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RESUMO

A presente pesquisa tem como objetivo conhecer as características, avanços e
limitações da experiência do Programa Ensino Médio com Intermediação
Tecnológica (EMITec) nas comunidades rurais do município de Itaguaçu da Bahia, a
partir da percepção dos sujeitos envolvidos, tendo a seguinte questão norteadora:
Quais as características, avanços e limitações que a experiência do EMITEc teve
nas comunidades rurais de Itaguaçu da Bahia? Neste sentido a opção metodológica
foi a pesquisa qualitativa e o método que mais se aproximou foi o estudo de caso,
baseado nos referenciais apresentados por Marli André (2008) e Yin (2010). A coleta
de dados foi realizada por meio de entrevista semiestrurada, questionário e
observações. A análise dos dados adotou procedimentos sugeridos por Bardin
(2008). A pesquisa contou ainda com as contribuições de Arendth (2004) e Oliveira
(2010) que trazem conceitos de política e política pública, Santos (2002) com noções
de desenvolvimento, Brandão (1981) discutindo sobre educação, DOWBOR (2006)
que apresenta a escola enquanto articuladora para o desenvolvimento social,
Aragão (2004) trazendo reflexões sobre os avanços da tecnologia. Os resultados
sinalizam que o EMItEc se apresenta como uma alternativa de acesso à educação
no campo. No entanto, alerta para os entraves que impedem sua efetividade. A
pesquisa propõe uma intervenção que visa a melhoria do EMITec no cenário em que
a educação semipresencial surge como um avanço para o desenvolvimento
educacional e social. A reorganização e reestruturação da dimensão pedagógica e
administrativa, deve visar a qualificação do egresso focando num currículo que
atenda a demanda por profissionalização dos alunos articulada com a educação
geral para atender as necessidades de desenvolvimento territorial sustentável. Os
produtos resultantes desta pesquisa aplicada são o plano de intervenção e um
relatório científico para melhoria e aperfeiçoamento da política pública do EMITec,
para que ele possa contribuir para o desenvolvimento social e transformação da
realidade das pessoas do campo, na perspectiva de um pensar coletivo e troca de
saberes inerentes ao espaço formal de educação.
Palavras-chave: Educação. Ensino Médio. Tecnologia. Desenvolvimento Territorial.
Território de Irecê.

ABSTRACT

The current research aims to know the characteristics, advances e limitations of the
experience at Programa Ensino Médio with Intermediação Tecnológica (EMITec) at
the rural community of Itaguaçu – Bahia, starting from the perception of the subjects
involved, with the guiding question: what are the characteristics, advances e
limitations of EMITec in the communities? Therefore, the methodological option was
the qualitative research and the closest method was the case study, based on the
references of Marli André (2008) and YIN (2010). The data collection was
accomplished with a semi structured interview, questionnaire and observations. The
data analysis was made from procedures oriented by BARDIN (2008). Accordingly,
this work has the contributions of some theorists such as ARENDTH (2004) and
OLIVEIRA (2010), who carry concepts of politics and public politics, SANTOS (2002),
with ideas of development, BRANDÃO (1981), discussing about education,
DOWBOR (2006) discusses school as an articulator for social development,
ARAGÃO (2004) bringing reflections about the advances of technology. The results
point that the EMITec presents itself as an alternative to access education in the
country, however may have its effectiveness expanded starting from an intervention
in this scenario where the semi presential education emerges as an advance for the
social and educational development requiring a reorganization and a restructuring of
the pedagogical and administrative dimension, facing the qualification of the
candidate focusing on the curriculum that attends the demand for profissionalization
of the students adjusting itself to the education that meets the needs for sustainable
territorial development. The product obtained from this applied research is the report
for improvement and amelioration of the EMITec public politics, contributing thereby
to the organization of the program, which promotes social development and
transforms the reality of people in the country in an aggregated thought, in an
exchange of knowledge inherent to the formal education premises.
Keywords: Education. Tecnology. Territorial Development. High school. Irecê
territory.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho é fruto de uma pesquisa que teve o objetivo de conhecer
as características, os avanços e as limitações da experiência do Programa Ensino
Médio com Intermediação Tecnológica (EMITec) nas comunidades rurais do
município de Itaguaçu da Bahia, a partir da percepção dos sujeitos envolvidos.
As políticas de educação vêm, ao longo da última década, focando nas
questões das desigualdades educacionais e sociais. Na década de 90 foi
intensificado o foco das políticas públicas para a garantia de acesso e permanência
da criança e jovem na escola, fazendo valer a Carta Magna de 1988 no seu Art. 205,
segundo o qual:

a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando
ao pleno desenvolvimento à pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988)

Contudo, os indicadores de avaliação, seja o Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB) ou o Programa de Avaliação Internacional (PISA),
sinalizam que o déficit na educação ainda é grave, principalmente no que se refere
aos indicadores e às condições das escolas do campo. Nesse contexto de
precariedade, a Educação à distância surge como uma das possibilidades para
proporcionar acesso à escola no campo, utilizando a ferramenta tecnológica que
passa a ter grande poder para o funcionamento da sala de aula.
Essa discussão já está presente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional Nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996 (LDBEN, BRASIL, 1996). O
Artigo 80 contempla a Educação à Distância (EaD) que só vem a ser regulamentada
em 2005 através do Decreto Nº 5.622 de 19 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2005).
No Art. 30, Inciso IV, parágrafo único desse Decreto, está expresso que a
oferta da Educação básica, nos termos do caput, contempla a situação de cidadãos
que “vivam em localidades que não contam com rede regular de atendimento
presencial” (BRASIL, 2005). Dessa forma, os alunos da DIREC 21 atendem essa
condição prevista no Decreto Nº 5.622, uma vez que moram em localidades isoladas
e percorrem longas distâncias para encontrar uma Unidade Escolar que os atenda.
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A política pública voltada para atender os adolescentes e jovens via EMITec visa
garantir o acesso e permanência do aluno na escola regular, conforme rege a
Constituição Federal de 1988 no art. 205, aplicando, assim, um dos princípios da
inclusão social e da perspectiva da escola enquanto agente de desenvolvimento
social.
O Ensino médio nos Distritos nasceu de uma demanda identificada a partir da
escuta da comunidade representada por vários segmentos da sociedade no Plano
Plurianual Participativo (PPA) em 2007, como também fez parte das proposições
levantadas nas Conferências Territoriais e Estaduais de Educação. Na condição de
professora do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias (DCHT) Campus
XVI e gestora da Diretoria Regional de Educação (DIREC 21), de 2007 até janeiro
de 2014, tive a oportunidade de participar, no segmento Gestor Público, de todas as
assembleias, reforçando a necessidade de expansão do Ensino Médio no Território
de Irecê.
Dessa forma, implicada com a problemática, acompanhei a implementação
dessa política pública educacional na modalidade à distância, com todos os desafios
de um trabalho educacional imbuído de preconceitos acerca da EaD, os quais
instigaram pensar na possibilidade de pesquisar esse Programa e contribuir
produzindo conhecimento relevante para a comunidade que está envolvida nessa
política pública.
A Universidade do Estado da Bahia (UNEB) representada pelo Departamento
de Ciências Humanas e Tecnologias (DCHT), Campus XVI em Irecê, também,
implicada na realidade do Território, comprometida de forma política e ideológica
com as causas sociais na perspectiva da transformação, precisa cumprir a sua base
de sustentação que é o ensino, pesquisa e extensão. Assim, a articulação com a
Educação Básica torna-se relevante e precisa ser ampliada considerando que o
objetivo desse Departamento é promover a formação inicial de professores para a
Educação Básica.
Agora, com essa pesquisa pretendemos trazer a tona informações e
conhecimentos sobre a experiência do EMITec em Itaguaçu da Bahia através do
Plano de intervenção e do Relatório Cientifico a ser entregue na Coordenação do
Programa, além

do acompanhamento na participação dos diversos fóruns de

debates sobre o Programa, de modo que os resultados possam incentivar que a
tecnologia possa ser aplicada para fins educacionais em situações similares dentro e
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fora do Território de Irecê reforçando a relevância do Programa EMITec para o
desenvolvimento das comunidades, no que se refere a uma das vertentes
desafiadoras da Educação baiana contemporânea que é atenuar as desigualdades
sociais no município de Itaguaçu da Bahia.
O Território de Identidade de Irecê tem na sua circunscrição 21 municípios. O
município de Itaguaçu da Bahia é o segundo maior em área geográfica do Território
e anteriormente era conhecido como Tiririca do Bode. Foi emancipado de XiqueXique no ano de 1989. Sua população é de 13.609 habitantes (IBGE, 2010) sendo
que 10.611 habitantes residem no campo, ou seja, com difícil acesso a escola.
Dessa forma, justifica-se aqui a escolha para esta pesquisa na DIREC 21, que
mantém escolas estaduais em 19 municípios do Território.
A discussão é problematizada no Programa EMITec na DIREC 21 em Irecê,
com recorte para o município de Itaguaçu da Bahia nos Distritos de Barreiros,
Mundinho e Várzea Grande. Os Sujeitos da pesquisa são 20 (vinte) alunos
matriculados na 3ª série do Ensino médio e 05 (cinco) egressos, além dos 02 (dois)
mediadores e 03 (três) pais, em um total de 30 (trinta) participantes.
A pesquisa está norteada pela seguinte questão: quais as características,
avanços e limitações que a experiência do EMITEc teve nas comunidades rurais de
Itaguaçu? Para realizar tal investigação foi necessário pensar nos objetivos para
nortear o percurso metodológico. Neste sentido, o objetivo desse trabalho é
conhecer as características, avanços e limitações da experiência do Programa
Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITec) nas comunidades rurais do
município de Itaguaçu da Bahia, a partir da percepção dos sujeitos envolvidos, além
de caracterizar o Programa Ensino Médio com Intermediação Tecnológica e o
desenvolvimentos social no Território de Identidade de Irecê; identificar os desafios e
dificuldades enfrentadas no cotidiano das aulas; elaborar um plano de intervenção e
um relatório científico para a melhoria do EMITEc no Território de Irecê

e

encaminhar para a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC/BA).
Esta é uma pesquisa aplicada de natureza descritiva onde se faz opção por
uma abordagem qualitativa. O método que mais se aproxima é o estudo de caso,
afinal ele é usado em muitas situações para contribuir ao nosso conhecimento dos
fenômenos individuais, grupais, organizacionais, sociais, políticos e relacionados
(YIN, 2010).
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Compreendemos que a educação voltada para a melhoria das condições de
vida deve passar por reflexões, alcançando mudanças significativas a partir de
proposições após ouvir os participantes envolvidos. O olhar crítico definirá onde às
mudanças precisam acontecer a partir do rompimento de práticas reprodutoras de
uma lógica perversa de exclusão. Serve, também, para indicar alternativas de
pesquisa que possam contribuir para a solução dos problemas visualizados neste
programa educativo que visa o atendimento de uma política social.
Nessa perspectiva, busca-se elaborar um Plano de Intervenção e um
Relatório Cientifico no contexto do Mestrado Profissional e do grupo de pesquisa do
qual faço parte (o GEPET), contribuindo, assim, na organização do Programa,
promovendo o desenvolvimento social e transformando a realidade das pessoas do
campo em um pensar coletivo, em uma troca de saberes inerentes ao espaço formal
de educação.
Após 05 (cinco) anos de implantação do EMITec na DIREC 21, pode-se
observar todas as dificuldades e problemas existentes. Esta pesquisa aplicada
pretende contribuir com essa modalidade de ensino, considerada prática inovadora
de ensino no Estado da Bahia, na Educação Básica, e, prioritariamente, identificar
características, avanços e limitações da experiência do Ensino Médio com
Intermediação Tecnológica (EMITec) nas comunidades rurais de Itaguaçu da Bahia.
Esta Dissertação está organizada em quatro seções e tem início com uma
introdução que contextualiza, justifica a relevância do tema e descreve os objetivos.
Na primeira seção são abordados conceitos referenciais necessários para melhor
compreensão do desenvolvimento da pesquisa, fundamentados em teóricos como
ARENDT e OLIVEIRA, que trazem conceitos de política e política pública, SANTOS
(2002) com noções de desenvolvimento, BRANDÃO (1981), que discute sobre
educação e DOWBOR (2006), que contribui com a proposição de que a escola é um
espaço de articulação para o desenvolvimento social.
Já na segunda seção é aborda a educação no contexto do EMITEc,
caracterizando e apresentando sua estrutura de funcionamento. Em seguida, é
descrito o caminho metodológico a partir do campo de pesquisa, participantes,
procedimentos de coleta de dados e, por último, na quarta seção, é trazida a análise
e interpretação dos dados.
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1

