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RESUMO
Este trabalho apresenta o resultado da pesquisa “A Inovação e as Práticas Educativas no
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Ilhéus”, que investigou
o olhar dos docentes sobre a inovação nas práticas de ensino. A pesquisa partiu da questão:
Como a inovação faz parte da ação didático-pedagógica nas práticas de ensino médio integrado
no IFBA – Campus Ilhéus? O desenvolvimento da pesquisa deu-se numa abordagem
qualitativa, de natureza exploratória e descritiva, sob o método de estudo de caso. Foi realizada
tendo como referência principal o Curso de Segurança do Trabalho Integrado desenvolvido no
Campus Ilhéus, na forma de Educação Profissional e Tecnológica, conforme definido pelas
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Os
participantes foram os docentes desse curso, e os procedimentos de acesso à informação foram
entrevistas. Como interpretação dos dados obtidos, foi usada análise de conteúdo com suporte
da obra de Bardin (1997). Ao final da pesquisa, constatou-se que os docentes têm ciência de
que a inovação é o objetivo central do ensino no IFBA. Individualmente, os docentes do
Campus Ilhéus ressaltam que desenvolvem práticas de pesquisa, ensino e extensão e as
qualificam como vinculadas à inovação de ensino, porém apontam fragilidades no ensino
desenvolvido no campus no que se refere à integração das áreas de formação geral e específica
e apontam a necessidade de uma participação mais efetiva da Instituição, dando suporte ao
desenvolvimento desse ensino. A partir dos resultados, foi possível pensar na implementação
de um laboratório de práticas educativas integrativas, o qual, além de compartilhar práticas
exitosas, deverá também ser um local de discussões sobre a realização efetiva da integração dos
saberes específicos e gerais.
Palavras-chave: Inovação. Práticas Educativas. Ensino Médio Integrado.

ABSTRACT
This work presents the results of the research "The Innovation and Educational Practices at the
Federal Institute of Education Science and Technology of Bahia – Ilhéus Campus ", which
investigated the teachers' view on innovation in teaching practices. The research started with
the question: How is innovation part of the didactic-pedagogical action in the high school
practices integrated in the IFBA Ilhéus Campus? The development of this research took place
in a qualitative, exploratory and descriptive approach, under the study of case method. It was
carried out having as empiric field the course of Integrated Work Safety developed in the Ilhéus
Campus, in the form of Professional and Technological Education as defined by the National
Curricular Guidelines for the Technical Professional Education of High School Level. The
participants were the teachers of the referred course, and the procedure used to access
information were interviews. In the interpretation of the obtained data, we used content analysis
with the support of Bardin (1997). At the end of the research, it was verified that the teachers
are aware that innovation is the central objective of teaching in the IFBA. Individually, Ilhéus
Campus teachers pointed out that they develop research, teaching and extension practices,
which they qualify as linked to teaching innovation, but pointed out weaknesses in the teaching
developed on campus regarding the integration of general and specific training areas, and also
pointed out the need for a more effective participation of the Institution, supporting the
development of this teaching. From the results, it was possible to think about the
implementation of a laboratory of integrative educational practices, in which, besides sharing
successful practices, it should also be a place for discussions about the effective realization of
the integration of specific and general knowledge.
Keywords: Innovation. Educational Practices. Integrated High School.
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1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho surgiu a partir de experiências vivenciadas no exercício da prática
docente e da atividade de gestão no Campus Ilhéus do Instituto Federal de Educação Ciência e
Tecnologia da Bahia. A realidade atual do Instituto é marcada por conflitos e desafios no que
se refere à prática docente, o que leva à inquietação dos docentes.
A atividade de docência no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Bahia despertou o interesse por analisar a sua prática educativa, considerando-se a realidade de
uma escola que tem no seu cerne a formação para o trabalho, o que exige dos seus professores
a

familiaridade

com

práticas

diferentes

daquelas

empregadas

nas

escolas

não

profissionalizantes.
Entretanto, o exercício da docência na rede federal traz a percepção de que a perspectiva
profissionalizante na prática docente não se materializa facilmente. Em conversas, reuniões e
encontros, percebe-se que um sentimento de inquietação é compartilhado por diversos docentes
da Instituição. Assim delineou-se a necessidade de compreender como os docentes do IFBA –
Campus Ilhéus estão realizando os seus fazeres pedagógicos diante da especificidade da
Educação Profissional e Tecnológica - EPT, que tem as categorias trabalho e técnica como
estruturantes do seu campo educacional.
O exercício de atividade de gestão no Campus Ilhéus, na área de ensino, possibilitou a
esta pesquisadora adentrar setores pedagógicos administrativos. Esta atuação como gestora
possibilitou proximidade na observação de conflitos docentes relativos à realização do trabalho
pedagógico, no que tange à materialização da proposta do IFBA. Portanto, a partir dessas
inquietações, surge a necessidade de conhecer a proposta das demais unidades do IFBA, para
entendimento e delineamento do que poderá ser um fazer docente condizente com os objetivos
da Instituição, considerando particularmente e tendo como referência central o universo do
Campus Ilhéus.
Esta pesquisa não objetiva apontar eventuais falhas que por ventura possa haver na
atuação docente no IFBA – Campus ILHÉUS, mas tão somente reunir indicativos que possam
levar a conclusões sobre estarem ou não as práticas docentes condizentes com a proposta
inovadora do Instituto e, através dessa análise, possibilitar, se necessário, ajustes que resultem
em melhoras na atuação docente no Campus Ilhéus.
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A Instituição possui documentos que preconizam a integração através da articulação das
disciplinas de Formação Técnica Geral - FTG e de Formação Técnica Específica - FTE no
Ensino Profissional Técnico de Nível Médio - EPTNM, a exemplo do Projeto Pedagógico
Institucional – PPI e do Projeto Pedagógico de Curso – PPC, os quais têm como base, no que
se refere a essa forma de organização curricular, o Decreto nº 5.154/2004, a Resolução do
Conselho Nacional de Ensino / Câmara de Educação Básica 6/2012 e também da Resolução
CNE/CEB 11/2012. Apesar disso, não existe um projeto institucional que defina como deve ser
essa articulação, mesmo porque é necessário observar o contexto sociocultural no qual o curso
está inserido.
Vale ressaltar que, apesar de não existir um plano de trabalho docente institucional que
defina de que forma esta integralidade deve acontecer, existe efetivamente o envolvimento dos
docentes do Campus Ilhéus, num esforço real de tornar o fazer docente condizente com a
proposta do Instituto, valorizando e tripé ensino, pesquisa e extensão.
A partir do exposto, delineia-se um problema de pesquisa que se materializa através da
questão seguinte. De que forma e em que medida a inovação faz parte da ação didáticopedagógica nas práticas dos docentes do curso de Segurança do Trabalho do Ensino Médio
Integrado do IFBA – Campus Ilhéus?
OBJETIVOS
Objetivo geral


Conhecer como a inovação faz parte da ação didático-pedagógica das práticas
docentes do Curso de Segurança do Trabalho do Ensino Médio Integrado do
IFBA – Campus Ilhéus.

Objetivos específicos


Conhecer a proposta do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da
Bahia para o Ensino Profissional Técnico de Nível Médio – EPTNM.



Analisar a forma como os professores reagem diante de proposta de ensino que
contemple a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão no Curso de
Segurança do Trabalho do EPTNM do IFBA – Campus Ilhéus.



Identificar os aspectos teórico-metodológicos inovadores utilizados pelos
professores nas práticas educativas do EPTNM no curso de Segurança do
Trabalho do IFBA – Campus Ilhéus.
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Propor a implementação de laboratório integrativo de práticas educativas como
instrumento de intervenção que venha facilitar a integração de práticas docentes.

Como produto final desta pesquisa, surge a proposta de implementação de um
laboratório de práticas educativas integrativas, o qual, além de possibilitar o compartilhamento
de práticas exitosas, poderá funcionar como um local de discussões para a realização efetiva da
integração dos saberes técnicos e gerais, constituindo apoio para uma formação profissional
completa, amparada nos princípios éticos e morais da cidadania.
O laboratório poderá constituir-se num instrumento de trabalho dinâmico que poderá
promover a reflexão de ações docentes desempenhadas no campus, possibilitando a percepção
de problemas referentes à integração de saberes, ou seja, reunir as áreas específica e geral
através da análise das práticas docentes por meio de um olhar criterioso e reflexivo.
O laboratório terá como finalidade favorecer a aproximação entre a formação técnica e
a formação geral, mediante planejamento, reflexão e a realização de encontros e oficinas que
atendam à formação docente continuada, com vistas à adequação das práticas educativas do
Campus Ilhéus.
A apresentação deste trabalho está organizada em cinco capítulos, além desta
introdução, na qual apresenta-se a justificativa e o problema de pesquisa.
O primeiro capítulo apresenta um recorte histórico intitulado A Educação Profissional
no Brasil, partindo de sua constituição enquanto política federal, a partir do Decreto nº 7.566
de 23 de setembro de 1909, até a criação dos Institutos Federais. Para contextualizar essa
passagem da história da educação profissional, visitamos um período bem anterior, partindo do
Brasil Colônia, para constatarmos que a necessidade dessa modalidade de ensino se tornava
presente em tempos longínquos, quando já se percebia a desigualdade social.
Para essa apresentação, tomamos por base do ponto de vista histórico, o percurso, as
mudanças e intenções de humanizar a tarefa de preparar adolescentes e adultos para o mundo
do trabalho. Esse recorte visa apresentar como a Educação Profissional - EP é fruto dos
embates, mudanças e conflitos entre projetos educacionais e o cenário político e econômico
brasileiro. Para esse estudo, dialogo com Pacheco (2011), Manfredi (2002), Frigotto (2010),
Ciavatta (2012).
O segundo capítulo é intitulado Ensino Profissional Técnico de Nível Médio –
EPTNM e apresenta essa forma de ensino, que visa justiça social e desenvolvimento local,
tendo por base Ciavatta (2012), Machado (2010), Ramos (2004), a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional nº 9.394 (BRASIL, 1996) e a Resolução CNE/CEB nº 6 (BRASIL, 2012a).
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O terceiro capítulo, intitulado Inovar para Alcançar o Conhecimento, discute a
inovação na educação considerando a importância de se trazer para o ensino profissionalizante
um contexto que faça jus à época atual, quando os recursos tecnológicos permitem ações mais
rápidas e se mostram mais eficazes na busca do conhecimento, além de discutir ainda o EPTNM
enquanto uma proposta político-educacional.
Portanto, é nesse sentido que uma proposta de integrar o conhecimento com a atuação
profissional deve ser apresentada de forma dinâmica, contextualizada e condizente com a
criação dos institutos, no sentido de ser possível através da inovação atender às exigências da
educação contemporânea, ao preparar futuros profissionais e cidadãos em geral para um mundo
no qual a inovação tem caráter central.
Em especial, nesta pesquisa a contribuição da inovação está diretamente relacionada às
práticas educativas, sobretudo para analisar se o ensino ofertado no Campus Ilhéus corresponde
ao projeto de criação dos institutos.
Para essa discussão, apoio minhas leituras no Projeto Pedagógico Institucional - PPI do
IFBA (2014), Tardif (2014), Barreto (1994), Ferretti (1980), Mota e Scott (2014) e Carbonell
(2002). A partir da discussão sobre inovação, percebe-se a necessidade do acompanhamento
das práticas pedagógicas. Nesse sentindo, o acompanhamento das ações parte das discussões e
tomadas de decisão envolvendo os docentes e a gestão educacional, que inclui a direção de
ensino, as coordenações de cursos e o setor pedagógico, formado por pedagogos e técnicos
educacionais.
Em especial, esta pesquisa se pauta na atuação docente diante da proposição do ensino
integrado. Nesse sentido, essas questões serão também discutidas no desdobramento do terceiro
capítulo, especificamente nos tópicos A Reflexão-na-ação e o Aprender Fazendo e O Papel do
Professor Reflexivo diante de Propostas Inovadoras. Para essa discussão, apoio minhas
reflexões nos estudos de Nogueira (2002), Perrenoud (2011), Alarcão (2011), Nóvoa (1997),
Frigotto (2010), Beauclair (2007), Senge (1990) e Sander (2002).
No quarto capítulo, Os caminhos metodológicos, apresentamos a trajetória percorrida
para desvendar a existência da inovação nas práticas educativas no IFBA – Campus Ilhéus.
Nele serão apresentados todos os procedimentos metodológicos. Ali os estudos serão feitos a
partir de Triviños (2012), Gil (2008), Bogdan (1994), Flick (2009) e Bardin (1997). Na parte
Análise e Discussão, apresentamos a discussão que orientou esses caminhos, bem como a
análise dos dados obtidos. O quinto capítulo, denominado Produto, relata a proposição de
implementação de um laboratório de práticas integrativas, a partir da reflexão das evidências
encontradas através da análise dos dados.
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No desenvolvimento do trabalho, buscou-se possibilitar não a busca das certezas e
verdades, mas a elucidação de questões envolvendo as práticas educacionais, com o objetivo
favorecer a integração valorizando a interdisciplinaridade e os saberes docentes, possibilitando
a compreensão de questões lacunares, que se tenham formado ao longo da trajetória da
educação profissional, com reflexos em aspectos políticos, filosóficos e, principalmente,
pedagógicos da EPT.
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2. A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL
A Educação Profissional no Brasil foi sendo instituída de acordo com os objetivos
políticos e econômicos que foram regendo a formação da nossa sociedade. A transição entre os
séculos XX e XXI foi marcada por acontecimentos de grande relevância para o cenário da
educação, a qual se apresentava fragilizada. Pode-se citar a derrocada do socialismo e a
revolução dos costumes, conforme explica Pacheco (2011). Dentre tantas áreas que foram
atingidas pela crise que se desencadeava e pelas políticas neoliberais, a educação enfraqueceu
perdendo suas referências.
A partir da colonização, a formação de mão de obra já era percebida como necessária.
Os povos indígenas desenvolviam práticas de observação e participação direta nas atividades
de caça, pesca, plantio, colheita e confecção de objetos. Os mais velhos ensinavam aos mais
moços. De acordo com Manfredi (2002), tratava-se, portanto, de um processo de Educação
Profissional que integrava (e ainda integra) “saberes” e “fazeres”, mediante o exercício das
múltiplas atividades da vida em comunidade.
Vale ressaltar que a preferência pelos escravos em detrimento da mão de obra indígena
se justificava mediante a dificuldade de enquadrar os índios em jornadas sistemáticas de
trabalho. Essa composição não fazia parte da cultura indígena. Também se observava, em
proporção menor, trabalhadores livres que exerciam funções de direção, que requeriam maior
qualidade técnica. Porém, não havia uma preocupação na escolha desses trabalhadores. Como
explica Cunha (2000, p. 32),
a aprendizagem dos ofícios, tanto para os escravos quanto para os homens livres, era
desenvolvida no próprio ambiente de trabalho sem padrões ou regulamentações, sem
atribuições de tarefas para os aprendizes. [...] Os aprendizes não eram necessariamente
crianças e adolescentes, mas os indivíduos que eventualmente demonstrassem
disposição para a aprendizagem, em termos tanto técnicos (força, habilidade, atenção)
quanto sociais (lealdade ao senhor e ao seu capital, na forma das instalações,
instrumentos de trabalho, matéria-prima, mercadorias e a conservação de si próprio,
também capital).

2.1 Casas de educandos artífices
Com a expansão do plantio do açúcar, começaram a surgir núcleos urbanos, cuja
população se tornou um mercado consumidor. A partir daí, observou-se a necessidade do
trabalho especializado. Assim, os colégios e as residências jesuítas, sediados nos principais
centros urbanos, foram os primeiros núcleos de formação profissional, as “escolas-oficinas”,
para formar artesãos e demais ofícios, durante o período colonial (MANFREDI, 2002).
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Segundo Manfredi (2002), entre 1840 e 1856 foram fundadas as casas de educandos
artífices, que adotaram o modelo de aprendizagem de ofícios vigentes na academia militar.
Crianças e jovens em estado de mendicância eram encaminhados para essas casas. Aprendiam
as instruções primárias e também ofícios como tipografia, encadernação, alfaiataria, tornearia,
carpintaria, sapataria etc. Ao final do curso, o artífice continuava no domicílio por mais três
anos, com o intuito de pagar pelos ensinamentos e também para formação de um pecúlio que
seria entregue ao final desse tempo, quando o aprendiz deixasse a casa.
É possível perceber que os caminhos trilhados pela educação profissional não tinham
como prioridade garantir ao cidadão o direito de uma formação completa. Portanto, não havia
o objetivo de integrar a formação geral à profissional, mas sim o de oportunizar a integração de
pessoas menos favorecidas à sociedade, através da aquisição do conhecimento e,
principalmente, afastar o estigma de que trabalho físico e manual era sinal de desqualificação.
Percebe-se nessa trajetória um caráter assistencialista, característica essa que tem marcado todo
o percurso da EP. Desta forma, possibilitava-se aos menos favorecidos condições de inserção
mais apropriada ao mundo do trabalho, à época visto como mercado de trabalho. Ressalta
Cunha (2000, p. 90):
numa sociedade onde o trabalho manual era destinado aos escravos (índios e
africanos), essa característica “contaminava” todas as atividades que lhes eram
destinadas, as que exigiam esforço físico ou a utilização das mãos [...]. Aí está a base
do preconceito contra o trabalho manual, inclusive e principalmente daqueles que
estavam socialmente mais próximos dos escravos: mestiços e brancos pobres.

2.2 Liceus de artes
A etapa seguinte à criação das casas de educandos artífices foi a criação dos liceus de
artes em centros urbanos como Rio de Janeiro, sendo o primeiro (1858), Salvador (1872),
Recife (1880), São Paulo (1882), Maceió (1884) e Ouro Preto (1886) (BRASIL, 1999). Esses
cursos eram de livre acesso, exceto para os escravos. Alguns desses cursos, funcionavam como
escolas primárias, dada a escassez dessa modalidade de ensino (MANFREDI, 2002).

2.3 Escolas de apredizes e artíficies
Como mencionado anteriormente, a EP surge para dar oportunidade de qualificação aos
menos favorecidos. Em 23 de setembro de 1909, Nilo Peçanha, então presidente, assina o
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Decreto nº 7.566, de criação da Escola de Aprendizes e Artífices em todo o país. Foram criadas
19 escolas, uma em cada unidade da Federação, exceto no Distrito Federal e no Rio de Janeiro.
A escolha da localização mais obedecia a critérios políticos do que econômicos, pois várias
dessas localidades nem mesmo contavam com um parque industrial desenvolvido. Porém, o
mote maior dessa modalidade de ensino eram mesmo os mais desfavorecidos da fortuna.
Por meio de ensino prático e de conhecimento técnico, apesar do intuito de mudar a vida
de tantos, a escolha desses ensinamentos mais uma vez obedecia à necessidade e conveniência
do governo, de acordo com as especialidades das indústrias locais. Além desses, também eram
mandatórios a oferta de ensino noturno, um curso primário (para os analfabetos) e um curso de
desenho.
A partir da criação das Escolas de Aprendizes e Artífices, iniciou-se a rede federal. Essas
escolas eram subordinadas ao Ministério dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio.
Em 1930, ao passo que acontecia uma reforma nesse modelo, também acontecia a transferência
de responsabilidade para o recém-criado Ministério de Educação e Saúde Pública. Sete anos
depois essas unidades educacionais são transformadas nos liceus industriais. Em 1942, mais
uma mudança e as mesmas passam a se chamar Escolas Industriais e Técnicas e, em 1959,
Escolas Técnicas Federais, configuradas como autarquia (PACHECO, 2011).

