Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

COORDENAÇÃO
Professora Joelma Kremer, Dra.
EQUIPE ORGANIZADORA
Bélrica Alessandra Pereira da Silva Dantas
Gilson Ricardo Daniel
João Paulo Guerra Rotelli
Luana Ramos Monteiro
AVALIADORES
Héldera G. Corte-Real e Silva, Ministério da Educação de Timor-Leste
Júlio César Ramos Correia, Embaixada da República de Cabo Verde no Brasil
Professora Glória Maria Marinho Silva, Dra., Instituto Federal do Ceará
Professora Joelma Kremer, Dra., Instituto Federal de Santa Catarina
Professora Juliana Vilela Alves Pacheco, MSc., Instituto Federal do Triângulo Mineiro
REVISORES
Vanessa Karla Bispo de Paiva
Yasmin Rodrigues de Oliveira
PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
Gabinete da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC/MEC)

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)
Concurso EPT na CPLP ideias inovadoras em educação e trabalho coleção professores [livro
eletrônico] / Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - Setec/MEC. -- Brasília : Secretaria
de Educação Profissional e Tecnológica, 2020. -- Coleção professores ; 1)
1 Mb ; ePub
Vários autores.
ISBN 978-65-87597-00-3
1. Concursos - Brasil 2. Educação 3. Educação - Finalidades e objetivos 4. Educação - Tecnologia
5. Educação (Educação e trabalho) 6. Educação profissional 7. Inovações educacionais 8. Países de
língua portuguesa 9. Tecnologia educacional I. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Setec/MEC. II. Série.
20-36943

CDD-370.113
Índices para catálogo sistemático:
1. Educação e trabalho 370.113
Maria Alice Ferreira - Bibliotecária - CRB-8/7964

SUMÁRIO

73

8 - Do ensino básico à educação profissional:
tensões e perspectivas

06
09

2 - Análise do ensino técnico e
profissional na CPLP: caso de
estudo Cabo Verde

81

9 - Música, literatura e língua portuguesa:
combinações para melhorar a aprendizagem
dos estudantes

24

3 - Experiências inovadoras em formação
ética na educação profissional: análise
das experiências brasileiras

92

10 - Análise de erros e acertos em uma
atividade interdisciplinar

33

4 - Experiências inovadoras em formação
ética na educação profissional: análise
das experiências brasileiras

104

44

5 - Uma análise do ensino profissional no
Brasil por uma perspectiva ergológica da
atividade docente: um estudo de caso

109

54

6 - A importância dos saberes docentes
para o crescimento e efetivação da educação profissional e tecnológica no Brasil

121

62

7 - Ensino profissional em Portugal vai
incluir doutorado

135

1- Introdução

11 - Água de Garça e seu tratamento

12 - O técnico em serviços jurídicos e sua
contribuição na proteção da mulher

13 - Bim framework acadêmico

14 - Proposta de modelo de aula prática para
o curso técnico subsequente em mecânica
com ênfase no ensino/aprendizagem

COLEÇÃO PROFESSORES

1 INTRODUÇÃO
Com o objetivo de promover o vínculo entre os países falantes da língua portuguesa e estimular a criatividade, a geração de ideias e a inovação entre os estudantes e professores da Educação Profissional e
Tecnológica - EPT, por meio de uma experiência formadora na qual os participantes, além de ampliarem
os seus conhecimentos, poderiam dar visibilidade as suas atividades no âmbito dos países da Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa – CPLP, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério
da Educação do Brasil – Setec/MEC - promoveu, durante a presidência pro tempore do Brasil na CPLP, o
Concurso EPT na CPLP – Ideias Inovadoras em Educação e Trabalho.
A Língua Portuguesa se traduz no vínculo histórico e patrimonial dos nove países (Angola, Brasil, Cabo
Verde, Guiné Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste) que
constituem um espaço geográfico descontínuo que ocupa 7,2% do solo do planeta, espalhado por quatro
continentes – Europa, América, África e Ásia, situado majoritariamente no hemisfério sul e que se caracteriza por realidades bastante diversas em termos econômicos, de dimensão territorial, clima, fauna, ﬂora,
entre outros.
O fator de unidade da língua comum fez surgir o projeto político que tem como fundamento, em perspectiva
mundial, uma atuação conjunta em busca de significância e inﬂuência. A língua portuguesa é a sexta mais
falada no mundo, atingindo aproximadamente 3% da população global.
A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CPLP - tem como objetivos gerais a conciliação política
e a cooperação nos domínios social, cultural e econômico e, para atingi-los, tem promovido a coordenação
sistemática das atividades das instituições públicas e entidades privadas empenhadas no incremento da
cooperação entre os seus Estados-membros.
Entre os setores prioritários que são alvo das ações desenvolvidas pela CPLP está a educação. Trata-se de
objetivo da CPLP a dinamização e o aprofundamento da cooperação no domínio universitário, na formação
profissional e nos diversos setores de investigação científica e tecnológica, vislumbrando o desenvolvimento
de recursos humanos e naturais e a promoção e reforço de políticas de formação de pessoas. E, para isso, a
cooperação multilateral assume fundamental importância.
Dentro desse contexto, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação do
Brasil – SETEC/MEC –, em parceria com o Conselho Nacional de Instituições da Rede Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia – CONIF, elaborou a proposta do Concurso EPT na CPLP para promover as discussões
acerca da Educação Profissional e Tecnológica no âmbito da comunidade.
O concurso envolveu a participação de estudantes do ensino técnico e profissionalizante de nível médio e de
professores que desempenham atividades nas instituições que promovem o ensino profissional e tecnológico (em qualquer nível).
Para os professores da Educação Profissional Técnica de nível médio, residentes em países membros da
CPLP, foi proposta a elaboração de um artigo original sobre ensino profissionalizante, em um dos seguintes
subtemas:
a. Análise do ensino profissional no país ou em países da CPLP;
b. Relação entre o ensino médio/secundário e o ensino técnico/profissionalizante;
c. O profissional técnico e o mundo do trabalho.
O desenvolvimento do artigo, no formato de apresentação escrita, deveria apresentar, no mínimo, 10 páginas e, no máximo, 20 páginas incluindo os anexos (gráficos, tabelas, desenhos e outros) em folha A4, letra
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Times New Roman 12, contendo resumo de no máximo 8 linhas (não é necessário o abstract em inglês).
Na primeira página deveria constar o título e, na sequência, o texto deveria ser iniciado, pois esta página já
é considerada uma página do artigo. As margens deveriam ser configuradas para 2,5 cm inferior e superior,
3 cm esquerda e 2 cm direita.
Os artigos deveriam ser desenvolvidos individualmente e cada participante poderia apresentar apenas um
artigo inédito e que não tenha sido publicado e/ou divulgado no todo ou em parte. Além disso, ao se inscreverem no concurso, os professores autorizavam automaticamente o uso e a publicação de seus artigos
para outros fins que o MEC e a CPLP considerassem oportunos e, em hipótese alguma, os artigos recebidos
seriam devolvidos aos professores.
Os critérios utilizados para classificação e pontuação dos artigos foram os apresentados no quadro 1.

