Pública
Pesquisa de demanda
Sem consulta pública
Não informaram
Total

Percentual total
55,6%
11,1%
11,1%
22,2%
100,00%

Fonte: elaboração própria, com base nos resultados do Questionário II, aplicado em: 05 mai. 2016.

A partir dos números apresentados na Tabela 14, pode-se dizer que 66,7% dos diretores
afirmam que a comunidade, de alguma forma, é escutada previamente à escolha do curso para
aquele campus. Essa medida de consulta pode parecer trivial, mas tem grande relevância quando se
fala em política pública, programa ou projeto. A criação e implantação de um curso numa
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instituição pública como o IFBA pode contribuir muito para a comunidade a que pretende atender,
afinal quem sabe informar melhor sobre os anseios e necessidades dessa comunidade do que ela
própria? Por isso essa “escuta” é tão importante, seja através de pesquisas com questionários,
entrevistas, seja com audiências públicas. Relevante também é atentar para os arranjos produtivos e
os indicadores sociais da região, afinal nem tudo é dito, mas pode ser perceptível aos olhos atentos
de uma equipe de gestores e pesquisadores. Posteriormente à escolha do curso, o próximo passo
seria a construção do PPC do mesmo e nesse quesito de como os mesmos são construídos em cada
campus, ficou claro que a maioria o faz via comissão constituída para tal fim. A Tabela 15 traz,
resumidamente, as formas pelas quais são construídos os PPC.
Tabela 15 – Elaboração do PPC - Como são construídos
Como são construídos os Projetos Pedagógicos de
Curso
Comissão designada
Em fase de discussão
Seguindo orientações da PROEN e normativas
Com todos os docentes e coordenação de curso
Total

Percentual total
66,7%
11,1%
11,1%
11,1%
100,00%

Fonte: elaboração própria, com base nos resultados do Questionário II, aplicado em: 05 mai. 2016.

A citação abaixo expressa bem a forma com a maioria dos diretores informaram construir
esses projetos de curso.
Em geral, os PPCs são elaborados por comissão designada pela Diretoria Geral,
incluindo professores de áreas técnica e propedêutica, além de equipe
pedagógica. Solicitamos o auxílio de equipe da Proen, além de efetuar consulta a
especialistas das áreas de implantação dos cursos (D2, 2016).

A discussão sobre a relevância de uma participação efetiva, dos diversos atores da
comunidade escolar na construção do PPC, foi trazida no Capítulo 3 (p.49) ao se falar em gestão
participativa e democrática e como ela pode acrescentar e beneficiar o desenvolvimento de qualquer
projeto ou curso. Com base nesse tipo de gestão é que se seguiu a investigação de como esses
projetos são elaborados, uma vez que a participação muito limitada ou a “pseudo-participação”
(KUENZER, 1984, p.44) não contribuem para a consolidação de uma gestão mais democrática. O
Gráfico 13 aponta quem são os principais atores que participam dessa construção.
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GRÁFICO 13 – ELABORAÇÃO DO PPC- QUEM PARTICIPA DA CONSTRUÇÃO
Fonte: elaboração própria, com base nos resultados do Questionário II, aplicado em:
05 mai. 2016.

Nessa análise, vale ressaltar que todas as opções poderiam ser marcadas pelos
respondentes, mas observa-se que apenas os diretores, coordenadores de curso e docentes foram
apontados por todos. Os técnicos administrativos (que inclui coordenação pedagógica, equipe
multidisciplinar, entre outros), com 88,9% e os discentes, com 55,6%, em alguns campi acabam
ficando de fora dessa discussão. A opção “outros” pode corresponder a, por exemplo, membros da
comunidade como pais e familiares dos alunos, representantes de organizações sociais, de outras
escolas, entre outros. Nesse último caso, apenas 11,1% faz parte desse processo. Contudo, destacase que, no caso dos campi novos, que estão implantando os seus primeiros cursos, a construção dos
PPCs, por vezes, acaba acontecendo apenas com a participação dos servidores, uma vez que ainda
não tem estudantes. Nos campi que possuem cursos em funcionamento, porém, deve-se garantir a
participação, mesmo por representações, dos mais diversos atores dessa comunidade.
Mas, por que a participação dos técnicos administrativos ainda não é integral? Aqui se abre
um parêntese para o papel que esses profissionais têm desempenhado no IFBA e as contribuições
que ele pode e deve dar para o desenvolvimento de atividades como a construção do PPC. Há, nesse
processo, diretrizes e normas internas e externas que devem ser seguidas, levantamentos de evasão,
repetência, demanda pelo curso no processo seletivo que devem ser realizados, assim como a
observação de indicadores sociais e econômicos, por exemplo. Outro ponto importante é a
participação de profissionais que deem suporte com relação ao atendimento à legislação específica
da pessoa com deficiência. Todas essas ações podem ser realizadas por técnicos administrativos, por
isso a participação desses profissionais é importante na construção do PPC (destaca-se a
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participação do pedagogo que tem papel fundamental de orientação de toda a equipe que participa
desse processo).
Foi perguntado a esses gestores como acontece a construção do PPC, na intenção de obter
maior detalhamento desse processo e, de maneira geral, pode-se afirmar que ele se inicia a partir da
instauração da comissão, pela DE/DA, em seguida, são realizadas reuniões entre seus membros.
Algumas comissões estendem a discussão aos departamentos e coordenações de áreas específicas
(coordenação da área que abriga professores de áreas específicas, coordenação pedagógica e de
assistência estudantil, por exemplo) e, posteriormente, apresentam a proposta de projeto à
comunidade do campus. Quando são necessárias, fazem alterações na proposta de PPC e depois
aprovam a proposta internamente, a qual segue para os trâmites institucionais, descritos na figura 2.
O depoimento a seguir ilustra bem esse processo:
Após a definição do curso a ser ofertado, instaura a comissão responsável pela
elaboração do PPC. Essa comissão estabelece um cronograma de atividades com
prazos bem definidos e estabelece metas. Após concluir os trabalhos, a comissão
apresenta o PPC à comunidade acadêmica para apreciação e aprovação (D7,
2016).

Baseado no motivo que levou a essa pesquisa (grande número de PPCs de cursos técnicos
de nível médio em prática com necessidade de regularização) questionou-se aos diretores, quais as
principais dificuldades que podem levar à situação do PPC não ser implementado conforme foi
aprovado pelo CONSUP. Nesse item, muitos deles apontaram para a falta de infraestrutura física e
humana e o desconhecimento ou a desinformação como os principais motivos de não se colocar o
projeto como foi aprovado em prática.
É certo que mudanças na alocação de disciplinas por falta de docentes ou diminuição de
sua carga horária são ajustes que infelizmente são necessários devido a falta de recursos, assim
como para a contratação de outros servidores técnicos administrativos. Situações como estas são
comuns em alguns setores públicos (destacamos aqui a educação, que nunca foi colocada como
prioridade pelos diversos governantes do país) e, obviamente, afetam gravemente a implementação
de qualquer ação, inclusive de um projeto de curso. Por isso, torna-se ainda mais contundente a
necessidade de planejar, tomando por base também os recursos disponíveis, o que não garante o
sucesso (de quê?), mas pode amenizar alguns problemas. A realização de um planejamento
orçamentário pode diminuir alguns problemas como a construção e ou ampliação de laboratórios,
adaptação da infraestrutura existente para pessoas com deficiência, etc. É certo que, antes de se
inaugurar um novo curso é preciso saber se existe previsão de concurso para contratação de novos
servidores, não havendo, é preciso avaliar se aqueles que fazem parte do quadro de docentes e
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técnicos da instituição têm condições de assumirem novas turmas. A opção de planejar um curso
com os recursos existentes e previstos em folha de pagamento ou planejar e colocar em prática um
curso apenas com a perspectiva de ainda conseguir recurso são opções em que o gestor deve
considerar os riscos e ganhos.
O outro motivo, destacado nessa questão, foi o desconhecimento dos servidores gestores
do PPC. Alega-se, em alguns momentos, que os responsáveis pelos PPCs, não são informados ou
desconhecem, por exemplo, os trâmites que devem ser seguidos para a realização de alterações
nesses projetos. Mais um elemento trazido como motivador foi a falta de observação à legislação
vigente, em virtude do desconhecimento da lei pelo servidor público. Uma motivação citada como
geradora da não implementação do PPC revelou que isso acontece: “Quando o PPC não reflete o
interesse da comunidade e/ou seus agentes não são ouvidos na construção do mesmo” (D8, 2016).
Destaca-se, pois que, apesar de nem todos os gestores perceberem, existe impactos na participação
da comunidade na elaboração do de um projeto. A presença ou ausência dos atores sociais na
elaboração de uma ação, projeto ou programa pode levar a iniciativa ao sucesso ou ao fracasso. A
escola é um ambiente muito rico por sua diversidade de pessoas e ideias, por isso não se pode
perder de vista a importância de uma coesão (partindo das críticas, discussões e consensos) dos seus
membros para que ela possa se consolidar e se reinventar.
Quando perguntados sobre os itens do PPC que, normalmente ou geralmente, sofrem
alterações durante a implementação do curso, e os itens mais citados foram: matriz curricular
(100,0%), prática profissional (42,0%) e identificação do curso (14,2%). É importante destacar que,
ao alterar a matriz curricular, por exemplo, pode requerer também mudanças nas ementas e
organização dos componentes curriculares. Assim, algumas modificações pontuais podem gerar a
necessidade de alteração no perfil do egresso, pois o PPC é articulado em suas várias dimensões na
perspectiva de uma formação determinada que deva também estar articulada com o PPI da
instituição. Tal constatação confirma aquilo que fora observado na prática cotidiana das atividades
da PROEN, voltadas para a avaliação dos projetos de cursos técnicos.
O objetivo das questões direcionadas às alterações que são realizadas na prática do curso,
mas nem sempre estão no PPC (ou foram encaminhadas ao CONSUP para avaliação e aprovação)
não é o de impedir que mudanças no PPC ocorram durante a implantação do curso, pois, por vezes,
elas são necessárias. O intuito maior é entender os motivos de as alterações ocorrerem para auxiliar
na gestão dos projetos e na construção de um planejamento condizente com a realidade, na medida
do possível.
A divulgação e disponibilização do PPC é uma ação necessária, uma vez que, quando a
comunidade tem acesso ao PPC, ela se torna uma ferramenta importante de orientação e consulta.
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Quando isso não ocorre, o documento perde sua real função tornando-se mera formalidade para
atender uma imposição da lei que obriga a sua existência. Assim, quando foi questionado como este
documento é divulgado, a grande maioria informou que o principal meio para isso é o site
institucional. Mas, o documento divulgado é o mesmo que está sendo colocado em prática? O
acesso dos docentes, discentes, técnicos administrativos e gestores a esse documento pode auxiliar
nas discussões a respeito do curso e no seu acompanhamento.
Foi questionado ainda se é feito o acompanhamento da implementação do Curso, tendo em
vista seu PPC e todos os respondentes (100,0%) declararam que sim. A Tabela 16 é resultado do
levantamento da informação de quem seriam os setores responsáveis por realizar esse
acompanhamento, segundo os diretores.
Tabela 16 – Acompanhamento do PPC- Quem realiza o acompanhamento
segundo os DE/DA
Setor Responsável
Coordenação de Curso
Diretoria de Ensino/ Diretoria Acadêmica
Coordenação Pedagógica
Direção Geral
Colegiado de Curso
Equipe multidisciplinar