2.4 Centros Federais de Educação Tecnológica
Paralelamente às escolas industriais e técnicas, com formação de técnicos para a
indústria, surgem as Escolas Agrotécnicas Federais, voltadas para a formação de técnicos para
a lavoura, sob a responsabilidade do Ministério da Agricultura, as quais adotavam um modelo
de escola-fazenda. Em 1967 elas passam a vincular-se ao Ministério da Educação e Cultura e,
em 1978, três dessas escolas, nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, são
transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica - CEFETs e se igualam à
educação superior.
Aos poucos esses centros passam a ofertar o ensino superior na sua integralidade,
transferindo a responsabilidade de ofertar o ensino médio regular aos estados e setores privados.
Durante a década de 1990, tornam-se CEFETs outras escolas técnicas e agrotécnicas federais,
formando a base do sistema nacional de educação tecnológica. Em 1998, o governo federal
proíbe a abertura de novas escolas federais, quando acontece a separação entre o ensino técnico
e o ensino médio.
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Cabe ressaltar que essa situação durou sete anos. Em 2004, iniciou-se uma nova
orientação para a Educação Profissional Tecnológica. Assim, inicia-se a possibilidade de novas
ofertas de cursos técnicos integrados com o ensino médio, e em 2005 acontece a alteração na
Lei nº 9.649/98, que vedava a expansão da rede federal. De acordo com o Art. 47, parágrafo
quinto da referida lei,
a expansão da oferta de educação profissional, mediante a criação de novas unidades
de ensino por parte da União, somente poderá ocorrer em parceria com estados,
municípios, Distrito Federal, setor produtivo ou organizações não governamentais,
que serão responsáveis pela manutenção e gestão dos estabelecimentos de ensino
(BRASIL, 1998 s/p).

A partir do enunciado acima, percebe-se a postura do governo quando estabelece que
novas aberturas só poderiam ocorrer em parceria com os estados, municípios, setores produtivos
ou organizações não governamentais. Portanto, fica claro que as novas escolas não seriam mais
federais e sim estaduais, municipais ou do setor privado. Segundo Pacheco (2011, p. 49),
em 2005, antes do início da expansão programada, a rede federal contava com 144
unidades distribuídas entre centros de educação tecnológica e suas unidades de ensino
descentralizadas, uma universidade tecnológica e seus campi, escolas agrotécnicas e
escolas técnicas vinculadas às universidades federais, além do colégio Pedro II/RJ. O
processo de expansão da rede federal colocou em evidência a necessidade de discutir
a forma de organização dessas instituições, bem como de explicar seu papel no
desenvolvimento social do país.

2.5 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia
A criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia tem como foco a
promoção da justiça social, da equidade, do desenvolvimento sustentável com vistas à inclusão
social, bem como a busca de soluções técnicas e a geração de novas tecnologias (PACHECO,
2011). Assim, essa nova instituição propõe reparar anos de injustiça com os trabalhadores que
contribuíam sempre para o crescimento do país, mas vistos como executores de tarefas
mecânicas. A proposta pretendia que essas instituições respondessem de forma rápida, ágil e
eficaz às demandas crescentes por formação profissional, principalmente por difusão de
conhecimentos científicos e de suporte aos arranjos produtivos locais.
A lei que instituiu os Institutos acima mencionados, Lei nº 11.892, publicada em 29 de
dezembro de 2008, cria, no âmbito do Ministério da Educação, um modelo novo de instituição
de educação profissional e tecnológica, estruturado a partir dos CEFETs: escolas técnicas e
agrotécnicas federais de educação e escolas vinculadas a universidades federais. Os Institutos
podem atuar em todos os níveis e modalidades de ensino da educação profissional, com o
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compromisso com o desenvolvimento integral do cidadão trabalhador, devendo articular em
experiência institucional inovadora todos os princípios fundamentais do Plano de
Desenvolvimento de Educação – PDE, publicado em 2007.
Com a criação dos Institutos, foi possível à Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica – RFEPCT ter uma atuação de maior destaque no que se refere ao
desenvolvimento socioeconômico do Brasil, ao ampliar o acesso a políticas de formação
profissional, com reflexos diretos sobre a distribuição do conhecimento e, consequentemente,
sobre o crescimento de atividades produtivas (BRASIL, 2007).
A Lei nº 11.892 torna-se a base comum para todos os Institutos Federais, porém estes
se diferenciam localmente a partir de sua organização conforme sua interação com o contexto
no qual está inserido, estabelecendo sua identidade institucional.
Alguns documentos refletem esta característica regional, como por exemplo o Projeto
de Desenvolvimento Institucional – PDI, que define a filosofia de trabalho das unidades da
Instituição, trazendo orientação sobre ações pedagógicas, bem como a missão à qual os
Institutos se propõem, dentre outros aspectos. O PDI tem cinco anos de vigência e é constituído
pelas comunidades interna e externa.
O PDI orienta a atualização de documentos como o Projeto Pedagógico Institucional –
PPI e a Organização Didática. O PPI é um instrumento que reúne aspectos teóricometodológicos, políticos e filosóficos com o propósito de realizar os objetivos da Instituição.
Esse documento é elaborado pelas comunidades acadêmicas, levando sempre em conta as
especificidades dos institutos em cada unidade da Federação.
Na construção do Projeto Pedagógico Institucional – PPI do IFBA (2014, p. 20), com
vistas ao cumprimento da missão do Instituto, adota-se diretrizes específicas:
Sendo assim, o IFBA reafirma com sua missão “Promover a formação do cidadão
histórico-crítico, oferecendo ensino, pesquisa e extensão com qualidade socialmente
referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável do país”, que foi construída
de forma coletiva e está apoiada na premissa legal da autonomia pedagógica e
administrativa, que, ao construir seu Projeto Pedagógico Institucional, corrobora o
compromisso com uma educação pública, laica, gratuita, inclusiva e com qualidade
socialmente referenciada. Neste entendimento, o Instituto busca engajar-se no esforço
nacional de tornar a educação profissional técnica/tecnológica ferramenta na
construção de uma nação soberana, que tenha em seu projeto o compromisso com o
desenvolvimento igualitário, sustentável e justo.

Pacheco (2011) considera importante adotar as diretrizes citadas abaixo na construção
do projeto pedagógico que traga como compromisso o ensino, a pesquisa e a extensão, bem
como a formação humana e cidadã.
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A necessidade de atuar no ensino, na pesquisa e na extensão, compreendendo as
especificidades dessas dimensões e as inter-relações que caracterizam sua
dissociabilidade;



A concepção das atividades de extensão como forma de diálogo permanente e mais
amplo com a sociedade;



O reconhecimento da procedência da formação humana e cidadã, sem a qual a
qualificação para o exercício profissional não promove transformações significativas
para o trabalho e para o desenvolvimento social;



A sintonia dos currículos com as demandas sociais, econômicas e culturais locais,
permeando-os de questões de diversidade cultural e de preservação ambiental, pautadas
na ética da responsabilidade e do cuidado;



O reconhecimento do trabalho como experiência humana primeira, organizadora do
processo.
Os Institutos Federais - IF nascem como uma política pública de educação, que, a partir

do Decreto 11.892/08, transforma os antigos Centros Federais de Educação Tecnológica nos
Institutos, buscando ainda superar o modelo dual de ensino profissional, construído,
historicamente, na relação de subordinação da educação aos ditames do capital. Segundo
Ciavatta (2012), pode-se dizer que a formação profissional busca garantir ao educando o direito
de uma formação completa enquanto cidadão de mundo, integrando-o, não apenas ao mundo
do trabalho, mas a uma experiência histórica cultural e politicamente ampliada.
Nesse sentido, segundo Pacheco (2011), os Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia, criados pelo governo federal, através do Ministério da Educação, apresentam um
modelo institucional totalmente inovador em termos de proposta político-pedagógica, tendo
como base um conceito de educação profissional e tecnológica. O autor afirma que o que se
propõe é uma formação contextualizada, banhada de conhecimentos, princípios e valores que
potencializam a ação humana na busca de caminhos de vida mais dignos.
Os IF fazem parte do sistema federal de ensino, ligados ao Ministério da Educação –
MEC, atuando de forma verticalizada, da educação básica à superior. Como missão, visam
promover a formação do cidadão, potencializando suas habilidades e competências, por meio
da democratização do conhecimento científico e tecnológico, do desenvolvimento de políticas
em ensino, pesquisa, extensão e inovação e da integração de saberes formais e informais nas
mais diversas áreas (BRASIL, 2008b).
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Hoje são 38 institutos (Figura 1), com 400 campi, distribuídos por todo o território
brasileiro, atuando em cursos técnicos, em sua maioria na forma integrada com o ensino médio,
licenciaturas, graduações tecnológicas e também com ofertas de especializações, mestrados
profissionais e doutorados, principalmente voltados para a pesquisa aplicada de inovação
tecnológica. A preocupação em garantir o Ensino Profissional Técnico de Nível Médio EPTNM está clara na Lei nº 11.892/2008, na seção III Dos Objetivos dos Institutos Federais,
Art.7º, inciso I: “Ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na
forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da
educação de jovens e adultos” (BRASIL, 2008a, p. 01).
Figura 1 ‒ Representação do alcance dos Institutos do território brasileiro.

Fonte: Apresentação Institucional do IFBA – Campus Ilhéus, 2016.
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Cabe ressaltar que os Institutos garantem no mínimo 50% das vagas para o Ensino
Médio Integrado – EMI.
Dentre os 38 Institutos brasileiros, temos o IFBA, que possui uma estrutura multicampi
e pluricurricular, com uma reitoria na cidade de Salvador e 22 campi em 22 cidades da Bahia:
Barreiras, Camaçari, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Irecê, Ilhéus, Jacobina,
Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salvador, Santo Amaro, Seabra, Simões Filho,
Valença, Vitória da Conquista, Lauro de Freitas e Santo Antônio de Jesus, e ainda um campus
avançado em Ubaitaba e um núcleo avançado em Salinas da Margarida (Figura 2).
Figura 2 ‒ Disposição dos campi do Instituto Federal da Bahia – IFBA.

Fonte: IFBA (2015).

A proposta inovadora dos Institutos é caracterizada por peculiaridades políticopedagógicas que contribuem para um desenho curricular diferenciado. A verticalização e
transversalidade são duas dessas peculiaridades que contribuem para o desenho curricular
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diferenciado dessas instituições, sendo a transversalidade intrínseca à verticalização, haja vista
que traça os eixos norteadores da filosofia institucional: o trabalho, a cultura, a tecnologia e a
ciência. A partir dessa nova configuração, retoma-se, no contexto atual, a proposição do Ensino
Médio Integrado.
A Educação Profissional Técnica de Nível Médio é definida pelas Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio – DCNEPTNM,
que refletem a proposição de um Ensino Médio Integrado – EMI, tendo como premissa, dentre
outras, o caráter humanista do ato de educar, integrando a formação geral e a técnica.
Portanto, a partir dessa integração, estabelece-se que o conhecimento proposto deva ser
flexível e atualizado para que se enquadre e integre uma proposta inovadora que permita a
conclusão do Ensino Médio, ao passo que o educando adquira um ensino preconizado pelos
objetivos de equidade, cidadania, trabalho e inclusão social.
A partir do exposto, vê-se que, no EPTNM, será possível construir uma prática de ensino
diferenciada e voltada para a formação profissional, pois a proposta visa ofertar uma formação
geral somada à habilidade técnica, de modo que o educando venha a adquirir ferramentas que
possam auxiliar num melhor entendimento sobre o mundo do trabalho e sua participação nele.
Nesse contexto, os docentes passam a vivenciar a necessidade de atuar por área de
conhecimento, conforme Parecer CNE/CEB nº16/1998 e Resolução CNE/CEB nº 3/1998.
Pode-se dizer que a atuação no EPTNM aponta para uma nova exigência dos docentes, pois a
materialização dessa proposição se realiza tendo a pesquisa como princípio metodológico e o
trabalho como princípio educativo. Tal perspectiva propõe um trabalho pedagógico que exige
capacidade de atuar face à realidade e fazer da relação ensino-aprendizagem um movimento
permanente de construção e desconstrução. A proposição para esta forma de ensino exige dos
educadores uma postura de inovação pedagógica compreendida como modo de pensar, de
arriscar e de realizar o novo.
Tomando por base essa proposta, apresenta-se o conceito de inovação segundo Ferretti
(1980), pois, para o autor, inovar significa introduzir mudanças de forma planejada, visando
produzir melhorias. Portanto, palavras como mudar, planejar e melhorar podem ser termos que
direcionem para a efetivação da inovação. Trazendo Ferretti (1980) como norteador, é possível
definir tais palavras em consonância com o objeto inovação: a mudança deve ser entendida
como alteração significativa de algo; o planejamento deve ser entendido pela ação que se orienta
por objetivos definidos, tendo como perspectiva resolver problemas específicos da realidade e
que se desenvolvem de acordo com um plano cujas etapas estão claramente explicitadas; e,
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finalmente, entende-se por melhoria a passagem de um estado considerado menos desejável
para outro considerado mais adequado a fins específicos.
Corroborando Ferretti (1980), Mota e Scott (2014) traçam um conceito que interpreta a
inovação dialeticamente, como categoria, tal que os eventos e acontecimentos associados com
inovação são considerados determinantes para viabilizar mudanças materiais e sociais. Essas
mudanças, por sua vez, levam a novos contextos, nos quais os significados se alteram, bem
como os conceitos da própria inovação.
A partir do conceito apresentado, compreende-se que a percepção sobre o caráter da
Instituição, o propósito da educação ofertada, reflete-se nos modos como os profissionais da
educação atuam no Campus Ilhéus do IFBA. A forma de agir dos sujeitos da educação tem
grande relevância nessa questão, haja vista as novas demandas que surgem diariamente e
exigem dos educadores e educandos a busca por diferentes formas de ensinar e de aprender.
Retomando o EPTNM como uma proposta de inovação, acredita-se que as experiências
de aprendizagem sejam construídas tomando-se por base os interesses e necessidades dos
alunos, realizando, assim, a integração, geralmente por conteúdos disciplinares ou objetivos.
Portanto, do ponto de vista da inovação, Ferretti (1980, p. 59) diz:
Assim, numa primeira abordagem, inovar, do ponto de vista da estrutura do currículo,
tem significado propor organizações curriculares que promovam a integração de
conteúdos ou objetivos, por oposição a padrões curriculares em que os conteúdos são
compartimentalizados nos limites das disciplinas a que se referem.

Portanto, a proposição atual do EPTNM almeja uma formação integrada entre a
aquisição ampla de conhecimento, que venha dar suporte de forma consciente à prática, fazendo
a integração entre a cultura científica e a cultura técnica.
Assim, a relação educação-trabalho pode ser ancorada na interação do homem com o
mundo físico e social, que se constitui em espaço de realização e, nesse sentido, tal discussão
dentro da EPT emerge como desafio para reorganização da compreensão sobre os objetivos
dessa Instituição e, consequentemente, sobre os modos como se opera o conhecimento na
relação teoria-prática.
O trabalho docente é planejado pelos modos de organização do tempo e espaço escolar
e é atravessado pelas políticas de gestão de cada instituição e de seus campi. Esse desafio precisa
ser pensado como uma ação coletiva que envolve professores atuantes desse espaço e equipe
pedagógica.
Posto isso, considero que a discussão sobre o desafio que é imposto aos IF, de se
estruturarem a partir de uma proposição que se caracteriza como inovação pedagógica, exige
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que todos os sujeitos — professores, coordenadores e gestores — compreendam esse processo
para que cada campus possa produzir novas maneiras de atuação que perpassem por uma
educação crítica, criativa, científica, técnica e humanística.
Desse modo, é importante que a gestão de ensino, que envolve coordenadores e gestores,
atue como potencializadora de um trabalho coletivo que propicie tempos e espaços para os
professores, como profissionais reflexivos, avaliarem os modos como suas atuações podem
gerar práticas educativas que reflitam uma educação inovadora. Para tal entendimento há que
se debruçar sobre esta forma de ensino, o Ensino Profissional de Nível Médio.
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3. ENSINO PROFISSIONAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO
A educação e o mundo do trabalho devem ser vistos além de apenas preparação
específica. Neste sentido, a escola precisa objetivar formar indivíduos capazes de atuar
politicamente na sociedade e que, portanto, devem apropriar-se do conhecimento para a
efetivação de ação profissional além do específico. Assim, a EPTNM tem proposta significativa
no que tange à justiça social e ao desenvolvimento local. Esta proposta foi estabelecida pela Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394 (BRASIL, 1996), que determina que a
educação deve compreender os processos formativos que se iniciam na vida familiar, na
convivência humana e se desenvolvem nas instituições de ensino e no trabalho. Em outras
palavras o que se quer da formação integrada ou do ensino médio integrado ao ensino técnico
é que a educação geral se torne parte inseparável da educação profissional em todos os campos
onde se dá a preparação para o trabalho
A última etapa da educação básica, o Ensino Médio, tem, entre outras finalidades, a
preparação para o trabalho. O Decreto nº 2.208/97 estabelece que a Educação Profissional
contaria com organização curricular própria e independente do Ensino Médio e desta forma
afastava a possibilidade de realização de uma educação unitária. Mas o Decreto nº 5.154/04
resgata esse princípio, estabelecendo que a articulação prevista na LDB poderá acontecer de
três formas: integrada, concomitante e subsequente. O destaque para a forma do ensino médio
integrado à Educação Profissional Técnica de Nível Médio é que deve ser levado em
consideração na construção desse currículo uma formação que contemple conhecimentos
científicos, integrados e inter-relacionados a conhecimentos tecnológicos. A ausência da oferta
desta forma de ensino pode estar ainda representando o dualismo que é alimentado de diversas
formas, inclusive na segmentação dos currículos, separando a formação geral da formação
profissional, cerceando a formação integrada do conhecimento que embasa a técnica e as
tecnologias, sedimentando uma política curricular equivocada do ponto de vista da educação
omnilateral.
O conceito de omnilateralidade refere-se a uma formação humana oposta à formação
unilateral, provocada pelo trabalho alienado, pela divisão social do trabalho e pelas relações
burguesas acirradas. A omnilateralidade é a ruptura com o homem limitado da sociedade
capitalista. A unilateralidade revela-se a partir da separação de classes, por meio do
desenvolvimento dos indivíduos em direções específicas, também pelo desenvolvimento no
plano intelectual e plano operacional, ou seja, a dinâmica da vida social submete-se aos ditames
do capital levando à unilateralidade humana.
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O EPTNM considera a educação como totalidade social, objetivando a educação geral,
complemento da educação profissional. Ciavatta (2012) entende que a formação integrada
exige que a busca dos alicerces do pensamento e da produção da vida se dê além das práticas
de educação profissional e das teorias da educação geral, que prepara para o vestibular. São
práticas operacionais e mecanicistas e não de formação humana no seu sentido pleno.
Em termos curriculares, a formação integrada reúne conteúdo do ensino médio e da
formação profissional, que devem ser trabalhados de maneira conjunta durante todo o curso,
visando o diálogo entre a teoria e a prática. Porém, o desafio está além de realizar a prática
disciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, implica também construir a articulação desta
integração, como um conjunto de categorias e práticas educativas que desenvolvam a formação
integral do trabalhador.
É necessário reconhecer que as transformações no mundo do trabalho exigem, mais
do que conhecimentos e habilidades demandados por ocupações específicas,
conhecimentos no plano dos instrumentos necessários para o domínio da ciência, da
cultura e das formas de comunicação e, ainda, conhecimentos científicos e
tecnológicos presentes no mundo do trabalho e nas relações sociais contemporâneas,
o que implica constatar a importância que assumem as formas sistematizadas e
continuadas da educação escolar (GRABOWSKI, 2006, p. 12).