CONCEITOS REFERENCIAIS PARA ANALISAR A RELAÇÃO DO ENSINO

MÉDIO COM INTERMEDIAÇÃO TECNOLÓGICA E O DESENVOLVIMENTO
SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

1.1

EDUCAÇÃO

E

DESENVOLVIMENTO

SOCIAL

NO

MUNICÍPIO

DE

ITAGUAÇU DA BAHIA

Ao longo da sua história, no Brasil, a educação vem reproduzindo, nos
diversos espaços formais, a escola do século passado com poucas mudanças na
sua estrutura física ou pedagógica e com indicadores apontando que, até o
momento, os caminhos percorridos não têm transformado este em um país mais
escolarizado e desenvolvido.
Alguns movimentos se destacam para as mudanças na história da educação
no Brasil, como o movimento dos pioneiros na década de 30 que lutou para a
renovação educacional no início da segunda república, liderado por três grandes
educadores, como o baiano Anísio Teixeira, que contribuiu com seu pensamento
filosófico, Lourenço Filho pautado nas bases da Psicologia e Fernando de Azevedo
contribuiu com as a teoria sociológica. De acordo com Sander (2007), a ideia de
uma escola nova já estava presente em 1932, quando foram documentadas as
questões que eram importantes para os avanços e modernidade da escola pública,
inclusive enfrentando as questões com a Igreja católica, com o Ensino religioso no
Currículo escolar, obrigando a todos o seu ensinamento.
O manifesto se destacou com alguns princípios para a educação, dentre eles
a democratização da escola pública e sua função social, o papel do educador e a
esperança de mudança na política da educação focando o pensamento cientifico
nas diversas ações da escola.
Outro movimento que se pode destacar teve a frente o grande mestre Paulo
Freire, que marcou a luta para reduzir as desigualdades sociais. Ele acreditava na
educação para a transformação e mudança de pessoas, que poderiam transformar o
seu meio tendo como foco a formação de um sujeito crítico e consciente das suas
responsabilidades, com o seu desenvolvimento e da sua comunidade. Freire (2000)
acreditava na Educação como um processo humanizante, social, político, ético,
histórico e cultural. Reafirmando sua posição: “A educação sozinha não transforma a
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sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda” (FREIRE, 2000, p.67). Nessa linha
de pensamento, provocou, na década de 60, um movimento político em torno da
alfabetização de jovens e adultos na perspectiva de que não bastava o sujeito
assinar o nome, precisava, a escola, provocar reflexões em que a classe
trabalhadora pudesse construir conhecimento a partir do seu cotidiano, com
participação e envolvimento na busca de uma sociedade mais justa e igualitária,
tendo o seu método de alfabetização destaque para o movimento que iniciou no
Estado de Pernambuco e se espalhou por todo o Brasil.
Infelizmente, no momento histórico e político, não era interessante para a
administração pública que a escola, na sua essência, estivesse voltada aos
interesses das classes populares. Quanto mais analfabetos, melhor para manter a
situação política vigente. Isso resultou na prisão de Freire e em seu exílio por mais
de quinze anos, período que muito produziu sobre as questões da educação no
Brasil, retomando apenas na década de 80, em outro momento histórico
educacional.
Mais uma iniciativa para pensar a educação em nível internacional na
perspectiva do desenvolvimento de um país foi o encontro internacional que
aconteceu em Jontiem na Tailândia (1990). Lá, um documento (diretrizes) que dá
suporte ao gestor público pensar e proporcionar políticas públicas que promovam
avanços na área da educação foi firmado entre os países participantes. A
perspectiva é de que a escola, enquanto segmento da sociedade, precisa assumir a
sua função social, formando sujeitos com competências e habilidades, críticos,
participativos e que através do conhecimento sistematizado, possam resolver
problemas do cotidiano, mudar o cenário da educação brasileira na perspectiva de
desenvolvimento social, garantindo não somente o direito do acesso à escola, mas o
direito de aprender e de intervir para transformar o meio social em que está inserido.
No Brasil, anterior a estes movimentos, tivemos as Leis de Diretrizes da
Educação Nacional 4.024/61 e a 5.692/71 que não alcançaram os avanços
necessários para realizar a reformulação e apresentar novas propostas para atender
as demandas da escola da época, o que perdurou por 25 (vinte e cinco anos). Em
1988 surgiu a nova Constituição Brasileira e, somente sete anos depois, foi
promulgada a LDBEN Nº 9.394/96 de 20 de dezembro de 1996. Essa Lei trouxe
novas perspectivas e reorganizou a educação brasileira. Com ela veio uma nova
forma de estruturar a educação básica na perspectiva de uma escola democrática,
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para todos e com todos.
A reestruturação do ensino implicava em eleger metas para que as mudanças
acontecessem gradativamente, uma vez que vários fatores implicavam em
indicadores que demonstravam um país com elevado número de analfabetos e
outros com baixa escolarização. Tais iniciativas tinham o foco no desenvolvimento
da educação e consequentemente do País.
Para Brandão (1981), o ato humano de educar existe tanto no trabalho
pedagógico de quem ensina na escola, quanto no ato político de quem luta na rua
por um outro tipo escola, para um outro tipo de mundo. Essa é uma luta travada por
educadores e pela comunidade que acreditam na possibilidade de fazer da escola
um espaço de prazer e de motivação para que crianças e jovens possam garantir
matricula e permanência, bem como o direito de aprender. Em 1996, também se
destacou outro movimento que teve como resultado o Relatório da Organização das
Nações Unidas para a Educação a Ciência e Cultura (UNESCO,1996) da Comissão
Internacional para a Educação do século XXI que resultou nos quatro pilares da
educação: aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conhecer, aprender a
aprender.
Com as Diretrizes Nacionais e as recomendações internacionais para o
desenvolvimento da educação em busca do fortalecimento da escola pública,
algumas iniciativas de gestores públicos foram estruturantes. No Brasil, no início da
década 90, o objetivo era a formação inicial dos professores. Para isso, cada
Estado, em parceria com o governo Federal, passou a implementar políticas
públicas que promovessem a formação inicial de professores da Educação Básica e
atendesse a demanda local nos lugares mais distantes. No Brasil existem 5.570 mil
municípios, destes, 417 formam o Estado da Bahia onde havia, na década de 90,
grande número de professores leigos na sala de aula.
Em virtude da elevada demanda de formação inicial na Bahia, algumas ações
foram implementadas com Programa Especiais de formação para professores em
exercício, a exemplo do Programa Especial de Formação de Professores (PROESP)
Rede UNEB 2000 e o Programa de Formação de Professores (PARFOR) em
parceria com o Ministério da Educação (MEC) que objetiva a formação de
professores para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e licenciaturas
específicas, a fim de expandir no Estado, através da UNEB com seus 29
Departamentos distribuídos nos vários Territórios de Identidade da Bahia.
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A Universidade do Estado da Bahia (UNEB), foi fundada em 1983, sendo
mantida pelo governo do Estado da Bahia, com sede na capital baiana, está
presente em 23 municípios baianos instalada em 24 campi com 29 Departamentos.
Essa estrutura dá à UNEB o título de maior instituição pública de ensino superior da
Bahia.
Atualmente, no Território de Identidade de Irecê existem dois Departamentos,
sendo um em Irecê e o outro em Xique-Xique, ambos considerados grandes polos
de formação em exercício, com licenciatura nas diversas áreas: Matemática,
Educação Física, Pedagogia (7), Letras, História, Artes Visuais e Geografia. O
Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias (DCHT), Campus XVI, nesses
últimos tempos, promoveu a formação inicial de professores da Educação Básica
por meio de parceria com a Rede Pública de ensino. Foram 200 (duzentos) no curso
de Pedagogia pelo Programa Rede UNEB 2000, e 80 (oitenta) na licenciatura pelo
Programa de formação de Professores (PARFOR). Com esse esforço e o foco na
formação para melhoria e desenvolvimento da educação Territorial constata-se,
através do IDEB, que houve avanços na perspectiva do desenvolvimento da
aprendizagem, evasão e repetência nas primeiras etapas da educação básica.
O IDEB de 2013 também mostra que o país ultrapassou as metas previstas
para os anos iniciais (1º ao 5º) do Ensino Fundamental em 0,3 pontos. O IDEB,
nessa etapa, ficou em 5,2 enquanto havia sido de 5,0 (conforme busca realizada em
08/10/214). Ainda segundo o INEP, a Rede estadual que atende apenas 18% das
matrículas públicas nessa fase, também superou suas metas. Em 75% dos
municípios, as escolas estaduais superaram a nota 5,0 prevista para 2013. Ao todo,
nesta etapa, 5.293 municípios tiveram IDEB calculado para a rede pública. Constatase, nos indicadores, que algumas mudanças vêm acontecendo na Educação de
forma gradativa e lenta diante dos investimentos que vem sendo implementados e
ampliados, não ainda de forma satisfatória para vencer os desafios de uma escola
publica para atender a todos e todas sem distinção, na busca de uma escola que
promova conhecimento para a comunidade e desenvolvimento local.
Segundo

Santos

(2002),

a

noção

de

desenvolvimento

desdobra-se

analiticamente, em desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. A
melhoria do estágio econômico de uma comunidade – crescimento econômico –
requer a elevação do rendimento dos fatores de produção: recursos naturais, capital
e trabalho (SANTOS e HAMILTON, 2000). Mas o progresso social implica “a
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satisfação de necessidades básicas, tais como nutrição, saúde e habitação, e outras
como acesso à educação, liberdades civis e participação política” (SANTOS, 2002,
p. 264). Nesse contexto, o Território de Irecê é pioneiro em provocar discussões no
coletivo sobre as questões e os problemas que dificultam o desenvolvimento social e
econômico, sempre sinalizando a necessidade de focar a educação como meta
prioritária diante das demandas e das proposições pensadas no coletivo via
Conselho Territorial.
Concordando com Santos (2002) que o progresso social se encontra
vinculado ao acesso à educação, o Território precisa assumir, enquanto espaço de
organização, as discussões relacionadas às necessidades básicas da população
através do fortalecimento das estruturas políticas, envolvendo as diversas
organizações que formam o coletivo da comunidade na luta por um bem comum a
todos. De acordo com Sobrinho (2007), o Território de Identidade de Irecê possui
uma tradição em mobilização e organização da sociedade civil.
Tal tradição é identificada nas reuniões do Colegiado Territorial onde houve
empoderamento1 da comunidade para pensar quais as demandas prioritárias do
coletivo, não mais de um município em específico. Segundo a Secretaria de
planejamento urbano da Bahia (SEPLAN, 2014),

o território é conceituado como um espaço físico, geograficamente
definido, geralmente contínuo, caracterizado por critérios
multidimensionais, tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a
cultura, a política e as instituições, e uma população com grupos
sociais relativamente distintos, que se relacionam interna e
externamente por meio de processos específicos, onde se pode
distinguir um ou mais elementos que indicam identidade, coesão
social, cultural e territorial.

Em 2008, o Governo Federal instituiu o Programa Territórios da Cidadania,
que tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico e universalizar
programas básicos de cidadania por meio de uma estratégia de desenvolvimento
territorial sustentável. A participação social e a integração de ações entre Governo
Federal, estados e municípios são fundamentais para a construção dessa estratégia.
Assim, o Brasil foi estruturado em 27 Territórios da Cidadania.

1

Para FREIRE (1970), a pessoa, grupo ou instituição empoderada é aquela que realiza, por si
mesma, as mudanças e ações que levam a evoluir e se fortalecer
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Seguindo a política do Governo Federal, com o objetivo de promover
o desenvolvimento econômico, conhecer as realidades locais, fazer
escuta nas comunidades via Conferências, e daí planejar as políticas
públicas para o desenvolvimento sustentável e equilibrado entre as
várias regiões da Bahia. O Estado tomou iniciativa a partir do
Governo de Jaques Wagner em 2008 para instituir os vários
Territórios de Identidade, com o objetivo de contribuir para o
desenvolvimento local sustentável organizando os 417 municípios
em 27 Territórios de Identidade, conforme mapa abaixo (SEPLAN,
2014)

22

Mapa 1 – Territórios de Identidade

Dessa forma, o Território de Identidade de Irecê é o número 1, ficando
organizado com 20 municípios: América Dourada, Barro Alto, Barra do Mendes,
Cafarnaum, Canarana, Ibipeba, Ibititá, João Dourado, Mulungu do Morro, Lapão,
Irecê, São Gabriel, Jussara, Central, Uibaí, Presidente Dutra, Xique-Xique, Gentio do
Ouro, Ipupiara e Itaguaçu da Bahia.
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Para melhor entendimento do Território de Identidade de Irecê, segue dados
importantes: localiza-se na zona fisiográfica da Chapada Diamantina Setentrional, a
478 km da capital Salvador, é composto por uma população segundo o Censo 2010
de 393.347 mil habitantes. Até pouco tempo, a situação socioeconômica girava em
torno da agropecuária, com destaque para o cultivo do feijão, milho e mamona. Com
chuvas, cada vez mais irregulares e escassas agravaram-se as dificuldades no setor
agropecuário, causando impacto negativo no desenvolvimento sócio econômico e
vários problemas de ordem sócia econômica e ambiental. A seguir, mapa do
Território de Identidade de Irecê para melhor entendimento.

24

Mapa 2 – Composição municipal do território do Irecê - BA

Fonte: Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável - PTDRS

Tratando da educação, todos os municípios desse Território tem uma ou mais
unidades de Ensino referente a última etapa da Educação Básica, sendo a DIREC
21 responsável para atender as 27 (vinte e sete) escolas, em um total de mais de
20.000 (vinte mil) alunos na educação básica.
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Segundo a Superintendência de desenvolvimento Econômico e social da
Bahia (SEI), o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 0,440 ficando classificado
no lugar 391 no Estado da Bahia, entre os 417 municípios. Tais números indicam
baixo desenvolvimento social e que apontam a necessidade de maior investimento
nas políticas públicas para atender as diversas questões que implicam no
desenvolvimento social de uma população.
O Município de Itaguaçu é relativamente novo. Segundo o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), foi criado na condição de distrito com a
denominação de Tiririca, pela Lei municipal de 28 de abril de 1900, pertencendo ao
Município de Xique-Xique. Essa divisão permaneceu até 1988, quando o Distrito foi
elevado à categoria de município com a denominação de Itaguaçu da Bahia, pela Lei
Estadual Nº 4839 de 24 de fevereiro de 1989. É o segundo maior do Território de
Identidade de Irecê, distante 547 Km da capital baiana, 70 km da sede da DIREC
21.O Clima é típico do semiárido com chuvas escassas, a vegetação predominante
é caatinga, estando na bacia hidrográfica do São Francisco, tendo os principais rios:
Rio Verde, Riacho Baixão do Gabriel, Riacho baixa Funda, Riacho Suçuarana e
Vereda do Riacho. A área irrigada encontra-se no Perímetro Irrigado do Baixio de
Irecê segundo o IBGE (2010) com destaque para a produção de algodão, cana de
açúcar, cebola, feijão, laranja, mamona, mandioca, melancia, manga, milho, sorgo e
tomate.
Ainda de acordo com a SEI (2010) e considerando os dados citados acima,
alguns projetos de assentamento de reforma agrária estão localizados nos Distritos
de Aparecida do Norte, Califórnia II, Fazenda Almas, Fazenda Califórnia, São
Caetano, Sertão Bonito e Bora. Alguns projetos de crédito fundiário e combate a
pobreza rural estão presentes nos distritos, tais como: Associação dos Produtores
Rurais da Fazenda Água Branca/Fazenda Saco Grande, Associação Comunitária
Rural, Pequenos Agricultores da Estrada da Marreca/Fazenda Serra.
A população segundo a SEI (2010) estava em 13.209, sendo 2.598 na área
urbana e 10.611 na área rural, ou seja, a maior concentração da população reside
no campo, o que justifica o maior investimento em políticas públicas que atenda às
demandas da comunidade, tais como os projetos citados anteriormente. Do total da
população foi atendido em 2013 o número de 2.548 (duas mil e quinhentas e
quarenta e oito) famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, ou seja, uma
questão que merece muita atenção do gestor público, uma vez que mais de 4.000
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(quatro mil) famílias foram cadastradas e, no entanto, nem todas foram atendidas.
Quanto a ocupação da comunidade no mundo do trabalho em 2010 segundo
a SEI a maior concentração encontra-se na administração pública com novecentos e
onze (911) servidores, aumentando a cada ano esse número. Quanto ao grau de
instrução deste servidor público, ainda predomina a formação do Ensino Médio
(796). Sendo, poucos com Ensino Superior completo, ou seja, 39 pessoas dentre os
911 tem a formação superior, o que indica uma baixa escolarização da comunidade
de Itaguaçu da Bahia.
Para atender a formação dos jovens de 15 a 17 anos existe apenas uma
escola na sede com aproximadamente 461 alunos em 2010 e 545 em 2011,
atualmente segundo a SEC 322 alunos. Esses dados fortaleceram a comunidade
para cobrar dos gestores públicos a necessidade de uma política de expansão do
Ensino Médio para o Campo.