Percentual de vezes citado
85,7%
71,4%
42,8%
14,2%
14,2%
14,2%

Fonte: elaboração própria, com base nos resultados do Questionário II, aplicado em: 05 mai. 2016.

Pode-se perceber que, de maneira geral, os diretores apontaram a Coordenação de Curso
(85,7%), a Diretoria de Ensino/Diretoria Acadêmica (71,4%) e a Coordenação Pedagógica (42,8%),
como os principais setores responsáveis por realizar o acompanhamento desses projetos. Vale
ressaltar aqui, como foi feito no Questionário I, que o acompanhamento do projeto não é o mesmo
acompanhamento individualizado de docentes e discentes como ocorre no Conselho de Classe. Ao
perguntar como é feito esse acompanhamento e se existe uma metodologia, apenas 62,5%
informaram como ele é realizado e ninguém informou a existência de uma metodologia específica
para o desempenho dessa atividade. Entretanto, 25,0%, afirmaram que tal metodologia não existe
em seu campus. Todos os participantes que descreveram como é realizado o acompanhamento
(62,5%) informaram que o mesmo é feito através de reuniões de planejamento, de departamento,
além de reuniões entre docentes e coordenações de curso, entre DE/DA e coordenação de curso,
entre outras. De acordo com um dos respondentes: “Periodicamente há reuniões da DEN com os
coordenadores onde são tratadas questões específicas do funcionamento dos cursos. Ali apontam-se
os eventuais problemas e dá-se o devido encaminhamento” (D4, 2016). A DEN citada pelo
respondente D4 é a DE/DA. Essa resposta ilustra, de forma bem resumida, um exemplo de ações
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que podem, a partir de uma sistematização e inclusão em calendário de reuniões obrigatórias com
periodicidade e pautas determinadas, originar um fluxo ou metodologia para o acompanhamento do
PPC.
Depois de investigar quem são os responsáveis por acompanhar o PPC e como isso é feito,
tornou-se necessário entender se esses setores recebem alguma orientação para fazê-lo. Nesse
sentido, o Gráfico 14 mostra que 55,6% raramente recebem alguma orientação, 22,2% recebem
sempre, 11,1% são orientados todo semestre e 11,1% nunca recebem orientação. O exercício de
determinadas atividades deve ser discutido e dirigido. Apesar de o acompanhamento dos projetos
não ser uma ação institucionalizada no IFBA, se ela realmente ocorre em alguns campi, como
muitos afirmaram, deve ser orientada.

GRÁFICO 14 – ACOMPANHAMENTO DO PPC- FREQUÊNCIA COM QUE OS
RESPONSÁVEIS SÃO ORIENTADOS PARA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO
Fonte: elaboração própria, com base nos resultados do Questionário II, aplicado em: 05 mai. 2016.

Assim, pode-se considerar que apenas 33,3% realizam essas orientações periodicamente
(sempre ou em todo semestre) e 66,7% o fazem raramente ou nunca. A partir da análise das
informações dos Gráficos 14 e 15, seguinte, é possível interpretar que, dentre os campi que
participaram da pesquisa e, segundo os seus diretores, não há um plano de gestão de projetos de
curso e nem sequer procedimentos ou ações sistematizados para realizar essa gestão. O Gráfico 15
ilustra a visão dos diretores sobre a existência de modelo ou conjunto de procedimentos e técnicas
utilizados no acompanhamento dos PPCs.
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GRÁFICO 15 – ACOMPANHAMENTO DO PPC- EXISTÊNCIA DE MODELO PARA
EXECUTAR O ACOMPANHAMENTO SEGUNDO OS DE/DA
Fonte: elaboração própria, com base nos resultados do Questionário II, aplicado em: 05 mai.
2016.

Nesse ponto, 22,2% informaram que existe um modelo e 77,8% que não. Porém, no caso
afirmativo, investigaram-se quais seriam esses modelos, procedimentos ou técnicas e as respostas
foram as seguintes:
As diretrizes encaminhadas pela PROEN (D1, 2016).
Estão sendo construídos coletivamente (D2, 2016).
A Coordenação Pedagógica acompanha os planos de disciplinas e relatórios
diagnósticos, junto às coordenações de cursos e área (D6, 2016).

Observa-se que as diretrizes encaminhadas pela PROEN às quais D1refere-se certamente,
deduz-se que são alguns documentos que servem de orientação para a elaboração dos PPCs, tais
como as Diretrizes para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio (Resolução CNE/CEB nº
6/2012), e Resoluções e normas do IFBA. Documentos que, na verdade, não estabelecem nenhum
modelo ou procedimento padrão para o acompanhamento do PPC. Além desses, a PROEN
encaminha, juntamente, modelos de PPCs e de matrizes curriculares para ajudar na construção do
Projeto. O acompanhamento deve ocorrer após a construção e durante a implementação do projeto
de curso.
A segunda afirmação indica que esse modelo de acompanhamento ainda está sendo
construído coletivamente, mas não informa maiores detalhes e a terceira traz um procedimento, que
acompanha os planos de disciplinas, o qual parece estar ligado, especificamente, à atuação docente
e não à implemantação do PPC. Esta última coloca também o acompanhamento de relatórios
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diagnósticos e não dá mais explicações, no entanto, geralmente tais diagnósticos que a Coordenação
Pedagógica acompanha são referentes ao desenvolvimento dos discentes.
Voltando a discussão da necessidade de divulgação e disponibilização do PPC para toda a
comunidade, um dos objetivos de fazer isso seria para que o documento fosse consultado antes da
tomada de algumas decisões relacionadas ao curso. Por isso perguntou-se se o PPC é
frequentemente consultado com essa finalidade e o resultado foi que 66,7% disseram que sim e
33,3% que não. Nas proposições afirmativas foi solicitada a exemplificação dessa utilização do PPC
como documento consultivo e, resumidamente, pode-se dizer que o resultado foi o seguinte:
Para elaborar e executar o planejamento orçamentário.
Para consultar as ementas (acompanhar o conteúdo que está sendo trabalhado).
Para orientações acerca da prática profissional, da carga horária de disciplina ou
para enfatizar junto aos estudantes quais são os objetivos do curso.

Constata-se que a execução de todas essas atividades exemplificadas complementa a ideia
desse estudo de que o PPC tem uma relevância para a prática pedagógica e pode contribuir
sistematicamente para o bom desenvolvimento de qualquer curso que utilize este projeto como
documento base de orientação, revisando-o e atualizando-o periodicamente. Ainda na perspectiva
de investigar como os diretores enxergam o PPC perguntou-se, de acordo o entendimento de cada
um, qual a importância da implementação do PPC, tal como foi pensado pela comunidade e
aprovado pelo CONSUP, ou seja, qual a importância de colocar em prática o documento que foi
criado pelo campus e avaliado e aprovado pelo órgão máximo da instituição que é o CONSUP.
Destacam-se aqui as seguintes colocações:
Trata-se de documento necessário e insubstituível para orientar e convergir as
disciplinas para os fins pedagógicos propostos. Sem o PPC e, sem a aprovação do
Consup, fica-se na relatividade da opinião dos vários profissionais envolvidos no
processo educativo [...] (D3, 2016).
O PPC é o mapa do caminho para o bom funcionamento de qualquer curso. Não
segui-lo implica em desobediência a normas estabelecidas e coloca-se em risco a
própria consolidação do curso (D4, 2016).