QUADRO 1 Critérios para classificação e pontuação dos artigos
Critério

Peso

Conteúdo da ideia apresentada

2

Pertinência ao subtema escolhido

2

Coerência e coesão textual

2

Originalidade

2

Adequação ao formato solicitado

2
Total

10

Fonte: Edital nº 2/2017/SETEC/MEC, publicado no DOU nº203, de 23/10/2017, seção 3, p. 57.

A comissão julgadora para a avaliação dos artigos dos professores, realizada às cegas, foi constituída por
cinco pessoas, sendo um avaliador indicado pela Embaixada de Timor Leste (última presidência pro tempore) e outro, pela de Cabo Verde (próxima presidência pro tempore). Os demais três membros foram professores da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - RFEPCT, indicados pelo Conselho
Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – CONIF e pela
Setec/MEC, todos de reputação ilibada e reconhecidos pelo seu conhecimento nos subtemas propostos. No
quadro 2, são listados os avaliadores e suas respectivas instituições.

QUADRO 2 Comissão avaliadora da modalidade estudantes
Avaliador

Instituição

Glória Maria Marinho Silva

IFCE

Héldera G. Corte-Real e Silva

MEC – Timor-Leste

Joelma Kremer

IFSC

Juliana Vilela Alves Pacheco

IFTM

Júlio César Ramos Correia

Embaixada da República de Cabo Verde
Fonte: Setec/MEC

A premiação consistiu da participação na Reunião anual dos Dirigentes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica – REDITEC 2018 que, no seu evento de abertura no dia 10 de setembro de
2018, abriu espaço para a entrega das placas honoríficas e diplomas de reconhecimento aos ganhadores.
Após o recebimento da premiação, os premiados participaram de atividades educacionais e culturais no
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Rio de Janeiro, que incluíram a divulgação de seus trabalhos nas quatro unidades da RFEPCT existentes no
Estado, que são: IFRJ, IFF, CEFET-RJ e Colégio Pedro II, nos dias 11 a 14 de setembro de 2018.
O regulamento do concurso previu que haveria um ganhador em cada subtema e que os ganhadores deveriam ser de países diferentes, ou seja, não haveria dois contemplados de um mesmo país em cada uma
das modalidades – estudantes e professores. O resultado final do concurso foi publicado no Diário Oficial da
União - DOU nº141, de 24/07/2018, seção 3, p. 36 e é apresentado no quadro 3.
QUADRO 3 Resultado final do Concurso EPT na CPLP – modalidade professores
Classiﬁcação

Título do artigo

Resultado

Subtema 1: análise do ensino profissional no país ou em países da CPLP
1º

Análise do ensino técnico e profissional na CPLP: caso de estudo Cabo Verde

2º

Análise do ensino profissional em São Tomé e Príncipe

3º
4º
5º
6º

Experiências inovadoras em formação ética na educação profissional: análise
das experiências brasileiras
Uma análise do ensino profissional no Brasil por uma perspectiva ergológica da
atividade docente: um estudo de caso
A importância dos saberes docentes para o crescimento e efetivação da educação profissional e tecnológica no Brasil
Ensino profissional em Portugal vai incluir doutorado

Premiado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado

Subtema 2: relação entre o ensino médio/secundário e o ensino técnico/profissionalizante
1º
2º
3º

Do ensino básico à educação profissional: tensões e perspectivas
O clube de leitura na biblioteca “viva”: conexões entre a realidade aumentada e
a literatura clássica
Música, literatura e língua portuguesa: combinações para melhorar a aprendizagem dos estudantes

Premiado
Classificado*
Classificado

4º

Análise de erros e acertos em uma atividade interdisciplinar

Classificado

5º

Água de Garça e seu tratamento

Classificado

Subtema 3: o profissional técnico e o mundo do trabalho
1º

O técnico em serviços jurídicos e sua contribuição na proteção da mulher

2º

Bim framework acadêmico

3º

Classificado**
Classificado

Proposta de modelo de aula prática para o curso técnico subsequente em mecânica com ênfase no ensino/aprendizagem

Classificado

* A autora desistiu da publicação.
** A produção mais bem classificada no subtema 3: o profissional técnico e o mundo do trabalho, não foi premiada porque o autor tem a mesma nacionalidade do autor premiado no subtema 2: relação entre o ensino médio/secundário e o ensino técnico/profissionalizante, que obteve
pontuação maior da comissão avaliadora e, como previsto no edital, não haveria dois premiados na modalidade professores de um mesmo
país. Os demais classificados também apresentavam a mesma nacionalidade do autor premiado no subtema 2.
Fonte: Setec/MEC