Ciavatta (2012) apresenta alguns pressupostos para a formação integrada que supõem a
valorização e a integração das diversas instâncias responsáveis pela educação: i) a existência
de um projeto de sociedade no qual os segmentos governo federal, secretaria de educação,
direção de escolas e professores manifestem a vontade de romper com a redução da formação
à simples preparação para o mercado de trabalho; ii) manter, na lei, a articulação entre ensino
médio, formação geral e educação profissional, ratificando assim o esforço para superar o
dualismo existente na forma de impedimentos legais; iii) adesão de gestores e de professores
responsáveis pela formação geral e pela formação específica. É preciso que se discuta e que se
procure elaborar, coletivamente, as estratégias acadêmicas para a integração; o exercício da
formação integrada é uma experiência de democracia participativa que implica buscar
professores abertos à inovação e disciplinas e temas mais adequados à integração. Há que se
dar ao aluno horizontes para que ele se aproprie da teoria e da prática que tornam o trabalho
uma atividade criadora, fundamental ao ser humano.
A articulação entre a integração dos dois currículos passa por uma discussão sobre
estratégia de síntese do ensino médio e do ensino técnico de nível médio, a partir da organização
curricular viabilizada pelo Decreto nº 5.154/04. Para que esse processo seja bem aproveitado,
há que se ter a concepção e implementação de currículos de possam dar suporte efetivo à
construção da prática laboral, partindo de propostas e projetos pedagógicos comprometidos
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com o fazer e o pensar docente e que também promovam o olhar crítico dos sujeitos que
envolvem o processo de ensino-aprendizagem: professores e alunos.
Os educadores que atuam no Ensino Médio e no ensino profissional de nível médio
partilham dos mesmos anseios de fornecer uma sólida e atualizada formação
científica, tecnológica, cultural e ética aos seus alunos; de promover as oportunidades
que levem ao desenvolvimento da criatividade e do pensamento autônomo e crítico;
de fomentar o gosto pela aprendizagem e hábitos de autoaprendizagem; de formar,
enfim, pessoas abertas, interessadas, curiosas, solidárias e de iniciativa (MACHADO,
2010, p. 52).

O Decreto 5.154/04, Art. 4º, § 2º prevê ampliação da carga horária, a fim de assegurar,
simultaneamente, o cumprimento das finalidades estabelecidas para a formação geral e as
condições de preparação para o exercício de profissões técnicas. Sabe-se que a duração do curso
integrado é de quatro anos, portanto, isso poderia ser considerado um facilitador. Mas, a forma
como essa integração acontece ainda é um desafio.
Segundo Machado (2010), em quaisquer circunstâncias em que se vise construir
currículos integrados, para que haja a possibilidade de êxito, o percurso formativo precisa ser
trabalhado como um processo que concorra para que cada ação didática se torne parte de um
conjunto articulado. Machado (2010) diz que o desafio da integração está em questionar certos
conceitos e práticas que foram preestabelecidos. Portanto, dessa forma, conteúdos considerados
gerais complementam a qualificação profissional.
Ramos (2004) fala da necessidade de um projeto de sociedade que leve a educação a
colocar em foco os sujeitos e os conhecimentos que permitem compreender e transformar a
realidade em que vivem. Esse projeto também contempla a educação profissional, posto que a
compreensão e a transformação da realidade implicam na capacidade de produção social da
existência, o que inclui a ação técnica, política e cultural. É este o desafio de organização do
conhecimento num projeto pedagógico que integre trabalho, ciência e cultura nos planos da
formação geral e profissional.
Para tanto, há de se observar que alguns aspectos estão ligados aos sujeitos que
promovem o aprendizado.
Necessariamente, a construção do currículo integrado exige uma mudança de postura
pedagógica; do modo de agir não só dos professores como também dos alunos.
Significa uma ruptura com um modelo cultural que hierarquiza os conhecimentos e
confere menor valor e até conotação negativa àqueles de ordem técnica, associados
de forma preconceituosa ao trabalho manual. É preciso uma disposição verdadeira
para o rompimento com a fragmentação dos conteúdos, tendo em vista a busca de
inter-relações, de uma coerência de conjunto e a implementação de uma concepção
metodológica global. Entender que, neste caso, mais até que em outros, o ensinoaprendizagem é um processo complexo e global (MACHADO, 2010, p. 54).
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Essa construção passa pela valorização de práticas pedagógicas compartilhadas,
orientadas, contextualizadas por relação dialógica e pela reflexão de experiências a serem
proporcionadas aos estudantes no cotidiano escolar. Para os profissionais da educação, este
pode ser um momento de real mudança em seus fazeres docentes. Para o professor do ensino
médio, esta pode ser a oportunidade de reinventar um ensino extremamente acadêmico,
dependente de livros didáticos e com ações reprodutivas. Para o professor do ensino técnico,
esta pode ser a mudança de um ensino automatizado, quando as ações técnicas sobrepõem o
pensar, o refletir. Tudo isso pode ser materializado na busca de outras relações entre teoria e
prática.
Nesta perspectiva, a habilidade de contextualizar está relacionada a um conjunto de
ações que não dizem respeito a uma disciplina ou conteúdo específicos, mas sim, levando em
conta o objetivo de qual ser humano e profissional se pretende formar e, sobretudo, que tais
medidas possam contribuir para intervir na realidade social em que vivem. Não existe
prescrição para a integração de currículos, o que se almeja é uma construção coletiva,
compartilhada entre os pares da educação de cada instituição, pois são estes sujeitos que
conhecem a própria realidade e o contexto no qual estão inseridos. É importante que se tenha o
currículo como algo inacabado, em construção, que vai se remodelando a partir das discussões.
Ciavatta (2012) acrescenta, dizendo que esta forma de ensino tem relação com o que se
observa de forma constante na história da educação brasileira: a quem se destina essa educação?
Daí considerar-se a formação geral como parte inseparável da formação profissional, para
resgatar o acesso ao conhecimento daqueles que necessitam de sua inserção no mundo do
trabalho logo cedo, mas que o façam sem desvantagem. Ciavatta (2012, p. 85) diz que a ideia
de formação integrada
sugere superar o ser humano dividido historicamente pela divisão social do trabalho
entre a ação de executar e a ação de pensar, dirigir ou planejar. Trata-se de superar a
redução da preparação para o trabalho ao seu aspecto operacional, simplificado,
escoimado dos conhecimentos que estão na sua gênese científico-tecno-lógica e na
sua apropriação histórico-social.

O que se busca é garantir a formação humana a esses jovens e adultos trabalhadores,
assegurar o direito a uma formação completa para a leitura de mundo e para atuação como
cidadão.
A origem recente da ideia de integração entre formação geral e a educação
profissional, no Brasil, está na busca da superação do tradicional dualismo da
sociedade e da educação brasileira e nas lutas pela democracia e em defesa da escola
pública nos anos 1980, particularmente no primeiro projeto de LDB, elaborado logo
após e em consonância com os princípios de educação na Constituição de 1988. [...]
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Nele se buscava assegurar uma formação básica que superasse a dualidade entre
cultura geral e cultura técnica, assumindo o conceito de politecnia (CIAVATTA,
2012, p. 87-88).

A proposta apresenta que o conhecimento difundido deva ser flexível e atualizado para
que se enquadre e integre numa educação inovadora que permita a conclusão do ensino médio,
ao passo que esse educando adquira ensinamento para alcançar melhores condições de
equidade, de cidadania, de trabalho e inclusão social. Isso é condição metodológica que deve
ser aplicada a todas as disciplinas.
Tal condição metodológica parte de estudo que visa à organização por eixo tecnológico.
Essa adoção busca coerência com a especificidade de cada campo da educação profissional e
tecnológica. A partir dessa sistematização, elementos de ensino, pesquisa e extensão passam a
ser vistos como instrumentos de inovação e transformação que contribuam com a formação do
cidadão e o desenvolvimento da nação.
Essa é a essência dos núcleos politécnicos comuns previstos na organização curricular
dos cursos técnicos de nível médio. Para entendimento sobre eixos tecnológicos, Machado
(2010) explica que eixo tecnológico é a linha central, definida por matrizes tecnológicas que
perpassam transversalmente e sustentam a organização curricular e as identidades dos cursos,
imprimindo direção aos projetos pedagógicos.
Segundo o Art. 3º, § 2º da Resolução CNE/CEB nº 6,
os cursos e programas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio são
organizados por eixos tecnológicos, possibilitando itinerários formativos flexíveis,
diversificados e atualizados, segundo interesses dos sujeitos e possibilidades das
instituições educacionais, observadas as normas do respectivo sistema de ensino para
a modalidade de Educação Profissional Técnica de Nível Médio (BRASIL, 2012a, p.
01).

O currículo é reestruturado com base na garantia de que tais conteúdos sejam integrados,
tanto na dimensão científica quanto na tecnológica. Para isso, é necessário construir uma prática
de ensino diferenciada e voltada para a formação profissional, visando dar uma formação geral
somada à habilidade técnica, para que este aluno venha ingressar no mercado de trabalho ao
término do curso.
Ciavatta (2012) aponta que a Educação Profissional tem sido objeto de discussão,
focando, prioritariamente, as organizações curriculares com menor ênfase em metodologias de
aprendizagem voltadas para a construção de competências profissionais. Deve-se ressaltar que
a solução do problema pode estar na aplicação de metodologia adequada, juntamente com
matérias técnicas que venham caracterizar a diferença desse ensino. O aluno que procura a EPT
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visa adquirir competências que o possibilitem ingressar no mundo do trabalho, levando-o a
transitar com desenvoltura e habilidade na área escolhida.
O Projeto Pedagógico Institucional - PPI do IFBA, aprovado em outubro de 2014,
reforça que o novo aprendiz está interessado em valores, experiências e conhecimentos
individuais que se encontram em contextos atuais, o que imprime uma nova formação, exigindo
compromisso político e competência técnica com a educação profissional frente às novas
demandas para a formação dos trabalhadores. Nesse sentido, destacamos o Art. 5º da Resolução
CNE/CEB nº 6, que versa sobre os objetivos e finalidades dos cursos de Educação Profissional
do Ensino de Nível Médio:
os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio têm por finalidade
proporcionar ao estudante conhecimentos, saberes e competências profissionais
necessários ao exercício profissional e da cidadania, com base nos fundamentos
científico-tecnológicos, socio-históricos e culturais (BRASIL, 2012a, p. 02).

Igualmente, destacamos o Art. 17, que versa sobre a organização curricular:
o planejamento curricular fundamenta-se no compromisso ético da instituição
educacional em relação à concretização do perfil profissional de conclusão do curso,
o qual é definido pela explicitação dos conhecimentos, saberes e competências
profissionais e pessoais, tanto aquelas que caracterizam a preparação básica para o
trabalho, quanto as comuns para o respectivo eixo tecnológico, bem como as
específicas de cada habilitação profissional e das etapas de qualificação e de
especialização profissional técnica que compõem o correspondente itinerário
formativo (BRASIL, 2012a, p. 05).

Nessa perspectiva, busca-se a superação da visão reducionista e simplista da formação
do técnico para ocupar postos de trabalho. Essa redução se observa na efetivação do ensino de
qualificação técnica que deixa de lado a formação geral e social desse cidadão. Para superar
isto, trabalho, ciência, tecnologia e cultura devem estar integrados na base da produção dos
conhecimentos que se materializam na educação profissional.
Portanto, para além do espaço físico, o contexto social define, sobretudo, o trabalho
docente, como é planejado, executado e visto por todos. A prática docente deve ser definida a
partir da integração dos trabalhos múltiplos que acontecem como rotinas organizacionais
comuns ao ambiente escolar, valorizando-se a administração escolar, redimensionando-a,
ressaltando os aspectos políticos, filosóficos e pedagógicos no contexto escolar.
Segundo Libâneo (2015, p. 23), os aspectos educacionais não resolvem tudo, pois
eles atuam em combinação com outros fatores como: objetivos claros; consistência
do projeto pedagógico-curricular; um currículo bem estruturado; um corpo docente
bem preparado profissionalmente, incluindo o domínio dos conteúdos, metodologias
de ensino e o manejo de classe; uma forte atenção à aprendizagem dos alunos; e
práticas de avaliação voltadas para o desenvolvimento das ações mentais.
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Em seguida, dando continuidade à análise pretendida com este trabalho, é fundamental
debruçarmo-nos sobre o Projeto Pedagógico do curso objeto de estudo.
3.1 Projeto Pedagógico do Curso de Segurança do Trabalho do Ensino Médio Integrado do
IFBA Campus Ilhéus
O Projeto Pedagógico de Curso - PPC é o instrumento que concentra a concepção do
curso, os fundamentos da gestão acadêmica, pedagógica e administrativa, os princípios
educacionais vetores de todas as ações a serem adotadas na condução do processo de ensinoaprendizagem, respeitando os ditames da Resolução CEB N.º 4, de 8 de dezembro de 1999, que
estabelece, no Art. 8.º, que a organização curricular, consubstanciada no plano de curso, é
prerrogativa e responsabilidade de cada escola.
Um PPC deve contemplar diversos elementos, dentre eles os objetivos gerais do curso,
as suas peculiaridades, sua matriz curricular e a respectiva operacionalização, além da carga
horária das atividades didáticas, a concepção e a composição das atividades de estágio
curricular, e as atividades complementares, atendendo à integralização do conjunto do curso. O
§ 1º do Art. 39 da atual LDB prevê que os cursos de Educação Profissional e Tecnológica
poderão ser organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes
itinerários formativos, observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino. No caso
do curso de Segurança do Trabalho, o eixo tecnológico que norteia é Segurança.
De acordo com o PPC do Curso de Segurança do Trabalho do Campus Ilhéus, o Ensino
Profissional Técnico de Nível Médio almeja, além da formação geral do educando, a preparação
para o exercício de profissões técnicas. Nesse sentido, as disciplinas são inter-complementares
e serão tratadas, nessa proposta, de forma integrada, relacionando teoria e prática no ensino de
cada uma delas.
De acordo com o PPC, o objetivo geral do curso cumpre três finalidades
complementares, de forma simultânea e integrada, nos termos do projeto pedagógico da
instituição, garantindo para tal os componentes curriculares referentes a estas três finalidades:
preparação para o mundo do trabalho, preparação para a constituição da cidadania plena e
oportunidade de continuidade em outros níveis mais elevados de ensino. Também objetiva
formar Técnicos em Segurança do Trabalho para atender à solicitação de qualificação e
formação básica de pessoas nessa área, alavancando o comércio e a indústria regional, gerando
mão de obra qualificada, podendo proporcionar a criação de novos postos de trabalho, novos
empregos, melhoria na qualidade dos serviços prestados, atuando na resolução dos problemas
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locais, e aumentando as possibilidades de manutenção das pessoas em suas cidades,
contribuindo na diminuição da migração para outros lugares com melhor infraestrutura.
Alguns objetivos específicos podem assegurar a relevância da integração das disciplinas
para que seja possível qualificar técnicos com uma visão e uma postura humanística, cultural e
mercadológica, capazes de atuar no planejamento, na programação e na liderança de uma
equipe de forma autônoma. São eles: possibilitar o desenvolvimento de competências e
habilidades, de forma plena e inovadora, tais como; capacidade de raciocínio, flexibilidade,
iniciativa, criatividade, pensamento crítico, capacidade de visualização e resolução de
problemas; formar profissionais capazes de pensar de forma sistêmica e criativa que possam
adaptar-se às mudanças sociais e tecnológicas.
Portanto, norteia o PPC do Curso de Segurança do Trabalho o propósito de formar um
profissional com apurado censo crítico e desenvolvida capacidade de pesquisa, habilitado a
resolver as mais variadas questões relacionadas ao contexto em que o mesmo se insere, que
saiba pensar a partir de problemas e agir de modo ético e socialmente orientado e que detenha
o instrumental necessário para conjugar a teoria e a prática. Portanto, apenas a partir de uma
formação completa, da qual trabalho, ciência e cultura fazem parte, será possível a
concretização dessa aprendizagem.
Segundo o Parecer nº 11 (BRASIL, 2012b), transformações no mundo do trabalho se
consolidaram, promovendo uma verdadeira mudança de eixo nas relações entre trabalho e
educação. A própria natureza do trabalho está passando por profundas alterações, em
decorrência do avanço científico e tecnológico. Esta nova realidade passa a exigir que a
educação profissional propicie ao trabalhador o desenvolvimento de conhecimentos, saberes e
competências profissionais complexos.
Em vista disso, faz-se necessária a averiguação proposta nesta pesquisa, no sentido de
saber como a inovação é vista pelos docentes do IFBA Campus Ilhéus e quais são as inovações
presentes nas práticas educativas realizadas por eles. Nesse cenário, a inovação assume papel
de destaque nas propostas de enfrentamento dos múltiplos desafios que se configuram na
atualidade, especialmente aqueles relacionados à construção e ressignificação de saberes.
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4. INOVAR PARA ALCANÇAR O CONHECIMENTO
A escola vem passando por diferentes métodos de ensino, de forma que, conforme
alguns estudiosos, um somatório de contribuições vem constituir o ensino dos dias atuais.
Podemos considerar que no Século XX ocorreram muitas contribuições para o campo da
educação. Hoje, são pilares que sustentam a aprendizagem. Vale a pena destacarmos alguns
desses estudiosos para que possamos embasar propostas de uma educação livre, que conduza a
uma aprendizagem autônoma com suporte nas práxis.
Na realização do trabalho, tomamos como base os estudos de teóricos com diferentes
ideologias que influenciaram a educação que temos. Desde os conservadores, que ressaltavam
a aprendizagem totalmente focada no educador, que entendia por maestria pedagógica o saber
fazer do professor, como por exemplo, A. S. Makarenko (1838‒1939); como também aqueles
que viam que a educação deveria ter como utilidade última a liberdade e a busca da felicidade,
como A.S. Neil (1833‒1973), criador da escola Summerhill, na qual a decisão dos alunos é o
que guia o ensino, considerando inclusive a escolha de assistir ou não às aulas, tendo como
objetivo educar pessoas livres; ou mesmo Jean Piaget (1896‒1980), considerado um dos mais
originais psicólogos do Século XX, que, com sua teoria, busca investigar como se constrói o
conhecimento e explicar o desenvolvimento da inteligência.
O conhecimento não é estático ou acabado em si mesmo, sem conexão com o caráter
histórico de sua produção. O direcionamento das ações metodológicas, em concordância com
o objeto a ser alcançado e, sobretudo, o público ao qual se destina, produzirá um conhecimento
diferenciado, de mais fácil assimilação, e que seja adequado às necessidades de um público
específico. A forma como acontece a transmissão do conhecimento no espaço escolar depende
de uma posição ideológica, de uma direção deliberada e de um conjunto de técnicas adequadas.
Dentre tantas contribuições, vale a pena também destacar mais dois teóricos que podem
embasar o que pretendemos discutir, a inovação e a flexibilidade de aplicação dos conteúdos,
privilegiando a prática. Destacamos Maria Montessori (1870‒1952), que defende uma
educação livre, na qual a liberdade das ações, a aprendizagem ativa e a autoeducação são o
norte. Como princípios desse método, destacamos a associação de percepção sensorial e o
reconhecimento do objeto. Além de John Dewey (1859‒1952), que entendia a democracia como
forma de vida e o processo permanente de liberação de inteligência, com seu método de ensino
indireto, de descoberta, reflexivo e experimental. Para ele, o ensino dos conhecimentos
específicos não é direto, mas por experimentação. Através de tentativa e erro.
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Hoje é possível perceber que os processos inovadores acompanham a educação através
dos tempos, na medida em que se buscavam novos caminhos que levassem a uma aprendizagem
que se adequasse ao contexto vivido. Nesse sentido, entende-se por inovação a implementação
de ações quando da percepção de que algo precisa ser mudado, renovado ou incrementado
(MOTA; SCOTT, 2014).
De acordo com Carbonell (2002), a escola é o reflexo de nossa sociedade, com
problemas, tensões, contradições, solidariedades e possibilidades similares, ainda que em
menor escala. Carbonell (2012) ressalta que a escola é um dos espaços públicos privilegiados
para levar adiante o ideal democrático e que é um dos poucos espaços em que é possível
construir comunidades democráticas que sirvam de exemplo. A liberdade de escolha na escola
propicia a reflexão sobre: o que, como e para que ensinar tal conteúdo. É a elaboração de um
currículo democrático. O autor explica que
a democracia implica poder tomar decisões em relação à seleção e organização dos
conteúdos do currículo; aos modos de ensinar e aprender; aos materiais curriculares;
e aos critérios de avaliação. Nestas decisões estão implícitas ou explícitas questões
ideológicas relativas ao caráter científico e laico do conhecimento; à diversidade
cultural; à adaptação do currículo ao contexto sociocultural; ou ao tratamento das
desigualdades educativas e ao êxito e fracasso escolar (CARBONELL, 2002, p. 97).