A análise das informações fornecidas levou a concluir que todos os respondentes entendem
a importância de se colocar em prática o projeto que foi discutido e aprovado, inclusive um deles
alerta para a relevância de revisá-lo, tomando por base as “experiências adquiridas” (D8, 2016).
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Seguindo essa noção de revisão do projeto, o Gráfico 16 demonstra o resultado do quesito que trata
da frequência dessa revisão.

GRÁFICO 16 – IMPLEMENTAÇÃO DO PPC- FREQUÊNCIA COM QUE É
REVISADO SEGUNDO OS DE/DA
Fonte: elaboração própria, com base nos resultados do Questionário II, aplicado em: 05
mai. 2016.

Como é observável a revisão do PPC não é uma atividade habitualmente realizada pela
maioria dos campi representados aqui pelos diretores. Apenas 11,1% a fazem sempre, 11,1% em
todo semestre, o mesmo percentual nunca faz a revisão do projeto e 66,7% a fazem raramente.
Essas questões foram levantadas com base na hipótese do que se via na prática do DETEC/PROEN,
onde parte das alterações nos projetos se dava quando este departamento solicitava aos campi que o
fizessem, na maioria das vezes, para regularização e atendimento de legislações (que se atualizam
com frequência), ou quando os próprios coordenadores e/ou diretores percebiam alguma
incoerência do documento com a prática.
É importante destacar a importância da revisão do PPC com vistas a atender não apenas o
que a lei impõe, mas também, e há espaço para isso, as demandas requeridas pelos discentes e
docentes do curso, além de ajustes e adequações que são necessários para suprir atraso de recursos
(humanos e financeiros) e aumento de espaço físico, por exemplo.
Percebe-se, nas falas dos diretores, que as dificuldades para implementação do PPC,
inicialmente aprovado, são muitas e justamente por isso o acompanhamento e, caso seja preciso, a
revisão para atualização e ajuste desse documento, são imprescindíveis para o desenvolvimento do
curso. Mesmo a maioria sendo revisada com tão baixa frequência, 66,7% afirmaram que existe um
planejamento para realizar essa atividade e apenas 33,3% responderam que não existe. Assim foi
perguntado aos coordenadores sobre aqueles que participam desse processo. No Gráfico 17, é
possível verificar que diretores, docentes e técnicos, ou seja, cada respondente poderia citar mais de
um representante como “quem realiza a revisão” do PPC.

100

GRÁFICO 17 – IMPLEMENTAÇÃO DO PPC- QUEM REALIZA A REVISÃO
Fonte: elaboração própria, com base nos resultados do Questionário II, aplicado em: 05
mai. 2016.

Na análise desses dados do Gráfico 17 é interessante notar que apenas os coordenadores de
curso foram apontados por todos os diretores, representando um percentual de 100%. Os docentes,
técnicos administrativos e diretores também possuem um grau de representatividade considerável
com 88,9%. Contudo, o percentual de discentes, mesmo sendo menor que os demais, apenas 55,6%,
se sobressai uma vez que, por não possuir informações, dessa participação pela pesquisadora, não se
esperava um número expressivo. O item “outro”, com 11,1%, inclui membros da comunidade que
não foram citados (pais, responsáveis, representantes de entidades sociais e de empresas, por
exemplo).
Obviamente que um curso, para ser bem sucedido, precisa lhe dar com fatores que vão
além do planejamento e gestão do seu projeto, afinal a educação e o processo de ensinoaprendizagem passam por questões políticas, econômicas e culturais, além das subjetividades
humanas que interferem no resultado esperado.
Ainda com o foco no acompanhamento do PPC, foi perguntado aos diretores sobre
elementos que consideravam importante para a sua realização. De acordo com as respostas obtidas,
alguns deles foram: realização de cursos de capacitação; regulamentação institucional sobre os
procedimentos e objetivos; estabelecimento de metas e sistemas de acompanhamento para
cumprimento de tais metas; entre outros. Esse ponto suscitou, ainda, propostas de ações para que o
acompanhamento aconteça, como a apresentada por D3:
1) Criação, pela PROEN, de questionário ou relatório semestral que propicie um
momento de reflexão a cada coordenação de curso junto a sua equipe docente.
2) Treinamento de diretores de ensino e coordenadores quanto a novas leis,
normas, portarias, etc, para que, de posse de categorias ou critérios relevantes,
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estes possam refletir e criticar construtivamente os PPCs a que devem se
orientar sempre (D3, 2016).

Esse tipo de proposta tem um peso muito grande para essa pesquisa, pois subsidia os
argumentos apresentados durante todo o texto e reafirma a importância do PPC como documento
orientador para a implantação dos cursos e, mais ainda, da relevância de sua gestão, especialmente
da etapa de acompanhamento. Observa-se também a necessidade de estabelecimento de um
processo bem definido para que essa gestão ocorra.
Ainda perseguindo o objetivo central dessa pesquisa, os diretores foram questionados se,
na opinião deles, existem dificuldades para a implementação dos PPC aprovados e em caso
afirmativo, quais seriam tais dificuldades. Dentre os que responderam 75% afirmaram que tais
dificuldades existem, 12,5% declaram que não e 12,5% que não sabem. Nas descrições das
dificuldades para a implementação do projeto é possível detectar que muitas delas estão
relacionadas à falta de recursos e de conhecimento a respeito dos procedimentos e das leis e normas
que devem ser incluídos e/ou observadas no PPC. Assim, separaram-se dois depoimentos que
ilustram essa condição:
Falta de treinamento adequado de diretores e coordenadores. Infelizmente, parece
que a cultura organizacional e burocrática do IFBA considera que "lei publicada,
lei conhecida", "normativa publicada, normativa conhecida". Mas, a realidade é
um pouquinho diferente. O que os gestores públicos não compreendem é que,
como na iniciativa privada, deve haver calendário de atualização, treinamento,
frequente: da PROEN para as Direns, das Direns para as Coordenações, das
Coordenações para os corpos docentes. Lei publicada, lei conhecida é jargão que
mascara a necessidade de uma organização de espaço físico e de momentos
propícios à orientação, interpretação, discussão e COGNIÇÃO de normas e
procedimentos que, pela letra opaca da lei, sem uma interpretação técnica,
mediada pela experiência, caem sob e são atropeladas pelas responsabilidades,
temores e imperfeições dos profissionais docentes (D3, 2016).
No nosso caso, a dificuldade encontrada na implementação dos PPCs dos cursos
subsequentes, deve-se à precariedade no acesso ao campus e o descaso com o
transporte escolar público, além da dificuldade na contratação de servidores e
orçamento reduzido (D7, 2016).

A título de esclarecimento, na primeira citação, quando o diretor(a) se refere à “Direns”,
está se referindo à DE /DA. Percebeu-se que essa condição (falta de informação e conhecimento)
foi levantada em outras passagens dessa análise e tanto na percepção dos diretores, como dos
coordenadores, é um problema comumente apresentado como gerador de dificuldades.
A questão seguinte coloca luz sobre esse ponto com a finalidade de ajudar a compreendêlo. Assim, os respondentes foram perguntados sobre problemas que podem ser gerados devido ao

102

não acompanhamento da implementação dos PPCs. Nesta questão, 44,4% dos diretores apontaram
problemas de componentes curriculares serem ministrados sem se atentar às ementas, metodologia e
processos de avaliação previstos. Além de outros problemas como a não emissão de diplomas e
certificados, devido a inconsistências destes com o projeto que foi aprovado e a desatualização com
as legislações vigentes (que sofrem adequações), por exemplo. Ocorre que condições como essas
aqui pontuadas são passíveis de acontecer em qualquer curso que não se atente às normas (internas
e externas) e legislações que o regem, incluindo aí o seu PPC. Este último é um documento que
deve ser adotado uma vez que o mesmo está institucionalizado e aprovado pelo Conselho Superior
do IFBA. Contudo, não existe a percepção de utilidade desse documento para a gestão do curso,
muitas vezes, por falta de conhecimento e divulgação do Projeto e do objetivo a que se propõe. As
perspectivas apresentadas são direcionadas principalmente a problemas de cunho pedagógico e
legal. Diferentemente do que foi notado com relação às dificuldades para a implementação, os
problemas referentes ao não acompanhamento não trazem em sua pauta tantos pontos associados à
falta de recursos (financeiro e humano). Isso denota uma maturidade no entendimento do que é esse
acompanhamento e da contribuição para a gestão, se ele for efetivado. Dentre os principais
problemas apontados estão:
Matriz curricular mal dimensionada;
Defasagem do curso se novas técnicas e bibliografias recentes não forem
incorporadas;
Não adequação às novas leis;
Má formação técnica do egresso;
Dificuldades no planejamento e gestão escolar;
Não atendimento às demandas regionais;
Ementas em desacordo com as necessidades do curso;
Dificuldade com a oferta da prática profissional;
Problemas com a emissão de certificados, históricos e diplomas devido a
inconsistências de informações entre o curso aprovado (PPC) e o praticado.