Na sequência, são apresentados os artigos premiados e classificados no Concurso EPT na CPLP – Ideias
Inovadoras em Educação e Trabalho.
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2 ANÁLISE DO ENSINO TÉCNICO E PROFISSIONAL NA CPLP: CASO DE
ESTUDO CABO VERDE
Autor: António Henrique Ramos Tavares Silva
Instituição: Escola Técnica da Praia – “Escola Secundária Polivalente Cesaltina Ramos”, Achada de Santo
António, Praia, Cabo Verde
E-mail: tonysilva_ts@hotmail.com

RESUMO
O trabalho apresenta os principais indicadores de desenvolvimento dos países da CPLP e de Timor-Leste.
Aborda a sustentabilidade e a qualidade do Ensino Técnico (ET) e da Formação Profissional (FP) em Cabo
Verde no período 2005 - 2016. A hipótese que se quer testar é: o ET e a FP são de qualidade e promovem o
emprego e o crescimento da economia? Para a análise metodológica, foram realizadas várias entrevistas e
elaborado um questionário aos ex-formandos, de forma a testar a veracidade da hipótese, e verificou-se que
56,25% dos inquiridos responderam que o ET e a FP promovem a inserção de jovens no mercado de trabalho
e 43,75% manifestaram que é um ensino de qualidade.
Palavras-Chave: ensino técnico; formação profissional; qualidade; emprego; sustentabilidade.

INTRODUÇÃO
O ensino constitui o pilar do desenvolvimento de qualquer nação, mormente da Comunidade dos Países
de Língua Oficial Portuguesa (CPLP)1, criada em 17 de julho de 1996 pelos Chefes de Estado dos países de
Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Em 20 de Maio de
2002, aconteceu a entrada de Timor-Leste e em 2014, da Guiné Equatorial. Na criação foram estabelecidos
objetivos precisos voltados para as áreas prioritárias, como a Saúde e a Educação, a Segurança Alimentar
e o Ambiente, entre outros domínios. No que se refere ao ensino, há ainda muito por fazer neste campo,
particularmente no ensino técnico e na formação profissional; sobretudo para colmatar as fragilidades que
ainda persistem na maioria dos países da CPLP em diferentes setores.
A cooperação entre os Estados Membros é relevante para a qualidade do ensino técnico e profissional,
ao aproveitarem as oportunidades que começam a surgir com as novas tecnologias. Porém, as grandes
mudanças estruturais no sistema de ensino, muitas vezes, não vão ao encontro das necessidades e das
exigências do mercado, o que está na origem de muitas críticas, pondo a tônica nas limitações do sistema
educativo, particularmente do ensino técnico e da formação profissional adotada por estes países. Num
estudo feito por Banga e Velde (2018), a grande limitação está no setor da investigação e da tecnologia2, e da
inclusão do gênero no emprego formal3; outra limitação manifestada pela maioria dos investigadores e pedagogos é a formação dos docentes e o perfil de saída dos formandos, que muitas vezes não vai ao encontro
das necessidades do mercado. Segundo Valente et al. (2007, p. 219), para além de equacionar a oferta e a
procura da educação e formação, é preciso ter em conta as especificidades do funcionamento do mercado
de trabalho, dos comportamentos dos indivíduos, das empresas e das instituições ou, ainda, das variáveis
econômicas enquadradas em dinâmicas de competição internacional.
Em relação às estratégias educativas, alguns Estados da CPLP, particularmente os países africanos, incorporam ainda muitas indecisões e complexidades no ensino técnico e profissionalizante. Muitos jovens
formados continuam no desemprego e, sem alternativas, mudam de área ou prosseguem os estudos supe1 Disponível no Site: www.cplp.org
2 Publicado por ODI (Overseas Development Institute) no Reino Unido. Disponível no Site: www.expressodasilhas.cv
3 Fórum de Brasília da CPLP - 31/08/2018. Disponível no Site https://www.cplp.org/id-4447.aspx?Action=1&NewsId=5302&M=NewsV2&PID=10872
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riores. Eles têm muitas dificuldades na criação de autoemprego e na procura de financiamento. Estes fatores
dificultam a inserção dos jovens no mercado de trabalho e a integração das mulheres do setor informal para
o setor formal, com o fito de terem empregos dignos e uma renda que lhes permite viver com dignidade.
Um outro problema enfrentado pelos países da CPLP tem relação com a inovação. As empresas e as administrações públicas precisam inovar-se; adquirir novos equipamentos, com novas funcionalidades; melhorar
a performance e intensificar o ritmo da produção. Para isso, exigem, cada vez mais, quadros qualificados e
devidamente treinados. No entanto, a maioria destes países, particularmente os africanos e Timor-Leste,
ainda não tem ritmo acelerado em inovação.
NO QUADRO 1, são apresentados os principais indicadores de desenvolvimento dos países da CPLP e Timor-Leste.

Tx de Pop
Emp. Vulner Tx de Desemp
Emp (% com
% Emp:
Juventude
15 ou mais)
Total)
(15-24 anos)

Tx Brut Matric E.S (%
pop. Em idade de ES)

RNB Per Capita (PPP em $
de 2011)

IDH

Posição
Mundial

Portugal

0,83

43

60,3

16,7

38,1

113

25.757

Brasil

0,76

75

69,8

25,1

15

105

15.175

Cabo Verde

0,65

122

67,5

n/d

n/d

93

6.094

Timor-Leste

0,60

133

37,9

69,6

14,8

57

5.363

0,56

143

61,1

n/d

n/d

80

2.918

Angola

0,53

149

70

n/d

n/d

32

6.822

Guiné-Bissau

0,42

178

73,3

n/d

n/d

34

1.362

Moçambique

0,42

180

84,2

87,8

39,3

26

1.123

Países

São Tomé e
Príncipe

QUADRO 1: principais indicadores de desenvolvimento de CPLP e Timor-Leste no ano de 2015
Fonte: do autor com dados do Relatório de IDH de 20154, E.S (Ensino Secundário).