A democracia na escola favorece a inovação quando permite à docência a liberdade de
ações quando é possível equilibrar as competências técnicas com as sociais, visando articular o
profissionalismo com o compromisso ético e social. Nesse sentido, a inovação assume um papel
de grande relevância na educação e atua como instrumento de renovação para setores que não
estão indo bem, ou mesmo para aqueles que precisam se reinventar frente às mudanças globais.
Segundo Mota e Scott (2014), o mundo em que vivemos tem na inovação o elemento
diferencial mais relevante. Então, a partir desse dado, com referência à formação profissional,
algumas escolas que continuam com ensino pautado no conteúdo, sem expandir a prática, não
estão contribuindo de maneira eficaz. Portanto, para os profissionais formados dessa maneira,
será mais difícil competir, pois sua força de trabalho não está devidamente preparada para os
atuais desafios. Nesta perspectiva, é importante que se lance um olhar reflexivo sobre a
metodologia desenvolvida no Campus Ilhéus no que se refere à integração entre a teoria e a
prática.
Para isto é necessário entender o que de fato é inovação na educação e de que maneira
ela pode contribuir para o resgate efetivo do papel da escola, bem como das relações
estabelecidas entre a educação e o mundo do trabalho, enfatizando a importância da prática na
formação profissional. A educação precisa acompanhar os novos tempos, mas sempre

39

respeitando o ritmo de seus educandos para maior efetivação da sua proposta, a aquisição do
conhecimento.
O conhecimento não precisa ser visto. Ao contrário, informação somente se
transforma em conhecimento ao longo de um processo em que as pessoas interagem
com a informação, usando-a para resolver problemas, responder questões e discutir
suas interpretações. Como resultado dessa visão acerca da natureza do conhecimento,
é possível integrar conteúdo e método, dissolvendo a linha divisória supostamente
existente entre conteúdo e processo (MOTA; SCOTT, 2014, p. 54).

A partir da citação acima, podemos inferir que informação se transforma em
conhecimento através da prática. A inovação pode ser considerada um conjunto de ações que
atuam como atualização de processos já existentes. No que tange a educação, a inovação pode
agir para manter a escola como organismo participante da construção do conhecimento e
principalmente como vetor para a efetivação do aprendizado, visando melhorias nas áreas
sociais como um sistema vivo e dinâmico. A educação não se sustenta mais com o modelo atual
de transmissão de conhecimento. A necessidade de integração da teoria com a prática se faz
mandatória, tornando o conhecimento aplicável.
A partir do exposto, podemos dizer que inovação na educação pode ser caracterizada
pela introdução de novidades nos processos educacionais vigentes, visando mudanças e
melhorias. Não se trata apenas de invenções ou intervenções inéditas, mas sim, um processo
decorrente, complementar e incremental.
Inovação pode ser radical ou incremental. Em geral, é classificada como radical
quando a natureza do produto, serviço ou processo se altera. Entretanto, a maior parte
das inovações são, de fato, incrementais, isto é, quando os aprimoramentos vêm de
aplicações de novas ideias aplicadas a produtos e serviços já existentes, ou mesmo
ajustes de processos organizacionais (DODGSON; GANN, 2010, apud MOTA, 2014,
p. 22).

Quando falamos em inovação incremental, trata-se da inserção de processos inovadores
a partir do conhecimento prévio. Ou seja, o que já existe pode ser aprimorado e transformado a
título de melhora e/ou mudança. Portanto, se dá a partir do acúmulo de conhecimentos. Segundo
Mota e Scott (2014), não há fatos desprovidos de teorias. Sendo assim, a partir disso, percebese que qualquer processo inovador tem como ponto de partida fenômenos observáveis e
mensuráveis. Como por exemplo, a observação de que práticas pedagógicas que não condizem
com resultados eficientes são dados propulsores de mudanças.
Em um contexto onde as mudanças estão aceleradas em todos os setores, o mercado de
trabalho tem novas exigências, as tecnologias facilitando as nossas vidas e, ao mesmo tempo,
nos desafiando, torna-se necessário a aquisição de novas formas de ampliar a capacidade dos
indivíduos. É a era da informação. Segundo Barreto (1994, p. 03),
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a informação sintoniza o mundo. Como onda ou partícula, participa na evolução e da
revolução em direção da sua história. Como elemento organizador, a informação
reverencia o homem ao seu destino. [...] A importância que a informação assumiu na
atualidade pós-industrial recoloca para o pensamento questões sobre a sua natureza,
seu conceito e os benefícios que pode trazer ao indivíduo e no seu relacionamento
com o mundo em que vive.

Define-se por informação dados sobre determinados fatos ou circunstâncias da
existência, portanto recebemos uma profusão de informações o tempo todo, e o desafio está em
transformá-las em conhecimento. O conhecimento, por sua vez, assim como o aprendizado, de
forma generalizada, não é o ato de simplesmente registrar informações. Consiste em uma
atividade intelectual, um processo mental no qual indagamos, questionamos e estabelecemos
relações entre as diversas informações obtidas, que resultam em novas informações, que serão
empregadas em novos contextos e, assim, continuamos em um ciclo sem fim. Segundo Barreto
(1994, p. 02), “a informação, quando adequadamente assimilada, produz conhecimento.
Modifica o estoque mental de informações do indivíduo e traz benefícios ao seu
desenvolvimento e ao desenvolvimento da sociedade em que ele vive”.
De acordo com Veraszto, Barreto e Amaral (2014), há de se ter consonância entre o que
se tem como teoria, informação e metodologia com o que se almeja. O autor entende que é
necessário inovar para atender às novas possibilidades de inserção neste novo mercado de
trabalho, resultante das mudanças nos padrões tecnológicos da sociedade contemporânea. Um
sistema educacional que visa promover a inserção de alunos em um mercado de trabalho com
esse perfil precisa de reformas estruturais. É preciso repensar teorias e métodos em função de
um novo paradigma de aprendizagem capaz de combinar atividades intelectuais e criativas.
Portanto, é oportuno para o Ensino Técnico Profissional realizado no Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Ilhéus voltar-se para o desafio de,
continuamente, em consonância com a realidade presente, atender às necessidades de reunir
informação e conhecimento e aplicá-los de forma reflexiva. Somando-se informação e prática
para lidar efetivamente com a questão do conhecimento profissional. A falta dessa união, da
informação aplicada à prática, ameaça a eficiência da formação profissionalizante, na qual o
aprendizado aconteceria através da aquisição como também da aplicação do conhecimento.
Conforme Schön (2000), o currículo normativo das escolas e a separação entre a
pesquisa e a prática não deixam espaço para a “reflexão-na-ação”, criando, assim, um dilema
entre o rigor e a relevância para educadores, profissionais/estudantes. A partir dessa medida,
passamos a nos debruçar sobre o que poderia efetivar uma aprendizagem verdadeira, uma
atuação profissional que, além de imbuir este cidadão de conhecimento, vai trazer a
desenvoltura da atuação efetiva. A reflexão-na-ação à qual Schön se refere é o que podemos
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chamar de aprender fazendo.
Uma prática profissional pressupõe o domínio de uma comunidade de profissionais que
compartilham as tradições de uma vocação. São experiências que transmitem o conhecimento
e que transcendem a sala de aula. De acordo com Schön (2000), quando alguém aprende na
prática, aprende convenções, limites, linguagens, bem como sistemas apreciativos e repertório
de modelos pertencentes a um determinado meio.

4.1 A reflexão-na-ação e o aprender fazendo
A prática pode ser realizada pelo profissional por sua própria conta, com a vantagem da
liberdade e das descobertas por si mesmo, e de encontrar os seus próprios caminhos a serem
percorridos. Mas, em contrapartida, explica Schön (2000), ocorre a desvantagem de se deixar
de aprender com a experiência acumulada pelos outros. Sendo assim, o que se defende aqui é
uma prática direcionada, que venha acompanhada de conhecimentos teóricos, bem como de
experiência vivida. Uma aula prática é um ambiente projetado para a tarefa de aprender um
ofício em um contexto que se aproxima do mundo real, porém com a vantagem de se estar ainda
preservado da exposição que a realidade traz.
Uma aula prática é um mundo virtual, relativamente livre de pressões, distrações e
riscos do mundo ao qual, no entanto, ele diz respeito. Fica no espaço intermediário
entre o mundo prático, a camada “leiga” da vida ordinária e o mundo esotérico da
academia (SCHÖN, 2000, p. 40).

Esta discussão se estabelece tomando por base o Projeto Pedagógico Institucional do
IFBA - PPI e a proposta de redimensionar a educação com vistas a atender esse contexto de
ensino médio com ensino profissional. O trabalho docente assume relevância por significar um
dos caminhos que levam o educando ao conhecimento. Como estabelece o PPI, na Dimensão
V, quando da estrutura educacional do Ensino Médio de Nível Integrado,
os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio têm por finalidade
proporcionar ao estudante conhecimentos, saberes e competências profissionais
necessários ao exercício profissional e da cidadania, com base nos fundamentos
científico-tecnológicos, sócio, histórico e culturais (Resolução nº 06, de 20 de
setembro de 2012). A educação profissional, compreendida como o entrelaçamento
entre as experiências vivenciais e os saberes necessários para o enfrentamento das
situações nos diversos âmbitos: nas relações de trabalho, sociais, históricas e políticas,
implica na ressignificação dos limites entre formação geral e formação profissional,
e, portanto, na reestruturação do processo educativo de modo a contemplar as novas
concepções de educação e de currículo (IFBA, 2014, p. 101).

A ressignificação a que se refere o PPI nos remete à construção de um fazer docente
diferente do que se tem feito até agora. É preciso que haja consciência técnica para que, ao se
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promover a reestruturação do processo educativo, envolvendo novas concepções na educação
e reavaliação curricular, não tenhamos um cenário no qual haja perdas nos dois segmentos,
tanto no que se refere ao currículo, quanto no que se refere ao desempenho docente nesse tipo
de formação.
Saviani (1980) afirma que inovação não tem sido objeto de estudo da filosofia da
educação, mas no entanto se refere a momentos nos quais observam-se iniciativas que se
preocupavam com essa temática. O autor cita o Progressivismo e o Reconstrucionismo, cujos
nomes já evocam em si a problemática da inovação.
Pelo exposto, cabe aqui apresentarmos um contexto mais amplo de inovação. Seguindo
algumas definições, inovação é a ação ou o ato de inovar. Nesse sentido, o ato de inovar
significa a necessidade de acrescentar estratégias diferentes aos habituais caminhos ou meios,
para atingir determinado objetivo. Inovar não é necessariamente inventar, e sim reinventar,
renovar, sejam ideias, processos, ferramentas ou serviços.
Portanto, a inovação não deve ser compreendida somente como a invenção de novos
produtos, serviços ou tecnologias, mas também mudanças no valor ou conceito de determinada
coisa ou situação. As inovações são essenciais para que possam adaptar procedimentos e os
moldar às alterações que acontecem nas estruturas sociais e econômicas.
São essas estruturas, sociais e econômicas que movem os propósitos dos IF. Sociais,
dada à segregação que persiste na sociedade brasileira, haja vista que o ensino médio da
educação pública, ofertado aos menos favorecidos, nem sempre consegue competir com o
ensino médio oferecido às classes mais privilegiadas, não preparando igualitariamente para o
acesso à universidade e a plena qualificação profissional. E de forma econômica, porque
tampouco os coloca no mercado de trabalho, pela falta da preparação para o mundo do trabalho,
portanto, não os habilita adequadamente para competir. A formação geral e profissional visa
habilitar jovens e adultos para esta realidade social e econômica.
Veraszto, Barreto e Amaral (2014) apontam a importante participação que as
instituições de ensino têm para o desenvolvimento de uma cultura da inovação no cotidiano da
educação escolar ou universitária.
As instituições de ensino precisam entender e absorver o processo de inovação para
poder exercitá-lo e estimulá-lo no cotidiano. A aprendizagem inovativa torna-se um
meio para preparar o indivíduo para enfrentar situações novas e é requisito
imprescindível para solucionar problemas globais (VERASZTO; BARRETO;
AMARAL, 2014, p. 50).

Portanto, entendemos que o indivíduo inserido nesse contexto ficará à margem se não
preparado. O processo educativo implica, necessariamente, hierarquias e horizontalidades, mas
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também dialogismos, pois é através da interação que são estabelecidas as relações com o saber.
Para tanto, o IFBA precisa pensar a educação que oferta orientada a tal propósito. Sendo a
escola parte integrante do todo social, deve servir aos interesses que visem o bem comum e a
efetivação da cidadania plena com a garantia de ensino qualificado, preparando o aluno para o
mundo, proporcionando-lhe a aquisição dos conteúdos concretos e significativos, fornecendolhe instrumental para a sua inserção no contexto social de forma organizada e ativa.
Segundo Mota e Scott (2014), atualmente, o ambiente de aprendizagem formal vai
muito além dos muros da escola, permitindo experiências educacionais sem precedentes,
fazendo uso de ferramentas e oportunidades inéditas, jamais disponíveis anteriormente aos
modelos tradicionais de ensino. O que impacta nesta afirmação é que, além de essa utilização
ser ainda incipiente no Campus Ilhéus, há de se desenvolver uma utilização consciente e
coerente com o projeto pedagógico do curso, para não incorrermos em uso indiscriminado da
tecnologia, quando não teremos o devido resultado de coesão entre as duas áreas de formação.
Um ensino coeso mantém o aluno engajado com o processo, intrigado e levando-o a
refletir. Estes são objetos do que Mota e Scott (2014) chamam de aprendizagem independente,
que visa cada vez mais à autonomia do educando, tendo como elemento-chave a adoção do
estímulo ao aprender a aprender. O aluno passa a ser a referência principal e o centro do
processo de ensino/aprendizagem, o professor, o mediador desse processo.

4.2 O papel do professor reflexivo diante de propostas inovadoras
A Educação Profissional começa a se firmar no Brasil a partir da proposta definida na
Lei nº 5.692/71, que tornou a profissionalização compulsória, até que, posteriormente, a Lei nº
7.044/82 tornasse essa modalidade de ensino opcional. Entretanto, em nova modificação
definida através do Decreto nº 2.208/97, estabelece-se a separação dos ensinos médio e
profissionalizante. Finalmente, através da Lei nº 11.892/2008, foi proporcionada a criação dos
Institutos Federais, defendendo a integralidade das duas modalidades de ensino, de forma
inovadora, visando a formação de um cidadão capaz de interagir igualmente com o mundo
social e laboral.
A junção dos dois objetivos de ensino, o geral e o técnico, deve ser administrada através
da reflexão docente, visando integrar e permear as duas formas de conhecimento com a
finalidade de realizar um estudo unitário que atenda o segmento capitalista, através do
aprendizado técnico e através da formação geral, humanística e que forme um sujeito crítico
que possa avaliar, opinar e modificar os acontecimentos em seu redor.
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Nogueira (2002) afirma que será precária e incompleta qualquer formação profissional
que se limite a socializar qualificações técnicas, sem incluir nessa formação a perspectiva
sociopolítica, ética e cultural. Sugere um tipo de escola preparatória que possa conduzir o jovem
até a escolha profissional, formando-o, durante este meio tempo, como pessoa capaz de pensar,
de estudar, de dirigir ou de controlar quem dirige.
Para Nogueira (2002), esta escola deve afirmar a cultura geral, humanista, formativa,
que equilibre de modo justo o desenvolvimento da capacidade de trabalhar manualmente
(tecnicamente, industrialmente) e o desenvolvimento das capacidades de trabalho intelectual.
Essa escola se incumbiria de inserir os jovens na atividade social, depois de tê-los elevado a
certo grau de maturidade e capacidade para a criação intelectual e prática.
O ambiente escolar deve ser estimulante e desafiador. A aprendizagem adquirida guiará
o educando como recurso para suas atividades futuras. O educando de hoje precisa encontrar
no conhecimento adquirido sentido de aplicação. É necessário que haja ligação direta com o
mundo em que ele vive, senão qual será a lógica de aprender o que parece não ser aplicável?
Parece que a escola se distancia cada vez mais do mundo real e por isso perde espaço.
A EPT tem por essência a aplicabilidade do aprendizado, pois este educando será o
trabalhador de amanhã, munido de competência, habilidade e ética e a partir daí, teremos
cidadãos para ingressarem no mercado com possibilidades de atuação equilibrada. Este ensino
visa capacitar um sujeito em uma determinada área, portanto, profissionalizar alguém em um
ofício. Há uma tendência a valorizarmos a especialização, há uma grande demanda no mercado,
determinadas áreas com suas competências/especificidades próprias, mas não podemos
esquecer que atrás de toda essa especificidade há um ser que precisa posicionar-se em
momentos diversos. Portanto, a partir do EPTNM esta formação se completa.
A ideia da especialização nos leva a crer que é imprescindível que sejamos especialistas
em alguma coisa. O que com certeza implica em ganhos, mas, pelo outro lado com certeza
levará ao empobrecimento, tanto das relações sociais quanto da postura diante do mundo. Há
de se ter equilíbrio para nos tornarmos profissionais de êxito alcançando a especificação, mas
também dando igual valorização à formação para cidadania.
Para Perrenoud (2011), o ensino deverá ter por meta qualificar o aluno à utilização de
recursos cognitivos. O professor tem um papel de destaque nessa qualificação, pois através das
metodologias aplicadas ele qualificará e aprimorará o aluno. É importante na instituição a
existência de diretrizes que definam a metodologia aplicada, seja na formação geral ou no
ensino técnico, visando a formação integrada, mas, independentemente disso, cabe ao docente
desenvolver o ensino da melhor forma possível.
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Perrenoud (2011) apresenta uma metodologia inovadora que, além de se afastar do
ensino tradicional, reafirma o papel do professor de facilitador da aprendizagem e mune o
educando de autonomia controlada. Vale ressaltar que esta autonomia controlada faz parte do
planejamento docente para garantir que todo currículo seja trabalhado e aprendido. O autor
destaca que, “para desenvolver competências é preciso, antes de tudo, trabalhar por problemas
e projetos, propor tarefas complexas e desafiadoras que incitem os alunos a mobilizar seus
conhecimentos e, em certa medida, completá-los” (PERRENOUD, 2011, p. 01).
Os projetos escolares devem provocar, devem ser vistos como uma forma de ampliar,
completar e praticar o aprendizado em sala. Tarefas complexas farão com que o aluno construa
seu aprendizado. Para Perrenoud (2011, p. 01), “ensinar, hoje, deveria consistir em conceber,
encaixar e regular situações de aprendizagem, seguindo os princípios pedagógicos ativos
construtivistas”.
Mota e Scott (2014) defendem que o foco está na autonomia, que se realiza através de
estímulos ao estudo antes das aulas. Para isso é necessário a adequação dos conteúdos aos
estímulos. Mota e Scott (2014, p. 124) concluem:
[é] interessante destacar que o ato de estudar antes das aulas regulares na escola em
nada conflita ou diminui o papel da sala de aula e da presencialidade do professor e
dos demais colegas. Ao contrário, exatamente ao fazer uso do contato anterior, em
algum nível apropriado de exigência com o tema a ser estudado, permite fazer com
que a dinâmica da sala de aula tenha uma qualidade diferenciada, bem como passa a
representar para o professor um desafio sem precedentes.