1.2

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ENSINO MÉDIO NO BRASIL

O Ensino Médio, última etapa da educação básica, sofreu algumas
alterações, de acordo com as políticas públicas, para os jovens de 15 a 17 anos,
sendo denominado assim por estar fazendo a conexão entre o Ensino Fundamental
e o Ensino Superior. Na LDB Nº 4.024/61 era considerado educação de grau médio,
ou ensino médio sendo organizado em etapas: Colegial e ginasial, organizado com
oito disciplinas e algumas optativas, além das práticas vivenciadas para a vida
diária.
A partir da reforma da LDB surgiu a lei de Diretrizes para a Educação
Brasileira, 5.692/71. As escolas passam a seguir outras diretrizes para o ensino
médio, sendo obrigadas a seguir um currículo voltado para a formação técnica, e por
isso passou a ser denominado Ensino de 2º grau. Isso não trouxe mudanças na
educação, uma vez que a escola não promoveu qualificação técnica aos alunos para
o mundo do trabalho, nem os qualificou para os conhecimentos básicos nas diversas
áreas do conhecimento. Mesmo assim, passaram-se duas décadas e meia até ser
promulgada, em 20 de dezembro de 1996, a nova Lei Nº 9.394/96 que estabelece
as Diretrizes e Bases da Educação no Brasil. Para melhor entendimento, segue o
Título II Dos Princípios e Fins da Educação Nacional:
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Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem
por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Dentre os princípios também se destaca o inciso I - igualdade de condições
para o acesso e permanência na escola; II - liberdade de aprender, ensinar,
pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; IX - garantia de
padrão de qualidade; XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as
práticas sociais. Enfim, a LDBN é clara no seu propósito de educação, no entanto
ainda são vários percalços que impedem a educação para todos, conforme rege a
Carta Magna e o Plano Nacional da Educação (PNE).
Para firmar que todas as políticas estejam alinhadas com o propósito da
melhoria da educação brasileira, o PNE, Lei N° 13.005, foi aprovado em junho de
2014, cumprindo o art. 214 da Constituição Federal de 1988. O PNE traz as
diretrizes e as metas para a Educação nos próximos dez anos a partir da data de
publicação, fazendo valer o compromisso de todos os gestores públicos com
educação de qualidade para todos e com todos.
Dentre as Diretrizes da LDBEN Nº 9.394/96 destaca-se o Art. 2º inciso II
Universalização do atendimento escolar, inciso IV - melhoria da qualidade da
educação; V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores
morais e éticos em que se fundamenta a sociedade. No Art. 8º inciso II - considerem
as necessidades específicas das populações do campo e das comunidades
indígenas e quilombolas, asseguradas a equidade educacional e a diversidade
cultural. Desta forma, o PNE reforça a consolidação da política pública para atender
aos jovens do campo com o Programa Especial para a última etapa da educação
básica, o EMITec.
Para as discussões e decisões na organização do Colegiado Territorial as
assembleias favorecem, nos diversos espaços, a participação social de todos, com
reflexão e discussão, representativa dos diversos atores que fazem o cenário deste
Território. Para tanto, será discutido a Política Pública com participação social na
perspectiva de compreender como surgiu o Ensino Médio no campo na DIREC 21.
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1.3

POLÍTICA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Para Oliveira (2010), Política pública é uma expressão que visa definir uma
situação específica da política. A melhor forma de compreendermos essa definição é
partindo do que cada palavra, separadamente, significa. Política é uma palavra de
origem grega, politikó, que exprime a condição de participação da pessoa que é livre
nas decisões sobre os rumos da cidade, a pólis. Já a palavra pública é de origem
latina, publica, e significa povo, do povo. Desta maneira, política pública, do ponto de
vista etimológico, refere-se à participação do povo nas decisões da cidade, do
Território. No entanto, nunca se falou tanto de políticas públicas quanto nas últimas
décadas; de forma que o Estado se torna imbuído em ser o agente fundamental para
a implementação e implantação de políticas públicas.
O termo público denota dois fenômenos intimamente correlatos, mas não
perfeitamente idênticos. Significa, em primeiro lugar, que tudo o que vem a público
pode ser visto e ouvido por todos e tem a maior divulgação possível. Para nós, a
aparência – aquilo que é visto e ouvido pelos outros e por nós mesmos – constitui a
realidade. (ARENDT, 2004, p. 59). Infelizmente, para esta realidade, é necessário
que o princípio da transparência pública seja colocado em prática e de fato faça
valer a maior divulgação possível das questões que envolvem os recursos na gestão
pública em todas as esferas.
Continuando, no conceito de Arendt (2004), o termo público significa o próprio
mundo, na medida em que é comum a todos nós e diferente do lugar que nos cabe
dentro dele. “[...] A esfera pública, enquanto mundo comum reúne-nos na companhia
uns dos outros e, contudo, evita que colidamos uns com os outros, por assim dizer”
(ARENDT, 2004, p. 62). Neste sentido, os gestores públicos necessitam promover
espaços para que a comunidade participe e faça a escuta sobre a realidade em que
estão inseridos com o objetivo de elencar as prioridades contribuindo para o
planejamento e implementação de políticas públicas com a participação social a
partir das demandas comum a todos.
No Brasil, a reforma democrática teve destaque na Constituição de 1988, que
incentiva a participação popular contribuindo para que os governantes realizassem
escuta a fim de tomar decisões sobre políticas públicas com participação direta da
comunidade, que conhece e sinaliza as demandas sociais em todas as dimensões
na gestão administrativa, seja da educação, saúde e demais necessidades.
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Segundo Milani (2008) a década de 90 vários documentos colocam a participação
social no centro do debate e um dos desafios maiores para a gestão pública local diz
respeito à necessidade de democratizar os processos decisórios na formulação de
políticas públicas e de torná-las mais efetivas. As ações públicas locais podem ser
uma oportunidade, sobretudo para as políticas sociais. Uma vez que estas se
encontram, no âmbito nacional, sob a tutela de ajustes macroeconômicos, as
soluções não encontradas no plano nacional podem ser pensadas criativamente.
Uma das ferramentas de políticas públicas com participação social é o Plano
Plurianual (PPA). Os governantes estabelecem prioridades com metas a serem
implementadas a partir do orçamento participativo para o quadriênio de uma gestão,
seja na esfera federal, municipal ou estadual. No Brasil, essa medida já vem sendo
modelo em alguns Estados, a exemplo do Rio Grande Sul, que se destaca como
movimento de envolver a comunidade para discutir e levantar proposições aos
governantes.
O Estado da Bahia também tomou a iniciativa de fazer a escuta popular a
partir do governo Wagner no ano 2007, estabelecendo cronograma para elaboração
do Plano Plurianual participativo, nos diversos Territórios de Identidade do Estado,
onde os vários atores foram convidados e estiveram presentes: movimentos sociais
sindicatos,

Organizações

não

Governamentais

(ONGS)

representantes

da

sociedade civil, Universidades, Associações, enfim todos convocados a participar
das diversas atividades para proposições de acordo com as demandas de cada
Território considerando suas peculiaridades geográficas, diversidade cultural,
econômica e social. As demandas levantadas indicam ao governo planejamento
prévio e destino dos recursos públicos para fins de atender as necessidades
emergenciais de uma população.
A partir desses movimentos, fomentou-se mais ainda a organização social, via
Colegiado Territorial que colaborou também acompanhando pelo Relatório, as ações
do governo que estavam previstas para o quadriênio em cada Território.
A Constituição de 1988 no seu Art. 212 proclama a “Educação direito de todos
e dever do Estado”. Com a promulgação da LDBEN 9.394/96, o destaque no seu
Art. 28 para a oferta da educação básica no meio rural promovendo as adaptações
necessárias para as questões do campo, principalmente referente a última etapa da
educação básica,

que ao longo dos tempos foi sempre uma extensão do meio

urbano, negando as peculiaridades inerentes a população rural e reproduzindo um

30

sistema de ensino que não atende à diversidade da comunidade do campo, o que
dificultava ainda mais o acesso dos adolescentes e jovens que desejam concluir o
Ensino Médio. Segundo Baptista (2003 p. 21), a escola não faz “relação com a vida
dos alunos e de sua família, com o trabalho agrícola, nem com o meio ambiente em
que a escola está inserida”. Por isso a importância de escutar a comunidade no que
diz respeito a educação do território, principalmente quando se trata do campo. Não
basta atender a exigência de ter uma escola no campo. E necessário ser sensível à
forma como essa escola será organizada e estruturada para atender ao que Baptista
(2003) trata.
Para Dowbor (2006, p.5),

A educação não pode se limitar a constituir para cada aluno um tipo
de estoque básico de conhecimentos. As pessoas que convivem num
território têm de passar a conhecer os problemas comuns, as
alternativas, os potenciais. A escola passa assim a ser uma
articuladora entre as necessidades do desenvolvimento local, e os
conhecimentos correspondentes. Não se trata de uma diferenciação
discriminadora, do tipo “escola pobre para pobres”: trata-se de uma
educação mais emancipadora na medida em que assegurarão ao
jovem os instrumentos de intervenção sobre a realidade que é a sua.

Dessa forma, ao fazer escuta popular nas conferências e atendendo a
demanda da comunidade do Território de Irecê, surge a necessidade de fazer parte
do Plano Plurianual, através de políticas públicas com participação social, a
necessidade de eleger alguns princípios para a educação baiana, dentre eles, a
política para o EMITec na perspectiva

de atender a população que fica nas

localidades mais distantes da sede do município. Posteriormente, será detalhado o
Programa com sua estrutura física e pedagógica.
Para Dowbor (2006) a ideia da educação para o desenvolvimento local está
diretamente vinculada a compreensão e à necessidade de se formar pessoas que
possam participar de forma ativa das iniciativas capazes de transformar o seu
entorno, de gerar dinâmicas construtivas. A avaliação externa sinaliza que a escola
enquanto agente de desenvolvimento social ainda necessita de mudanças nas suas
várias dimensões para garantir a todas as crianças, jovens e adultos o direito de
exercer a sua cidadania. Tal fator fortaleceu a assembleia do Colegiado com seus
vários atores sociais, para através da sua organização, cobrar do poder público
iniciativas que favoreçam o coletivo no que diz respeito a última etapa da educação
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básica no Território de Identidade de Irecê.
Diante da necessidade de cuidar da formação integral de crianças, jovens e
adultos, na busca da melhoria da essência da educação e da qualidade, o governo
atual implantou um modelo de educação alicerçada coletivamente na afirmação de
identidades e singularidades da cultura do povo baiano, respeitando e expressando
a sua diversidade, através de uma proposta pedagógica de construção de Uma
Escola para Todos Nós, no propósito de ressignificar o espaço da escola, tornando-o
verdadeiramente público, gratuito, democrático e emancipatório. (BAHIA, 2008).
Dessa maneira surge o EMITec, que será descrito na próxima seção.
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2

EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DO EMITec

2.1

EDUCAÇÃO DO CAMPO E CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA ENSINO

MÉDIO COM INTERMEDIAÇÃO TECNOLÓGICA NA BAHIA

Os problemas da educação pública no Brasil continuam sendo considerados
graves. Esses problemas vão de questões dos resultados da aprendizagem das
crianças e jovens, até as questões de estrutura das escolas da educação básica.
Quando nos referimos à Educação do Campo, o histórico indica a ausência do
Estado no atendimento da escola. Tais questões se referem à falta de professores
qualificados, precarização dos espaços para funcionamento da escola, falta de
pessoal de apoio e distância dos órgãos públicos no atendimento as demandas do
cotidiano escolar e deficiência do transporte escolar
O Projeto da Educação do Campo, parafraseando Sodré (2013), está em
curso no contexto das lutas pela garantia de uma educação que contemple os
sujeitos que habitam as áreas rurais do Brasil, historicamente negados nos seus
direitos e, por consequência, ausentes na sua matriz curricular que só,
precariamente, são atendidos na sua demanda. Daí surgem algumas questões: para
quem o projeto da Educação do Campo é pensado? Quem são esses sujeitos?
Segundo Antônio Dias, Rosana Rodrigues e Maria Dorath Sodré (2013), tanto
nos diversos documentos sobre a Educação do Campo, quanto nas diretrizes
Operacionais para a Educação do Campo (2002), os sujeitos do campo são
considerados em sua diversidade: pequenos agricultores, quilombolas, povos
indígenas, pescadores, camponeses, assentados, reassentados, ribeirinhos, povos
da floresta, caipiras, lavradores, roceiros, sem-terra, agregados caboclos, meeiros,
boias frias e outros.
Nesse sentido, a educação tem que ser pensada para atender as demandas
dos sujeitos que vivem no campo de forma a acolher as suas especificidades e
necessidades diante do contexto e da realidade em que estão inseridos. Foi com
esta intenção que surgiu o EMITec, que se encontra descrito na seção seguinte para
atender as especificidades das comunidades do campo.
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Nas últimas décadas, a tecnologia forneceu diversas ferramentas para
minimizar as distâncias entre os povos e suas culturas. A EaD no Brasil tem sido
muito utilizada na educação com programas de formação inicial para professores.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9.394/96, de 20 de
dezembro de 1996 (LDBEN, BRASIL, 1996), no seu Art.80 contempla a EaD que só
foi regulamentada em 2005, através do Decreto Nº 5.622 de 19 de dezembro de
2005 (BRASIL, 2005) no Art. 30, Inciso IV. Isso possibilitou o ensino médio chegar
aos vários espaços geográficos, através da tecnologia.
Em 2008, a SEC/BA, embasada em uma alternativa pedagógica que estava
dando bons resultados no Estado do Amazonas, resolveu substituir o Programa
Ensino Sem Fronteiras e implantar um Programa semelhante ao do Estado do
Amazonas, denominado de Ensino Médio com Intermediação Tecnológica no
Campo (Encampo), cuja concepção pedagógica era de um currículo voltado para
educação no campo, o qual está amparado pela RESOLUÇÃO CNE/CEB 1, DE 3
DE ABRIL DE 2002 que institui Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas
Escolas do Campo.
O grande diferencial desse novo Programa era a utilização da modalidade de
EaD com professores especialistas em salas/estúdios localizados no Instituto Anísio
Teixeira (IAT), que com o uso de uma tecnologia avançada fez a educação chegar
às diversas e mais distantes localidades da Bahia aulas em tempo real, numa
perspectiva de aula interativa.
Em 2009 foi realizada uma reavaliação do Encampo quanto a proposta
pedagógica e curricular. Esse programa passou, então, a ser denominado Ensino
Médio com Intermediação Tecnológica (EMITec).
Após ampla divulgação na Bahia dessa nova forma de ensinar, ampliou-se a
adesão de outras localidades, constatando o avanço do programa que segundo a
SEC/BA atualmente conta adesão de 150 municípios entre os 417 e atende a mais
de 15 mil alunos, distribuídos em 430 localidades com 949 turmas até o final do ano
2014, sendo Programa pioneiro na Região Nordeste.
A DIREC 21 em Irecê, distante 470 km de Salvador, responsável para
acompanhar as 27 Unidades de Ensino da Rede Estadual, distribuídas nos 19
municípios, iniciou com parceria de apenas 04 (quatro) municípios, os demais
gestores tinham resistência ao formato da Educação a Distância. No decorrer do
tempo, houve aceitação e, atualmente, a DIREC 21 é uma das maiores com adesão
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ao programa, com 60 telesalas distribuídas nas localidades mais distantes, até 100
km da sede, com os seguintes municípios sob esta jurisdição: Irecê, América
Dourada, Cafarnaum, Canarana, Barra do Mendes, Mulungu do Morro, João
Dourado, Central, Itaguaçu da Bahia, Xique-Xique, Jussara, Gentio do Ouro em
breve e Ibititá.