Todos esses possíveis problemas são reais e podem ser evitados ou, pelo menos, previstos e
amenizados, caso o acompanhamento do PPC seja realizado. Partindo do ponto de vista que todo
projeto sofre interferência de vários fatores internos e externos, controláveis ou não, compreende-se
que, por esse motivo, deve-se acompanhá-lo (por meio de revisões) para averiguar a necessidade de
adaptá-lo às novas exigências e regras que surgem com o passar do tempo e com as mudanças no
cenário econômico, político e social.
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5.3

A IMPLICAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO NA GESTÃO DOS PPCs
Essa pesquisa iniciou-se com o objetivo principal de analisar o processo de gestão dos

Projetos Pedagógicos de Cursos Técnicos de Nível Médio no IFBA tomando por base as possíveis
dificuldades enfrentadas pelos gestores na realização desse intento, e com vistas a algumas
condições previstas no dia a dia da Pró-Reitoria de Ensino. Para isso, observamos a partir da
bibliografia da área, o contexto histórico em que a educação profissional está inserida e as
principais discussões que apontam os desafios enfrentados pelas instituições que ofertam essa
modalidade de ensino, em especial, o IFBA. A análise das legislações e políticas também respaldou
o entendimento dos objetivos para os quais os governantes, a depender da sua política de governo,
interesses da sociedade e necessidades do mercado, estabelecem políticas de ampliação de vagas,
mudam a estrutura dos cursos, entre outras alterações relativas à oferta da educação profissional no
Brasil. Analisou-se também a oferta e a expansão da educação profissional, no Brasil e na Bahia,
com base no contexto econômico e social e nas estatísticas e estudos da área, o que colaborou para
suscitar alguns questionamentos, inclusive a respeito da decisão governamental, da expansão dessa
educação. Nesse aspecto, conjecturaram-se alguns motivos, como o bônus demográfico, realidade
do país desde 2010, a discussão do pleno emprego e da reorganização do processo de trabalho,
ocorrida nos últimos anos, e que no Brasil, aos poucos, vem ganhando espaço. Assim, apenas
levantamos algumas hipóteses, com base no contexto econômico, social e político do período de
maior expansão da educação profissional no país para suscitar a reflexão acerca do tema, porém
sem a intenção de comprová-las aqui, uma vez que não é essa a finalidade dessa pesquisa.
Sobre a elaboração dos PPCs ficou claro que existe uma orientação do Instituto que a
escolha desses cursos seja realizada com base em consulta à comunidade local, principalmente, a
partir de audiências públicas (outros, por meio de pesquisas diversas). Não podemos mensurar, no
entanto, se estas ocorrem com a participação satisfatória de diversos membros da sociedade civil e
representantes de organizações sociais e comerciais, por exemplo. Sabe-se, apenas, que essa
consulta ocorre e, segundo os DE e coordenadores de curso, em 55,6% e 46%, respectivamente, por
meio dessas audiências. A construção é realizada em 66,7% dos casos, segundo os DE e 40%, de
acordo os coordenadores, via constituição de comissão designada com essa finalidade. A partir das
colocações dos participantes verifica-se que há compatibilidade na forma de realização desse
processo de elaboração que segue uma orientação (instituída) e que, apesar de não ser obrigatória,
acaba sendo utilizada pela maioria dos campi. É preciso reconhecer que algumas orientações não
impostas são necessárias para que haja uma padronização dos processos, o que pode contribuir para
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a eficácia e melhora dos cursos. Apesar da autonomia dos campi, seria importante estabelecer
condições compatíveis de algumas ações que demonstrasse, também, uma unidade do Instituto
como um todo e o diálogo entre eles.
A fase de implementação dos projetos sugere que, para a maioria, há dificuldades
associadas à deficiência de informações, que não são repassadas como se deveria aos responsáveis
por sua execução e à falta de recursos materiais e humanos. A maneira como se deu essa expansão
da educação profissional no Brasil, inclusive a partir da criação dos IFs, especialmente em relação
ao IFBA o lócus dessa pesquisa, pode ter influenciado a forma como sucedeu a gestão dos PPCs no
Instituto. Houve um aumento significativo de campi e automaticamente de cursos, tanto técnicos
como superiores.
Dentre as dificuldades apresentadas pelos gestores que participaram dessa pesquisa, tanto
para a implementação quanto para o acompanhamento dos PPCs, está a carência de informações e
conhecimentos a respeito de processos e normas acadêmicas e de legislações. Nesse sentido, os
gestores apontam para a necessidade de realização de cursos de capacitação e “treinamento” com os
responsáveis pelos projetos de curso. Tal dificuldade pode estar associada também (pois existem
outros fatores peculiares ao IFBA) a esse crescimento relativamente rápido (período de 2008 a
2016), sem que fosse dada a devida atenção ao processo de gestão dos cursos técnicos. Ao contrário
dos cursos superiores que passam por um processo de construção com base em instrumentos do
MEC, assim como por avaliações periódicas, aos cursos técnicos não é dado o mesmo tratamento.
Sem a finalidade de julgar se tais métodos impostos pelo governo federal são bons ou não, a ideia
aqui é observar a importância de se realizar uma gestão dos cursos técnicos, inclusive com
metodologias próprias, criadas para tal. Percebe-se assim, como o desenvolvimento dessa gestão
está associado ao crescimento da rede de educação profissional no Brasil.
No transcorrer da análise, foi possível chegar à conclusão de que alguns campi têm
realizado atividades isoladas para a elaboração e até mesmo revisão dos PPCs, todavia, não foi
possível perceber a manutenção dessas atividades. Com relação ao acompanhamento, percebeu-se
que na prática se faz reuniões com objetivos de acompanhar os discentes e docentes do curso, mas
não necessariamente é colocado o projeto como ponto central de discussão e crítica. Ao longo da
interpretação dos dados é possível observar, com base nas questões levantadas nos questionários, a
relação destas com os objetivos descritos inicialmente, tais como, por exemplo, o de investigar o
processo de gestão dos PPCs Técnicos de Nível Médio no IFBA, analisando possíveis dificuldades
enfrentadas pelos gestores, onde foi levantado, entre outros problemas, a escassez de recursos
necessários para a implementação do projeto conforme previsto.
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Essa escassez de recursos, que não necessariamente dificulta o acompanhamento do PPC,
mas sim sua implementação conforme prevista, acaba implicando também nas atividades de
orientação pedagógica. Não se sabe até quando essa dificuldade de captação de recursos (humanos e
materiais) e repasse poderá perdurar em maior ou menor grau e por isso o planejamento das ações, o
aproveitamento dos recursos financeiros e materiais, e principalmente a valorização dos recursos
humanos se fazem tão importantes para a gestão dos PPCs. Ao falar em valorização do recurso
humano, pretende-se incentivar, não a exploração do trabalhador, ao contrário disso, conhecendo
melhor cada servidor, as suas pretensões como profissional do instituto, suas ideias e projetos para
melhorar as condições e relações de trabalho de toda a equipe e o processo ensino-aprendizagem,
somam-se esforços para construir uma gestão mais participativa.
Tais ações de escuta aos servidores devem ser expandidas aos discentes e demais membros
da comunidade, pois são imprescindíveis para uma gestão democrática e não apenas nas condições
de falta de recurso, devendo ser permanentes.
Comparando diretamente os objetivos pretendidos por essa pesquisa e os resultados
obtidos, a partir do levantamento de dados e do estudo das bibliografias e referências a respeito
desse tema, pode-se determinar que: em nenhum dos campi, dos quais houve representantes nesta
pesquisa (seja coordenador ou diretor) foi possível identificar um modelo(s) e/ou processo(s) de
gestão educacional dos cursos técnicos de nível médio que fosse sistematizado, ou seja, que fosse
realizado com periodicidade, regulamentado, ordenado e adotado por mais de uma coordenação.
Alguns dos processos citados pelos gestores não se tratavam exatamente de um acompanhamento
do PPC em si, mas de desempenho dos discentes e docentes, principalmente. Assim, identificaramse atividades e ações que sugerem certa organização no acompanhamento desses cursos, mas não
especificamente do projeto de curso. Para a realização da gestão do curso seria necessário
estabelecer e observar alguns elementos principais que dessem condição de notar o
desenvolvimento e desempenho do curso, dentre eles está o acompanhamento do PPC. Chegou-se a
conclusão que há dificuldades para a realização desse acompanhamento dentre as quais, identificouse:
1. A dificuldade de comunicação e informação sobre os processos já institucionalizados
(falta de cursos de capacitação dos servidores especificamente nesse ponto), normas
e legislações; e dentre os diversos setores envolvidos na gestão dos cursos;
2. A não institucionalização da atividade de acompanhamento do PPC no IFBA;
3. A desarticulação entre as diversas atividades executadas para a gestão dos cursos (os
gestores possuem uma gama de ações para desempenhar, contudo elas são realizadas,