Para Perrenoud (2011), a aprendizagem vai além da escola. A escola é o meio de
unificação e regulação do aprendizado, sempre respeitando o conhecimento trazido pelo aluno.
Nessa perspectiva, a escola é o agente formador das competências cognitivas e o professor o
agente mediador. A aprendizagem surge a partir da oferta das práticas pedagógicas e o professor
deve atuar como sujeito reflexivo que conduza sua prática de forma responsável e eficaz.
Nesse sentido, o conhecimento descritivo, puramente racional, não é suficiente para os
sujeitos da educação. É fundamental que esse conhecimento se revista de um fazer técnico e
político e não se torne um saber que promova a cisão entre educação como ciência aplicada e
educação como práxis política.
Para Alarcão (2011), aproximar o caráter técnico do político do conhecimento no
processo de ensino-aprendizagem consistiria numa competência específica, a do professor
reflexivo.
A noção de professor reflexivo baseia-se na consciência da capacidade de pensamento
e reflexão que caracteriza o ser humano como criativo e não como mero reprodutor
de ideias e práticas que lhe são exteriores. É central, nesta conceptualização, a noção
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do profissional como uma pessoa que, nas situações profissionais, tantas vezes
incertas e imprevistas, atua de forma inteligente e flexível, situada e reativa
(ALARCÃO, 2011, p. 44).

Nesse sentido, a reflexividade consiste no ato de o professor olhar a prática, a
experiência constituída como o próprio conteúdo do seu percurso profissional e formativo,
consistindo, assim, a ação ativa necessária ao docente como um sujeito que se atualiza
continuamente na sua profissão.
A discussão sobre a formação e reflexão da prática do professor perpassa pela
compreensão de como a docência se constitui. Nesse sentido, assentamos nosso entendimento
a partir da perspectiva de Nóvoa (1997) de que o professor se faz na sua própria historicidade,
portanto, suas experiências pessoais, profissionais e formativas constituem o tecido que o
envolve na condição de docente. Segundo o autor, a profissão docente é uma segunda pele, não
havendo dissolução no binômio pessoa‒professor.
Segundo Larossa (2002), teoria e prática devem orientar-se, numa perspectiva política
e crítica, através de uma reflexão emancipadora, não apenas sobre a prática, mas,
principalmente, sobre o fato de não fazer. Partindo dessa premissa, pensa-se no dueto
pedagógico ciência e prática como escopo do processo da aprendizagem.
A docência torna-se, assim, um processo constituído de experiências tomadas como um
processo de apropriação que o sujeito faz da realidade vivida. Para Larossa (2002), a
experiência é o que faz sentido, é o que acontece para o sujeito. A partir do exposto,
reconhecemos o professor como um sujeito circunscrito no mundo, marcado pelos
acontecimentos, pela incerteza e definindo-se pela subjetivação que cada um faz desse processo.
Tal perspectiva favorece a prática da formação do professor reflexivo, do profissional
que assume a condição de pensar seu trabalho e torná-lo objeto de seu próprio conhecimento.
Assim, emerge a necessidade de apropriar-se de seu fazer e ter sobre ele autonomia. Cabe aqui
destacar que, ao tomar o professor como sujeito reflexivo, assumimos a sua defesa enquanto
sujeito de acontecimentos.
A práxis reflexiva é sem dúvida peça fundamental na construção da escola, pois os
professores atuam e acompanham o seu desenvolvimento, contribuindo de maneira efetiva.
Portanto, segundo Alarcão (2001), é neste envolvimento que acontece a tomada de consciência
da sua própria profissionalidade docente. E esta se constrói, no contexto escolar, no cruzamento
das interações políticas, administrativas, curriculares e pedagógicas.
Em especial neste trabalho, evidencia-se a importância de se encarar o desafio de
integrar o conhecimento a partir das disciplinas que venham somar na formação do trabalhador.
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A construção do sujeito cidadão não deverá ser distanciada da construção do sujeito trabalhador,
pois estamos falando do ser humano na sua totalidade, integrando o social e o trabalho. Frigotto
(2010, p. 107) alerta para
a necessidade de o currículo integrado superar a dicotomia entre conteúdos e
competências, compreendendo que os primeiros não são conhecimentos abstratos
desprovidos de uma historicidade, nem são insumos para o desenvolvimento de
competências. O sentido das competências, por sua vez, é delimitado pela utilidade
que têm os conhecimentos na realização de ações práticas.

4.3 A escola como organização aprendente para enfrentar propostas inovadoras
Segundo Beauclair (2007), novos paradigmas passam a ser adotados nas organizações
em geral, já que os antigos modelos burocráticos de ordem e controle passam a não ser mais
eficazes, frente aos impactos tecnológicos. Surgem as organizações aprendentes, as Learning
Organizations, que trazem a ideia de uma organização que aprende. Essas organizações
apresentam um modelo que estabelece a relação entre a aprendizagem da (e na) organização.
O que caracteriza esse modelo é o envolvimento de todos os sujeitos que dela fazem
parte, tendo como foco reflexões sobre novos e possíveis papéis e ações nesses espaços, levando
a novos significados e sentidos que podem ser agregados às ações nas organizações do século
XXI, quando são propostos enfretamentos aos novos desafios que emergem no aprender e
ensinar.
A constituição de uma escola aprendente perpassa pela ação coletiva, pela prática da
autonomia que atinge todos os sujeitos e seus espaços-tempos de trabalho. Assim, destaca-se
que esse processo exigirá da gestão escolar um posicionamento estratégico que possa unificar
esforços. O papel da gestão deve consistir em envolver as pessoas e, através delas, mudar a
cultura que se vive na escola.
Na educação, o conceito de Gestão Escolar passa a ser incorporado pela sociedade
contemporânea, a partir da promulgação da Constituição Federal (BRASIL, 1988, p. 121) —
que, no seu Art. 206, dispõe: a “gestão democrática do ensino público, na forma da lei” — e da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN nº. 9394, no seu Art. 14, que destaca
o preceito da gestão democrática como um dos seus princípios, pressupondo a gestão
democrática como um trabalho coletivo, participativo e dialógico (BRASIL, 1996).
Apesar de estabelecida em lei desde 1996, essa nova organização de gestão democrática
da escola ainda não se concretizou enquanto prática. A escola deve ser repensada, ao invés de
ficar à espera de fatores externos que venham estabelecer tal mudança. Essa preocupação
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acompanhou os estudos teóricos de Dewey, Schutz, Vigotsky e Piaget, que, mesmo de formas
diversas, pertencem a esta tradição do pensamento epistemológico e pedagógico. Alarcão
(2011, p. 39) diz que “As escolas que já perceberam o fenômeno começaram a funcionar como
comunidades autocríticas, aprendentes, reflexivas”.
Assim, destaca-se que esse processo exige da gestão escolar um posicionamento
estratégico que possa unificar esforços, através de tomadas de decisão. O papel da gestão deve
consistir não apenas em envolver as pessoas, e através delas mudar a cultura que se vive na
escola, juntando esforços, descentralizando o poder, mas também oportunizar a reflexão e se
posicionar através de pensamento sistêmico, organizador da conceptualização da escolarização,
que implica a utilização de estratégias de organização das aprendizagens e das ações.
A gestão como meio precisa agir para que o processo pedagógico se realize plenamente
e, nesse sentido, ocupar-se de construir tempo e espaços de participação dos professores no seu
próprio processo de formação continuada. Além do mais, essa formação implica em incluí-los
nos processos de construção da própria escola nos seus aspectos administrativos, pedagógicos
e comunitários.
Sander (2002) constata que todas essas práticas implicam em repensar o papel do
dirigente como protagonista pedagógico, organizacional e político da instituição educacional.
Ao considerarmos que o IFBA tem na inovação um viés desejado, cabe conhecer que ações, no
âmbito da gestão, cumprem e apoiam o desenvolvimento da missão do Instituto e o alcance de
seus objetivos.
Apesar de teóricos como Gramsci defenderem, desde os anos 1930, uma educação
humanista e unitária, a entrada do século XXI nos traz cada vez mais a clareza da necessidade
de mudança no paradigma educacional. Segundo Sander (2002, p. 63), “o tradicional paradigma
do ensino está cedendo crescente espaço ao paradigma do aprender”. O ensino foi no século
XX o foco principal da educação pautado na psicologia comportamental da aprendizagem,
enquanto o aprender, nos dias atuais, fundamenta-se na psicologia construtivista e em novas
concepções sociológicas.
Sander (2002, p. 63) afirma: “aprender é um fenômeno intimamente ligado às pessoas
que aprendem e ao contexto em que elas aprendem”. Porque aprender é um fenômeno social e
cultural, é que precisamos entender que tudo deve estar envolvido e proporcionando um
aprendizado sistematizado. Sobre isso, Sander (2002) diz que a ênfase já não é mais na
transmissão de informações e conhecimentos, mas sim no aprender a aprender. Quanto ao
contexto da aprendizagem, cresce a importância da aprendizagem ativa, do aprender fazendo.
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Para tais mudanças há de se redefinir as políticas educacionais e as ações pedagógicas,
bem como o desenvolvimento de um currículo que se adeque a programas funcionais às suas
perspectivas de vida na sociedade pós-industrial, favorecendo a interdisciplinaridade e
integralidade do conhecimento levando o educando ao pensamento crítico e ações criativas.
Percebe-se que a integralidade dessas ações requer o desenvolvimento de uma
administração que consiga diminuir os processos burocráticos que tanto paralisam a
criatividade e a inovação. Para tanto, a mudança se inicia a partir da administração da instituição
para que possa respaldar as mudanças pedagógicas. Sander (2002, p. 65) afirma que,
da mesma forma, as tradicionais estruturas organizacionais hierárquicas e
centralizadas adotadas na educação estão dando lugar a sistemas mais
descentralizados, com novos desenhos organizacionais para facilitar uma gestão
escolar mais horizontal, mais participativa, mais democrática.

A especificidade dos Institutos existe a partir de uma série de aspectos que almejam um
ensino singular, e, portanto, essa concretização só será efetiva a partir da transformação dos
sujeitos de formação, os docentes. Segundo Pacheco (2011), a denominação de Rede Federal
de Educação Profissional e Tecnológica tem sido utilizada como referência a um conjunto de
instituições federais, vinculadas ao MEC, voltadas para a educação profissional e tecnológica
em nível médio e superior. Nesta concepção, trata-se de rede, pois congrega um conjunto de
instituições com objetivos similares, que devem interagir de forma colaborativa, construindo
suas ações tendo como mote as demandas de desenvolvimento socioeconômico e inclusão
social. Federal, por estar presente em todo o território nacional, além de ser mantida e
controlada por órgãos da esfera federal e de educação, pela sua centralidade nos processos
formativos.
A palavra educação, neste contexto, está diretamente associada a profissional, científica
e tecnológica. O foco pela profissionalização se estabelece pela indissociabilidade da prática
com a teoria. Para melhor entendimento, Pacheco (2011?) diz que o termo tecnologia é definido
como a aplicação prática das ciências (ciência aplicada) objetivando a solução de problemas
objetivos. É sob esta óptica que o autor afirma que tecnologia não é o fazer, mas sim o estudo
do fazer, a partir de conhecimento sistematizado e organizado sobre a técnica. Nesta
perspectiva, sua proposta pedagógica tem sua organização fundada na compreensão do trabalho
como atividade criativa fundamental da vida humana.
Diante do exposto, a proposta se caracteriza como inovadora quando estabelece a
especificidade dessa formação. Apesar de ser um curso profissionalizante, nem sempre essa
ideia é inerente aos projetos desenvolvidos. No que diz respeito aos cursos de educação básica,
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vale ressaltar a exata vinculação com a formação profissional, portanto, a prevalência na
formação dos cursos integrados. Nos Institutos, não se justifica o curso de ensino médio
exclusivamente de formação geral, conforme afirma Pacheco (2011, p. 67) quando diz:
a esse processo deve estar integrada a inovação na abordagem das metodologias e
práticas pedagógicas, com o objetivo de contribuir para a superação da cisão entre
ciência-tecnologia-cultura-trabalho e teoria-prática ou mesmo o tratamento
fragmentado do conhecimento.

Nesse contexto, os currículos caracterizam-se nessa abordagem inovadora pela
flexibilidade e pelos caminhos de formação. Entretanto, nesse universo, que é caracterizado
pela prática, os docentes que ali atuam são professores licenciados que atuam na formação geral,
ou bacharéis que atuam na formação específica. Todos estes detêm o conhecimento, porém,
nem todos estão preparados para trabalhar com a integralidade das ciências, culminando na
prática. Pacheco (2011, p. 34-35) diz:
se for feita uma retrospectiva das ações no sentido de formar o professor para o
conteúdo específico da EPT ou mesmo para essa modalidade de formação, elas virão
qualificadas como emergenciais, fragmentárias, pouco intensivas e com um carácter
bastante conservador. [...] Isso significa que, embora nos últimos anos tenham se
ampliado as vozes em defesa da capacitação, não se evidenciaram ainda políticas
públicas incisivas e contínuas no sentido de qualificação docente para a EPT.
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5. OS CAMINHOS METODOLÓGICOS
O presente capítulo visa percorrer o trajeto metodológico deste trabalho, procurando
responder o problema e os objetivos propostos. A metodologia tem papel importante no
desenvolvimento da pesquisa, pois orienta o pesquisador no processo da investigação científica,
guiando-o de forma sistematizada. Corroborando Gil (2008), Silva (2016) define que o
conhecimento científico é marcado pela sistematicidade e é dinâmico porque parte de um ponto
específico, uma leitura prévia, uma revisão de literatura e que em ciência tudo tende a ser
objetivo e consistente, mas relativo e, algumas vezes, provisório.
A pesquisa é desenvolvida ao longo de um processo constituído de várias fases, desde a
formulação do problema até a apresentação dos resultados. Gil (2008) entende que a pesquisa
tem por objetivo descobrir respostas para problemas, mediante o emprego de procedimentos
científicos.

5.1 Abordagem
Ao se desenvolver uma pesquisa científica, as principais abordagens metodológicas são
qualitativas e quantitativas. A metodologia proposta para esta pesquisa foi a abordagem
qualitativa, no sentido de oferecer mais de uma possibilidade de análise e um melhor
entendimento do problema investigado.
O enfoque qualitativo se desenvolve a partir do referencial teórico, bem como a
exposição do pesquisador no que tange ao ambiente, sujeitos e fatos. O que é reafirmado por
Bogdan e Biklen (1994, p. 16):
os dados recolhidos são designados por qualitativos, o que significa ricos em
pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e conversas, e de complexo
tratamento estatístico. As questões a investigar não se estabelecem mediante a
operacionalização de variáveis, sendo, outrossim, formuladas com o objetivo de
investigar os fenômenos em toda a sua complexidade e em contexto natural.

A abordagem qualitativa visa entendimento a partir da visão e interpretação dos sujeitos
da investigação. O pesquisador passa a vivenciar esse universo único e limitado em termos
locais, temporais e situacionais também confirmados por Flick (2009). Portanto, esta pesquisa
ganha relevância quando analisamos diferentes formas de interpretações da vida, formas de
compreensão do senso comum, significados variados atribuídos pelos participantes às suas
experiências e vivências.
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5.2 Desenho do estudo
O Estudo de Caso pode se apoiar em procedimentos de análise qualitativa ou
quantitativa e tem por objetivo investigar um ou mais casos específicos. Pontos relevantes são
apresentados por Yin (2001) para a definição do estudo de caso.
A primeira parte começa com um escopo do estudo de caso onde se considera ser uma
investigação empírica que se debruça sobre um fenômeno contemporâneo em
profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o
fenômeno e o contexto não são claramente evidentes (YIN, 2001, p. 39).

Esta análise depara-se com situações tecnicamente diferenciadas, entre as quais
variáveis subjetivas poderão coexistir com dados quantificáveis. A investigação deve ser
norteada por um projeto de pesquisa com o objetivo de vincular os dados empíricos às perguntas
iniciais do estudo de forma dialética, o que permite chegar às conclusões.
Yin (2001) reafirma que uma das vantagens de se apoiar uma pesquisa num Estudo de
Caso está no processo de construção de um objeto de estudo. Quando este percurso não é de
fácil elaboração, isto é, nem sempre o fenômeno e o contexto são identificados facilmente, este
desenho de estudo apresenta-se como percurso seguro para o pesquisador iniciante.
A investigação do estudo de caso [...] conta com múltiplas fontes de evidência, com
os dados precisando convergir de maneira triangular, e como outro resultado
beneficia-se do desenvolvimento anterior das proporções teóricas para orientar a
coleta e a análise de dado (YIN, 2001, p. 40).

O estudo de caso possibilita a inserção na realidade social, por vezes não conseguida
plenamente pela avaliação quantitativa. Embora saibamos que o objeto de estudo é o que define
as escolhas metodológicas.
Nesta pesquisa, em especial, algumas características singulares podem preencher
requisitos como: i) contemporaneidade, quando buscamos o entendimento sobre a inovação no
contexto do IFBA – Campus Ilhéus; ii) demanda social, atendendo a população do seu entorno
que se encontra em situação de vulnerabilidade social e iii) contribuição para o
desenvolvimento regional.
O contexto dessa pesquisa aponta que as experiências dos sujeitos aqui envolvidos, os
docentes, traçam este caminho de ensino, impondo suas marcas, ou seja, uma postura que
compreenda como os homens vivem e fazem suas histórias, e isso não é possível ser explicado
sob a ótica das equações.
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Quanto aos objetivos da pesquisa, assume-se aqui uma pesquisa exploratória e
descritiva, ao investigar o fazer docente dos professores da área de educação profissional
técnica de nível médio.
Para Triviños (2012), a pesquisa exploratória visa ampliar a experiência do pesquisador
em torno de um determinado problema; o aprofundamento de uma hipótese; delimitar ou
manejar com segurança uma teoria, entre outras. Segundo Gil (2008), a principal finalidade da
pesquisa exploratória é desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, com vistas à
formulação de problemas mais precisos para estudos posteriores. E, muitas vezes, constitui
como a principal etapa de uma investigação mais ampla, finalizando num produto que passa a
ser um problema mais esclarecido.
Já em relação à pesquisa descritiva, contempla a descrição, a indução e a percepção
subjetiva. Aqui o objetivo foi compreender os conhecimentos epistemológicos construídos a
partir da visão dos sujeitos da investigação. Para dar conta desse universo descritivo foram
feitas pesquisas bibliográfica e documental. A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida a partir
do levantamento de produções já existentes sobre o ensino no EPTNM e os saberes docentes
na/para EPT no âmbito nacional. A documental foi desenvolvida a partir da análise de leis,
normas, projetos e outros documentos referentes à temática em estudo.