2.2

ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO EMITEC

Moran (2012) aponta que a educação é o caminho para transformar a
sociedade. Neste aspecto faz as provocações: mas para onde mudar? Como
ensinar e aprender em uma sociedade mais interconectada? O Programa EMITec
vem na linha que, segundo Moran (2012), é uma das áreas prioritárias de
investimento que é a implantação de tecnologias telemáticas de alta velocidade,
para conectar professores e alunos. Nesse sentido, a tecnologia promove a
possibilidade do EMItec ser estruturado para atender as demandas do atendimento
aos adolescentes e jovens para o Ensino Médio na Bahia.
A gestão central do EMITec localiza-se no Instituto Anísio Teixeira (IAT),
vinculado à SEC/BA. No reordenamento da Rede de educação estadual, os gestores
municipais solicitam a implantação do programa nos Distritos com justificativa ao
Secretário do Estado que, após análise, considerando os critérios estabelecidos
para implantação, firma-se um Convênio de cooperação com as responsabilidades
dos pares.
A escola Municipal que acolhe o Programa necessita de adaptação na
estrutura física e na rede lógica. As salas são equipadas com antena VSAT
bidirecional,

roteador-receptor

de

satélite,

cabeamento

estruturado

(LAN),

microcomputador, webcam com microfone, TV LCD 37, impressora a laser, nobreak,
acesso à internet em banda larga via satélite e ar condicionado. Esta sala deve ter
estrutura física para atender as exigências do Convênio e ser exclusiva para o
Programa. A seguir demonstração via esquema do VSAT.
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Imagem 1 – Demonstração via esquema do VSAT (transmissão das teleaulas)

O Programa EMItec segue as Diretrizes Curriculares Nacionais para a última
etapa da Educação Básica na organização Curricular e em todas as dimensões que
fazem da escola o espaço para construir e reconstruir conhecimentos, contribuindo
para a formação do cidadão em seus aspectos sociais, emocionais, políticos,
contribuindo na resolução de problemas do seu cotidiano, bem como, na formação
do sujeito crítico e participativo no meio social em que está inserido. Não foi
identificado, na DIREC 21, um projeto Pedagógico específico para o Programa.
Os professores são especialistas, presentes na sala/estúdio do Instituto
Anísio Teixeira (IAT) e desenvolvem suas atividades pedagógicas no preparo e
realização das aulas em tempo real. Nas salas presenciais existe um mediador,
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professor vinculado ao município que recebe as orientações dos professores
especialistas e conduzem as atividades pedagógicas com os alunos. O EMITec
acontece pela utilização de multimeios.
As aulas são dívidas em três momentos: exposição, interatividade e
atividades de sala. Trimestralmente, é desenvolvido projeto com tema gerador único
para todos os componentes curriculares, com o objetivo de realizar estudos e
discussões acerca dos saberes científicos e populares envolvendo a comunidade. O
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) também é um suporte para a
interatividade.
A avaliação é construída por professores especialistas. No entanto, segundo
a proposta pedagógica do Programa, que segue as Diretrizes da LDBEN Nº
9.394/96 no capítulo II art. 24 inciso V: a) avaliação contínua e cumulativa do
desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os
quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas
finais. A avaliação faz parte da estrutura da escola regular e no EMItec, seguindo a
Diretriz citada, a avaliação é processual, contínua, formativa e por área,
possibilitando, segundo os documentos, o desenvolvimento das potencialidades
cognitivas, afetivas e sociais, sendo elaborada pelos professores especialistas no
IAT e enviada ao Mediador que conduz o processo de aplicação e correção.
O currículo do EMITec está estruturado de acordo com as Diretrizes
Curriculares nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), Parâmetros Curriculares
Nacionais, orientações Curriculares Estaduais para o Ensino Médio e com os
principais eixos da Educação baiana. Assim sendo, o Currículo está organizado nas
áreas: Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e Ciências da natureza. Desta
forma, os alunos matriculados no EMITec, não tem prejuízos se houver necessidade
de transferência para outro município ou Estado durante o ano letivo ou ao final de
uma série do Ensino Médio.
A matrícula dos alunos ocorria na própria escola de vinculação até o ano
2013, ou seja, na escola estadual da sede do município. A partir da criação do
CEMIT Centro Regional de Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (CEMIT)
no ano 2014 passaram a ser matriculados no Centro Regional com estrutura própria
e equipe gestora composta por um diretor, três vices e um secretário escolar, com
sede da DIREC 21.
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2.3

A TECNOLOGIA MEDIATIZANDO O FAZER PEDAGÓGICO

Conforme citado anteriormente, o Decreto Nº 5.622 de 19 de dezembro de
2005 contempla a EaD no seu Art. 1o:

Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação a distância
como modalidade educacional na qual a mediação didáticopedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a
utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com
estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em
lugares ou tempos diversos.

Para o desenvolvimento do Programa EMITec, a modalidade EaD, tem sido
fundamental. As aulas e seus conteúdos são veiculados por meio da plataforma de
telecomunicações, com possibilidades de videoconferência e acesso simultâneo à
comunicação interativa entre os alunos, professores e mediadores através do IP
(Internet Protocol), por via satélite VSAT- (Verym SamllAperture Terminal).
Para Aragão (2004), os avanços das tecnologias da informação e
comunicação denominadas neste contexto de contemporânea, vêm possibilitando
novas compreensões sobre as possibilidades de ensinar e aprender, baseadas em
recursos que ligam, conectam e produzem relações entre os sujeitos. Nesse sentido,
a EaD vem se tornando uma discussão fundamental para se refletir a educação
numa sociedade cada vez mais interconectada por redes tecnológicas. Os desafios
postos diante da EaD têm sido cada vez mais evidenciados e podem ser percebidos
através da crescente abordagem do tema nos diferentes fóruns de discussão
educacional.
Com a expansão da tecnologia, a rede de comunicação vem sendo ampliada
e reformulada, reduzindo as distâncias e ampliando as possibilidades para inserção
do sujeito historicamente no mundo contemporâneo.

Neste sentido, a EaD

possibilita a rede de interconexões para alunos que poderiam ficar à margem da
sociedade.
Nessa perspectiva, a produção do conhecimento propõe uma nova forma de
organização social e o EMITec proporciona uma nova forma de pensar coletivo,
numa troca de saberes inerentes ao espaço formal de educação. Segundo Levy
(1999), a cultura das redes ou cibercultura, se dá exatamente na articulação entre os
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princípios de interconexão, as comunidades virtuais e a inteligência coletiva. Nesse
sentido, o EMITec é uma rede que interliga, simultaneamente, a Rede Educação
baiana com o processo formativo dos alunos da Educação Básica, sendo a
tecnologia fonte de transmissão e interação dos sujeitos envolvidos.

2.4

IMPORTÂNCIA DA ARTICULAÇÃO E O REGIME DE COLABORAÇÃO

ENTRE OS ENTES FEDERADOS

A Constituição de 1988, a LDBEN e o PNE reafirmam e sinalizam a
necessidade do regime de colaboração entre os entes federados, considerando a
rede pública, uma rede de educação, que tem especificidades e características
inerentes a sua localização geográfica. Nesses documentos referência para a
educação básica no Brasil, definem-se as responsabilidades e normas para a
cooperação entre a União, Estado e Município, para a garantia do direito à educação
de qualidade, seus processos de regulação e de organização.
O EMITec é um Programa que necessita do regime de colaboração entre o
Estado e o Município. O Gestor municipal solicita ao Governo do Estado por
documento, a implantação do Programa, com a demanda de alunos do ensino
fundamental para o Ensino Médio, bem como a Escola municipal onde acontecerão
as aulas. A SEC/BA, através da Superintendência de atendimento escolar (SUPEC),
avalia a solicitação, consulta a DIREC, e atendendo aos critérios firma convênio,
envia os equipamentos e a estrutura tecnológica para a mediação das aulas.
O Município dispõe de um ou mais professores para assumir a função de
mediador entre os alunos e os professores no IAT, promovendo a interação nos
vários tempos da aula.
Para a eficácia do Programa, o compromisso e responsabilidade de todos os
entes federados são fundamentais, fortalecendo o regime de colaboração e tornando
o programa cada vez mais eficiente e com melhores resultados na educação pública
baiana.
Segundo Santos, a noção de espaço de aprendizagem vai além dos limites do
conceito e espaço/lugar.
Com a emergência do ciberespaço, novos espaços digitais e virtuais
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de aprendizagem vêm se estabelecendo a partir do uso das
tecnologias da comunicação e informação. Trata-se da introdução de
um novo ambiente cognitivo e vivencial, capaz de criar novas
relações de aprendizagem (SANTOS, 2002, p. 121).

Romper com uma proposta de educação tradicionalmente conhecida com
professores e alunos no mesmo espaço e tempo levanta suposições de que
inúmeros ou diferentes problemas podem existir nessa modalidade de ensino. Para
melhor compreensão, a seguir será descrito a DIREC 21 e o CEMIT.

2.5

A DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO NO TERRITÓRIO E O CENTRO

REGIONAL DE ENSINO MÉDIO COM INTERMEDIAÇÃO TECNOLÓGICA – CEMIT

No campo da Educação, a DIREC 21 é o órgão que representa a SEC/BA
encontra-se presente em 19 (dezenove) municípios deste Território, com 27 (vinte e
sete) Unidades de Ensino Médio presencial, sendo uma exclusiva de Educação
Profissional que é o Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP), localizado
em Irecê e duas escolas que são compartilhadas atendendo ao Ensino Médio e
Educação Profissional localizadas em Canarana e Xique-Xique.
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FOTO 1 – DIREC 21

Foto: Conceição Correia

Considerando a dimensão geográfica do Território de Identidade de Irecê,
onde se encontra implantada a DIREC 21, o Estado não consegue atender as
necessidades educacionais dos alunos que residem em localidades distantes da
sede ou de difícil acesso com o Ensino Médio presencial, sendo um dos problemas,
a precariedade de transporte escolar e falta de professor especialista em
determinados componentes curriculares do Ensino Médio, identificados na gestão da
DIREC 21.
Nesse contexto, o CEMIT se encontra presente com implantação do
Programa em 12 (doze) municípios: América Dourada, Cafarnaum, Canarana, Barra
do Mendes, Mulungu do Morro, João Dourado, Central, Itaguaçu da Bahia, XiqueXique, Gentio do Ouro, Canarana e Cafarnaum, com aproximadamente 15.838
alunos no Estado da Bahia. Destes, 1.470 alunos, segundo o Sistema de Gestão
Escolar (SGE), estão matriculados no CEMIT.
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Os CEMIT, foram instituídos na Bahia pela Portaria Nº 84/2013 publicada no
Diário Oficial de 8 de janeiro de 2013, com objetivos, responsabilidades, e
organização administrativa que propõe: um diretor, três vices e um secretário
escolar, desvinculando assim o Programa da Escola da sede do município,
anteriormente citada. Na DIREC 21, o CEMIT foi criado pela Portaria Nº 7.127/2013
publicada no Diário Oficial de 24 de janeiro de 2014. Após a publicação e
implantação o EMITec deixou de ter o vínculo com a Escola Estadual da sede de
cada município, passando a gestão para a equipe do CEMIT que fica instalada na
DIREC 21. As bases legais estão nos documentos acima citados.
Durante o ano de 2014, a equipe ficou instalada na DIREC 21, para dar
suporte nas questões pedagógicas e de estrutura física aos vários municípios que
têm o Programa. Até o momento, a equipe do CEMIT não tem estrutura física
disponível nem autonomia para gerir os recursos.
Em 11 dezembro de 2014 foi sancionada a que extinguiu algumas DIREC no
Estado e transformou as demais em Núcleo de Educação. A DIREC 21 passou, a
partir daí, a ser o NRE 1 - Núcleo Regional de Educação.
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3

O CAMINHO METODOLÓGICO DA PESQUISA

O ser humano, na sua essência, é dotado de muita curiosidade. Quanto mais
ele interage com o mundo, mais conhecimento será construído ou reconstruído.
Segundo Gil (2006, p. 1 - 2), os homens, “ao longo dos séculos vem desenvolvendo
sistemas, mais ou menos elaborados que lhes permitem conhecer a natureza das
coisas e o comportamento das pessoas”. Ou seja, pela pesquisa, os homens
ampliam os conhecimentos e contribuem com a ciência através das investigações
provocadas por inquietações na realidade vivida que, poderá redirecionar o olhar a
partir das abordagens teóricas já citadas, bem como confrontar com a realidade
pesquisada.
Nesse sentido a minha curiosidade me conduziu a esta pesquisa que seguiu
um cronograma para ser realizada, bem como atendeu as exigências institucionais
para o momento da ida ao campo, considerando que é necessário a rigor,
comprometer-se na condição de pesquisador atendendo as exigências do Comitê de
Ética da UNEB.
O objetivo foi identificar as características, avanços e limitações da
experiência do Programa Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITec)
nas comunidades rurais do município de Itaguaçu da Bahia, a partir da percepção
dos sujeitos envolvidos, tendo a seguinte questão como ponto de partida: quais as
características, avanços e limitações que a experiência do EMITEc teve nas
comunidades rurais de Itaguaçu da Bahia?
Isso ocorreu porque, segundo Gil (2007), uma pesquisa é o procedimento
racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas
que são propostos. Para tanto, seu desenvolvimento deve ser um processo
constituído de várias fases, incluindo a formulação do problema, coleta de dados e
discussão dos resultados a partir da avaliação dos atores. Nesse sentido, o
processo da investigação teve início quando, na condição de gestora da DIREC,
senti-me inquieta a medida que o Programa se consolidava.
Segundo YIN (2010, p. 31), “a definição das questões de pesquisa é
provavelmente o passo mais importante a ser dado no processo de pesquisa”.
Portanto, a questão de partida teve sua importância para a condução da elaboração
do Projeto e agora dos seus resultados que poderá revelar ou não evidências
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importantes para que a comunidade e o poder público possam refletir sobre a função
social da educação e desenvolvimento sustentável no Território de Identidade de
Irecê.
O município de Itaguaçu da Bahia, já caracterizado anteriormente, é um
recorte do NRE 1 para desenvolver e realizar a pesquisa em um Programa que foi
demandado pela comunidade em várias plenárias do Colegiado Territorial2. Na
condição de membro do Colegiado Territorial de Irecê, representando o setor
público, junto aos movimentos sociais, entidades não governamentais, e demais
segmentos da sociedade, bem como, na condição de professora do DCHT campus
XVI UNEB implicada na realidade educacional no Território de Irecê, existe um
compromisso político e ideológico com as causas sociais na perspectiva da
transformação, como também acredita que esta pesquisa tem relevância social não
somente para o poder público repensar o objetivo, a estrutura e organização do
Programa, quanto para os jovens envolvidos no EMITec.
Para dar conta de realizar a investigação com base no rigor metodológico, foi
importante apropriar-me das características da pesquisa aplicada com abordagem
qualitativa de natureza descritiva.

Segundo Bogdan e Biklen apud Marli André

(2013, p. 14) “a pesquisa qualitativa envolve a obtenção de dados descritivos,
obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o
processo que o produto e se preocupa em retratar as perspectivas dos
participantes”. Na pesquisa qualitativa, o pesquisador tem o contato direto com o
objeto, podendo observar criteriosamente, analisar, descrever fenômenos através do
olhar mais sensível e aprofundado. Para FLICK (2009), a pesquisa qualitativa
favorece os estudos das relações sociais considerando a diversidade sócia cultural,
políticas, econômicas que exige do pesquisador um olhar sensível para os estudos
empíricos das questões em que os sujeitos estão inseridos.
Nesse sentido, nossa abordagem de pesquisa teve como referência o estudo
de caso. Quando o estudo de caso é aplicado como método e não como técnica,
tem a finalidade permanente de empreender desafios nas ciências sociais: projetar
significativos estudos científicos a partir de dados empíricos sob o olhar crítico do
pesquisador, apresentar e analisar dados qualitativamente de forma correta com
seus princípios. No estudo de caso, a partir da revisão literária, traçam-se
2

Colegiado Territorial é um órgão formado por representantes de organizações da sociedade civil,
agricultores, associações e do poder público presentes no território de identidade de Irecê.
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proposições cuidadosas direcionadas aos objetivos da pesquisa e mostrando
proteção contra quaisquer ameaças à validade da pesquisa por manter uma
sequência de evidências da investigação pela validação dos dados (YIN, 2010).
Para Marli André (2008) uma das vantagens do estudo de caso é a
possibilidade de fornecer uma visão profunda e ao mesmo tempo ampla e integrada
de uma unidade social complexa, composta de múltiplas variáveis. Não seria
possível desenvolver essa investigação em todo o programa implantado. Por isso, o
recorte para apenas um município, tornando possível estar presente em vários
momentos, explorando com imaginação e criatividade as diversas possibilidades de
coleta de dados que o estudo de caso oferece, com o olhar mais crítico sensível e
aprofundado, possibilitando revelar o comportamento do fenômeno estudado no
território de Irecê retendo características significativas do evento social da vida real,
na perspectiva de atender aos objetivos propostos.
Assim, com esta pesquisa aplicada espera-se construir conhecimento cujos
resultados possam revelar elementos importantes para a reflexão na comunidade e
poder público, propondo um plano de intervenção para a melhoria do EMITec no
Estado da Bahia na visão dos seus principais participantes, para que o Programa
possa contribuir ainda mais para o desenvolvimento social do Território de
Identidade de Irecê, ampliando as possibilidades dos jovens do campo lutar por uma
vaga no ambiente social, auxiliando na construção da sua cidadania, atendendo aos
anseios da população do campo.