106

na maioria das vezes, de maneira isolada sem um planejamento que envolva todas
elas de maneira que uma complemente a outra).
Continuando a discussão sobre a dificuldade encontrada com relação à comunicação e
divulgação de informações e conhecimentos, seu compartilhamento tem sido um fator complicador
de algumas ações no Instituto (gestão do conhecimento). Fatores como uma rede de campi grande e
em várias cidades do estado da Bahia, a redução na concessão de recursos para diárias e passagens
e, em alguns campi, dificuldade de acesso a uma internet de qualidade tem agravado, ainda mais, a
qualidade dessa comunicação. No entanto, no que constitui especificamente a gestão do PPC,
conclui-se, tanto na fala dos coordenadores, quanto dos diretores, que existe a necessidade iminente
de realização de ações de orientação com esses gestores, no intuito de construir uma proposta que
sirva de base para a gestão dos projetos de cursos técnicos.
Apesar do acompanhamento não estar institucionalizado 71% dos coordenadores de curso
e 100% dos diretores de ensino disseram que o realizam. Porém, percebe-se que o acompanhamento
do qual os mesmos se referem, diz respeito àquele feito com os discentes que acontece através de
instrumentos como o Conselho Diagnóstico e Conselho de Curso, além de levantamentos de
repetência e evasão e a orientações dadas pela equipe multidisciplinar do campus (pedagogos,
assistentes sociais e psicólogos). Os gestores (66,7% dos DE/DA e 71,1% dos coordenadores de
curso) afirmaram raramente realizar reuniões com departamentos e coordenações para revisar o
PPC. Assim, as discussões sobre o projeto em si são realizadas, normalmente, quando é detectada,
por algum setor do campus ou pela PROEN, a necessidade de mudança, ou seja, quando isso ocorre
é porque algum problema já foi gerado e precisa ser corrigido.
A partir dessa pesquisa, pode-se concluir seguramente que há demanda por um mecanismo
de acompanhamento dos PPCs que tenha uma sistematização e possa assessorar os gestores dos
campi (Diretores de Ensino/Diretores Acadêmicos e Coordenadores de curso) nesse processo (pois
nenhum modelo sistematizado de acompanhamento foi detectado nessa pesquisa). Para que tal ação
ocorra e seja eficaz, será necessário o apoio e participação desses profissionais. Sem a adesão de
diretores de ensino e coordenadores de cursos a essa proposta, ela se torna inexequível. A
institucionalização do acompanhamento do PPC pode evitar problemas se forem detectados antes de
ocorrerem (como desvios na implementação, falhas no planejamento e necessidade de adequação do
documento para execução, devido à ausência ou insuficiência de recursos, etc.).
O acompanhamento do PPC poderá proporcionar uma visão mais clara das condições de
implementação do curso, observando as possibilidades de colocar em prática aquilo que foi
planejado no documento e as mudanças necessárias para essa execução, inclusive no aspecto
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pedagógico e de recursos humanos. Espera-se que os campi participem ativamente do processo,
fornecendo as informações necessárias. Assim, a gestão deixa de ser um procedimento de mera
aplicação da teoria da administração (como uma gestão empresarial), passando a ser uma ação que
considera questões de cunho político, cultural e socioeconômico e suas contradições para a tomada
de decisões, pois tais aspectos não podem ser isolados, uma vez que partem das relações
estabelecidas no ambiente educacional e fora dele, contribuindo decisivamente para compreendêlas.
As mudanças pelas quais vem passando a educação profissional no Brasil, inclusive em sua
concepção, tem levado a alterações profundas na sua organização institucional, legal e pedagógica,
o que dificulta o estabelecimento e manutenção da gestão desses cursos. Além disso, a instituição
educacional é dinâmica e, portanto, propensa a mudanças frequentes, pois visa a atender um público
diverso e que também passa por constante transformação. Tais condições requerem que haja um
acompanhamento das ações de gestão nessas instituições, que possa subsidiar e monitorar tais
alterações.
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6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa se respaldou em perspectivas teóricas que consideram a relação entre
trabalho e educação no processo de construção do conhecimento e pela qual o trabalho como
princípio educativo torna-se norteador da formação omnilateral do homem. A educação profissional
que, no Brasil, passou por várias transformações e por muito tempo teve o papel de produtora de
mão de obra para suprir o mercado, foi tomada como pano de fundo desse estudo. A retrospectiva
da educação profissional no Brasil incluiu a história do IFBA e tentou resgatar as diversas
alterações ocorridas desde a criação do Liceu de Artes e Ofícios, passando pelas Escolas de
Aprendizes e Artífices, entre outras, até chegar mais tarde, em 2008, aos Institutos Federais de
Educação. Algumas dessas alterações estavam associadas a políticas de governos e interesses do
mercado de trabalho e da política econômica.
Essa modalidade educacional foi usada para servir a vários interesses do Estado,
inicialmente, como uma medida assistencialista, voltada para as pessoas pobres que não poderiam
chegar à Universidade (além de atender à necessidade de mão de obra barata do mercado) até a
concepção de uma educação para o mundo do trabalho, oferecendo formação capaz de dar subsídios
para continuação dos estudos, além do desenvolvimento do pensamento crítico (omnilateral).
A apresentação dos números da educação profissional no Brasil no período de 2007 a
2013, teve o objetivo de demonstrar, resumidamente, as mudanças ocorridas nesse período, o que
proporcionou observar o crescimento na quantidade de instituições e de matrículas nas instituições
da rede de educação profissional com destaque para a rede federal (IFs), pois não se podia perder de
vista a relação com o objeto de estudo. A expansão dessa educação trouxe muitos benefícios, mas
foi preciso entender em quais condições ocorreu esse crescimento e como ele pode ter influenciado
a gestão dos cursos nessas instituições. Tal processo, tanto no âmbito nacional quanto estadual,
sofria tantas alterações que se configuravam como políticas de governos (cada um tinha a sua) e
respondiam a cobranças externas ao Estado e de ordem econômica e global. Toda essa analise da
oferta e da expansão da educação profissional no Brasil e na Bahia com base nos contextos
econômico e social e nas estatísticas e estudos da área ajudou a compreender os estigmas
enfrentados por essa educação, seus reflexos ainda hoje e a sua influência na formação (e
qualificação) do trabalhador a as novas configurações do próprio processo de trabalho e sua
reorganização.
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Com base nas concepções dos diversos autores apresentados no decorrer desse trabalho,
concluiu-se que a dinâmica dos sistemas de educação e as relações entre seus atores devem ser
consideradas nas suas práticas e decisões de gestão. Esta última concebida como mais participativa
e como um novo paradigma a ser alcançado, pois procura compreender o papel da escola e
empoderar os sujeitos envolvidos (direta ou indiretamente) no processo de ensino-aprendizagem e
na tomada de decisões que o comprometa.
No que pese todo o corpo teórico construído nessa investigação, vale ressaltar que ela
partiu da prática profissional da pesquisadora na PROEN, que se questionou da causa de
determinados fatos relacionados aos PPCs ocorrerem de maneira tão significativa e impactante nos
diversos campi do Instituto. Abalizado nessa vivência foi possível perceber a necessidade de
definição de mecanismos básicos que possibilitassem o acompanhamento desses PPC. A partir daí,
a tentativa foi identificar os modelos de acompanhamento desses projetos utilizados nos campi
desenvolvendo, com os resultados obtidos, um instrumento que auxiliasse a PROEN nesse
processo. Para isso, foi necessário compreender, tomando por base Brito e Sabariz (2001), o que é a
gestão de projetos, quais as suas etapas e a influência de cada uma delas nos PPCs.
A verificação de um modelo sistematizado de acompanhamento, dentre os campi que
participaram da pesquisa, não foi possível. Contudo, perceberam-se algumas ações de gestão dos
cursos que serviram de fundamentação para a compreensão de das dificuldades expressadas pelos
gestores (DE e Coordenadores de Curso).
O resultado da análise do processo de gestão dos projetos dos cursos técnicos de nível
médio – oferta regular – demonstrou que os desafios são muitos, entre os quais: carência de
recursos humanos e financeiros; falta de informação e conhecimento a respeito de procedimentos
institucionalizados; e a não institucionalização do processo de gestão.
A partir dos desafios postos foi possível verificar os principais pontos a serem
contemplados para que esse processo fosse sistematizado em forma de uma metodologia. Dentre as
condições principais necessárias para a realização do acompanhamento dos Projetos Pedagógicos de
Cursos técnicos de Nível Médio no IFBA está a institucionalização desse processo. Por isso,
construiu-se, a partir dos resultados apresentados dessa pesquisa, um instrumento de
acompanhamento dos PPC pela PROEN, na intenção de contribuir com o trabalho da Pró-Reitoria
de Ensino, mas, principalmente, auxiliar os gestores de curso nesse processo de implementação do
documento na prática.
Para constituir tal metodologia de acompanhamento dos projetos dos cursos técnicos e
procurando desenvolver o instrumento, que se constituiu no Plano de Acompanhamento, foi
necessário estabelecer indicadores que dialogassem com o resultado da pesquisa, o qual
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demonstrou, entre outros fatores, as necessidades e dificuldades desses gestores, considerando a
correlação entre prática e teoria. A intenção de construir esse método é que ele possa ser usado
como referência para o acompanhamento dos PPCs.
Ao longo do estudo, ficou claro que os desafios para a gestão de uma instituição escolar
pública, como o IFBA, são muitos. Porém esse estudo tem como foco, especificamente, a gestão
dos Projetos Pedagógicos de Cursos Técnicos e, partindo dele, é que foram elaborados os
questionários (tanto o da PROEN quanto o da pesquisadora) e a análise de suas respostas. Fica
óbvio que a gestão do PPC perpassa por várias outras questões que, diretamente, não fazem parte
desse objeto de estudo, mas o influencia e o transforma sistematicamente, sendo parte fundamental
para entendê-lo. Agora, é possível compreender, com mais clareza, algumas das discussões teóricas
apontadas no processo de construção desse estudo, tais como, por exemplo: a rápida expansão da
educação profissional, com as hipóteses dos fatores que a podem ter influenciado; a relevância de
cada etapa da gestão, em especial em programas e projetos da rede pública; a herança da
administração gerencial originada e trazida das fábricas para a escola; a cultura institucional; e a
gestão participativa.
Ao contrário dos cursos de ensino superior e até mesmo os de ensino médio, os cursos
técnicos não passam por avaliações constantes, baseadas em indicadores que possam sugerir
algumas irregularidades. Porém, para além da discussão da qualidade e legitimidade de tais
avaliações, o que se sabe é que a realização da gestão dos cursos é imprescindível. O estudo ainda
evidenciou o cenário da gestão dos PPCs no IFBA que se distingue pela autonomia dos campi, que têm
tentado atender as regulamentações impostas, ao mesmo tempo em que precisam responder à sociedade
que estão imersos. Considerando que este é um documento vivo e em constante mudança, torna-se