5.3 Sujeitos da pesquisa
Foram escolhidos docentes que ministram aulas no curso de Segurança do Trabalho,
compreendendo os 1º, 2º, 3º e 4º anos, como representado no quadro abaixo. A escolha abrange
todos os anos, porque contempla os diversos momentos de processo de formação em análise.
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Quadro 1 – Matriz Curricular do Curso de Segurança do Trabalho – Campus Ilhéus.

Fonte: IFBA (2014)
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Desse universo, foram selecionados seis docentes do IFBA – Campus Ilhéus, três da
Formação Técnica Geral – FTG e três da Formação Técnica Específica - FTE. Os critérios
obedecidos para essa escolha foram: serem docentes efetivos do Campus Ilhéus e atuarem no
curso de Segurança do Trabalho da forma integrada. A ideia era ter o olhar próprio tanto da
FTG, quanto da FTE do curso do EPTNM. A partir do contato com estes docentes, as entrevistas
foram iniciadas, desses, um docente da área específica não tinha disponibilidade para realizar
o procedimento, por motivos pessoais, portanto foi selecionado outro docente, obedecendo ao
mesmo critério usado, voltando a formar um universo de seis ao todo. Ao término das
entrevistas, um docente da FTE não conseguiu realizar o procedimento por motivos
desconhecidos. Portanto, vale ressaltar que, ao final, foram realizadas cinco entrevistas com
três docentes da FTG e dois docentes da FTE. Não foi possível selecionar outro participante,
porque os demais docentes que atuam neste curso não obedeciam aos critérios de escolha.
Como forma de preservação da identidade, aos docentes entrevistados foram atribuídos
codinomes (Quadro 3), que surgiram a partir de um comentário feito pelo entrevistado JúpiterG em sua entrevista oral, no qual se percebe o grau elevado de necessidade de ajustamento das
práticas docentes no sentido de atender à proposta da Instituição.
Em sua entrevista, Júpiter-G (2016) diz que
nós não conseguimos fazer articulações, e cada professor vive seu mundo à parte e,
nessa história do mundo à parte, o aluno tem que se encaixar, não vou nem dizer
mundo à parte, vou dizer universo, cada aluno tem que se adaptar a um universo, a
uma via láctea diferente em termos de metodologia de ensino, de aprendizagem e de
avaliação, e aí nós temos essa coisa caótica que é o Instituto Federal da Bahia.

Os codinomes escolhidos correspondem a planetas do nosso Sistema Solar. Porém, para
melhor identificação das áreas às quais pertencem os docentes, identificaremos os da FTE –
com a letra E junto ao codinome (E referente a formação Específica), e os da FTG – com a letra
G junto ao codinome (G referente a formação Geral). Acredito que o detalhe da letra contribuirá
para o entendimento das falas a partir da identificação das respectivas áreas.
Portanto, doravante, o docente 1 será denominado Terra-G, o docente 2, Urano-E, o
docente 3, Júpiter-G, o docente 4, Vênus-G, e o docente 5, Marte-E. O quadro que se segue
apresenta os sujeitos entrevistados, a duração da entrevista, ou seja, o tempo de áudio de cada
gravação, a formação de cada um, o tempo de docência no Instituto e a área de atuação.
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Quadro 2 – Dados gerais sobre os entrevistados.
Sujeito

Duração

Terra-G

00:12:15

Formação
Graduação/Mestrado/Doutorado

Docência*

Atuação

6 anos

Formação
Geral

Urano-E

00:10:25

Graduação/ Especialização

2 anos

Formação
Específica

Júpiter-G 00:37:54

Graduação/Mestrado/Doutorado

7 anos

Formação
Geral

Vênus-G

00:4:24

Graduação/Mestrado

5 anos

Geral

Marte-E

00:20:34

Graduação/ Especialização

6 anos

Específica

*Tempo de docência no IFBA
Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

5.4 Procedimentos de acesso à informação
O procedimento de acesso à informação contou com entrevista semiestruturada. Foram
entrevistados docentes que têm formações diferentes, bacharéis e licenciados, os quais podem
ter concepções diferentes conforme as particularidades de suas áreas. Isso é uma
responsabilidade a mais para o pesquisador, que deve analisar e interpretar as entrevistas
aplicadas, de maneira que leve em conta o background educacional particularizado de cada
entrevistado.
A partir das entrevistas semiestruturadas foi possível falar das práticas educativas
desenvolvidas por estes docentes, nas quais observa-se um cunho de desabafo e ao mesmo
tempo de esperança de mudança no cotidiano do seu fazer docente.
As entrevistas foram iniciadas no dia 10 de outubro de 2016, através de convite via email (Anexo A), o qual continha a proposta da pesquisa, apresentando objeto e objetivos. Todos
responderam comprometendo-se a participar e alguns apresentaram manifestos de aprovação
quanto ao tema pesquisado.
A princípio havia a disposição tanto dos participantes quanto da pesquisadora em
realizar as entrevistas pessoalmente, porém, no percurso, o Campus Ilhéus foi ocupado pelos
discentes com impedimento de entrada de qualquer servidor. Diante dessa impossibilidade,
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alguns servidores que são de outras cidades e estados retornaram a suas origens durante esse
período. Para tanto, novo procedimento foi escolhido e após contatá-los novamente foi decidido
realizar as entrevistas pelo aplicativo WhatsApp. Não considero que tenha havido nenhum
prejuízo aos resultados diante dessa mudança, desde quando o mesmo dispositivo foi usado
para todos os entrevistados. Dessa forma, foi possível gravar áudios que foram transcritos
posteriormente. No quadro 3 estão as perguntas utilizadas na entrevista.

Quadro 3 ‒ Perguntas utilizadas na entrevista.
1ª Pergunta

O que você entende por inovação?

2ª Pergunta

De que forma a inovação pode estar presente nas práticas educativas
desenvolvidas no Campus Ilhéus?

3ª Pergunta

Você poderia explicar uma prática inovadora no seu cotidiano de
ensino?

4ª Pergunta

E o Ensino Médio Integrado, como você o percebe?

5ª Pergunta

Você já sabia o que era Ensino Médio Integrado antes de ingressar
no Instituto?

6ª Pergunta

E quanto à formação técnica e a formação geral, como você acha que
a inovação pode contribuir para a integração áreas?

7ª Pergunta

Qual a importância da integração entre a formação geral e a formação
específica na educação profissional e se existe alguma articulação
entre elas no Campus Ilhéus?

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Triviños (2012) diz que a escolha do informante adequado não é fácil e ainda afirma que
o investigador nunca terá informantes ideais e perfeitos. Diante desta afirmação, o pesquisador
deve cercar-se de instrumentos que possam estabelecer um contato maior com seu informante
e ou informação.
A organização do material consistiu em transcrever os áudios para análise de cada fala
docente, as respostas foram agrupadas por perguntas para realização de comparação entre elas.
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Em seguida, o material foi selecionado por semelhanças para a partir daí iniciarmos a
elaboração das categorias de análise que foram apresentados por quadros.
A construção das categorias terá como foco o problema da pesquisa, bem como os
objetivos geral e específicos.

Questão problema:


De que forma e em que medida a inovação faz parte da ação didático-pedagógica
nas práticas docentes do curso de Segurança do Trabalho do Ensino Profissional
de Nível Médio do IFBA – Campus Ilhéus?

Objetivo geral


Conhecer como a inovação faz parte da ação didático-pedagógica das práticas
docentes do Curso de Segurança do Trabalho do Ensino Médio Integrado do
IFBA – Campus Ilhéus.

Objetivos específicos


Conhecer a proposta do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da
Bahia para o Ensino Profissional Técnico de Nível Médio - EPTNM.



Conhecer a forma como os professores interagem com a proposta de inovação
do Instituto para o Curso de Segurança do Trabalho do EPTNM do IFBA –
Campus Ilhéus a partir de seu Projeto Pedagógico.



Identificar os aspectos teórico-metodológicos inovadores utilizados pelos
professores nas práticas educativas do EPTNM no curso de Segurança do
Trabalho do IFBA – Campus Ilhéus.
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5.5 Campo empírico
O locus de trabalho foi o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia
- Campus Ilhéus.
Em especial, esta pesquisa se debruça sobre a modalidade de Ensino Profissional
ofertada no Campus Ilhéus, que começou com o setor administrativo em 2011, tendo suas
atividades de ensino iniciadas em 2012. São ofertados cursos do Ensino Médio Integrado de
Segurança do Trabalho, Informática e Edificações e, na forma de oferta Subsequente, também
os cursos de Segurança do Trabalho, Informática e Edificações. O curso de Edificações na
forma integrada somente foi ofertado recentemente, em 2016, no turno vespertino. O Ensino
Médio Integrado tem como público os egressos do Ensino Fundamental e para o Subsequente,
os egressos do Ensino Médio.
O Campus Ilhéus tem ainda aprovação para iniciar suas atividades com curso superior
em Arquitetura e Tecnólogo em Construção de Edificações. O campus está situado na rodovia
Ilhéus – Itabuna, Km 13, Ilhéus/BA, atende a esses dois municípios, bem como às comunidades
do seu entorno e outros municípios da região. Hoje o campus atende em torno de 1.000 alunos,
desses, 400 frequentam o Ensino Médio Integrado, sendo 160 no curso de Segurança do
Trabalho.
A opção por apenas um dos cursos oferecidos no IFBA – Campus Ilhéus, o curso de
Segurança do Trabalho na forma de Ensino Médio Integrado, dá-se por conta da necessidade
de aprofundar a pesquisa e garantir resultados mais compatíveis e, sobretudo, por ser um dos
cursos iniciantes quando da implementação do Campus Ilhéus, juntamente com Informática.
5.6 Procedimentos de análise
Como apontado por Bogdan e Biklen (1994), esta etapa da abordagem qualitativa é
análoga a um funil, na qual se parte do geral, ou seja, uma gama de informações muito ampla e
à medida que o pesquisador direciona cada procedimento, tais informações vão literalmente
afunilando em direção ao fenômeno pesquisado.
Isso não quer dizer que o pesquisador esteja manipulando as informações. Esses
procedimentos têm por função demonstrar a incidência dos conteúdos manifestos e a construção
de categorias analíticas que emergem dos dados e informações obtidos no processo de imersão
no campo empírico.
Todos os dados coletados durante a pesquisa são ferramentas de análise. Que devem ser
adequadamente selecionadas para averiguação. Segundo Miles e Huberman (1994), sem dados
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você é mais uma pessoa com uma opinião, sem verificação você é mais um pesquisador com
um palpite.
Para esta pesquisa foi considerada a análise de conteúdo de Bardin (1997), técnica que
trabalha a análise das comunicações e visa compreender o que foi dito nas entrevistas. Buscase classificar o material em categorias que vão auxiliar no entendimento do que está por trás
dos discursos.
Seguindo essa abordagem, Freitas, Cunha e Moscarola (1997) definem a análise do
conteúdo atualmente como um conjunto de instrumentos metodológicos, em constante
aperfeiçoamento, que se presta a analisar diferentes fontes de conteúdo (verbais e não verbais).
Quanto à interpretação, esta análise transita entre dois polos: o rigor da objetividade e a
fecundidade da subjetividade. Sem deixar de lado o rigor da ética.
Vamos aqui tomar como balizador as etapas definidas por Bardin (1997). As etapas são
divididas em três fases:


A primeira fase — pré-análise — compreende a leitura geral do material eleito para a
análise, como por exemplo as entrevistas já transcritas. Consiste na organização do
material a ser analisado.



A segunda fase — exploração do material — consiste na construção das operações de
codificação, considerando os recortes do texto em unidades de registro (palavras, frases,
parágrafos).



A terceira fase — inferência e interpretação — consiste em captar todo conteúdo latente
contido em todo o material coletado, através da justaposição das diversas categorias
existentes em cada análise, ressaltando os aspectos semelhantes.
O estudo se dá junto a um dos principais atores da educação, o docente, enquanto

facilitador que compartilha conteúdo e no papel de formador.
O conhecimento se encontra disponível numa diversidade de formas e de lugares, mas
o momento do ensino é fundamental para explicar, revelar a sua evolução histórica e preparar
a sua apreensão crítica (NÓVOA, 2002 apud ALARCÃO, 2011). O docente é o sujeito que
ensina, educa e trabalha na formação de indivíduos. Segundo Alarcão (2011), haverá alunos
que não vão precisar muito da informação substantiva dos professores, embora precisem da
informação processual no sentido de a digerirem e criticarem. Esse pode ser o papel do docente
atual.
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5.7 Análise e discussão
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Ilhéus recebe
profissionais que nem sempre tiveram a docência como uma escolha inicial, isto é, ingressaram
sem um repertório de experiências do fazer pedagógico, mas, detentores de uma sólida base de
conhecimentos específicos da sua área de formação, são os bacharéis por formação. Mas
também recebem os docentes licenciados que, pela estrutura curricular das licenciaturas,
receberam formação pedagógica. O desafio está em encontrar uma consonância de trabalho
entre estes dois profissionais que atuarão no mesmo espaço em prol do mesmo objetivo.
A partir dos relatos dos docentes entrevistados, é possível perceber que existe uma
fragilidade que permeia as duas áreas, FTG e FTE. Fragilidade essa que incide no fazer docente
e até mesmo em questionamentos de reavaliação da sua profissão de professor. Como diz o
trecho apresentado abaixo:
inclusive, eu venho repensando a minha carreira de professor, que se o sistema não
muda, eu acho que o errado sou eu! O sistema de repente está certo, e eu vou procurar
algum outro sistema, mas, a integração... ela é extremamente importante porque o
conhecimento não tem barreiras! (MARTE-G, 2016).

Esta fragilidade pode acontecer em decorrência de uma possível deficiência da
implementação do projeto pedagógico do Instituto. A integralidade e a interdisciplinaridade que
asseguram a proposta de ensino unitário estão presentes na Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, entre os artigos 36 a 42, quando define as diretrizes curriculares
nacionais para a educação de nível técnico e assegura o planejamento do curso que conduza o
aluno à habilitação profissional técnica de nível médio na mesma instituição de ensino; quando
concebe a educação integrada às diferentes formas de educação ao trabalho, à ciência e à
tecnologia, conduzindo ao desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva, a ser
desenvolvida em articulação com o ensino regular.
Entretanto, essas leis definem as bases e as diretrizes nacionais para o ensino
profissional técnico de nível médio, mas não existe a definição complementar que detalhe a sua
implantação, inclusive no tange a particularidades regionais e sociais. Portanto, a falta de
conhecimento de como promover essa integração é o que fomenta o trabalho individualizado e
o distanciamento da educação unitária, mantendo vivo o dualismo existente na sociedade
brasileira.
O ensino integrado visa contemplar uma compreensão global do conhecimento,
promovendo a interdisciplinaridade. Esta integração deve ressaltar a unidade que as diferentes
disciplinas têm, organizando o conhecimento e desenvolvendo práticas educativas de forma que
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os conceitos sejam aprendidos como sistemas de relações de uma totalidade. Tal integração
consiste em que a relação entre conhecimentos gerais e específicos seja concebida ao longo da
formação, sob os eixos do trabalho, da ciência e da cultura.
Retomando o objetivo deste trabalho, que é conhecer como a inovação faz parte da ação
didático-pedagógica nas práticas docentes do curso de Segurança do Trabalho do EPTNM do
IFBA – campus Ilhéus, deve-se ter como referência três princípios balizadores para esta
pesquisa, apresentados no Projeto Pedagógico Institucional – PPI do Instituto Federal da Bahia
- IFBA (2014).


Integração: A busca da integração interdisciplinar permitirá a geração, construção e
utilização do conhecimento produzido pelo ensino e pela pesquisa aplicada para solução
de problemas econômico-sociais da região. A vinculação estreita à tecnologia, destinada
à construção da cidadania, da democracia e da vida ativa de criação e produção
solidárias em uma perspectiva histórico-crítica;



Inovação: A implementação da inovação científica, tecnológica, artística, cultural,
educacional e esportiva deverá orientar as ações da Instituição;



Qualificação: A Instituição buscará, de modo permanente, a qualificação e a
capacitação de seu quadro de pessoal e a melhoria de sua estrutura, de seus processos
organizacionais e de seus programas e ações;
A apresentação desses três princípios neste momento acontece com o intuito de dar

suporte à fala dos nossos docentes entrevistados. Portanto, a integração, segundo esses
docentes, é o desafio para alcançar a proposta do instituto; a inovação pode ser o cerne, o tom,
que poderia guiar a integração; a qualificação, por que seria o instrumento de unificação, não
apenas das práticas educativas, mas da conscientização para desenvolver tal proposta.
Quando questionado o conhecimento sobre inovação, as respostas discorreram sobre a
inovação tecnológica de forma geral, porém poucos trouxeram a inovação para a realidade do
Instituto. Em verdade, é como se o Instituto em si trouxesse a inovação em sua própria
constituição e formato, mas não como instrumento de orientação das ações, como preconiza o
PPI (2014). Para os docentes entrevistados, a inovação é:
Bem, eu entendo como sendo ideias novas, que vêm sempre na tentativa de trazer uma
abordagem que vai trazer algo... avançado, que vai sempre ter um efeito positivo,
sempre buscando novas alternativas, pra melhoria da qualidade de algo, a depender
de a qual área essa inovação esteja ligada, mas sempre como algo positivo,
revolucionário (TERRA-G, 2016).
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Inovação são práticas, são teorias e são conhecimentos que poderão ser utilizados para
aprimorar determinado conhecimento, determinada ciência que já existe e poderá ser
aprimorada (URANO-E, relato oral, 2016).
e então, acho que, basicamente, a inovação tecnológica é uma área de pesquisa e
investimento que se propõe a ter um produto que vise aumentar a eficiência, seja dos
processos produtivos, seja dos ganhos econômicos ou mesmo da própria sofisticação
dos tratos sociais (JÚPITER-G, 2016).
Bem, o que eu entendo por inovação, eu acredito que seja a aplicação da criatividade,
aplicação de uma invenção, de um melhoramento em um modelo de utilidade ou em
algo que é inventado. [...] eu entendo, então, inovação como a aplicação da
criatividade (MARTE-E, 2016).