Na lista dos países da CPLP, em 2015, Portugal ocupou a 1ª posição no Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) e 43ª posição no ranking mundial, com um IDH de 0,83, classificado de país médio avançado. Cabo
Verde apareceu na 3ª posição com IDH de 0,65, caraterizado como país de desenvolvimento médio. Guiné-Bissau e Moçambique com IDH de 0,42, surgiram no fim do quadro, considerados como países menos
avançados, ocupando os lugares 178 e 179 no ranking mundial.
GRÁFICO 1: despesas com a Educação na CPLP e no Timor-Leste em (% RNB) nos anos de 2001, 2010 e
2013
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Fonte: do autor com dados de Banco Mundial 2016.
4
n/d (não tem dados). Neste estudo não foi incluída a Guiné Equatorial, por ser o país que começou a fazer parte da Comunidade em
2014.
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No gráfico 1, pode-se ver que a Guiné-Bissau é o país que, nos três períodos, teve a menor despesa com
a educação, num valor inferior a 1,5% em relação à percentagem do Rendimento Nacional Bruto em 2010
e 2013, enquanto que o país com a maior despesa na educação foi São Tomé e Príncipe em 2010, numa
percentagem superior a 7,6%.
GRÁFICO 2: taxa de Crescimento de PIB Per Capita na CPLP e em Timor-Leste nos períodos 2001, 2011 e
2014
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Fonte: do autor com dados de Banco Mundial 20165.

A partir do gráfico 2, verificou-se que a média da taxa de crescimento do PIB Per Capita da Comunidade em
2011 foi de 6,61%. Em 2014 essa média desceu para 2,75%. Timor-Leste, em 2001, foi o país da lista que
teve a maior taxa de crescimento do PIB Per Capita, num valor de quase 14%. Portugal teve a menor taxa de
crescimento em 2011, com o valor negativo de 1,68%.
Moçambique foi o país da CPLP, que em 2017, registou a maior taxa de desemprego, no valor de 22,3%.
Portugal e Cabo Verde apresentaram a maior dívida pública em percentagem do PIB. O Brasil foi o país que
teve a mais baixa taxa de crescimento do PIB, chegando perto de 4% negativo no ICG de 2016-17. Portugal
é o único país que ocupa uma posição mais confortável, ocupando a 1ª posição, 33º lugar na região e 77º
lugar no Mundo, enquanto Moçambique, Angola e Timor Leste ocupam os lugares mais baixos no ranking
Mundial, pois no conjunto, tiveram um PIB Per Capita, em média, à volta de 4.720 USD (ver o quadro 2).

Países

Ranking
Mundial

Região

Ranking
na Região

Pop. (Milhões)

Tx
Cres.
PIB
(%)

PIB pc
(PPP em
$)

Desemp
(%)

Div Pub
(%PIB)

Portugal

Europa

77

33

10,4

1,5

27.834,8

12,1

128,8

Cabo Verde

África
Subsariana

116

17

0,5

1,8

6.522

10,8

119,3

Guiné-Bissau

África
Subsariana

119

20

1,8

4,8

1.507,6

7,6

57,7

São Tomé e
Príncipe

África
Subsariana

124

24

0,2

4

3.243,8

14

82,5

Brasil

Américas

140

25

204,5

-3,8

15.614,5

7,2

73,7

Moçambique

África
Subsariana

158

37

27,1

6,3

1.186,2

22,3

74,8

Angola

África
Subsariana

165

41

25,1

3

7.343,8

7,6

62,3

Timor-Leste

Asia-Pacífico

173

42

1,3

4,3

5.628,5

n/a

0

QUADRO 2: alguns Indicadores de Desenvolvimento dos países da CPLP e de Timor-Leste em 2017
Fonte: do autor com dados de ICG (Índice de Competitividade) de 2017.
5

Nessa lista não se encontra Angola por n/d (não ter dados) de 2011 e de 2014.
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Portugal foi o país que nos anos de 2005, 2010 e 2014 aparece com a maior cobertura de Internet. Em média, a cada 100 pessoas, 51 possuem internet, enquanto Timor-Leste, praticamente, não teve cobertura de
internet nos períodos em análise. Os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), aparecem com
uma fraca cobertura de internet. Em cada 100 pessoas, apenas 12, em média, possuem internet. Em Cabo
Verde, em cada 100 pessoas, 25 possuem internet.
GRÁFICO 3: internet por cada 100 pessoas na CPLP e Timor-Leste em 2005, 2010 e 2014
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Fonte: do autor com dados de Banco Mundial 2016.

OS DESAFIOS DO ENSINO TÉCNICO E PROFISSIONAL EM CABO VERDE
Cabo Verde é um pequeno estado insular, com uma economia que depende diretamente do exterior, e vulnerável a qualquer choque externo. Desde a independência, com a ajuda dos parceiros nacionais e internacionais, o país tem feito muito investimento no setor da educação para a qualificação dos seus quadros
(TAVARES, 2012). Mas, nem sempre os investimentos feitos neste setor, particularmente no ET e na FP,
foram ao encontro das reais necessidade dos jovens. Segundo Tavares (2012), o país enfrenta ainda fragilidades nas instituições; não há ainda um observatório de controle do emprego; a concertação entre o setor
público e privado é deficiente; uma formação pedagógica dos formadores passiva de muitas críticas pela
comunidade acadêmica e pela sociedade civil; não há grandes investimentos em pesquisas e investigações.
Constata-se que a relação entre as universidades e as empresas não é muito relevante, e muitos programas
para o ensino estão defasados da realidade. O Plano Curricular do Ensino Técnico e Profissional precisa de
ser atualizado, reajustado e reformulado para acompanhar a evolução do país.