fundamental acompanhá-lo após a sua implementação, realizando seu acompanhamento para
detectar previamente desvios e elementos que podem ou devem ser alterados no documento ou em
sua execução.
Pode-se conceber que esse estudo contribuiu para a sistematização de um modelo de
instrumento de acompanhamento dos Projetos Pedagógicos de Cursos Técnicos de Nível do IFBA,
mas que pode ser adaptado à realidade de cada campus ou até mesmo de outras instituições que
tenham o interesse de realizar essa ação e ainda não possua um método específico. A
problematização das questões relacionadas à gestão dos PPCs Técnicos no IFBA foi respaldada pela
necessidade de aclarar a relevância da execução do acompanhamento desses projetos estabelecendo
um método (seja através do instrumento aqui construído ou outro) que contribuísse para que o curso
ofertado seja compatível àquele planejado no PPC (mesmo que este venha a sofrer alterações).
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Outro desdobramento foi constatar o reconhecimento do PPC como um documento
norteador das ações de gestão do curso, pelos coordenadores e diretores. Apesar de ele ser
consultado pelos gestores para a tomada de algumas decisões pedagógicas, ele não é comumente
discutido, mas apenas quando surge a necessidade de assim proceder. Esse trabalho propõe ainda a
utilização de um instrumento de acompanhamento (Plano de Acompanhamento) o qual servirá para
colaborar com a PROEN nesse processo que, se adotado pelo Instituto, dará maior dinamicidade ao
PPC, pois quem fornecerá as informações serão os gestores dos campi, que para isso deverão
consultá-lo e estudá-lo. Essa ação fará com que o próprio gestor no campus exercite a reflexão de
suas práticas, principalmente pedagógicas, tornando o PPC ainda mais completo e eficaz.
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7

7.1

PLANO DE ACOMPANHAMENTO DOS PPCs TÉCNICOS DE NÍVEL
MÉDIO DO IFBA

APRESENTAÇÃO
Com o objetivo de auxiliar os sujeitos envolvidos na mediação e acompanhamento dos

Projetos Pedagógicos de Cursos Técnicos do IFBA e cumprir os aspectos legais exigidos é que se
vislumbrou a construção de um Plano de Acompanhamento. As indagações e ponderações
realizadas no decorrer dessa pesquisa, desenvolvida de maneira que os resultados obtidos tenham
uma aplicação prática, levou ao delineamento de um instrumento para colaborar com a PROEN no
processo de acompanhamento dos PPCs, o qual foi elaborado utilizando os resultados desse estudo,
os dados quantitativos e qualitativos extraídos da pesquisa, os documentos existentes na PROEN e a
Resolução CNE/CEB nº 06/2012.
A sua construção ocorreu a partir dos dados levantados na pesquisa e com base na
experiência do Departamento de Educação Profissional Técnica de Nível Médio (DETEC) do IFBA
que contribuíram para identificar alguns pontos decisivos associados à elaboração, implementação e
acompanhamento dos PPCs. Estas três etapas da gestão é que farão parte desse instrumento. O foco
manteve-se na comparação entre a teoria e a prática e, por isso foi imprescindível obter insumos
pertinentes às etapas de construção/elaboração e implementação do projeto, pois estas subsidiaram
o estabelecimento dos indicadores para o acompanhamento entre aquilo que foi planejado e o que
está em prática.
Para isso foi estabelecido alguns indicadores, com base em documento da PROEN
“Indicadores para instrumento de análise e emissão de parecer sobre os PPCs dos cursos técnicos”
(usado no processo de avaliação do PPC), na Resolução CNE/CEB nº 06/2012 e nos resultados
obtidos nessa pesquisa. O Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial e a
distância, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep),
também foi usado como norteador para construção desse modelo.
O Plano possui informações que devem ser respondidas pelos gestores dos PPCs nos campi
e encaminhadas à PROEN que fará o acompanhamento do projeto. A pretensão é que essa atividade
seja realizada no início de cada semestre, para os cursos técnicos subsequentes ao ensino médio e,
no caso dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, a mesma seja realizada no início de cada
ano letivo (de preferência antes do início das aulas). A opção por essa frequência no preenchimento
e envio do documento à PROEN, constitui-se também numa maneira de fazer com que os gestores
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nos campi revisem o documento, pois, ao fazer o levantamento das informações necessárias, eles
acabam por analisar também a execução do projeto e as suas necessidades. No entanto, essa ação
não será avaliativa e servirá para identificar desvios e alterações no documento e na sua
implementação e a partir daí informar ao campus, apontando os meios possíveis para adequar o PPC
com o que está sendo executado.
O instrumento constituirá também num mecanismo para analisar se alguns elementos
exigidos pelas legislações e normas (internas e externas ao IFBA) estão sendo contemplados no
projeto, o que poderá contribuir decisivamente para a redefinição de metodologias e orientações
traçadas no PPC, bem como intervenções para atualização do mesmo.

7.2

INTRODUÇÃO
O Plano de Acompanhamento foi desenvolvido com o intuito de responder questões e

dificuldades frequentes da PROEN e dos campi (coordenadores de curso e Diretores de Ensino) no
que se refere à gestão dos PPCs dos cursos técnicos. Algumas dessas dificuldades da PROEN
condizem com aquelas apresentadas pelos gestores, tais como a falta de informações (muitas das
informações solicitadas a alguns campi não são respondidas ou o são tardiamente) e a inexistência
de um modelo institucionalizado de acompanhamento dos PPCs como um processo necessário à sua
gestão, por exemplo. O fato de a gestão desses projetos, após aprovados pelo CONSUP
(CONSEPE), ser realizada pelo campus acaba fazendo com que a Pró-Reitoria seja consultada
apenas quando há necessidade de alteração no projeto. Apesar disso, sempre que há mudanças na
legislação que afetam os cursos técnicos, a Pró-Reitoria comunica a todos que façam os ajustes para
o cumprimento do que foi estabelecido. Contudo, essas ações não oferecem a continuidade no
acompanhamento do projeto.
O documento proposto emerge de toda a discussão promovida nos estudos presentes nesse
trabalho que culmina com a apresentação desses resultados o qual será proposto à PROEN como
um modelo que poderá ser aperfeiçoado, caso se julgue necessário, e adaptado para auxiliar no
processo de acompanhamento desses PPCs. O documento aqui referido foi denominado como Plano
de Acompanhamento dos PPCs dos cursos técnicos de nível médio do IFBA.
Esse Plano de Acompanhamento é parte dos objetivos da pesquisa “A Gestão dos Projetos
Pedagógicos de Cursos Técnicos de Nível Médio no Instituto Federal da Bahia- IFBA” e nasce de
forma mais objetiva dos seus resultados obtidos.
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O acompanhamento do projeto de curso tem a pretensão de demonstrar sua relevância para
a identificação e resolução de problemas causados por desvios no planejamento ou execução do
projeto, estimulando atividades de revisão dos PPCs pelos gestores nos campi (por meio da
atividade de discussão e coleta de informações presentes nesse instrumento). Outro benefício para a
realização do acompanhamento é discussão e conhecimento a respeito desse documento norteador
das atividades a serem desenvolvidas no curso que dará uma percepção das condições atuais de
implementação dos cursos, estabelecendo um diálogo entre a teoria (o previsto teoricamente no
PPC) e a prática, o que acaba proporcionando uma gestão mais consciente e participativa.
Fica claro que esta ação deve ser realizada em parceria da PROEN com o campus. Sem
isso, ela torna-se inviável e acaba por não atingir a objetivo para o qual foi criada. Nesse
documento, foram considerados indicadores que apontarão a situação em cada campus, a partir de
inconsistências encontradas. Tais indicadores foram escolhidos com base em documento existente
na Pró-Reitoria de Ensino, o qual serve como guia no processo de avaliação dos PPCs. Além deste,
foram usados também como orientação: a Resolução CNE/CEB nº 06/2012, que define as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio e; o Instrumento de
Avaliação de Cursos de Graduação presencial e a distância do Inep.
O instrumento que será preenchido pelo campus foi dividido em três fases. A Fase I que
trata de informações presentes no PPC e se as mesmas estão sendo atendidas, a Fase II que adota
um questionário para levantar informações sobre o PPC em ação. E, finalmente, a Fase III inserida
com o objetivo de investigar como as atividades de acompanhamento têm sido realizadas no
campus.

7.3

JUSTIFICATIVA
Esse plano foi criado, inicialmente, para atender à demanda verificada nas vivências e

experiências adquiridas com o trabalho da Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) do IFBA, no que diz
respeito ao acompanhamento dos Projetos Pedagógicos de Cursos Técnicos. Contudo, tornou-se
perceptível a necessidade de uma comunicação mais eficaz entre a PROEN e os campi que
fornecesse dados e informações para que essa atividade fosse desempenhada adequadamente. Como
resultado de uma pesquisa, esse documento foi pensado, também, a partir da análise dos dados
obtidos. A intenção que essa metodologia de acompanhamento forneça elementos que auxiliem os
campi no processo de gestão dos cursos, juntamente com as ações que já executam, como a
elaboração e implementação do PPC, acompanhamento de discentes e docentes, por exemplo. Junto
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a esses elementos, o acompanhamento do PPC se tornará ainda mais relevante para respaldar
algumas ações dos gestores dos campi.