A partir da seleção desses relatos, é possível perceber que a definição de inovação dos
entrevistados corrobora Mota e Scott (2014), quando dizem que a inovação é um processo
decorrente, complementar ou incremental; e também Saviani (1989), ao dizer que algo é
inovador quando se opõe ao tradicional, mas, não apenas em substituir métodos tradicionais por
outros, mas de reformular a própria finalidade da educação; e concorda também com Carbonell
(2002) quando ele afirma que a inovação está associada à mudança, das escolas e do
professorado, mas não necessariamente aos projetos de reforma.
Aqui, especificamente, estamos falando de inovação nas práticas educativas, a relação
com novas tecnologias da comunicação, bem como o olhar reflexivo dos professores sobre o
que vem a ser ensinar e qual o propósito desse ensinar. A partir disso, há de se entender que os
docentes que atuam no Campus Ilhéus não estão alheios a esta problemática. Estes, preocupamse com a adequação do fazer docente e com o que se faz hoje no Campus Ilhéus, o qual,
pedagogicamente, não tem suas práticas orientadas para a proposta do EPTNM.
Carbonell (2002) diz que não se pode olhar para trás em direção à escola que se limitava
a ler, escrever, contar e receber passivamente um banho de cultura geral. A nova cidadania que
é preciso formar exige outro tipo de conhecimento e uma participação mais ativa dos alunos no
processo de aprendizagem.
Com relação à segunda pergunta, a qual trata da presença da inovação no Campus Ilhéus,
podemos destacar os relatos abaixo:
Bem, o uso de TICs, né? das Tecnologias de Informação e Comunicação, são assim o
carro-chefe de tudo isso e de práticas metodológicas também que tornem os conteúdos
mais atrativos para os discentes, que não fique aquele ensino tradicional onde só o
professor fala o aluno escuta. Na minha área mesmo eu diversifico com o uso de
tecnologias, usando bastante imagens (TERRA-G, 2016).
As inovações, elas poderão estar inseridas nas práticas educativas desenvolvidas no
Instituto a partir da inserção de novos saberes, de novos conhecimentos, como
também a partir das trocas de experiências entre todos os segmentos da rede IF de um
modo geral, como também através da introdução de inovações tecnológicas e também
da troca de experiência entre todos que fazem o Instituto, sejam os discentes, sejam
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os docentes, sejam os técnicos, a partir da pesquisa, a partir da extensão, e partir do
ensino. (URANO-E, 2016).
Se formos pensar em termos de inovação tecnológica, eu acredito que ela tem que
estar atrelada ao tripé da nossa instituição, que é ensino, pesquisa e extensão, em
verdade a gente precisaria que este tripé funcionasse de fato, para que a nossa sala de
aula pudesse ser um marco referencial teórico na elaboração das nossas inquietações,
seja a partir da própria dinâmica dos cursos, dos cursos técnicos, seja a partir das
próprias demandas que aparecem nos grupos de pesquisa, uma coisa inclusive está
combinada com a outra, que alguns grupos de pesquisa poderiam estar atrelados à
dinâmica dos cursos e também das expectativas do corpo docente (JÚPITER-G,
2016).
A inovação pode estar presente no Instituto na medida em que haja uma mudança, não
só nas estratégias de ensino, mas também na maneira com que professores e alunos
lidam com o conhecimento, como também na relação que se pode estabelecer entre
os conteúdos de cada disciplina e nos próprios objetivos de aprendizagem de cada
professor (VÊNUS-G, 2016).
Ela pode estar inserida no IFBA, principalmente com a aceitação institucional de que
a tecnologia existe e está nas mãos dos alunos (MARTE-E, 2016).

A partir desses relatos, percebe-se que existe consciência de que a inovação pode
transformar as práticas educativas. Para confirmar esta constatação foi realizada a análise de
conteúdo a partir de Bardin (1997), cujos passos percorridos apresentamos a seguir.
A elaboração das categorias iniciais se deu através da seleção de cada resposta tendo
como foco cada pergunta utilizada nas entrevistas, que passaram a ser perguntas norteadoras
para a tal construção. Aqui os quadros que seguem servem como ideia do que foi extraído a
partir da entrevista.
Quadro 4 ‒ Pergunta norteadora: O que você entende por inovação?
VERBALIZAÇÃO DAS RESPOSTAS
1.

Ideias novas, novas alternativas para melhoria da qualidade de algo.

2.

Inovação são teorias, conhecimentos e práticas voltadas para aprimorar
determinada área ou conhecimento.

3.

Produto que vise aumentar a eficiência da aprendizagem.

4.

Aquilo que é novo ou diferente do que se tem conhecimento.

5.

Aplicação da criatividade.
Fonte: Elaborado pela autora, 2016.
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Quadro 5 – Pergunta norteadora: De que forma a inovação pode estar presente nas
práticas educativas desenvolvidas no Campus Ilhéus?
VERBALIZAÇÃO DAS RESPOSTAS
1. O uso das TICs - Tecnologias de Informação e Comunicação, bem como práticas
metodológicas que tornem os conteúdos mais atrativos para os discentes.
2. Pode estar inserida nas práticas educativas a partir das trocas de experiências entre
todos que fazem o Instituto, sejam os discentes, docentes e técnicos, a partir do
ensino, da pesquisa e da extensão.
3. A inovação deveria ser a perna entre o ensino, a pesquisa e a extensão para alcançar
a sociedade através da difusão de saberes que são construídos em nosso campus.
4. A inovação pode estar presente na medida que haja uma mudança, não só nas
estratégias de ensino, mas também na maneira com que os professores e alunos
lidam com o conhecimento.
5. Pode estar inserida principalmente com a aceitação institucional de que a tecnologia
existe e está nas mãos dos alunos.
Fonte: Elaborado pela autora, 2016.
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Quadro 6 – Pergunta norteadora: Você poderia explicar uma prática inovadora no seu
cotidiano de ensino?
VERBALIZAÇÃO DAS RESPOSTAS
1. Aulas práticas em laboratórios, exibição de filmes e documentários ligados à temática,
utilizo textos do ENEM. Procuro instigar o aluno a investigar e participar e aprender
de forma lúdica.
2. Após o momento de fundamentação teórica, levo os alunos a aplicarem estes
conhecimentos em ambientes comuns do seu dia-a-dia.
3. Faço aulas que possam intervir dentro do espaço escolar com pesquisas e apresentação
de cartazes.
4. Associar obras literárias às outras linguagens, como cinema, teatro, música e a
apresentação feita a partir de documentários produzidos por eles mesmos.
5. Implantei metodologia que cada aluno desenvolve um blog em substituição do
caderno.
Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Quadro 7 – Pergunta norteadora: E o Ensino Médio Integrado, como você o percebe?
VERBALIZAÇÃO DAS RESPOSTAS
1.

A partir do link que eu faço da área do curso com o conteúdo da disciplina que
ministro.

2.

Como a oportunidade de concluir o ensino médio ao mesmo tempo em que adquire
uma profissionalização.

3.

Uma versão muito interessante do ensino médio, só que precisa de aprimoramento
para que ele funcione melhor.

4.

No sentido de o estudante ter a oportunidade de tomar conhecimento dos
conteúdos das duas formações, geral e técnica. Porém, para que isso aconteça,
esses conteúdos devem ser trabalhados de forma articulada, interdisciplinar.

5.

Vejo como um grande cursinho para o ENEM. Para atingir o propósito de ensino
profissional e técnico, precisa ser pensado, remodelado e não percebo nenhuma
integração.
Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

67

Quadro 8 ‒ Pergunta norteadora: Você já sabia o que era Ensino Médio Integrado antes
de ingressar no Instituto?
VERBALIZAÇÃO DAS RESPOSTAS
1.

Sim.

2.

Sim, eu já sabia por que eu fiz um curso técnico integrado, na época naturalmente eu
era adolescente, então eu fazia uma distinção clara, faço na verdade uma distinção
muito clara.

3.

Não! Eu nunca tive nenhum contato, não fazia ideia nem como funcionava a proposta
do IFBA.

4.

Já tinha conhecimento, mas não sabia como deveria acontecer e também não tinha
noção das dificuldades que todos nós temos para colocar esse ensino em prática.

5.

Eu já sabia sim, eu não fiz, mas muitos amigos fizeram.

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Quadro 9 ‒ Pergunta norteadora: E quanto à formação técnica e a formação geral, como
você acha que a inovação pode contribuir para essa integração?
VERBALIZAÇÃO DAS RESPOSTAS
1.

A partir dos resultados através da inovação eles percebem mais facilmente o
aprendizado e conseguem até mesmo ser autodidatas e eles mesmos fazem
conexões.

2.

A formação técnica e a formação geral elas se complementam, na verdade todo
conhecimento

adquirido

naturalmente

existe

uma

associação,

uma

complementação com os conhecimentos voltados para a área técnica.
3.

A articulação entre ensino, pesquisa e extensão é fundamental para que a gente
tenha um ensino médio técnico dinâmico, robusto, bem fundamentado.

4.

Contribui para a integração, possibilitando a articulação entre os saberes de cada
área, ao invés de trabalhar os conteúdos isoladamente.

5.

A integração não passa pelas ferramentas da tecnologia dessas duas áreas e, se
formos tratar de integração no sentido de inovação dessas duas grandes áreas, eu
acho que a inovação deve acontecer no processo educativo, e na minha opinião a
escola deve ser desconstruída, inclusive no seu espaço físico.
Fonte: Elaborado pela autora, 2016.
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Quadro 10 – Pergunta norteadora: Qual a importância da integração entre a formação geral e
a formação técnica na educação profissional e se há alguma articulação entre elas no Campus
Ilhéus?
VERBALIZAÇÃO DAS RESPOSTAS
1. A integração possibilita iniciar o estudante cientificamente. O Instituto oferta
anualmente a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – SNCT, que é um
momento local sem custo e que possibilita a integração com estudantes de outros
níveis, como os de graduação por exemplo. No ensino médio regular eles não teriam
essa oportunidade.
2. É importante por que essas duas formações, a geral e a técnica, elas se integram para
potencializar profissionais capacitados. Eu observo uma articulação de forma muito
acanhada, a partir do momento que a gente promove determinados eventos como a
SNCT e a feira de estágios que acontece em paralelo.
3. Muito importante, a proposta pode ser muito rica, ela dá margem a que o aluno saia
hiperqualificado, dominando as habilidades e competências das duas formações.
Agora, por outro lado, eu entendo que, quando essa articulação de integração não é
bem feita, aí nós também caímos num lado meio caótico da coisa, sabe, que é o que
a gente vive. Não conseguimos fazer articulações e cada professor vive seu mundo
à parte, e nessa história de mundo à parte o aluno tem que se encaixar, não vou nem
dizer mundo à parte, vou dizer universo, cada aluno tem que se adaptar a um
universo, a uma via láctea diferente em termos de metodologia de ensino, de
aprendizagem de avaliação e aí nós temos essa coisa que é o nosso Instituto Federal
da Bahia. Veja bem, esse é um problema do EMI, mas eu acho que é um caminho.
No campus há algumas poucas experiências, mas na verdade não temos um projeto
institucional que nos dê o tom de como seria essa articulação em torno das duas
áreas.
4. A integração é importante porque possibilita uma formação sedimentada na
construção de conhecimento e onde o estudante assume o papel muito mais ativo na
sua própria aprendizagem. No Campus Ilhéus, vejo que existem algumas tentativas
entre algumas disciplinas, mas ainda é algo que acontece de maneira muito tímida.
Fonte: Elaborado pela autora, 2016.
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Tomando por base as sete perguntas utilizadas nas entrevistas, como apresentadas nos
quadros acima, a pesquisa permitiu definir as categorias iniciais, em número de 13. A partir
destas, chegou-se a cinco categorias intermediárias, que por sua vez resultaram em duas
categorias finais. Tais categorias são pautadas nas narrativas dos entrevistados e no referencial
teórico deste trabalho.
A junção das três primeiras categorias iniciais originou a primeira categoria
intermediária, intitulada Tomada de Consciência sobre o Desenvolvimento das Práticas
Educativas, tendo como conceitos norteadores a melhoria na eficiência da aprendizagem e a
análise do contexto atual do campus e também salienta a baixa criatividade nas práticas
educativas.
A segunda categoria intermediária, intitulada Institucionalização e Integração das
Ações Educativas no Campus, emerge das categorias iniciais 4, 5, 6 e 7, que apresentaram
por conceitos norteadores a necessidade de integrar as práticas educativas, por que atualmente
encontram-se ainda práticas individualizadas e, portanto em dissonância com a articulação de
ensino entre as áreas e aponta a importância de mudanças de estratégias pedagógicas, levando
em conta que a integração faz parte da proposta deste ensino, salientando o respaldo da
Instituição. A partir daí chegamos à categoria final I “A execução e conscientização da proposta
de Ensino Médio Integrado”.
Os estudos que permitiram chegar até à terceira categoria intermediária, Medidas
Institucionais, com base nas categorias iniciais 8, 9 e 10, levaram a evidências do entendimento
dos docentes sobre o Ensino Médio Integrado e a importância de executar atividades que
integrem as áreas geral e específica, notando-se, entretanto, sinais de dificuldade na sua
execução no Campus Ilhéus, levando-se em conta que existe inexperiência no desempenho de
práticas interdisciplinares.
A quarta categoria intermediária, construída a partir da categoria inicial 11, enfoca
Inovação/Técnicas de Articulação, demonstrando a importância de difusão dos saberes e da
reflexão das práticas educativas. Por fim, a quinta e última categoria intermediária,
Organização, originada das categorias iniciais 12 e 13, aponta para a necessidade de se discutir
sobre a forma de realizar as práticas docentes no que se refere a desarticulação entre as áreas.
Chegamos assim à categoria final II, A Inovação para a Integralidade das Práticas
Interdisciplinares.
As duas categorias finais encontradas levam à reflexão de que não basta o EPTNM ser
conhecido pelos docentes do Campus Ilhéus, mas, refletido e articulado entre os pares das áreas
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em consonância com a realidade desse contexto. A seguir, as categorias iniciais, intermediárias
e finais encontradas são apresentadas no Quadro 9.
Quadro 11 – Quadro de sistematização das categorias.
Iniciais
1ª Melhoraria e eficiência da

Intermediárias

Finais

aprendizagem.
2ª Análise do contexto atual do
campus para inovar.

I - Tomada de consciência
sobre o desenvolvimento
das práticas educativas

3ª Investimento na criatividade.

I - A execução e
conscientização
da
proposta
de
Ensino
Médio Integrado

4ª Integração de práticas
educativas.
5ª Troca de experiências.
6ª A inovação deveria ser a perna
entre o ensino, a pesquisa e a

II - Institucionalização e
integração
das
ações
educativas do campus.

extensão para difusão de saberes.
7ª Aceitação das tecnologias.
8ª Ligação entre a área de
formação geral e a área técnica.
9ª Falta interdisciplinaridade.
10ª Redimensionar a articulação

III
Institucionais.

Medidas

dos saberes.

12ª Não há projeto institucional

II – A inovação para a
IV - Inovação / técnicas de
integralidade das práticas
articulação.
interdisciplinares.

que dê o tom da articulação entre

V. Organização.

11ª Difusão dos saberes a partir da
reflexão das práticas docentes.

o ensino médio propedêutico e o
ensino médio técnico
13ª Cada professor vive seu
mundo à parte.
Fonte: Elaborado pela autora, 2016.
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Pelas categorias intermediárias podemos ressaltar a tomada de consciência sobre o
desenvolvimento das práticas educativas, isso revela a importância de averiguar o
desenvolvimento da prática docente no Instituto. Porém a segunda categoria intermediária, que
consiste na institucionalização e integração das ações educativas do campus, demonstra a
necessidade e importância de desenvolver uma prática que seja respaldada institucionalmente.
O que é reforçado pela terceira categoria que pede medidas institucionais.
A quarta categoria demonstra a inovação nas técnicas de articulação como medida de
integração de práticas e saberes e, por fim, a quinta categoria pede organização. Todos estes
indicativos podem ser desenvolvidos em um laboratório no qual as práticas exitosas serão
compartilhadas e outras serão refletidas antes da execução, como também a discussão pode
levar à elaboração de novas maneiras de expandir o conhecimento de maneira integrada.
Nas categorias finais, a execução e conscientização da proposta do EPTNM e a inovação
para a integralidade das práticas interdisciplinares sedimentam a proposta de realização de
laboratório de práticas integrativas.

6. PRODUTO
Nesse momento, vejo a importância de uma discussão sobre o contributo da implantação
do referido laboratório no contexto de ensino do Campus Ilhéus. Embasada por Alarcão (2011),
a construção do conhecimento profissional perpassa pelo que a autora denomina de dimensões
que podem indicar os caminhos que caracterizam a natureza do conhecimento dos profissionais
e a sua manifestação na sua atividade.
Tais dimensões se organizam com ênfase nas vertentes prática, experiencial e
contextualizada que levam ao conhecimento profissional dos professores, sem deixar de levar
em conta os valores e princípios em que acreditam.
As dimensões:


Conhecimento Científico-Pedagógico leva à compreensão do modo como se
organiza o conteúdo, tendo em atenção sua estrutura, temas e conceitos, a fim
de o tornar compreensível pelo aluno;



Conhecimento do Conteúdo Disciplinar, isto é, a compreensão profunda e o
domínio da matéria a ensinar, no que diz respeito aos conceitos, temas e
estruturas que lhes conferem a relevância de um conteúdo sobre o outro;
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Conhecimento Pedagógico em Geral, ou seja, o domínio dos princípios
pedagógicos genéricos comuns às várias disciplinas e que se manifestam na
maneira como o professor organiza e gere as atividades de sala de aula;



Conhecimento do Currículo tem por objetivo a compreensão do conjunto das
áreas disciplinares que integram a organização das atividades formativas de um
determinado nível de ensino, bem como o conhecimento da estrutura dos seus
programas;



Conhecimento do Aluno e das suas Características é imprescindível por ser o
aluno o elemento central da ação educativa. É necessário compreender o seu
passado e o seu presente, a sua história de aprendizagem, o seu nível de
desenvolvimento e sua situação sociocultural;



Conhecimento dos Fins Educativos, que leva ao entendimento dos fins e
objetivos educativos pela compreensão dos fundamentos históricos;



Conhecimento de Si Mesmo: o professor tem uma especial responsabilidade
sobre a sua atuação, que engloba o que pensa, o que diz e o autoconhecimento,
que define o seu desenvolvimento pessoal e profissional;



Por fim, o Conhecimento da sua Filiação Profissional, por que o professor se
integra a uma comunidade profissional e sua atuação deve ser impulsionada
pelos objetivos dessa comunidade, em especial aqui, nesta pesquisa, o Instituto
Federal da Bahia – Campus Ilhéus.

Sendo assim, é possível pensar em um laboratório de práticas integrativas que promova
a reflexão a respeito do contexto escolar do Instituto, do exercício profissional vivenciado pelos
professores e facilite a difusão da inovação, tendo como objetivo criar condições de ensino e
desenvolvimento de profissionais que priorizem e exerçam a integração das diferentes áreas de
ensino.
A proposta de implementação de um laboratório de práticas educativas integrativas se
justifica a partir dos resultados coletados na pesquisa. O laboratório, além de compartilhar as
práticas exitosas, deverá também consistir em um local de discussões para realização efetiva da
integração dos saberes específicos e gerais, como apoio para uma formação profissional
completa, amparada nos princípios éticos e morais da cidadania.
O mundo contemporâneo delineia-se pelas mudanças aceleradas. Estas provocam uma
nova ordem, levando as pessoas a uma necessidade de adaptação para garantir sucesso das suas
próprias práticas. Nesse cenário, a inovação se apresenta como proposta de enfrentamento dos

73

múltiplos desafios da atualidade. Essa nova dimensão leva à integração comunicativa, condição
para que o conhecimento seja difundido e os saberes, compartilhados. Essa condição leva à
reflexão elementar a respeito de inteligência coletiva. Segundo Lévy (2000, p. 19),
a prosperidade das nações, das regiões, das empresas e dos indivíduos depende de sua
capacidade de navegar no espaço do saber. A força é conferida de agora em diante
pela gestão ótima dos conhecimentos, sejam eles técnicos, científicos, da ordem da
comunicação ou derivem da relação “ética” com o outro. Quando melhor os grupos
humanos conseguem se constituir em coletivos inteligentes, em sujeitos cognitivos,
abertos, capazes de iniciativa, de imaginação e de reação rápidas, melhor asseguram
seu sucesso no ambiente altamente competitivo como o nosso.