ALGUNS INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO E DA EDUCAÇÃO EM CABO VERDE
Grandes
grupos
de
idade

Taxa desemprego

Taxa de atividade

Taxa de ocupação

Total

Total

Total

Sexo

Sexo

Sexo

Taxa de
tividade
Total

ina-

Sexo

Ambos

M

F

Ambos

M

F

Ambos

M

F

Ambos

M

F

15 - 24 Anos

41,0

31,7

52,6

43,0

46,3

39,4

25,4

31,7

18,7

57,0

53,7

60,6

15 - 34 Anos

24,2

19,2

30,3

62,1

65,9

58,1

47,0

53,2

40,5

37,9

34,1

41,9

25 - 64 Anos

9,5

8,7

10,3

78,5

84,2

72,8

71,1

76,8

65,3

21,5

15,8

27,2

65 Anos ou mais

3,2

5,8

0,0

12,3

17,0

9,3

11,9

16,0

9,3

87,7

83,0

90,7

QUADRO3: taxa de atividade por grupo em 2016.
Fonte: Inquérito Múltiplo Objetivo Contínuo (IMC) de INE de 2016.
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A taxa de desemprego é maior nos indivíduos com idade de 15 a 24 anos, particularmente em indivíduos de
sexo feminino, com uma taxa de 52,6%. A taxa de emprego é maior nos grupos na faixa etária de 25 a 64
anos e do sexo masculino, cerca de 84,2%. A taxa de inatividade é maior nas pessoas com 65 anos ou mais,
em cerca de 90,7%.
36388

16,4

36955

34327

15,8

27599

15

12,2

12,4

2013

2014

2015

28424

2016

2017

GRÁFICO 4: evolução da população de 15 anos ou mais desempregada e da taxa de desemprego de 2013
a 2017
Fonte: INE – IMC de 2013 a 2017.

Em 2013, Cabo Verde tinha 36.388 jovens desempregados, numa taxa de 16,4%. Em 2017, esse número
reduziu para 28.424, numa redução de 7.964 indivíduos, representando uma percentagem de 12,2%. A maior
taxa de desemprego, em 2017, registou-se na ilha de Santiago, particularmente nos Concelhos da Praia e de
Santa Catarina, nos valores de 35,9% e 51,7%.
GRÁFICO 5: despesas com a educação nos anos de 2004-05, 2010-11 e 2015-16 (Valores em CVE).

Fonte: do autor com dados de Ministério da Educação (ME) - Direção Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão; Serviços de Estudos, Planeamento e Cooperação6.

Analisando o gráfico 5, verificou-se que o maior investimento na educação, nos três períodos, aconteceu
em 2015-16, no valor de 10.021.817.026,00 CVE (91.107.427,51 euros) e no Ensino Secundário (ES) de
3.464.062.302,00 CVE (31. 491. 475,50 euros), representando 34,16% do Orçamento da Educação (OE).
6

Dados disponíveis dos Indicadores do MED de Cabo Verde no site: www.minedu.gov.cv
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Em 2010-11, foram matriculados no 3º ciclo do ES (11º Ano e 12º Ano) 11.537 alunos. Destes, 9.979 foram
inscritos na Via Geral (VG) e 1.558 na Via Técnica (VT). Do total de matrículas, 6.428 foram indivíduos do sexo
feminino nos quais 5.685 foram inscritos na VG e 743 na VT. Em 2015-16, o número de alunos matriculados
no 3º Ciclo do ES, passou para 12.174 alunos, um aumento de 637 alunos. Apesar do aumento do número
de alunos no ES, na VT houve uma diminuição do número de alunas de 743 para 684, uma redução de 59
alunas no ET (ver o quadro 4).

Matriculados

11º Ano
12º Ano

VG

2010-11
2010-11

11º Ano

2015-16

12º Ano

2015-16

Aprovados

Reprovados

MF

F

MF

F

MF

F

5.380

3.057

4.661

2.694

719

363

VT

774

371

647

318

127

53

VG

4.599

2.628

3.270

1.942

1.329

686

VT

784

372

398

166

386

206

Total

11.537

6.428

8.976

5.120

2.561

1.308

VG

5.271

2.969

4.745

2.121

526

848

VT

795

322

681

287

114

35

VG

5.296

2.982

4.448

2.592

848

390

VT

812

362

0

270

812

92

Total

12.174

6.635

9.874

5.270

2.300

1.365

QUADRO 4: números de alunos na Via Geral (VG) e na Via Técnica (VT), 11º Ano e 12º ano, nos anos letivos
de 2010-11 e 2015-16.
Fonte: do autor com dados de ME - Direção Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão; Serviços de Estudos, Planeamento e Cooperação.

Constata-se que o número de reprovação foi maior no ano letivo 2010-11, e no total reprovaram 5.561 alunos. Destes, 1.365 foram do sexo feminino da VG e 127 da VT.

GRÁFICO 6: percentagem de abandono escolar no ES nos anos de 2010-11 e 2015-16
2010 - 11
4,90%

2015 - 16
4,60%

9,60%

6,10%

8,70%

5,40%
7,70%

6,00%

7,10%

6,40%

6,80%

7,40%

7º Ano

8º Ano

9º Ano

7º Ano

8º Ano

9º Ano

10º Ano

11º Ano

12º Ano

10º Ano

11º Ano

12º Ano

Fonte: do autor com dados de ME - Direção Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão; Serviços de Estudos, Planeamento e Cooperação.