7.4

OBJETIVOS

7.4.1

Objetivo Geral
O objetivo geral desse plano é colaborar com a PROEN no processo de gestão dos Projetos

Pedagógicos de Cursos Técnicos de Nível Médio no IFBA e ao mesmo tempo contribuir com os
campi, fornecendo subsídios para a gestão dos cursos que ofertam.

7.4.2

Objetivos Específicos



Identificar problemas no PPC, durante o seu processo de implantação.



Estabelecer ações para minimizar os impactos de desvios/problemas ocorridos na
implementação do Projeto.



Estimular a atividade de revisão dos PPCs pelos gestores nos campi (através da atividade de
discussão e coleta de informações presentes nesse instrumento).

7.5

FASES DO ACOMPANHAMENTO
O acompanhamento deverá ser feito por meio de reuniões semestrais, no caso dos cursos

técnicos subsequentes e, no caso dos cursos técnicos integrados a cada início de ano letivo. O
propósito da definição de uma regularidade para o acontecimento dessas reuniões é fundamental
para esse acompanhamento que deve estar focado em identificar falhas e problemas no projeto e
deliberar sobre as ações para eliminá-los.
Apesar de esse instrumento ter sido construído para a utilização pela PROEN, as
informações necessárias serão preenchidas pelos gestores nos campi, os quais deverão encaminhar
esse documento com a mesma frequência em que ele deve ser acompanhado, já estabelecida
anteriormente, para isso recomenda-se a criação de um comitê permanente de trabalho (Comitê de
Acompanhamento de Projetos Pedagógicos (CAPP)) composto por profissionais que atuam
diretamente com esses projetos no campus (coordenador de curso, representante da DE/DA,
pedagoga(o), docentes da área técnica e propedêutica e discentes do curso). A definição dos
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profissionais e desse grupo é fundamental uma vez que sem isso o acompanhamento do PPC perde
o sentido. Isso por que após a análise do instrumento realizada pela PROEN, e caso sejam
detectadas inconsistências é encaminhado para o campus um parecer para que os problemas gerados
(ou previstos) possam ser avaliados pelo CAPP e demais gestores do campus (diretores de ensino e
geral, por exemplo) e resolvidos. Mais que isso, é importante que seja reestabelecido o andamento
do projeto sem consequências graves. Nesse momento de revisão do projeto e de sua execução com
o objetivo de realizar mudanças é que se observa novamente a relevância do papel do CAPP.
A Fase I, que trata das informações referentes à fase de elaboração e construção do PPC foi
feita com base na Resolução CNE/CEB nº 06/2012, mais especificamente, no seu Artigo 20, que
trata dos itens mínimos que devem estar presentes no plano de curso. Utilizaram-se também os
indicadores presentes no documento da PROEN “Indicadores para instrumento de análise e emissão
de parecer sobre os PPCs dos cursos técnicos”, construído com o objetivo de fazer a avaliação
desses projetos antes de serem encaminhados para aprovação. A Fase II constituiu-se com base nos
questionários aplicados e nos resultados obtidos nessa pesquisa e tem a finalidade de observar como
se dá a implementação do PPC após aprovado e como evitar desvios.
A última etapa, a Fase III, compreende elementos que estimulem a reflexão entre o que
está no documento e o que é praticado, observando se os seus objetivos estão sendo cumpridos.
Dentro do quadro desenvolvido para o preenchimento do documento foi dedicado um
espaço para que os gestores possam realizar “observações” que sejam relevantes e não foram
contempladas em cada item, ou apenas para detalhar melhor cada aspecto. No item conceito o
informante deve escolher entre aqueles que são apresentados no quadro abaixo:
Definição

Conceito

Sempre

A

Às vezes

B

Nunca

C
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7.6

INSTRUMENTO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DE
CURSOS TÉCNICOS DO IFBA

Dados do Curso
Campus
Curso (informar se o mesmo é
integrado, integrado EJA ou
subsequente)
Ano de criação do Curso
Resolução de Aprovação do
PPC
Coordenador(a)
Contato do coordenador(a)
Dados CAPP
Membros*

Nome

Coordenador do curso
Pedagoga(o)
Representante da
DE/DA
Docente (área técnica)
Docente (are
propedêutica)
Discente do curso
* esse é o mínimo exigido podendo ser incluídos outros profissionais.

Contato (e-mail
institucional ou do
comitê)
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DATA DA REUNIÃO DO CAPP:_______________________
PERÍODO DO LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES (UNIDADE OU SEMESTRE
ANTERIOR):_________________

Fase

Indicadores

Fase I – Dados
relativos à
elaboração do
PPC

A comunidade local é
consultada antes da
escolha do curso.
É realizada pesquisa
com
ampla
participação
da
sociedade
para
a
escolha
do
curso
considerando
elementos
como:
arranjos produtivos e
indicadores
socioeconômicos
e
educacionais locais e
regionais.
A elaboração do PPC
conta
com
a
participação de todos
representantes
da
comunidade interna,
tais como docentes,
discentes,
técnicos
administrativos,
incluindo os gestores.
Os participantes da
comissão
de
elaboração do PPC
conhecem
e
consultam o PPI do
IFBA,
considerando
principalmente
aspectos como: a
missão, a visão, os
princípios
e
as
diretrizes.
Os participantes da
comissão
de
elaboração do PPC
conhecem
e
consultam
as
Diretrizes curriculares
para
a
Educação
Profissional
Técnica
de
Nível
MédioResolução CNE/CEB
nº 6/2012.
Os participantes da
comissão
de
elaboração do PPC
conhecem
e
consultam o Catálogo
nacional de Cursos
Técnicos- CNCT.

Conceito

Observações
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A criação do curso
possui relevância para
a comunidade a ser
atendida: levando-se
em conta os dados
obtidos nas consultas
e
pesquisas
realizadas.
A criação do curso
possui pertinência com
os objetivos do IFBA:
levando-se em conta
os
princípios
presentes no PPI.
A forma de oferta do
curso
(integrado,
integrado
EJA
ou
subsequente)
é
proposta com base no
perfil dos interessados
e na demanda local.
A forma de acesso ao
curso
segue
as
normas
do
edital,
podendo mudar de
acordo a forma de
oferta
do
curso
(integrado,
EJA,
subsequente).
O perfil profissional do
egresso é construído
com base: no eixo
tecnológico previsto no
CNCT e na articulação
com os cenários e
tendências da área
profissional escolhida.
A
organização
curricular do curso é
feita com base no
perfil
do
egresso
articulada com o PPI
do IFBA.
O acervo bibliográfico
disponível
é
compatível
à
bibliografia
básica
obrigatória
presente
na ementa de cada
disciplina.
O acervo disponível
tem adequação ao
curso e número de
exemplares
compatível com a
projeção do número
de alunos.
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Fase II – Dados
relativos à
implementação do
curso

A
organização
curricular
possui
orientações
metodológicas
que
incluem as PNE
A escolha da prática
profissional
é
realizada com base no
perfil profissional do
egresso.
Na escolha da Prática
Profissional
Articuladora-PPA
é
feita a definição das
atividades
práticas
realizadas
em
ambientes
de
aprendizagem.
Na Prática Profissional
Articuladora- PPA é
realizada
a
caracterização
da
prática profissional no
planejamento
dos
componentes
curriculares.
Na Prática Profissional
Articuladora- PPA são
feitas
orientações
sobre a realização do
TCC (definição de
carga
horária
e
estrutura mínima da
produção)
No estágio curricular
supervisionado como
prática profissional é
feita a apresentação
do Plano de Estágio,
com
caracterização
das etapas, carga
horária, instrumentos
de acompanhamento e
avaliação.
O PPC é consultado
frequentemente
e
usado como referência
para nortear e orientar
a
tomada
das
decisões relacionadas
ao curso.
O PPC é conhecido
pela
comunidade
acadêmica.
O PPC é apresentado
aos
discentes
ingressantes no curso.
O PPC é apresentado
aos
docentes
ingressantes no curso.
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Fase III - Dados
do
acompanhamento
do curso pelo
campus

O PPC é utilizado
pelos docentes no
desenvolvimento dos
componentes
curriculares.
As instalações físicas,
incluindo
os
laboratórios,
dão
condições para o bom
funcionamento
do
curso.
Os
recursos
tecnológicos
disponíveis,
correspondem àqueles
elencados
nas
ementas do PPC.
O número de docentes
e
técnicos
administrativos
é
suficiente para atender
o curso (considerando
as
legislações
e
normas vigentes para
contratação
de
servidores).
A implementação do
PPC é correspondente
com os objetivos do
curso e com o perfil
profissional
do
egresso,
como
descritos no seu corpo
textual.
A implementação do
PPC é correspondente
à
organização
da
matriz
curricular
descrita no seu corpo
de texto.
A implementação do
PPC é correspondente
à organização dos
componentes
curriculares e ementas
conforme descritos no
seu corpo de texto.
É
realizado
levantamento
e
avaliação dos dados
de
demanda
pelo
curso nos processos
seletivos
A procura pelo curso
no processo seletivo
do
IFBA
vem
apresentando
aumento
quando
comparada aos anos
anteriores
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O número de alunos
ingressantes no curso
(primeiro
ano
ou
primeiro
semestre)
vem aumentando a
cada ano ou semestre.
Após o encerramento
de cada ano letivo é
feito levantamento da
taxa de retenção.
Após o encerramento
de cada ano letivo é
feito levantamento da
taxa de evasão.
Após o encerramento
de cada ano letivo é
feito levantamento da
taxa de abandono.
É realizada pesquisa
com os egressos do
curso.
É realizada pesquisa e
consulta
à
comunidade com o
objetivo
de
compreender
a
aceitação e aderência
do curso ao público
alvo.
São
realizadas
adequações no curso
com base
nessas
pesquisas.
A gestão do Campus
promove ações de
acompanhamento do
PPC
analisando
ocorrência de desvios
na
oferta
dos
componentes
curriculares.
A gestão do Campus
promove ações de
discussão e revisão do
PPC no âmbito do
colegiado.
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APÊNDICE A- QUESTIONÁRIO APLICADO AOS DIRETORES DE ENSINO/DIRETORES
ACADÊMICOS DO IFBA