Lévy (2000) define inteligência coletiva como uma inteligência distribuída por toda
parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização
efetiva das competências. Acrescentando que a base e o objetivo da inteligência coletiva são o
reconhecimento e o enriquecimento mútuos das pessoas, e não o culto de comunidades
fetichizadas ou hipostasiadas.
Nesse sentido, propomos um laboratório de práticas integrativas no qual seja possível
valorizar o conhecimento do outro, a fim de desencadear uma dinâmica positiva de
reconhecimento e mobilização de competências. Lévy (2000, p. 31) ressalta:
Por meio da transmissão, invenção e esquecimento, o patrimônio comum passa pela
responsabilidade de cada um. A inteligência do todo não resulta mais mecanicamente
de atos cegos e automáticos, pois é o pensamento das pessoas que pereniza, inventa e
põe em movimento o pensamento da sociedade.

Neste contexto, há de se perceber que a relevância das pessoas nesse processo é o
recurso propulsor para mudar, incrementar e, portanto, inovar. A importância da sua formação,
da atualização dos seus conhecimentos, do desenvolvimento de suas capacidades, do seu
potencial de atuar em equipe e de participar das decisões são imprescindíveis para a mudança
de paradigmas organizacionais. Não se muda a escola apenas pelo fato de mudança na
legislação, muda-se envolvendo os sujeitos. Alarcão (2001) diz que a escola inovadora é a
escola que tem a força de se pensar a partir de si própria. As pessoas se socializam no contexto
em que elas próprias criam e recriam. A autora conclui: são o recurso sem o qual todos os outros
recursos seriam desperdício. Então, é possível intuir que, mais que qualquer programa
institucional, o papel das pessoas que integram este universo é relevante, passando a ser o
recurso propulsor que pode movimentar a estrutura.
Vale trazer à tona, para registrar a importância da interação destes profissionais da
educação, os docentes, os técnicos educacionais, pedagogos e diretores de ensino, o pensamento
sistêmico de Senge (1990), para ilustrar esta proposta de laboratório como participativa e
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democrática. Em sua obra “A quinta disciplina”, Senge (1990) apresenta os cinco pilares de
sustentação de uma organização dinâmica, situada, responsável e humana. São eles: liderança,
visão, diálogo, pensamento e ação. A partir dessa interação, de tomadas de decisão, capacidade
de responsabilização e avaliação dos processos educacionais a serem adotados pelo campus, é
permitido, a partir do trabalho desses sujeitos da educação, sistematizar um conjunto de
características próprias de uma organização dinâmica, aberta, flexível e, como Senge (1990) e
Alarcão (2001) denominam, respectivamente, “aprendente” e “reflexiva”.
A implementação do laboratório visa reunir toda informação e conhecimento coletivos
e aplicá-los de forma reflexiva para realização do conhecimento profissional. Esta integração
leva à aquisição da informação, passando por sua aplicação, convertendo a solução de
problemas instrumentais da prática.
A reflexão e o desenvolvimento destas práticas devem ter, como foco primeiro, o
aprendiz, para que este tenha a autonomia de escolher a informação e o tempo apropriado para
aplicação, ou seja, desenhar seu aprendizado dentro de suas necessidades e possibilidades. É a
oportunidade de uma educação mais centrada nas necessidades individuais, levando a uma
aprendizagem independente que possa ser transformada em habilidades, como capacidade de
resolver problemas, pensamento crítico, comunicação interpessoal e colaboração.
Esta autonomia e independência pode ser analisada a partir da pedagogia de solução de
problemas apresentada por Mota e Scott (2014), na qual o aprendiz descobre mais por si mesmo
do que por meio de armazenamento contínuo de informações. Ele é solicitado a engajar-se em
uma série de processos indagatórios, com relação a textos, pessoas e/ou situações, e levado a
gerar soluções para o problema apresentado. O que se espera é que o aprendiz recupere
informações, sintetize-as, e que estas sejam sistematizadas dentro da situação apresentada.
Pretende-se, com este trabalho, que seja facilitada a atuação docente em turmas
heterogêneas; a promoção da integração de diferentes disciplinas; o incentivo à elaboração e
execução de tarefas e atividades convertendo-as em prática; o envolvimento e utilização de
tecnologias.
Os resultados esperados com a implementação do laboratório visam: equalizar a relação
teoria e prática; facilitar a articulação entre os conhecimentos teórico e prático, supervisionado
pelo professor, na elaboração de um saber/fazer crítico e sólido; selecionar dados para um
possível acervo de consultas de material didático para o ensino; abordar questões que venham
subsidiar a teoria e a prática nos dias atuais.
O laboratório terá como finalidade, dentre outras, favorecer a aproximação das duas
áreas, mediante planejamento, reflexão e realização de encontros e oficinas que atendam à
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formação docente continuada, com vistas à adequação das práticas educativas do Campus
Ilhéus.
Com o objetivo e finalidade expostos, para a realização do laboratório será possível
reunir no próprio campus os profissionais de educação necessários ao seu funcionamento, os
quais poderão assim proporcionar aos seus alunos uma aprendizagem inovadora, que seja
condizente com a realidade atual. O laboratório poderá viabilizar um processo de modernização
sistêmica, envolvendo todos os agentes e toda a engrenagem do sistema educativo local. A
partir da contribuição destes profissionais, é possível estabelecer a inovação.
Um professor sozinho não consegue inovar, mesmo que imbuído de uma visão
considerada avançada. Ele pode modernizar a sua atuação e com isso passar o seu conteúdo de
forma simples e efetiva, mas isso não vai ser suficiente para a mudança de um sistema que visa
uma aprendizagem inovadora. O fato de as escolas estarem cada vez mais aparelhadas
tecnologicamente e os próprios alunos e professores viverem imersos em tecnologia não é
suficiente para que esse mesmo avanço esteja presente na rotina das práticas educacionais.
Ainda que se trate de profissionais recém-saídos da universidade, porque esta não os capacita a
tirar proveito pedagógico de todo este avanço no sentido de um ensino inovador. As atividades
educativas costumam ser orientadas por teorias de uma era pré-tecnológica.
Portanto, o laboratório pode significar um espaço no qual, com discussões e
compartilhamento de ideias, possamos ter o que Pedro et al. (2010) chamam de salas de aula
do futuro, que sejam inovadoras e potencializadoras de abordagens pedagógicas ativas, levando
à reflexão das práticas educativas a partir da formação inicial de professores, pedagogos,
educadores etc.
O Laboratório Integrativo de Práticas Educativas – LIPE recebe o nome de laboratório
pela ideia de discutir, analisar e realizar práticas inovadoras, portanto experimentar, com a
participação de profissionais de diversos segmentos da educação, sendo integrativo pela
proposta de um ensino unitário, no qual Formação Técnica Geral e Formação Técnica
Específica se complementam.
Deve também constituir em espaço que seja inovador, organizado em sala equipada com
diversas formas de tecnologia, como por exemplo lousa eletrônica, computador, tablet, celular,
impressora, internet e outros. E também tenha um layout diferente da sala de aula tradicional,
bem como mobiliário flexível, permitindo a exploração de novos cenários de ensinoaprendizagem. Para a efetiva utilização das tecnologias digitais, o laboratório deverá oferecer
oficinas regulares sobre a utilização desse tipo de equipamento, com o apoio da Coordenação
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de Gestão da Tecnologia da Informação – CGTI do campus, bem como o uso de ambientes
educativos online.
O LIPE pode ser considerado um espaço que venha a estimular novas dinâmicas e
promover o exercício de novas competências, com vistas a incentivar a autonomia da
aprendizagem, levando os educandos a aprender a aprender. Poderá ainda possibilitar
estabelecer relações entre conteúdo e prática, solucionando problemas e dando espaço à
criatividade. Segundo Pedro et al. (2010), algumas habilidades inerentes ao Século XXI podem
servir como norte para elaboração de novas práticas: competências digitais; competência de
comunicação;

competência

interpessoal

e

colaborativa;

criatividade

de

produção;

reflexibilidade e pensamento crítico.
Portanto, após a exposição desta proposta, cabe ressaltar a importância da integralidade
do conteúdo no EPTNM, para que se justifique amplamente a finalidade do laboratório. Estudos
de Japiassu (1976, p. 47) ressaltam que, na Idade Média. “o estado do saber era unitário,
abrangendo a totalidade da cultura”. Mas na Idade Moderna surge a necessidade das
especializações, um novo modelo de saber, fragmentado. São as inúmeras especializações do
Século XX. Como entendimento do conceito de interdisciplinaridade, Japiassu (1976) define
que, apesar de reconhecer que não há um sentido epistemológico único, trata-se de um processo
no qual todas as disciplinas envolvidas devem se influenciar mutuamente. Um processo pelo
qual se restabeleça a unidade do conhecimento a partir da generalização e aplicação de técnicas.
Diante do exposto, pode-se inferir também que não faz sentido a dissociação entre
conhecimento e prática. São muitos os autores que defendem a proposta de integração
curricular, destacando Beane (1997), Bernstein (1981) e Santomé (1998) dentre outros, e ao
mesmo tempo concordam com algumas limitações do ensino através do currículo com
disciplinas separadas, que não leva em conta o conhecimento prévio dos alunos.
Em linhas gerais, Beane (1997) diz que o currículo deve ser organizado a partir de
questões com significado social e pessoal do cotidiano, considerando as experiências de
aprendizagem que foram significativas, promovendo formação com valores ao bem comum de
uma sociedade mais ampla e, principalmente, valorizando uma concepção de integração para
além de organização disciplinar.
Vale ressaltar algumas diferenças entre interdisciplinaridade e integração curricular.
Quando apresentado acima o conceito de interdisciplinaridade por Japiassu (1976), o autor diz
que tal fenômeno acontece quando as disciplinas, unidas, passam a ser influenciadas umas pelas
outras, para o restabelecimento de uma unidade de conhecimento, com o objetivo de superar o
isolamento, ultrapassando a fragmentação do conteúdo. Não nos cabe defender nenhuma das
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duas metodologias, mas, em especial, nesta pesquisa, o enfoque é na integração curricular
visando integrar para além do conteúdo, valorizando experiências vivenciadas, que,
diferentemente da interdisciplinaridade, acontecem a partir de um propósito ou
questão/problema, sendo os conteúdos agrupados mediante este enfoque.
Portanto, entendemos que é possível justificar que a interdisciplinaridade estabelece a
organização curricular por disciplinas, enquanto a integração curricular não parte das
disciplinas, mas sim de centros de interesse e, somente depois de analisada determinada
questão, será definido o conhecimento necessário para elencar as disciplinas. Melhor dizendo,
“a interdisciplinaridade começa e acaba com os conteúdos a as destrezas baseados nas
disciplinas, enquanto que a integração curricular começa e acaba com os centros de organização
centrados nas questões e nos problemas” (BEANE, 1997, p. 23).
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Chegar ao final de uma pesquisa é desvendar, confirmar e surpreender-se com os
resultados. Devo ressaltar que me surpreendi com alguns achados, como por exemplo a
compreensão de inovação relatada pelos docentes, que não se distancia do embasamento teórico
encontrado em trabalhos de estudiosos do assunto. Também não foi surpresa a constatação da
percepção dos docentes entrevistados de que a Instituição tem uma parcela de omissão na
construção do fazer docente, no que se refere à responsabilidade de auxiliar o docente nessa
trajetória inovadora do Ensino Profissional Técnico de Nível Médio, no sentido de que o que
se realiza até o momento não é suficiente.
Nos primeiros contatos com esses profissionais, quando do meu ingresso na Instituição,
foi possível perceber, da parte de alguns, não apenas a sua pouca experiência com a modalidade
de ensino do Instituto, mas, principalmente, o receio de atuar dentro de uma proposta
metodológica singular. O ambiente era tomado por um sentimento de apreensão que se
confrontava com o sentimento de euforia pelo ingresso em uma instituição pública federal. Isso
se aplicava a todos, incluindo esta pesquisadora.
Tendo iniciado minhas atividades docentes nesta Instituição no Campus Jequié, ao ser
removida para o Campus Ilhéus em setembro de 2012, o qual tinha recém-iniciado suas
atividades, não foi surpresa constatar que os docentes desse campus também passavam pelas
mesmas preocupações. No entanto, essa realidade não interferia no andamento das atividades
pedagógicas. Cada docente atuava em sua disciplina e poucos tentavam desenvolver uma
prática interdisciplinar.
Esse procedimento de independência não corroborava os princípios norteadores da
Educação Profissional Técnica de Nível Médio, propostos na Resolução CNE/CEB nº 6
(BRASIL, 2012a, p. 02), a qual afirma, no capítulo II, Art. 6º, inciso VII: “interdisciplinaridade
assegurada no currículo e na prática pedagógica, visando à superação da fragmentação de
conhecimentos e de segmentação da organização curricular”.
No sentido do que está definido na Resolução acima, observam-se poucas ações que
promovam a integração na prática pedagógica diária do Campus. Apenas alguns poucos eventos
promovem periodicamente integração curricular. Foi possível perceber que esses docentes
começaram a integrar atividades disciplinares e oportunizar o compartilhamento de saberes
através de acontecimentos da área de humanas, Núcleo de Estudos e Pesquisas Urbanas e
Culturais do Sul da Bahia – NEPUC – SB e Semana de Consciência Negra; da área de
linguagens, Café Cultural; da área de exatas, Ciências Interativa; da área técnica, Semana da
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Construção Civil e o recentemente implantado Escritório de Negócios. Mas, apesar de estes
acontecimentos significarem um movimento em direção a integração, contudo não alcançam a
dimensão curricular ou superam a fragmentação do conhecimento, no que se refere a prática
docente diária.
O laboratório proposto poderá ser um instrumento no qual o fazer docente venha a ser
discutido e refletido à luz das concepções do Instituto e, a partir dessa experiência pioneira,
possibilitar oportunidades de promover a reflexividade individual e coletiva no que concerne à
atuação docente.
A ideia é que, a partir da reflexão conjunta, seja possível compreender os fenômenos
que se estabelecem entre o professor e o aluno, as formas de acesso ao saber, as dificuldades
sentidas entre ambas as partes.
O laboratório poderá contribuir para transformar inquietações em realizações. Os
professores serão levados à reflexão e, consequentemente, a atualização. Com isso, será
possível inovar suas práticas e renovar sua trajetória docente, fortalecendo o pertencimento
institucional.
É gratificante ter constatado ao final que existe uma vontade muito grande dos docentes
de realizar um trabalho diferente, que possa oferecer aos alunos um conhecimento que
proporcione um entendimento mais amplo. Ou seja, observa-se nos professores a vontade de
transformar a sua prática diária em um fazer cujo resultado transforme os alunos e os prepare
efetivamente para o trabalho e para a vida.
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ANEXO A - Convite aos entrevistados

Prezado/a
É com muita satisfação que convido o senhor para participar de uma das etapas dessa
pesquisa que se desenvolve no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – campus
Ilhéus, intitulada: A Inovação e as Práticas Educativas no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Bahia – campus Ilhéus. A pesquisa tem como objetivo geral conhecer
como a inovação faz parte da ação didático-pedagógica das práticas docentes do Curso de
Segurança do Trabalho do Ensino Médio Integrado do IFBA – Campus Ilhéus, tendo por
empiria o curso de Segurança do Trabalho do Ensino Médio Integrado. A metodologia é um
Estudo de Caso e os procedimentos de acesso à informação preveem pesquisa em documentos
institucionais, bem como, entrevistas com professores vinculados ao curso de Segurança do
Trabalho.

Obrigada pela colaboração!
Atenciosamente,
Maria Olívia Franco.
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ANEXO B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

UNIVERSIDADE DO ESTADO
DA BAHIA
Autorização Decreto nº 9237/86. DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95,
DOU 01/08-95

MESTRADO PROFISSIONAL GESTÃO E

Mestrad
o Profissional
Gestão e Tecnologias

TECNOLOGIAS APLICADAS À EDUCAÇÃO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Você está sendo convidado (a) para participar da pesquisa intitulada “A Inovação e as
Práticas Educativas no Instituto Federal da Bahia – Campus Ilhéus”, sob a responsabilidade da
pesquisadora Maria Olívia Berbert da Silva Franco. Nesta pesquisa, busca-se compreendera
percepção dos docentes quanto à importância da inovação em suas práticas pedagógicas e se
estas práticas desenvolvidas estão condizentes com um ensino dinâmico e atual e que através
deste conhecimento, a integração no mundo do trabalho se estabeleça de forma efetiva e bem
articulada com o propósito do Instituto Federal em promover educação profissional e
técnica.Você participará da pesquisa respondendo uma entrevista semiestruturada, elaborada
pela pesquisadora com perguntas sobre as práticas educativas nas disciplinas de formação
técnica e de formação geral. Em nenhum momento você será identificado. Os resultados da
pesquisa serão publicados, por essa razão solicito o seu consentimento, e ainda assim a sua
identidade será preservada. Você não terá nenhum gasto ou ganho financeiro por participar na
pesquisa e será compensado por qualquer gasto decorrente da pesquisa. Se identificado algum
dano decorrente da pesquisa você poderá ser indenizado após avaliação judicial. Toda pesquisa
que envolve seres humanos é passível de risco, se porventura durante a sua participação na
pesquisa e/ou constrangimento em responder as perguntas da entrevista, o senhor ou a senhora
tem livre escolha em decidir interromper sua participação. A pesquisa tem como benefício o
avanço teórico na área das práticas docentes cujos desdobramentos poderão repercutir no
processo de aprendizagem dos alunos do Instituto. Você é livre para deixar de participar da
pesquisa a qualquer momento sem nenhum prejuízo e sem nenhuma pressão. Se você aceitar
participar da pesquisa, assine as duas vias deste termo. Uma via ficará com você e a outra, com
a pesquisadora. Qualquer dúvida a respeito da pesquisa, você poderá entrar em contato com a
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pesquisadora através do e-mailoliviaberbert@gmail.com, pelo telefone (73) 99103-5403 ou no
IFBA – Campus Ilhéus, Rodovia Jorge Amado, Km 13, Vila Cachoeira, Ilhéus, BA, onde os
dados ficarão guardados por cinco anos, sob a responsabilidade da pesquisadora, e após esse
período serão destruídos.Poderá também entrar em contato com a secretaria do Programa
GESTEC- Mestrado Profissional Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação – Rua Silveira
Martins, 2555. Departamento de Educação - Cabula – Salvador –Bahia – Brasil – CEP 41.150000 ou poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos –
CEP/UNEB - Pavilhão Administrativo – Térreo - Rua Silveira Martins, 2555, Cabula. SalvadorBA. CEP: 41.150-000 Tel: (71) 31172445 e-mail: cepuenb@uneb.br.

Ilhéus, BA, 18 de julho de 2016.

_______________________________________________________________
Assinatura da pesquisadora

______________________________________________________________
Participante da pesquisa
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ANEXO C – Termo de autorização da Instituição Coparticipante