3.1

O ESPAÇO DA PESQUISA E A CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Dentre os vários municípios do Núcleo que implantaram o Programa EMITec,
foi escolhido o município de Itaguaçu da Bahia considerando os seguintes critérios:
(1) Segundo maior município do Território e difícil acesso; (2) Pioneiro na
implantação do Programa nos Distritos Mundinho, Fazenda Almas, Califórnia,
Várzea Grande, Barreiros e Maravilha. Esta pesquisa envolveu os participantes dos
distritos Mundinho, Várzea Grande e Barreiros. A seguir, fotos que retratam as
escolas municipais onde o Programa funciona.
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FOTO 2 – Escola Municipal Antônio Carlos Magalhães - Barreiros

Fonte: Arquivo pessoal

FOTO 3 – Escola de Ensino Fundamental na Comunidade Quilombola

Fonte: Arquivo pessoal

A foto acima, é uma escola construída para o Ensino Fundamental na
Comunidade Quilombola que será utilizada também para o EMITec no Povoado de
Barreiros. A seguir dados do EMitec em todo município de Itaguaçu da Bahia.
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TABELA 1 - Dados do EMITEC de Itaguaçu da Bahia em 2014
TURNO

QUANTIDADE
ALUNOS

Várzea Grande 1ª

Matutino

15

Várzea Grande 2ª

Vespertino

11

Mundinho

1ª

Matutino

15

Mundinho

2ª

Vespertino

20

Mundinho

3ª

Noturno

15

Barreiros

1ª

Matutino

20

Barreiros

2ª

Vespertino

21

Barreiros

3ª

Noturno

17

Califórnia 2

1ª

Matutino

10

Califórnia 2

2ª

Vespertino

15

Califórnia 2

3ª

Noturno

10

Faz. Alma

1ª

Noturno

35

Faz. Alma

2ª

Matutino

14

Faz. Alma

3ª

Vespertino

24

LOCALIDADE

SÉRIE

ESCOLA
Escola Municipal Jair
Ferreira de Brito
Escola Municipal Jair
Ferreira de Brito
Escola Municipal Antônio
Carlos Magalhaes
Escola Municipal Antônio
Carlos Magalhaes
Escola Municipal Gerson
Gonçalves dos Santos
Escola Municipal Antônio
Carlos Magalhaes
Escola Municipal Antônio
Carlos Magalhaes
Escola Municipal Antônio
Carlos Magalhaes
Escola
Municipal
Anastácio da Silva
Escola
Municipal
Anastácio da Silva
Escola
Municipal
Anastácio da Silva
Colégio
Estadual
Dr.Marcos Freire
Colégio
Estadual
Dr.Marcos Freire
Colégio
Estadual
Dr.Marcos Freire

Maravilha
1ª
Matutino
11
TOTAL ...............................................................249
FONTE: SGE DIREC 21 acessado em 28/05/2014

Em maio do ano anterior, o SGE registrava o número de 249 alunos
matriculados no CEMIT. A distância de cada distrito para a sede do município varia
de 18 a 100 km, no caso do povoado de Maravilha. A idade dos alunos varia entre
14 e 47 anos de idade. A coleta de dados foi realizada nos Distritos de Barreiros,
Mundinho e Várzea Grande, conforme citado anteriormente. Atualmente registra-se
221 alunos, ou seja, houve evasão de oito alunos.
Os participantes da pesquisa foram 20 (vinte) alunos da 3ª série do ensino
médio, três egressos, dois Mediadores e cinco pais, sendo todos residentes nos
Distritos de Mundinho, Barreiros e Várzea Grande, totalizando 30 (trinta)
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participantes dessa investigação. Todos importantes para identificar quais os efeitos
sociais da política pública implantada através do Programa Ensino Médio com
Intermediação Tecnológica (EMITec) para o desenvolvimento das pessoas no
Território de Identidade de Irecê, considerando que são atores no cenário que
instigou e provocou o poder público, estando à frente do movimento para o Ensino
Médio no campo.
A seguir, os procedimentos detalhados para a coleta de dados, momento que
foi muito importante para analisar a validação do questionário, primeiro instrumento
aplicado com os alunos que contribuiu para repensar a necessidade de refazer
ampliando as questões e de construir outros instrumentos a partir dos que foram
aplicados na busca das evidências para responder ao problema e atender aos
objetivos propostos nesta investigação.

Dessa forma, alunos e

egressos

responderam aos questionários. Para os pais, realizamos entrevista semiestrutura
gravada e posteriormente pais e mediadores foram entrevistados.

3.2

PROCEDIMENTOS UTILIZADOS PARA COLETA DE DADOS

Dentre as ações previstas em cronograma, a ida para campo foi realizada
inicialmente para esclarecer sobre a intenção da pesquisa, comprometimento, bem
como os princípios éticos do pesquisador quanto a garantia de não exposição dos
participantes. Também foi firmado o compromisso de retornar com os resultados
para apreciação da comunidade.
Para coletar os dados, o estudo de caso possibilitou uso de vários
instrumentos que contribuíram para a aproximação do problema e dos objetivos
previstos. A revisão da literatura foi o momento de conhecer o que já existe
produzido sobre a questão norteadora. A partir da revisão literária traçam-se
proposições cuidadosas direcionadas aos objetivos da pesquisa e mostra proteção
contra as quaisquer ameaças à validade da pesquisa por manter uma sequência de
evidências da investigação pela validação dos dados (YIN, 2010).
A análise documental foi outro instrumento importante que muito contribuiu
para aprofundar a fundamentação legal sobre a Educação Básica a partir da
Constituição Federal, Leis e Diretrizes Nacionais para a última etapa da Educação
Básica, Plano Nacional da Educação seguindo com os dados da Bahia e do
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Território sobre Ensino Médio, bem como os documentos referências para o
Programa. Não foi possível analisar o Projeto Pedagógico do Curso, pois ainda não
se encontra concluído.
A observação oportunizou recolher dados e registrar de forma espontânea
através

da

aproximação

com

os

participantes

nas

conversas

informais,

estabelecendo a relação de confiança e respeito, evitando possíveis obstáculos que
pudessem dificultar ou inviabilizar a pesquisa. A partir da observação surgiram
outras questões que puderam ser aprofundadas e redirecionadas, inclusive revendo
os demais instrumentos previstos para a coleta de dados.
Desta forma, ampliou-se a oportunidade de conhecer o espaço geográfico, as
dificuldades do acesso, bem como o cotidiano da comunidade envolvida na
pesquisa, desde o modo de produção alternativo que buscam no coletivo a
organização para a melhoria da qualidade de vida em busca de alternativa de renda
nas várias associações.
O questionário foi elaborado considerando o problema e os objetivos
propostos, iniciando com o tema da pesquisa, dados dos participantes e
escolaridade dos pais. Está organizado com 13 (treze) questões, sendo 06 (seis)
fechadas e 07 (sete) abertas, dando oportunidade para que os alunos e egressos
participantes se colocassem diante dos questionamentos. Foi aplicado com o
objetivo rever as possíveis falhas do instrumento e, posteriormente, refazê-lo ou
fazer outro instrumento. De fato, foi necessário refazê-lo na busca de mais
evidências.
Numa investigação social, a entrevista semiestruturada é também uma forma
de interação social. Foi elaborada com roteiro (apêndice), considerando perguntas
para nortear a conversa que foi gravada com permissão e, posteriormente, transcrita
para análise do conteúdo das mensagens. Nesse sentido, foi realizada com 03 (três)
pais e 2 (dois) mediadores.
A entrevista com pais e mediadores permitiu que estivessem mais livres para
discorrer sobre o assunto, o que possibilitou observar com mais detalhes o
comportamento e as expressões do participante, seja no tom de voz, na expressão
corporal ou facial. Enfim, ela possibilitou que os entrevistados estivessem mais
soltos na conversa, verbalizando com desenvoltura o que o questionário não
evidenciaria isso só contribuiu para complementar os resultados desta pesquisa.
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As notas de campo foram instrumentos utilizados para o registro das
impressões, nas idas ao campo nas visitas e conversas informais, auxiliando nos
vários momentos da pesquisa e da escrita. Também foi feito uso do registro
fotográfico, instrumento que além de contribuir para retratar o cotidiano dos
participantes, é considerado uma fonte importante para a produção escrita do
conhecimento. A seguir registro de uma das idas ao campo quando os alunos
estavam em atividades na aula de Artes.
FOTO 4 – Alunos de Barreiros realizando atividade de artes visuais

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora
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FOTO 5 – Alunos de Barreiros realizando atividade de artes visuais

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora
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4

O EMITEC NO CONTEXTO DE ITAGUAÇU DA BAHIA: DIALOGANDO

COM AS REPRESENTAÇÕES DOS SEGMENTOS

Considerando que a comunicação entre o pesquisador e os envolvidos
necessita de análise e interpretação para melhor entendimento das questões
levantadas, será feito uso dos procedimentos orientados por Bardin (1977, 14 - 15),
segundo o qual,

mensagens obscuras exigem uma interpretação, mensagens
com um duplo sentido cuja significação profunda só pode surgir
depois de uma observação cuidadosa ou de uma intuição
carismática. Por detrás do discurso aparente, geralmente
simbólico e polissêmico, esconde-se um sentido que convém
desvendar.
Nesse sentido, Bardin (1977) define a análise de conteúdo como um conjunto
de técnicas de análise das comunicações que vai contribuir para analisar
profundamente e exaustivamente a comunicação dos participantes envolvidos na
pesquisa, com todo rigor e cuidados exigidos.
Já Bourdieu (2004) alerta para os cuidados com a ruptura do saber imediato,
com as pré-noções para se ter atitude cientifica. O conhecimento auto evidente,
elaborado a partir de noções do senso comum que explica o mundo social tal como
ele é aceito e compartilhado por todos, ou por parte do todo, afastar-se dos perigos
da compreensão espontânea, lutar contra o saber imediato, principalmente quando o
pesquisador tem familiaridade com o objeto. A atitude de afastar-se e estranhar é
necessária a construção do conhecimento.
Tal exercício não é fácil para o investigador quando ele está implicado com o
objeto de estudo. No entanto, precisa de fato afastar-se, para conseguir enxergar
além das evidências e do senso comum, possibilitando ao pesquisador ter um olhar
aprofundado, crítico diante da realidade circundante. A paixão e o envolvimento não
estavam permitindo-me fazer a ruptura que Bordieu (2004) alerta. Havia, nas minhas
pré-noções, a ideia fixa que o Programa de fato trazia desenvolvimento para o
município. O ingresso no Mestrado com os estudos nas disciplinas, além da
ampliação do conhecimento, autonomia intelectual, foi constatado nesse percurso
que a pesquisa proposta precisava de vários ajustes, desde os objetivos até o
caminho metodológico e que para ter atitude científica o pesquisador precisa romper
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com o senso comum lutando contra a evidência do saber, tornando-se desconfiado,
destruindo a intuição em proveito do “construído” (BOURDIEU, 2004).
Outro ponto importante para o pesquisador é pensar as categorias de análise
que segundo Bardin (1977) tem como objetivo possibilitar respostas às questões
antes propostas. Categoria é entendida como um conjunto de elementos ou
aspectos com características comuns ou que se relacionam entre si. Utilizam-se
categorias com a finalidade de estabelecer classificações, a partir do agrupamento
de elementos, ideias ou expressões que agreguem o mesmo conceito.
Para esta pesquisa foram consideradas as seguintes categorias, em atenção
ao problema e os objetivos propostos:
a) Estrutura e documentos legais;
b) Contribuição da política pública para o desenvolvimento do município;
c) Contribuição do Programa para a inserção dos jovens no mundo do
trabalho;
d) Articulação dos gestores públicos para o funcionamento do Programa.
Para a realização da análise do trabalho algumas etapas foram seguidas: pré
– análise, posteriormente, exploração mais aprofundada dos materiais e, por fim, o
tratamento dos resultados. Todas as etapas importantes para maior aproximação do
objetivo da pesquisa, bem como para repensar a validação dos dados coletados
diante do proposto.

4.1

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para Bogdan e Biklen (1994), o objetivo dos investigadores qualitativos é o de
melhor compreender o comportamento e a experiência humanos. Dessa maneira,
essa pesquisa pretende descrever e interpretar a realidade investigada no EMItec de
Itaguaçu da Bahia, sem a pretensão de esgotar, nem chegar a verdade absoluta,
mas considerando as pesquisas anteriores sobre a questão, bem como contribuindo
com novos conhecimentos que possam servir a comunidade científica para instigar a
novas pesquisas, além de revelar considerações significativas para uma política de
Estado que possa ser repensada a partir do olhar do ator principal que faz o
EMITEc.
Para aprofundar o estudo de caso, foi possível usar mais de um instrumento
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de coleta de dados.

Para tanto, na fase exploratória da pesquisa, a partir da

observação e das notas de campo, foi estruturado o questionário foi aplicado na
condição de pré-teste, com 13 (treze) questões, 5 (cinco) abertas e 8 (oito)
fechadas, sendo aplicado com 20 alunos da 3ª série e 03 egressos do curso EMITec
no Distrito de Itaguaçu da Bahia, comunidade Quilombola, denominada de Barreiros,
com população de 1.400 (mil e quatrocentos). Posteriormente, a aplicação do
questionário foi ampliada com mais 02 mediadores e 05 pais, totalizando 30
participantes, conforme citado anteriormente.
De posse dessas informações, identificamos que a faixa etária dos alunos
está em torno de 14 a 47 anos de idade em uma turma foi encontrado mãe e filho na
mesma série.
Quanto a escolaridade dos pais (05) constatou-se que não conseguiram
escolaridade mínima, sendo a maioria sem escolarização, outros apenas lêem e
escrevem. Com superior incompleto apenas 1 (um) pai. Superior completo nenhum.
Tais dados remetem a questão da concentração da educação na área urbana,
sendo excluída da escolarização a comunidade do campo. Sobre isso, Lago (2010,
p. 22) na sua Dissertação de Mestrado, refere-se “quanto a educação no Território
de Identidade de Irecê, são desconsideradas as características geográficas do
Território, e não se propõe uma educação voltada para o campo e o semiárido”.
Dessa forma, reafirma e se justifica o nascedouro do movimento para a educação no
campo neste território através dos movimentos sociais, organizações não
governamentais, bem como a sociedade civil organizada.
Os participantes para a aplicação do questionário foram na maioria do sexo
feminino (67%). Na pesquisa qualitativa, dados estatísticos podem e devem ser
utilizados, no entanto neste relatório eles serão utilizados como pano de fundo para
análise, descrição e compreensão da experiência vivida por pais, mediadores,
alunos e egressos do EMItec.

4.2

O QUE PENSAM OS PARTICIPANTES ALUNOS SOBRE A IMPORTÂNCIA

DO

EMITEC

EM

SUA

LOCALIDADE

E

O

QUE

ENTENDEM

POR

DESENVOLVIMENTO

Os alunos, exceto dois, consideram o Programa importante e justificam com
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ênfase na qualificação profissional dos professores que colabora para a
aprendizagem deles, bem como garante a conclusão do Ensino Médio sem
necessidade de deslocamento para a sede do município. Também demonstram que
o Programa servirá para ingressar no Ensino Superior ou no mundo do trabalho.
Esses são pontos relevantes nos questionários, conforme cita alguns alunos:
Para A1 (...) “A importância de estudar e concluir e ter a certeza de
ter maior chance e conhecimento para fazer uma faculdade...”
Para A2 (...) “ele vai aonde não tem professor com capacidade de
ensinar o ensino médio...”
Para A3 (...) “Justifica que a educação promove mudanças,
oportunidade de todos independentemente da idade...”