A taxa de abandono escolar em 2010-11 foi de 41,10% e em 2015-16, essa taxa desceu para 39,90%; uma
redução de 1,50 p.p. A maior taxa de reprovação nos dois períodos registou-se nos alunos do 7º Ano de
escolaridade, com 9,60% em 2010-11 e 8,70% em 2015-16, numa descida de 0,90 p.p. No 3º Ciclo do ES (11º
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Ano e 12º Ano), em 2010-11, o abandono foi de 11% e em 2015-16 desceu para 10%, numa redução de 1 p.p.
Artes
Domésticas

Distribuição
Geográﬁca

Ofícios
Domésticos

Agro-Alimen
e Forticultura

Pesca
Malheta

MF

F

MF

F

MF

F

MF

F

Região
Sotavento

16

12

15

12

15

3

15

Santiago

16

12

15

12

15

3

15

15

12

Praia
R.G.S.Tiago

15

S. Domingos

16

Carpintaria e
Marcenaria

Mesa e Bar
MF

F

MF

F

0

15

0

0

15

0

15

0

3

12

S.S do Mundo

0

15

Região de
Barlavento

17

Sal

10

10

17

QUADRO5: distribuição Geográfica de Cursos Profissionalizantes em 2016
Fonte: do autor com dados do Anuário de 2015-16 de ME de Serviços de Estudos, Planeamento e Cooperação

Em 2016, foram inscritos nos cursos profissionalizantes 262 indivíduos e destes, 81 foram mulheres, representando quase 31% dos inscritos. O maior número de participantes localizou-se na região de Sotavento,
mais concretamente na ilha de Santiago. Na região de Barlavento apenas aparece a ilha do Sal com 17 inscritos, entre os quais 10 mulheres.
No ano de 2004-05, existiam 2.278 professores, e desses, 734 eram professores com o Curso Superior
sem Licenciatura, 666 licenciados, 278 não tinham nenhuma formação e 26 detinham o título de Mestrado/
Pós-Graduação. Em 2015-16, o número de professores ascendeu a 3.351 efetivos, num aumento de quase
1.073 efetivos, 1.082 eram licenciados e 106 com Mestrados/Pós-Graduação. Relativamente ao gênero, em
2004-05, existiam apenas 938 professoras, mas esse número passou para 1.620 em 2015-16, um aumento
de 682 indivíduos, (ver o quadro 6).
Habilitações
Hab. Inferior a 12º Ano

2004-05

2010-11

2015-16

MF

F

MF

F

30

15

6

1

MF

F
n/d

Ex-2ºCurso Completo

46

9

30

9

8

2

12ºAno

132

52

47

19

2

0

Ano Zero

70

26

46

16

39

14

Frequência no C. Médio

6

3

12

5

15

6

Bacharel/Curso Médio

106

40

123

39

93

23

Freq. C. Superior S/Lic.

113

53

227

87

133

47

Curso Superior S/Licenciatura

734

287

840

314

631

234

Licenciatura

666

299

1383

710

1980

1082

Freq. C. Supe C/Licenciatura

349

145

0

0

225

106

Mestrado/Pós-Graduação
Total

26

9

73

27

225

106

2278

938

2787

1227

3351

1620

QUADRO 6: número de Professores no ES nos anos de 2004-05, 2010-11 e 2015-16
Fonte: do autor com dados dos Anuários de ME de Serviços de Estudos, Planeamento e Cooperação7.
7 n/d (não tem dados)
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REFERENCIAL TEÓRICO
Ao longo dos anos, a avaliação da qualidade do Ensino Técnico e da Formação Profissional, vem sendo tratada de forma diferenciada, de acordo com a vontade dos decisores políticos. Não se deve pensar no ET e na
FP apenas numa política de inclusão, mas da inserção de cada curso dentro do contexto e das necessidades
de cada localidade. O cumprimento da finalidade essencial de um curso profissional é a formação humana
não só no sentido técnico-profissional, mas também social, ético e político, a qual possibilitará ver os pontos
fortes e fracos do sistema, por meio de uso combinado de instrumentos qualitativos e quantitativos. Para
Piaget (1982) apud Baptista (2015), destaca a importância da educação no desenvolvimento psicossocial do
Homem. Segundo ele,
A principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, não
simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram. Homens que sejam criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da educação é formar mentes que estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo que a elas se propõe (PIAGET, 1982, p.246).

Piletti (1993) no seu livro “Sociologia de Educação”, aponta que, cada aluno tem uma característica diferente
que o distingue do outro: a constituição física; a aparência; o nível intelectual; a sociabilidade; o temperamento; os antecedentes familiares; ou as condições socioeconômicas. O sucesso do ensino depende da
eficácia da escola de levar em conta essas caraterísticas comuns, de modo especial e diferenciado. Na sua
visão, se o educador levar em consideração essas individualidades do (a) aluno (a), terá melhores chances
de aprender a educar.
Segundo Rodrigues e Ferrão (2008, p.8), uma das grandes questões que se coloca no nível pedagógico em
formação profissional, deve-se à relação entre as duas principais vertentes em jogo no processo formativo:
a vertente ensino e a vertente aprendizagem. Para eles, do ponto de vista pedagógico, o formador deve ter
consciência que, em qualquer situação de formação, estão em jogo duas atividades inseparáveis: “as atividades de aprendizagem e as atividades de ensino.”
Valente et al. (2007) propõe que o objetivo da política de Formação Profissional esteja sempre ligado “à
aprendizagem ao longo da vida”. Segundo Valente et al. (2007), os decisores das políticas de formação e
emprego, nos níveis nacional e setorial, devem utilizar alguns métodos quantitativos e sondagens aos empregadores, dos quais faz a referência:
Os métodos quantitativos (técnicas extrapolativas/mecanicistas; modelos econométricos/
comportamentais; sondagens aos empregadores e skillsaudits), apesar das críticas, podem e
são, de fato, uma ajuda preciosa (earlywarningsystems).
(VALENTE ET AL., 2007)