QUESTIONÁRIO- Diretores
Título da Pesquisa: O DESAFIO DA GESTÃO DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DE CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL
MÉDIO NO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA- IFBA.
Essa pesquisa tem como base a reflexão das experiências e situações vivenciadas no contexto do Instituto Federal
da Bahia e as atividades realizadas na Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) no que concerne ao acompanhamento dos Projetos
Pedagógicos de Curso dos Cursos Técnicos. Seu principal objetivo é analisar como se dá o acompanhamento desses Projetos
Pedagógicos dos Curso-PPC e identificar as dificuldades enfrentadas pelos gestores do Instituto para a construção e
implementação desses projetos. As questões são formuladas com intuito de entender como é realizado o trabalho dos gestores
dos PPC no IFBA, colhendo informações que auxiliem a formulação de instrumentos que irão subsidiar as ações desses
gestores.
Sua contribuição é fundamental para o levantamento das informações desta investigação.Desde já agradeço.
Noeme Silvia O. Santos.

Parte superior do formulário
Continuar »

QUESTIONÁRIO- Diretores
*Obrigatório

Identificação do Entrevistado
Dados Pessoais (opcional)
nome

email

telefone

Idade

sexo
feminino
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masculino
Campus ou Núcleo de Lotação *

Qual a sua formação em nível de Graduação e Pós-Graduação? *

Cargo: *
docente
técnico administrativo
Tempo que atua como diretor:

Atuou ou atua em outra função no IFBA além da de Diretor de Ensino? *
sim
não
Em caso de resposta afirmativa: Qual?

Por quanto Tempo?

Qual o número de cursos técnicos de nível médio (subsequentes e integrados) ofertados atualmente no Campus? *

« Voltar

Continuar »

Questões de Pesquisa
1. No seu Campus existe a previsão de ofertar um novo curso técnico de nível médio (subsequente, integrado e
integrado EJA)? *
sim
não
Em caso afirmativo, Qual? *

2. Como tem sido feita a escolha dos cursos técnicos que são ou serão ofertados no seu Campus?*
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3. Como são construídos os Projetos Pedagógicos de Curso no seu Campus? *

4. Quem participa desse processo de construção e elaboração do PPC (podem ser marcadas mais de uma
alternativa)? *
docentes
técnicos administrativos
discentes
coordenadores de curso
diretores
outros
Como ocorre essa construção? *

5. Em sua opinião, quais as principais situações em que pode ocorrer de o PPC não ser implementado conforme foi
aprovado pelo Conselho Superior (CONSUP)? *

6. Quais são os itens que normalmente sofrem alterações na implementação do PPC (ex: matriz curricular, prática
profissional, perfil do egresso, identificação do curso)? *

7. Como o PPC é disponibilizado e divulgado para a comunidade escolar no seu Campus?

8. O acompanhamento da implementação dos cursos é feito tendo em vista os seus PPC? *
sim
não
Em caso afirmativo: Quem (departamento, coordenação, diretoria, outro) realiza o acompanhamento (monitoramento)
desses Projetos Pedagógicos de Cursos Técnicos?

Como é feito esse acompanhamento (monitoramento)? Existe uma metodologia específica?

Os responsáveis por esse acompanhamento recebem alguma orientação para fazê-lo?
nunca
raramente
todo semestre
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sempre
9. Existe algum modelo ou conjunto de procedimentos e técnicas utilizados no acompanhamento dos PPC´s? *
sim
não
Em caso afirmativo, quais são?

10. Você saberia informar se o PPC é frequentemente consultado pelos gestores e pela comunidade interna para
tomadas de decisões relacionadas ao curso? *
sim
não
Em caso afirmativo, exemplifique:

11. No seu entendimento, qual a importância da implementação do Projeto Pedagógico de Curso, tal como foi pensado
pela comunidade e aprovado pelo CONSUP? *

12. Os Projetos Pedagógicos dos Cursos Técnicos do seu Campus são revisados com que frequência? *
nunca
raramente
todo semestre
sempre
Existe planejamento para a realização dessa revisão? *
sim
não
Em caso afirmativo, a quem são feitas as consultas (por exemplo: PROEN, Coordenação de curso, Conselho de curso,
coordenação pedagógica, diretoria de ensino, etc.) antes da realização dessa revisão?

13. Quem participa desse processo de revisão? *
docentes
técnicos administrativos
discentes
coordenadores do curso
diretores
outros
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14. Na sua opinião, que problemas podem ser gerados devido ao não acompanhamento da implementação dos PPC,
conforme construídos pelo Campus e aprovados pelo CONSUP? *
15. Que elementos você consideraria importante para a realização do acompanhamento e monitoramento desses
projetos pedagógicos de curso? *

16. De acordo levantamento realizado na PROEN, no ano de 2014, o Instituto fez a atualização de mais de 100 matrizes
curriculares a título de regularizá-las já que elas não estavam de acordo com os PPC aprovados pelo Conselho
Superior. Em sua opinião, existe dificuldades para a implementação dos Projetos Pedagógicos de Curso aprovados?
Em caso afirmativo, quais são elas? *

« Voltar

Enviar
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ANEXO

ANEXO - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO –
CAMPUS I –PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO E TECNOLOGIAS
APLICADAS À EDUCAÇÃO - GESTEC
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Esta pesquisa seguirá os Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução n
o 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.
I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:
Nome do participante:__________________________________. Documento de Identidade n°
____________Data de Nascimento: ____________ Sexo: M ( ) F ( ) Endereço: Rua ________.
Bairro:__________ Cidade: ___________ CEP: ___________ Telefone: ___________________.
Convidamos o Sr.(a) para participar da Pesquisa: “O Desafio da Gestão dos Projetos
Pedagógicos de Cursos Técnicos de Nível Médio no Instituto Federal da Bahia- IFBA”, de
responsabilidade da pesquisadora Noeme Silvia Oliveira Santos, discente do Curso de pósgraduação Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação do Departamento
de Educação, Campus I – UNEB -Salvador. O presente estudo tem por objetivo central investigar o
processo de gestão dos Projetos Pedagógicos de Cursos Técnicos de Nível Médio no IFBA,
analisando as necessidades evidenciadas, no decorrer da investigação, e as possíveis dificuldades
enfrentadas pelos gestores o que pretende contribuir para o fortalecimento da gestão dos PPCs,
quanto ao conhecimento, à elaboração e acompanhamento dos mesmos. Sua participação nesta
pesquisa consistirá em responder de forma fidedigna aos questionários que tratam da temática
escolhida. Sua participação é voluntária e não apresenta gratificações financeiras aos participantes.
A qualquer momento o Sr (a) poderá desistir de participar e retirar sua autorização. Sua recusa não
trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição. Conforme o que
estabelece a Resolução 196/96 CNS/MS caso se sinta prejudicado terá direito a indenização. As
informações obtidas através dessa pesquisa serão confidencias e asseguramos o sigilo de sua
identidade.
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Ao concordar o Sr. (a) receberá uma cópia deste termo onde consta o número do telefone
da pesquisadora principal e do orientador, que poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua
participação, agora ou a qualquer momento. O Sr(a) não terá nenhuma despesa e também não
receberá nenhuma remuneração ao participar desta pesquisa. Os resultados serão analisados e
publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo.
Os riscos decorrentes de sua participação nesta pesquisa são mínimos, já que se trata de
informações do cotidiano escolar. Porém, caso sinta-se prejudicado em algum momento da pesquisa
poderá requerer explicações dos pesquisadores sobre a pesquisa, bem como desistir da sua
participação nesta pesquisa, independente do motivo e sem nenhum prejuízo para sua pessoa.
Para qualquer outra informação o Sr. (a) poderá entrar em contato com o pesquisador
responsável no endereço Rua Amado Coutinho, 129, Edf. Hortência, Ap. 303 – Brotas. Salvador
BA, ou através do e-mail: noemesilvia@hotmail.com, ou por tel.: 71 3037 9551/ 999150912. Ou
com a Pesquisadora responsável (Orientadora): Célia Tanajura Machado. Ou poderá entrar em
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos – CEP/UNEB, UNEB - Pavilhão
Administrativo – Térreo - Rua Silveira Martins, 2555, Cabula. Salvador-BA. CEP: 41.150-000 Tel:
(71) 31172445 Email: cepuenb@uneb.br COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA –
CONEP SEPN 510 NORTE, BLOCO A 1º SUBSOLO, Edifício Ex-INAN - Unidade II - Ministério
da Saúde CEP: 70750-521 - Brasília-DF Telefone: (61) 3315-5878 E-mail: conep@saude.gov.br
CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
Declaro que, após ter sido devidamente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que
me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa. Consinto, também, que
os resultados obtidos sejam apresentados e publicados em eventos e artigos científicos.
Salvador,______de_________________de 20______

Assinatura do sujeito da pesquisa

Assinatura do pesquisador