Os egressos justificam, também, a importância do Programa ao permitir que
eles continuem na localidade, ingressem no ensino superior e, posteriormente a
ampliação da possibilidade de ingresso no mundo do trabalho. Ou seja, o sentimento
de pertencimento e valorização da comunidade aparece com destaque para os que
já concluíram. No entanto, nenhum deles está cursando o Ensino superior, e dos
três, dois estão trabalhando na roça. Essa é uma evidência de que deve ser
repensado o currículo do Programa EMitec, uma vez que ele não vem atender ao
conhecimento na modalidade da Educação Profissional, numa proposta de
qualificação para o mundo do trabalho respeitando as questões da diversidade
geográfica e territorial. Para os egressos, que estão trabalhando na lavoura, será
que o Currículo do EMItec contribuiu com os conhecimentos do trabalho envolvendo
as questões referentes a educação ambiental e de sustentabilidade? Diante disso,
somente um aluno nega a importância do Programa e justifica da seguinte forma:
Para A3 (...) ”Pelos meus amigos que estudaram e concluíram, eu
mesmo não vi nada até agora, a não ser o de formação, de ser
concluinte.”

Esse registro levanta suspeitas sobre a adequação do Programa em relação
ao atendimento da demanda daquela comunidade, no que se refere ao
conhecimento produzido na perspectiva da transformação social.
Na questão referente ao desenvolvimento do município, não houve
entendimento de todos sobre o desenvolvimento. Apenas 04 (quatro) alunos
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identificam respostas que se aproximam da questão. Entende-se que o conceito de
desenvolvimento no olhar dos participantes está ligado a crescimento, melhorias,
mudança de vida, tecnologia e evolução das pessoas. Nesse sentido, Dowbor
(2006) traz a ideia de que a educação para o desenvolvimento local está ligada à
necessidade de se formar pessoas que depois possam participar de forma ativa das
iniciativas capazes de transformar o seu entorno, de gerar dinâmicas construtivas.
Quando pergunta se o EMItec contribui para o desenvolvimento das pessoas,
somente um aluno sinaliza que sim. Os demais não concordam e acreditam que
poderia contribuir mais. Sempre justificam em relação às demandas materiais que
fazem parte da escola.

4.3

QUANTO A PERGUNTA SE O PROGRAMA PROMOVE MUDANÇAS NO

DISTRITO

Mais de 50% dos alunos concordam que o programa promove mudanças no
Distrito e justificam da seguinte forma:
Valorização do povoado promove aprendizagem e desenvolvimento,
contribui para depois sair e fazer faculdade, comunicação e o
desenvolvimento através da tecnologia gera educação; Mais tempo
para estudar, por não precisar se deslocar; professores capacitados
e bem inovados; Retorno aos estudos daqueles que não
conseguiram, com nosso aprendizado através do EMitec, quando
nos formarmos iremos passar para as outras pessoas com isso vão
se desenvolvendo...o Emitec faz a gente pensar melhor, torna as
pessoas mais participativas. A tecnologia dá oportunidade a gente.

Diante desses registros, há indicação de reconhecimento da importância do
Programa e as possibilidades de avanços da comunidade através do conhecimento
sistematizado que é fornecido pelo Programa, o que coaduna com a afirmação de
Peixoto (2015), em seu estudo: relações entres sujeitos sociais e objetos técnicos:
uma reflexão necessária para investigar os processos educativos mediados por
tecnologias, quando afirma que a forma que o modelo de organização social é
determinado pela tecnologia , visto que a inovação tecnológica é considerada por ela
como a força motora da mudança social, impondo sua lógica aos sujeitos sociais e
as suas relações. Desta forma, fica evidente que a tecnologia pode ser um fator
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condicionante do comportamento social ultrapassando as questões políticas e
culturais, neste sentido os depoimentos sinalizam que as mudanças

veem

acontecendo em diversos aspectos , conforme descrito no depoimento acima.

4.4

O QUE PENSAM OS PAIS SOBRE O PROGRAMA

Os pais, na entrevista, pensam a importância do Programa semelhante aos
alunos e egressos quando falam que estudar na sua localidade tem o seu grau
importância, conforme observamos na fala do pai,

Eu achei muito bom o EMITEC, porque, talvez, se fosse pra ele
estudar fora ele não tinha conseguido concluir, que ele me disse que
não ia no ônibus, não ia. Então, como veio pra aqui ele conseguiu
concluir. Meu filho teve que viajar, porque a renda da gente aqui é
muito pouco. Então, ele ta trabalhando em Goiânia, construção civil.
Porque ele me pediu um curso e aqui eu não pude dar. Renda baixa.
Ele me pediu um curso de enfermagem, e eu não tava a altura de
minha renda. Então, viajou. Já foi em janeiro e já ta com três meses
trabalhando...

A conclusão do Ensino Médio do filho possibilitou o ingresso no mundo do
trabalho. No entanto, foi necessária a mudança de Estado. O local onde o Programa
acontece não oportuniza a inserção social decorrente desse processo formativo. A
maioria dos trabalhadores, segundo o CENSO (2010), são servidores públicos ou
trabalhadores rurais, dificulta a garantia do emprego e renda, sendo necessário
mudança de domicilio, desagregando famílias, principalmente no período de maior
estiagem no Território.
Continuando a entrevista, a mesma mãe relata a importância do Programa
para o desenvolvimento do município,

A educação pra o desenvolvimento do município, ela é muito
importante, é a base, é educação, porque um município bem
educado, aí, ele não há muito, àquela questão de... de pessoas ta
saindo pra fora, né? Acontecendo o êxodo rural, porque se ele tem
uma boa educação aqui no município, a gente consegue um
emprego, né? Consegue ficar aqui residir no município. Então
fazendo um concurso aqui mesmo no município, ou então, em
município vizinho, aí, fica bem mais próximo, né, com Educação. É
uma base. Da família, também.
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O EMITEc vem sendo considerado, neste relato, como fator contribuinte para
minimizar a possibilidades do êxodo rural. No entanto, esse fator só tem sido adiado,
considerando que os jovens, após concluir o Ensino Médio, têm buscado alternativas
de trabalho em outros Estados, conforme relatos.

4.5

QUANDO SE PERGUNTA O QUE ENTENDE POR DESENVOLVIMENTO E

MUDANÇA NO DISTRITO, OS PAIS RESPONDEM DA SEGUINTE FORMA
P1-Eu entendo por desenvolvimento muito pouco, porque, o que eu
entendo é... O desenvolvimento tem que ter uma escola de
qualidade, tem que ter professor de qualidade e isso é o que
contribui com o EMITEC, porque hoje a gente estuda aqui uma
matéria eu o professor não ta formado pra aquilo. E o EMITEC não,
eu sei que tem cada professor pra aquilo. Então, o que eu entendo
de desenvolvimento é isso. É que tem uma escola de qualidade.
Professor capacitado pra ensinar. Então, eu acho que é isso pro
desenvolvimento.

A fala anterior entende que Escola de qualidade está implicada em
desenvolvimento. Também atribui que escola de qualidade está ligada ao professor
qualificado nas áreas específicas. A escola é um espaço de complexidade e muitos
desafios. O processo formativo e auto formativo do professor ainda é um grande
desafio para o Brasil, principalmente, quando se trata do campo. No entanto, no
olhar dos pais e dos alunos os professores do EMITec são percebidos com
qualificação profissional.

P1 - Desenvolvimento é aquela questão, não só desenvolvimento
do... do município, mas sim, da família, né? A família, ela se
desenvolvendo, o filho... começa pelo pai. O pai começa seu trabalho
pode ser na roça, pode ser outro... outro emprego, né? E o filho
conseguindo um emprego ele vai desenvolver, né? Tanto na questão
família, tanto na questão de renda, né? O desenvolvimento do... do...
do município pode ser através da educação, como os alunos nossos
aqui, minha filha mesmo, ainda não adquiriu um emprego, mas ela
trabalha na roça, né, ta me ajudando. Ta desenvolvendo juntamente
com a gente. Então, é... é fundamental o município desenvolvido.

Para esse pai que tem filho egresso do EMITec, o desenvolvimento está
ligado ao emprego e à renda. A sua filha concluiu o Curso e tem ajudado na roça.
Mais uma vez, as evidências de que os alunos estão concluindo o Ensino Médio e
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continuando o trabalho na lavoura, o que aponta para avaliação do currículo,
considerando que a escola enquanto instituição social deve atender as demandas e
exigências da sociedade atual.
De acordo com Dowbor (2006), a educação precisa formar pessoas para
dinâmicas criativas que possam transformar o seu entorno. O conhecimento
construído no ensino do EMITEc deveria promover as dinâmicas criativas, tornando
os alunos sujeitos mais participativos, críticos das diversas questões que envolvem o
programa,

na

busca

de melhorias para

promover

saberes

que

estejam

contextualizados na realidade do seu entorno.

4.6

QUANDO SE PERGUNTA SOBRE AS MUDANÇAS NO POVOADO OS PAIS

RESPONDEM
P1 afirma: Mudou. Porque antes, o meu não foi, mas eu vi muitas
mães, antes, levantar três horas da manhã pra chegar num ponto e
largar um filho no ponto do ônibus pra pegar caçamba que nem ela
diz. E veio o ônibus, teve que sair cinco horas. Eu, filho não, mas
sobrinho eu tive. Tinha que levar uma marmitinha de casa, porque a
gente... as mãe não tinha condições de pagar comida pra eles, pra
chegar aqui uma, duas hora, quando o transporte não quebrava.
Quando o transporte chegava, ele chegava aqui quatro horas, cinco
horas, aqueles que andavam mais chegava três, ás vezes, quatro.
Então, foi muito bom esse EMITEC aqui.
P2 E muito ainda. Nós temos outra questão, também, que nós temos
aqui. É os nossos alunos saírem muito cedo da escola. Eles saem.
Por quê? Porque os pais não consegue sustentar ele na escola.
Mesmo com bolsa família, mesmo com algum outro social, mas não
consegue. Ele quer ir embora. Ele vê que outros jovens vem final de
ano pra cá, ai, antes de terminar o ano ele já acompanha os outros,
os primos. Partem, vão embora. É difícil a gente segurar os nossos
filhos aqui. Eu tenho três, mas tem os dois homens lá na roça com o
pai, eles não tem emprego, mas trabalha na roça juntamente com o
pai. Os meus eu ainda consegui segurar aqui. Dominique agora
construiu família, já tem um bebezinho. E aí, é isso aqui.
É porque tem alunos, que já foi aluno hoje é professor, é diretor. E ai
já melhorou muito.

Os pais entendem que as mudanças no distrito estão relacionadas às
possibilidades de permanência dos filhos adolescentes próximos deles por mais
tempo. O transporte escolar também seria um problema enfrentado, uma vez que o
município tem grande extensão, dificultando os horários dos ônibus.
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A mudança relacionada ao filho não se desloca mais para estudar,
permanecer na localidade e ali mesmo constituir família, torna-se importante. A mãe
e a aluna citam a mudança que o EMitec promoveu oportunidade de estudo para as
pessoas que não conseguiram na idade certa a conclusão do Ensino Médio,
conforme exemplo da própria.

P3- Assim, era difícil demais. Eu mesmo tava com mais de vinte e
cinco anos que eu não tinha estudado, ai apareceu essa
oportunidade, que pra mim foi única. Além, que à noite a gente né?
Trabalha de dia, de noite pode estudar. Foi bom demais. Bom
demais mesmo.

Segundo Maria Lucia Marcondes Carvalho Vasconcelos e Regina Helena
Pires de Brito (2006, p.91),

a educação permanente é a educação fundamentada na consciência
da necessidade do conhecimento. Sabedores da sua inclusão,
homens e mulheres procuram ao longo de suas vidas, saber mais.
Esse buscar constante é característica humana, baseada na
esperança.

Nesse sentido, a educação na sua dimensão política social é direito de todos,
sem distinção, conforme se registra no Art. 206 da Constituição Federal. O EMitec,
no olhar da mãe, promoveu a oportunidade de retornar seus estudos e ir na busca
do conhecimento que a escola proporciona.

P2. Nossa! É pouca coisa que eu entendo. Mas o desenvolvimento
de Barreiros avançou muito, né? Com o nosso trabalho aqui na
associação, né? Foi muito bom. É muitas mulheres trabalhando. E
até os homens. É... os comércios. A gente também emprega esse
dinheiro todo aqui no comércio daqui da nossa comunidade. Então,
eu acho que é um avanço, também.

Esta mãe atribui que houve avanços no seu povoado e cita a questão do
trabalho na associação. Mas não se percebe que o trabalho na associação tem
ligação direta com o Programa. Eles são em torno de 100 (cem) pais, alguns pais de
alunos e egressos, mas esses alunos não estão trabalhando na associação.
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4.7

O QUE PENSAM OS MEDIADORES SOBRE A IMPORTÂNCIA DO

PROGRAMA E AS MUDANÇAS NO DISTRITO E O DESENVOLVIMENTO

Das duas mediadoras entrevistadas, uma é residente no Distrito, com
formação superior em Licenciatura em Letras pela Universidade Aberta do Brasil
(UBRA), também professora da Rede municipal de educação e trabalha no
Programa há três anos.; já a outra reside em Xique Xique, e possui formação
superior em Pedagogia e o vínculo trabalhista de contrato de trabalho, o que gera
transtorno ao Programa, uma vez que não tendo vínculo efetivo poderá ser
substituído a qualquer momento. A seguir o que pensam sobre o programa.

M1: O EMITEC é... foi uma... um projeto inovador, que eu acho que
deu certo e vai continuar dando. A gente antes sofria muito pra
estudar, pra concluir o ensino médio. A gente tinha que ir pra
Itaguaçu, tinha que acordar quatro, cinco horas da manhã, viajar de
ônibus. Às vezes, o ônibus quebrava, a gente ficava lá com fome. Às
vezes, tinha aula, não tinha. Mesmo que não tivesse a gente tinha
que ta lá, ai a gente sofria muito. E quando surgiu a ideia de ter o
ensino médio aqui no local da gente, pra gente sair da nossa casa e
vim pra cá, eu achei uma das partes mais importantes desse projeto.
E outra é a aula, se naquele tempo nós tivéssemos professores com
o mesmo nível que hoje eles tão tendo, acho que nossa formação
seria melhor, nosso nível de conhecimento seria melhor. Eu acho o
nosso nível de conhecimento... não, assim, desfavorecendo os
professores que ensinavam a gente, eu acho pouco.
M2: Assim... Pra mim é bom, porque, desenvolve o município, né? E
aqui eles... alguns deles têm... não tem como se locomover pra
Itaguaçu. Não tem mais ônibus pra pegar. E, assim, eles tem como
ficarem... estudar e concluir o terceiro ano aqui mesmo no lugar que
eles moram, né? Então, isso é bom pra eles, porque alguns pais
deles trabalham... ajudam os pais na roça, e aqui eles tem a
oportunidade de trabalhar e estudar perto de casa.:.