Em Cabo Verde, um dos grandes problemas na implementação do ET e da FP tem relação com a sustentabilidade e o perfil de saída dos formandos. Rocha e Seabra (2017) realçam o novo perfil de trabalhador que
as empresas reivindicam daqueles que saem das escolas, para integrar vida laboral e a vida social, e que se
adequem aos desafios atuais das empresas, e propõem articulações institucionais visando que os formandos devem saber o que os aguarda no mundo laboral, na sociedade e na esfera internacional e que isso lhes
seja ensinados nas escolas.
HIPÓTESES DE INVESTIGAÇÃO
O Ensino Técnico e a Formação Profissional são de qualidade e promovem o emprego e o crescimento da
economia.
O OBJETO DE ESTUDO
Neste estudo, far-se-á uma reﬂexão sobre o ensino técnico-profissional, destacando as perceções, as práticas e os desafios dos formadores e gestores do ensino técnico profissional, e da qualidade que se quer para
a projeção do Ensino Técnico e Profissional em Cabo Verde.
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CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO
Para dar uma resposta a investigação, foram feitas várias entrevistas aos decisores políticos, aos representantes do setor privado e aos profissionais da educação. E, para além disso, foi elaborado um questionário
aos ex-alunos do ET e da FP das cidades da Praia e de Assomada, na Ilha de Santiago.

FORMULAÇÃO DAS QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO E OS OBJETIVOS DO ESTUDO
As questões levantadas durante as entrevistas foram: Qual o impacto do ET e da FP em Cabo Verde desde a
sua implementação? O ET e a FP têm contribuído para a redução do desemprego jovem e para a promoção
da igualdade do género? Como avaliam o desempenho de Cabo Verde no ET e da FP na lista dos países da
CPLP?
A pretensão do estudo é ver a qualidade e até que ponto o ET e a FP são sustentáveis e em que medida
contribuem para a criação de riqueza.
Das entrevistas com os Subdiretores para o Ensino Técnico8, e um professor9 da Área Técnica, todos são
unânimes em afirmar que um dos grandes constrangimentos do ET e da FP é a sustentabilidade, por exigirem investimentos robustos, sobretudo nos materiais consumíveis. Para eles, “foi a melhor aposta no Sistema de Ensino em Cabo Verde”, porém com algumas reticências; são de opinião que os governantes devem
dar uma atenção especial ao ET e a FP, porque contribuem para a redução do desemprego e promovem o
empreendedorismo jovem e a melhoria do ambiente de negócios em Cabo Verde.
Para José Luís Neves, Secretário-Geral da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento (CCISS)10,
a grande questão que se coloca hoje do ET e da FP é a adequação das ofertas formativas às necessidades do
mercado. As políticas hoje são no sentido de reorientar as ofertas formativas, para que um jovem com formação profissional, quando entra no mercado de trabalho, tenha de adequar a formação com a maneira de
trabalhar da empresa, o que muitas vezes demora tempo e acarreta encargos financeiros para a empresa.
Neves é perentório em dizer que o impacto do ET e da FP é positivo, porque melhorou a cultura empresarial
e fez crescer o ambiente de negócios, mas alerta para alguns défices que precisam de ser corrigidos pelos
poderes públicos, na organização e enquadramento das ofertas formativas que, para além da criação de
competências, devem promover o saber-fazer e o saber-estar; criação de políticas empreendedoras assertivas, que promovam um bom ambiente de negócio e não simplesmente “empreendedorismo de necessidade”, que é o que tem estado a propagar-se no país.
Paulo Santos, Presidente do Conselho de Administração do Instituto de Emprego e Formação Profissional
(IEFP)11, avalia que o impacto da FP no desenvolvimento do país é relevante, pois os dados do Instituto
Nacional da Estatística (INE) apontam para 73% de empregabilidade, o que mostra que os ganhos são palpáveis. Para ele, em termos quantitativos e qualitativos, é elevado o número de jovens formados pelo IEFP,
mas para que a formação esteja enraizada na sociedade cabo-verdiana, o IEFP tem apostado na formação
pedagógica dos formadores, de modo que estes sejam multiplicadores e possam usar da melhor forma a
metodologia do ensino nas formações. Para Santos “a FP é uma das maiores políticas ativas de emprego
que o IEFP faz a gestão direta, e vai na perspetiva de promoção, como contributo para que haja a diminuição
do desemprego jovem, através da formação”. Para ele, a política do IEFP permite capacitar jovens, sobretudo os desempregados de longa duração, através da criação de políticas regionais de emprego; através de
estágios profissionais geridos pelo IEFP ao nível nacional nas empresas e da promoção do autoemprego.

8
Entrevistas para a feitura do artigo: 09/03/18 na ESPCR com o Subdiretor Técnico; 10/03/18 com o Subdiretor Técnico da ETGDH em
Santa Catarina (Todos na Ilha de Santiago).
9
Entrevista com um professor de Artes Gráficas da ESPCR no dia 05/04/18
10 Entrevista concedida na Sede da CCISS para a feitura do artigo no dia 02/03/2018
11 Entrevista concedida na Sede de IEFP para a feitura do artigo no dia 02/04/2018
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A METODOLOGIA
Na elaboração do artigo, utilizou-se o método descritivo e exploratório. Fez-se uma vasta pesquisa documental sobre o tema e foram feitas visitas guiadas às instituições públicas e privadas, no sentido de se ter
um portfólio alargado que permitisse o desenvolvimento do artigo. A estratégia metodológica aplicada foi
de natureza qualitativa e quantitativa, com a intenção de facultar uma compreensão do objeto de estudo e
de facilitar na compreensão do trabalho.