A referência ao transporte, também está presente na fala dos mediadores
como sendo um problema resolvido na percepção deles. A valorização da
qualificação dos docentes também é destaque quanto aos conhecimentos e
aplicação destes nas diversas atividades em sala de aula. Há contradição na fala da
mediadora 2, quando diz que o programa dá oportunidade de trabalhar e estudar
perto de casa, o que não identificamos nas idas ao campo, nem no questionário
aplicado.
Quando

se

questiona

sobre

a

contribuições

do

EMITEc

para

o
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desenvolvimento das pessoas, as mediadoras se posicionam da seguinte forma:

O EMITEC contribui. Eu considero que contribui porque, assim, além
de você estudar, né, perto de casa, tem projetos muito bons, como
agora, fizeram um trabalho sobre um vídeo sobre Drogas, né, eles
fizeram esse vídeo e mostraram pra comunidade assistir. Então,
assim, teve pessoas que nunca ouviu falar em algumas drogas e ai
ficaram surpresos com o que tava sendo falado ali sobre as drogas e
algumas substâncias que eram usadas, né? Ai, então isso aqui eu
acho que contribui muito pra o crescimento da... do lugar e pros
alunos né? E familiares. Que tem familiares que tem alguns que
usam drogas e tudo e eles não sabiam nem como se comportar
diante disso. Achavam, assim, que porque usava droga, né, deixava
de lado. E na hora do vídeo que eles viram que não, que quanto mais
a pessoa, os pais juntarem, ta junto... se juntarem pra ajudar, né,
melhor pra eles. Então, isso aqui trouxe tudo pra esse lugar que não
tinha desenvolvimento nenhum aqui. Aqui era mesmo... aqui não tem
acesso à internet. Ninguém sabe usar um computador aqui... aqui o
telefone, até o telefone celular é difícil de você conseguir falar com
alguém. Então, já melhorou pra isso, porque com a antena aqui do
EMITEC já consegue puxar o sinal, até o sinal pra o celular. Então,
muito bom.
Desenvolvimento? Assim, eu entendo, assim, que você tem como
crescer o município, né? Trazer projetos, né, que possa ajudar à
comunidade inteira, não só os alunos, as comunidades, né? E
beneficiar mais... mais os alunos. Porque com projetos de
desenvolvimento, desenvolve o lugar, né? Cresce. Traz projetos pra
eles, como aqui não tem... só tem uma quadra de esporte, então,
com esse projeto do EMITEC vai ter novas coisas aqui, né? Eles
conseguem adquirir projetos, né? Os pais estão incentivados, porque
alguns era desmotivado pra os filho estudar porque tinha que ir pra
Itaguaçu, às vezes, não tinha ônibus. Quando chovia não tinha como
passar e hoje em dia tudo isso aqui, né? Facilitaram muito.

Mais uma evidência que a implantação do Programa no Distrito no olhar dos
envolvidos, tem sido benéfico por conta de evitar o deslocamento para outras
cidades. Para os mediadores desenvolvimento está ligado ao crescimento do
município, aos benefícios para a comunidade.

4.7.1 Quais as contribuições trazidas pelo Programa para o Munícipio de Itaguaçu
da Bahia

As tecnologias educacionais têm fomentado as discussões acerca da sua
influência nos processos formativo e consequentemente no desenvolvimento social.
Segundo Castells (1999), o uso das tecnologias que se trata de uma via de mão
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dupla: ao mesmo tempo em que as tecnologias alteram o modo de vida dos homens,
o modo como os homens as vivenciam, também as moldam.
Nesse sentido, os Mediadores entendem que o programa contribuiu para o
desenvolvimento, conforme observa-se nas falas a seguir:

M1- Eu acho que sim. Trouxe demais. Trouxe o resgate de cultura
que, às vezes, ficava apagada algumas coisas e o EMITEC contribui
com as associações que ta trazendo esse resgate de cultura. Eles
pedem pra gente é... procurar, assim, as danças, as músicas de
antigamente pra pôr nas atividades dirigidas e muitos dos alunos não
conhecia e começaram a conhecer depois da atividade dirigida e
começaram a engajar e ter vontade de resgatar aquela cultura do
localidade.
M2: Desenvolvimento? Assim, eu entendo, assim, que você tem
como crescer o município, né? Trazer projetos, né, que possa ajudar
à comunidade inteira, não só os alunos, as comunidades, né? E
beneficiar mais... mais os alunos. Porque com projetos de
desenvolvimento, desenvolve o lugar, né? Cresce. Traz projetos pra
eles, como aqui não tem... só tem uma quadra de esporte, então,
com esse projeto do EMITEC vai ter novas coisas aqui, né? Eles
conseguem adquirir projetos, né? Os pais estão incentivados, porque
alguns eram desmotivados pra os filhos estudar porque tinha que ir
pra Itaguaçu, às vezes, não tinha ônibus. Quando chovia não tinha
como passar e hoje em dia tudo isso aqui, né? Facilitaram muito.

Para Freire (1996, p.41), a questão da identidade cultural, de que fazem parte
a dimensão individual e de classe dos educandos, é de fundamental importância na
prática educativa. Isso percebeu nas observações em campo. Além de desenvolver
atividades culturais, convidam a comunidade para participar das atividades e
conhecer o trabalho que estão desenvolvendo nas aulas. Para a mediadora, o
EMITEc promover desenvolvimento é levar projetos que beneficie a comunidade.

4.8

CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA PARA A INSERÇÃO DOS JOVENS NO

MUNDO DO TRABALHO

Todos os jovens concluintes pensam em sair da sua localidade para
conseguir um trabalho, colocar em prática os conhecimentos adquiridos e ingressar
no Ensino Superior. Alguns sinalizam quais os cursos que desejam outros ainda não
definiram. Eles justificam que na sua localidade não tem trabalho, que fazer o ensino
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médio é necessário tanto para o ingresso no ensino superior, quanto para melhorar
sua qualificação profissional.
Neste sentido o A12 (...) “afirma que o Emitec traz a chance de um
trabalho melhor e entrar na Faculdade”.

Aproveitando esse registro do aluno, apresento o gráfico que mostra a
porcentagem de alunos e de egressos quando se pergunta se conhece o DCHT
campus XVI da UNEB em Irecê.

GRÁFICO 1 - Alunos
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GRÁFICO 2 - Egressos
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33%
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67%

Não conheço, mas
já ouvi falar

Segundo Figaro (2008), o mundo do trabalho é o conjunto de fatores que
engloba e coloca em relação a vida humana de trabalho, o meio ambiente em que
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se dá a atividade, as prescrições e as normas que regulam tais relações,os produtos
delas advindos, os discursos que são intercambiados nesse processo , as técnicas e
as tecnologias que facilitam e dão base para que a atividade humana de trabalho se
desenvolva
Conforme o gráfico 1, 80% dos alunos não conhecem nem ouviram falar do
DCHT Campus XVI nem o DCHT Campus XXIV. Dos egressos, 67% não conhecem,
mas já ouviram falar do Departamento de Irecê. Este é um achado preocupante.
Constata-se que a Universidade do Estado da Bahia, ainda está distante da
comunidade em suas ações de ensino, pesquisa e extensão. Isso fica evidente,
quando o Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias Campus XVI,
instalado há 17 anos em Irecê continua apenas com dois cursos de graduação:
Licenciatura em Pedagogia com 145 alunos, Licenciatura em Letras com 185 alunos,
quatro Cursos de Especialização Latus Sensu e algumas licenciaturas pelo
Programa de Formação de Professores (PARFOR) com 416(quatrocentos e
dezesseis) alunos nos cursos de: Matemática, Pedagogia, História, Letras,
Geografia, artes e Educação Física.
Neste mesmo Território, mais próximo de Itaguaçu da Bahia, existe, também,
o Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias-DCHT Campus XXIV
localizado também no território de Irecê no município Xique-Xique. Foi criado através
da Resolução do Conselho de Administração nº 03/2002. Distante da capital baiana
587 km, e do município de Itaguaçu da Bahia poucos km. Iniciou suas atividades
com o Curso de Letras. Atualmente funciona com apenas dois Cursos: Engenharia
de Pesca e Ambiental. Os alunos e egressos não mencionam conhecer o
Departamento.
De posse desses dados, percebe-se o contraditório quando os alunos
desejam ingressar no Ensino Superior, mas desconhecem as possibilidades do
ingresso

nas suas proximidades

e

a

Universidade

enquanto

agente

de

transformação social, fisicamente instalada com dois Departamentos, não está
envolvida nas questões do entorno do Território, uma vez que, desconhecer a
existência desse espaço formal de educação é não saber das possibilidades do
ingresso no Ensino superior, nem reconhecer a Universidade como espaço de
desenvolvimento educacional, social, cultural, político e econômico. Na sua
dissertação de Mestrado, Lago (2010, p.104), conclui que,
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a Instituição não estrutura e organiza as práticas realizadas através
de um projeto de universidade, tampouco divulga suas ações
realizadas. Necessário se faz assenhorar-se do seu destino, para
que o cotidiano e as políticas governamentais não elejam suas
primazias.

Nesse sentido, Lago (2010), reforça as evidências dessa pesquisa, que, de
fato, a Universidade está distante da comunidade e não divulga suas atividades de
ensino,

pesquisa

e

extensão

considerando

a

importância

de

garantir

a

indissociabilidade nesse tripé para o desenvolvimento territorial.

4.9

DADOS SOBRE A IMPORTÂNCIA DA ESCOLA NO CAMPO, POR ORDEM

DE PRIORIDADE NA VISÃO DOS ALUNOS E EGRESSOS:
GRÁFICO 3 - Alunos
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Para os egressos, o gráfico fica da seguinte forma:
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GRÁFICO 4 - Egressos
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De acordo a figura gráfico 3, os alunos da 3ª série, destaca por ordem de
prioridade: continuar aos estudos e concluir o Ensino Médio, seguindo possibilidade
de trabalho, e possibilidade de ingresso no Ensino superior, com empate para
permanecer em sua localidade e ter reconhecimento social. Por último, não
depender do transporte escolar. Dados que chamam atenção para a questão de
pensar o Ensino Médio na sua localidade para garantir a conclusão da educação
básica e conseguir o objetivo de ter um trabalho. Os alunos deixam evidente que o
estudo é importante para a qualificação profissional e para ingresso no mundo do
trabalho, por isso, necessitam da formação básica.
Mesmo sabendo das longas distâncias percorridas para estudar antes do
EMITec, não houve destaque para a questão do transporte que, no meu olhar, antes
da pesquisa, era um grande problema. Por isso a importância do estranhamento e
do afastamento para ter um olhar mais investigativo, mais crítico para produção do
conhecimento.
Para os egressos, gráfico 4, os dados modificam-se: prioridade é permanecer
na localidade, segundo possibilidade de ingresso no Ensino superior, em terceiro,
possibilidade de trabalho. Ou seja, o sentimento de pertencimento e valorização da
comunidade aparece com destaque para os que já concluíram. No entanto, mesmo
colocando em segundo lugar a prioridade de continuar os estudos, nenhum deles
está cursando o Ensino superior, e dos três, dois estão trabalhando na roça. Esse é
um achado importante para ser repensado o currículo do Programa EMitec, uma vez
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que ele não vem atender ao conhecimento na modalidade da Educação Profissional,
numa proposta de qualificação para o mundo do trabalho respeitando as questões
da diversidade geográfica e territorial.
Os participantes foram provocados em relação aos desafios e dificuldades
enfrentadas no cotidiano das aulas.

4.10 DIFICULDADES DO PROGRAMA EM RELAÇÃO A ESTRUTURA

GRÁFICO 5 - Alunos
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De acordo o gráfico 5, a falta de recursos didáticos (livros, módulos e
apostilas) 50% dos alunos sinalizam como problema. Ambos colocam a questão do
problema com a internet em destaque. Sinal ruim, dificuldade de resolver as
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questões técnicas por conta da distância da DIREC, às vezes passa mais de uma
semana sem acesso ao sistema. Em uma dessas idas ao campo, presenciei alunos
sem aula por mais de uma semana por conta da dificuldade de acesso à internet. A
ausência do professor presencial não se destaca para os alunos e sim para os
egressos.
Sobre as novas tecnologias Lima Junior (2007, p. 52) destaca que: “as novas
tecnologias, consideradas tecnologias inteligentes, inauguram uma nova forma de
conceber o fenômeno técnico que, em consequência exige sua efetivação no
estabelecimento da metamorfose da prática pedagógica”. Portanto, a aula no
formato de videoconferência não tem sido motivo para criticar o Programa, no olhar
dos alunos, o professor mediador exerce o papel de mediar as diversas situações e
tempos da aula. Nesta prática demonstraram satisfação.
Durante os vários momentos em contato com os participantes alunos, eles
comentaram e não registraram a questão de que a tecnologia serve apenas para o
Programa. Isso se comprova quando na escola só existe a internet para a sala de
aula do Programa. Concordo com eles que a internet deveria ser aberta ao espaço
da escola enquanto ferramenta para contribuir com a aprendizagem nas diversas
atividades pedagógicas, principalmente na ausência da biblioteca com acervo para o
Ensino Médio. Importante essa crítica dos alunos, uma vez que não se registra
laboratórios de informática nas escolas envolvidas na pesquisa e a tecnologia da
informação e comunicação reduz as distâncias para a ampliação do conhecimento
de mundo.
Também demonstram insatisfação em relação a merenda escolar e a questão
de seguir a organização da Escola Municipal.
Continuando na perspectiva de buscar mais dados sobre a visão dos alunos e
egressos sobre o Programa, deixei espaço aberto no questionário para conhecer os
aspectos positivos e dificuldades enfrentadas no cotidiano das aulas.

4.11 CRÍTICAS OU ELOGIOS AO EMITEC

Os alunos com percentual de 34% entendem que o Programa traz resultados
na vida dos alunos, em seguida com 33% resultados para o Distrito e 22%
efetividade na missão, conforme gráfico abaixo:
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GRÁFICO 7 - Alunos
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Para os egressos, 100% destacam que houve resultados para o Distrito. No
entanto não ficam evidentes quais os resultados.

GRÁFICO 8 - Egressos
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Em seguida, solicitei que escolhessem cinco palavras que se refiram ao
Programa EMItec na comunidade:
A palavra Desenvolvimento tem destaque em todas as falas. Entende
desenvolvimento não ligado a questão econômica e sim as questões da educação,
do

conhecimento,

da

tecnologia,

qualidade

de

vida,

conquistas,

cultura,

aprendizagem, competência.

4.12 RELATO A OPINIÃO DOS PARTICIPANTES SOBRE EDUCAÇÃO, ESCOLA
E DESENVOLVIMENTO
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Para o tema em referência os alunos respondem à questão aberta e se
colocam com frases que indicam a importância da educação para o desenvolvimento
e formação do sujeito enquanto cidadão de direito, tendo como meta conseguir
trabalho.

Dos alunos que responderam os questionários, mais de 50% deixam

registrados que a Educação e a escola têm importância para sua formação pessoal
e profissional. Dado importante, mesmo o EMITec não sendo a modalidade de
Educação Profissional, eles têm clareza da importância do conhecimento para seu
processo formativo pessoal e profissional. O A1 revela que “a educação no nosso
município é muito boa, pois não precisamos ir a outra cidade”. Outro revela a
importância da tecnologia “é uma aula prática por causa da tecnologia, todos os
professores têm curso”. Reconhece que a tecnologia é uma via de acesso ao Ensino
Médio, sem ela não existiria o Programa, e também valoriza a formação dos
professores especialistas, que na Educação Básica é um fantasma rondando o
Brasil e a Bahia com precariedade nas diversas áreas do conhecimento, com foco
em Física, Matemática e Química. Entendem a educação enquanto meio de garantir
o futuro, trabalho, capacitação profissional. Reconhece que através da formação
deles podem trazer melhorias para o município.
Quando se pergunta sobre avaliação do Distrito antes e depois do EMITec,
30% continua com o argumento de que uma das vantagens do Programa é estudar
sem necessidade de deslocamento, trazendo a contradição quando ao perguntar
sobre a importância da escola no campo por ordem de prioridades, a questão sobre
o deslocamento ficou em quarto lugar, ou seja, não está em destaque para a ordem
de prioridades. E quando perguntamos se eles se identificam com o Programa,
somente quatro alunos respondem que SIM, os demais não se identificam,
justificando as pela dificuldade de compreender a aula pela internet e pela falta de
materiais de apoio pedagógico, já citado anteriormente.

4.12.1 Efeitos da política pública do EMITec para o desenvolvimento das pessoas e
do Território

O Programa EMItec já está sendo reformulado em todo estado da Bahia,
porém, ainda há muitos retrocessos que o impede de crescer. Quanto à melhoria do
Programa, na sua maioria referem-se ás questões estruturais e da sala de aula que
fazem uso, a exemplo: falta da merenda, de um filtro para beber água, ventilador, ar
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condicionado, livros e o sinal da internet, que às vezes não permite ter aula, ou
quando tem dificuldade para entender. Continuam elogiando os professores e sua
formação específica. O que fica evidente nos depoimentos é a falta de senso crítico
por parte dos alunos, uma vez que estão mais atentos às questões de infraestrutura
do que as questões de aprendizagem, sendo que para formar cidadãos
participativos, críticos e transformadores, Giroux (1997, p. 163), aborda o seguinte:

Tornar o político mais pedagógico significa utilizar formas de
pedagogias que incorporem interesses políticos que tenham natureza
emancipadora, isto é, utilizar formas pedagógicas que tratem os
estudantes como agentes críticos , torna o conhecimento
problemático, utilizar o diálogo crítico e afirmativo...

Nesse sentido, faz-se necessário que o professor provoque os alunos a partir
de problemas, instigando o envolvimento numa visão crítica e reflexiva primando
pela transformação do próprio Programa a partir dos olhares dos envolvidos,
contribuindo dessa forma para as mudanças que promova qualificação para os
alunos, numa perspectiva de atendimentos às questões relacionadas às demandas
reais.
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CONCLUSÃO

A discussão sobre a escola pública e gratuita tem pouco mais de duzentos
anos. Nas décadas de 20 e 30 é que os movimentos se fortalecem em prol de
atender a todos sem distinção.
A década de 90 foi o período que fomentou no cenário da educação brasileira,
maior preocupação e investimentos pelos entes federados em pensar políticas
públicas para minimizar os déficits ao longo da história da educação em todos os
segmentos, principalmente, no que se refere a educação pública, direito de todos.
Nesse aspecto, surge o EMITec como uma dessas políticas públicas para atender a
situação de ausência do Estado em algumas localidades, na garantia do direito dos
jovens a última etapa da educação básica. Assim, esse Programa, já caracterizado
anteriormente, busca promover a inclusão social de uma parcela da população que
se encontra em dificuldade de acesso a educação, principalmente, aquela residente
no campo.
Para tanto, esta pesquisa teve o objetivo de investigar e identificar quais os
efeitos sociais da política pública implantada através do EMITec para o
desenvolvimento do Município de Itaguaçu no Território de Identidade de Irecê. A
partir deste estudo, acredito que será possível contribuir com a Secretaria da
Educação do Estado da Bahia e, consequentemente, com os participantes do
programa, através da produção de um relatório científico, enquanto produto desta
dissertação.
Assim, buscou-se fazer um recorte que evidenciasse os avanços do
Programa. Nesse aspecto, ficou evidente a melhoria do acesso à educação,
permitindo a conclusão do ensino médio, a inserção social, o acesso a informação e
bem-estar social.

No que se refere aos desafios e dificuldades enfrentadas no

cotidiano das aulas, fica evidente a dificuldade de acesso à internet, a incoerência
da aplicabilidade do conteúdo programático com o meio social no qual estão
inseridos e a ausência de material didático que poderia ser mais um instrumento
para a aprendizagem.
Na análise dos dados fica evidente também a necessidade de se pensar um
currículo que atenda às questões da diversidade, uma vez que o campo tem suas
especificidades locais e a formação do EMITEc não indica que esta formação está
sendo articulada nos diversos componentes curriculares para atender às
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necessidades do campo. Isso se revela quando os egressos estão trabalhando na
roça, sem a formação profissional. E quando precisam sair para trabalhar fora do
município se deparam com as questões inerentes à necessidade da qualificação
profissional.
Outro ponto que podemos destacar é o não conhecimento por parte dos
jovens sobre a Universidade presente no Território, como possibilidade de ingresso
no ensino superior demonstrando tanto a ausência da Universidade na condição de
agente de desenvolvimento para os diversos municípios da região, como o não
desempenho de sua função social, na perspectiva de contribuir para o
desenvolvimento social e educacional.
Também fica evidente que os participantes da pesquisa reconhecem que o
Ensino Médio no campo promove desenvolvimento e avanços. Contudo, entende
desenvolvimento não ligado a questão econômica e sim relacionado às questões
voltadas para a educação, conhecimento, tecnologia, qualidade de vida, conquistas,
cultura, aprendizagem e competência. No entanto, não conseguem expressar como
esses avanços se fazem presentes no cotidiano da comunidade.
Esta dissertação teve a intenção de contribuir com uma política de Estado
através da apresentação de um Relatório científico à Secretaria da Educação do
Estado da Bahia. Este relatório contempla os dados qualitativos elencados no corpo
deste trabalho tendo como finalidade implementar o Programa para atender as
demandas evidenciadas nas falas dos participantes desta pesquisa, bem como na
análise dos dados coletados.
Nesse ínterim, destacamos alguns pontos relevantes para a Gestão do
Programa refletir sobre as possibilidades de ajustes:
- Finalizar o Projeto Pedagógico do Curso para que este possa nortear as
ações pedagógicas da equipe e também para melhor compreensão das finalidades,
competências e habilidades a serem desenvolvidas no processo formativo dos
alunos;
- Fazer revisão do Currículo do Curso considerando as peculiaridades loco –
regionais como a cultura na qual o público alvo deste Programa está inserido e os
aspectos econômicos e sociais.
- Implantar Biblioteca com acervo que atenda a demanda do processo
formativo do EMItec, considerando que esta é mais uma das ferramentas que pode
fortalecer a qualificação dos educandos tendo em vista que a maior parte tem
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relatado dificuldade de acesso a outros instrumentos que viabilizem o conhecimento;
- Ampliar a rede de acesso a internet para além da sala do Programa, tendo
em vista que esta é mais um instrumento que irá colaborar para o acesso a
informação.
- Promover a articulação da Universidade com a educação básica através de
ações voltadas para a pesquisa e extensão envolvendo a comunidade do Território,
além de participar na articulação das diversas iniciativas no campo político, social e
educacional a fim de fortalecer a Universidade Pública se fazendo conhecer
enquanto oportunidade para o ingresso no ensino superior e promotora de
desenvolvimento.
Segundo com Dowbor (2006) a educação precisa formar pessoas para
dinâmicas criativas que possam transformar o seu entorno. Neste sentido o
Programa não tem sido eficaz no atendimento das demandas dos alunos e isso foi
afirmado por apenas um aluno, quando se refere ao Programa e sua finalidade.
Enfim, esse estudo nos levou à compreensão de que o Programa EMItEc
apresenta-se como uma alternativa de acesso à educação no campo que pode ter a
sua efetividade ampliada a partir de uma intervenção nesse cenário em que a
educação semipresencial surge como um avanço para o desenvolvimento
educacional e social necessitando de uma reorganização e reestruturação da
dimensão pedagógica e administrativa, com vistas a qualificação do egresso. No
entanto, serão necessárias muitas mudanças para que haja mais articulação entre o
currículo e a demanda por profissionalização dos alunos ajustando-se a educação
para atender as necessidades de desenvolvimento territorial sustentável.
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APÊNDICES

APÊNDICE A – Questionário para identificar o perfil do participante aluno.
APÊNDICE B – Questionário para identificar o perfil do participante egresso.
APÊNDICE C – Roteiro para entrevista aos pais.
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APÊNDICE A

Questionário para identificar o perfil do participante aluno

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO GESTÃO E TECNOLOGIAS APLICADAS À
EDUCAÇÃO – GESTEC
MESTRADO PROFISSIONAL

PESQUISA: ENSINO MÉDIO COM INTERMEDIAÇÃO TECNOLÓGICA (EMITec)
tecnologia e desenvolvimento: potencialidades e limites, um estudo de caso
em Itaguaçu da Bahia

Pesquisadora: Maria da Conceição Araújo Correia
Orientador: Dr. Avelar Luiz Bastos Mutim
Data:____/___/____

PERFIL DO PARTICIPANTEALUNO
Nome:
Idade:
Local de nascimento:
Estado Civil:
Atividade profissional:
Escolaridade dos pais:
Pai ( ) sem escolarização ( ) lê e escreve ( ) Fundamental incompleto
() Fundamental completo ( ) nível médio incompleto ( ) nível médio completo ( )
nível superior incompleto ( ) Superior completo ( )
Mãe () sem escolarização ( ) lê e escreve ( ) Fundamental incompleto
() Fundamental completo ( ) nível médio incompleto ( ) nível médio completo ( )
nível superior incompleto ( ) Superior completo( )

1. Em sua opinião qual a importância da Educação/ escolapara o desenvolvimento
do seu município?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. O que você entende por desenvolvimento?
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
3. Sobre a implantação do EMITec no seu Distrito, você teve conhecimento:
( ) Em reuniões comunitárias ou da associação
( ) Pela Secretaria municipal da Educação
( ) Pela Diretoria Regional de Educação – DIREC 21
( ) Outros
4. Você considera que o EMITec contribuí para o desenvolvimento das pessoas?
( ) pouco
( ) poderia contribuir mais
( ) não contribuí
( ) Outros
Justifique:___________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5. Como você avalia o Distrito antes e depois do EMITec? Por quê?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6.O que você considera mais importante na escola no campo, por ordem de
prioridades:
( ) Não depender do transporte escolar
( ) Dar continuidade aos estudos e concluir o Ensino Médio
( ) Permanecer em sua localidade
( ) Possiblidade de trabalho
( ) Possiblidade de ingresso no Ensino Superior
( ) Possibilidade de ter reconhecimento social
( )Valorização da localidade
( ) Outros
7. Após concluir o EMITec, você pensa:
( ) Ingressar no Ensino Superior
( ) Trabalhar no município
( ) Trabalhar fora do seu município
( ) Outros
8. Você se identifica com as aulas do EMITec? Justifique:
( ) Sim ( ) Não ( ) Em parte
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
9. Na sua concepção quais as maiores dificuldades do EMITec?
( ) Internet
( ) ausência do professor presencial na sala
( ) Mediador
( ) Falta de recursos didáticos ( livros, apostilas).
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( ) outros
10. O que você sugere para melhoria do EMITec?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
11. Você conhece o DepartamentoCampus XVI da UNEB no Território de Identidade
de Irecê?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não conheço , mas já ouvi falar.

12. Quais as principais elogios e/ou críticas que pode fazer ao EMITec a partir de
sua experiência, em termos de:
Efetividade de sua missão ou proposta
Resultados na vida dos alunos/egressos
Resultadospara o Distrito
Metodologia das aulas

13. Cite 4 ou 5 palavras ou frases curtas que se refiram ao EMITec na sua
comunidade:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Obrigada!
Maria da Conceição Araújo Correia
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APÊNDICE B

Questionário para identificar o perfil do participante egresso

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO GESTÃO E TECNOLOGIAS APLICADAS À
EDUCAÇÃO – GESTEC
MESTRADO PROFISSIONAL

PESQUISA: ENSINO MÉDIO COM INTERMEDIAÇÃO TECNOLÓGICA (EMITec)
tecnologia e desenvolvimento: potencialidades e limites, um estudo de caso
em Itaguaçu da Bahia

Pesquisadora: Maria da Conceição Araújo Correia
Orientador: Dr. Avelar Luiz Bastos Mutim
Data:____/___/____
PERFIL DO PARTICIPANTE EGRESSO
Nome:
Idade:
Local de nascimento:
Estado Civil:
Atividade profissional:
Escolaridade dos pais:
Pai ( ) sem escolarização ( ) lê e escreve ( ) Fundamental incompleto
() Fundamental completo ( ) nível médio incompleto ( ) nível médio completo ( )
nível superior incompleto ( ) Superior completo ( )
Mãe () sem escolarização ( ) lê e escreve ( ) Fundamental incompleto
() Fundamental completo ( ) nível médio incompleto ( ) nível médio completo ( )
nível superior incompleto ( ) Superior completo( )

1. Em sua opinião qual a importância da Educação/ escolapara o desenvolvimento
do seu município?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2.O que você entende por desenvolvimento?
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
3. Sobre a implantação do EMITec no seu Distrito, você teve conhecimento:
( ) Em reuniões comunitárias ou da associação
( ) Pela Secretaria municipal da Educação
( ) Pela Diretoria Regional de Educação – DIREC 21
( ) Outros
4. Você considera que o EMITec contribuí para o desenvolvimento das pessoas?
( ) pouco
( ) poderia contribuir mais
( ) não contribuí
( ) Outros
Justifique:___________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5. Como você avalia o Distrito antes e depois do EMITec? Por quê?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6. O que você considera mais importante na escola no campo, por ordem de
prioridades:
( ) Não depender do transporte escolar
( ) Dar continuidade aos estudos e concluir o Ensino Médio
( ) Permanecer em sua localidade
( ) Possiblidade de trabalho
( ) Possiblidade de ingresso no Ensino Superior
( ) Possibilidade de ter reconhecimento social
( )Valorização da localidade
( ) Outros
7. Após concluir o EMITec, você pensa:
( ) Ingressar no Ensino Superior
( ) Trabalhar no município
( ) Trabalhar fora do seu município
( ) Outros
8.Você se identifica com as aulas do EMITec? Justifique:
( ) Sim ( ) Não ( ) Em parte
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
9. Na sua concepção quais as maiores dificuldades do EMITec?
( ) Internet
( ) ausência do professor presencial na sala
( ) Mediador
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( ) Falta de recursos didáticos ( livros, apostilas).
( ) outros
10 - O que você sugere para melhoria do EMITec?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

11. Você conhece o Departamento Campus XVI da UNEB no Território de
Identidade de Irecê?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não conheço , mas já ouvi falar.

12. Quais as principais elogios e/ou críticas que pode fazer ao EMITec a partir de
sua experiência, em termos de:
Efetividade de sua missão ou proposta
Resultados na vida dos alunos/egressos
Resultadospara o Distrito
Metodologia das aulas

13. Cite 4 ou 5 palavras ou frases curtas que se refiram ao EMITec na sua
comunidade:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Obrigada!
Maria da Conceição Araújo Correia
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APÊNDICE C

Roteiro para entrevista aos pais

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO GESTÃO E TECNOLOGIAS APLICADAS À
EDUCAÇÃO – GESTEC
MESTRADO PROFISSIONAL

Pesquisa: ENSINO MÉDIO COM INTERMEDIAÇÃO TECNOLÓGICA (EMITec)
tecnologia e desenvolvimento: potencialidades e limites, um estudo de caso
em Itaguaçu da Bahia

Pesquisadora: Maria da Conceição Araújo Correia
Orientador: Prof. Dr. Avelar Luiz Bastos Mutim
Data:____/___/____

ROTEIRO PARA ENTREVISTA AOS PAIS

Perfil do participante:
Nome:
Idade:
Local de nascimento:
Estado Civil:
Atividade profissional:
Escolaridade:
Pai ( ) sem escolarização ( ) lê e escreve ( ) Fundamental incompleto
( ) Fundamental completo ( ) nível médio incompleto ( ) nível médio completo ( )
nível superior incompleto ( ) Superior completo ( )
Mãe () sem escolarização ( ) lê e escreve ( ) Fundamental incompleto
( ) Fundamental completo ( ) nível médio incompleto ( ) nível médio completo ( )
nível superior incompleto ( ) Superior completo( )

1. Em sua opinião qual a importância da Educação/escolapara o desenvolvimento do
seu município?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
2.O que você entende por desenvolvimento?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Você considera que o EMITec contribuí para o desenvolvimento das pessoas?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4. Como você avalia o Distrito antes e depois do EMITec? Por quê?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5. O que você considera mais importante na escola no campo, por ordem de
prioridades, cite.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

6. O que você sugere para melhoria do EMITec?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

7. Você conhece o Departamento Campus XVI da UNEB no Território de Identidade
de Irecê?
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8. Quais as principais elogios e/ou críticas que pode fazer ao EMITec ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

9. Cite 4 ou 5 palavras ou frases curtas que se refiram ao EMITec na sua
comunidade:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Obrigada!
Maria da Conceição Araújo Correia