BASE DE DADOS
Os dados extraídos para análises descritivas foram recolhidos do BM de 2016; ICG de 2016-17; dados do IDH
de 2015; do INECV de 2016 e dos anuários e indicadores do ME de Cabo Verde nos períodos 2004-05, 2010-11
e 2015-16, justificados por serem prazos com intervalos de 5 anos que coincidem com a mudança governamental. Na análise e interpretação de resultados, utilizou-se o SPSS para, de uma forma quantitativa, fazer
uma interpretação mais fidedigna e objetiva das informações recolhidas.

DISCUSSÕES E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Com o questionário foram inquiridos 32 ex-formandos do ET e da FP na Cidade da Praia e Assomada da Ilha
de Santiago, a maior de Cabo Verde.

Nº Formandos

6
5

Construção Civil
Contab. e Administ
Eletric e Eletrônica
MMEBT
Info. Gestão
TEA

4
3
2
1
0

2004

2008

2011

2014

2015

2016

2017

Ano de Conclusão de Curso

GRÁFICO 7: área de formação e anos de conclusão no ET/ ou na FP
Fonte: do autor

MMIEBT: Montagem e Manutenção de Instalações elétricas de Baixa Tensão; TEA: Trabalho de Estrutura e Alvenaria; GPE: Gestão de Pequenas Empresas.

Dos inquiridos, as áreas de formações com a maior prevalência é a Contabilidade e Administração e a Construção Civil, cada uma com 7 formandos. Nos cursos de TEA, MMIEBT e GPE registaram apenas 2 inquiridos
e 3 formandos não identificaram as áreas do curso. A maioria dos examinados terminou o curso em 2017,
num total de 10 alunos e 5 não indicaram o ano de conclusão do curso. \

No questionário, foram elaboradas 5 perguntas:
1.
As ofertas oferecidas pelo Ensino Técnico e Formação Profissional vão ao encontro das necessidades dos jovens de Cabo Verde?
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GRÁFICO 8: ofertas oferecidas vão ao encontro das necessidades dos jovens de Cabo Verde?
Sim
Não
Talvez

18,75%
62,50%

18,75%

Fonte: do autor

A maioria dos inqueridos respondeu que o ET e a FP vão ao encontro das necessidades dos jovens de Cabo
Verde, no total de 62,50%, 18,75% acham que não vão ao encontro das necessidades dos jovens e 18,75%
não souberam responder.

2.

Qual foi o motivo da escolha do Ensino Técnico ou da Formação Profissional?

GRÁFICO 9: motivo da escolha do Ensino Técnico ou da Formação Profissional
Por ser mais fácil inserir
no mercado de trabalho

43,75%

56,25%

Por ser um ensino
de qualidade

Fonte: do autor

Uma percentagem de 56,25% dos alunos escolheram o ET ou a FP por ser mais fácil a inserção no mercado
de trabalho e 43,75% respondeu por ser um ensino de qualidade.

3.
O Ensino Técnico e Profissional está a promover, de uma forma sustentável, os jovens e o gênero
no mercado de trabalho?

GRÁFICO 10: ET e a FP na promoção de emprego jovem e da igualdade de gênero

40,63%

37,50%

21,88%

Fonte: do autor
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Um percentual de 40,63% dos inquiridos acham que o ET e a FP promovem o emprego jovem e o gênero.
37,50% não souberam responder e 21,8% responderam que não.

4.
As políticas desenvolvidas pelos sucessivos governos para o Ensino Técnico e a Formação Profissional estão a promover uma cultura empreendedora, social e empresarial?

GRÁFICO 11: as políticas desenvolvidas pelos governos promovem empreendedorismo?

21,88%

Sim
Não
Talvez

50,00%
28,13%

Fonte: do autor

Metade dos examinados estão de acordo que as políticas implementadas pelos governos promovem empreendedorismo e uma cultura social e empresarial, uma percentagem de 28,13% responderam que não e
cerca de 21. 88% não souberam responder.

5.

Quanto tempo demorou para conseguir emprego após a formação?

GRÁFICO 12: tempo demorado para conseguir um emprego após formação
15,63%
9,36%

43,75%

3,13%

de 0 a 6 anos
de 6 a 12 meses
mais de 12 medes
ainda estou desempregado
estou a concluir o Cruso Superior

28,13%

Fonte: da autoria do autor

Uma percentagem de 43,75% dos inqueridos continuou os estudos superiores após terminar a formação;
28,13% ainda está sem emprego; 15,63% conseguiu emprego num período de 0 a 6 meses; 9,38% de 6 a 12
meses; e 3,13% num período superior a 12 meses.
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CONCLUSÃO
Ao longo da produção deste trabalho de pesquisa, ficou visível que é necessário um novo modelo de avaliação para o ET e a FP, que englobe o conjunto das dimensões que compõe os cursos (projeto político-pedagógico, desenvolvimento de uma abordagem pedagógica e desenvolvimento de práticas nos cenários de
ensino-aprendizagem; formação do corpo docente; formação de corpo discente; e criação de infraestruturas
administrativas e técnicas que envolva todos os implicados), tendo como finalidade a formação humana, não
só no sentido técnico profissional, mas também social, ético e político.
Um outro aspeto criticado pela maioria do corpo docente e pela sociedade civil é a precariedade do sistema
de avaliação, podendo dizer-se que o sistema de avaliação implementado nos últimos anos em Cabo Verde
para o ES não serve para o país e tem contribuído para uma redução substancial da qualidade do ensino.
Segundo Varly (2018), consultor do Banco Mundial no Fórum Nacional da Educação (FNE), o país não tem
um critério real de exames; tem uma fraca formação dos professores; as avaliações não são regulares; não
há uma participação em avaliações internacionais, as práticas avaliativas nas salas podem ser melhoradas;
não há um observatório que regule a evolução da estrutura da educação; e o sistema cabo-verdiano não
aplica os padrões internacionais para avaliar a qualidade do ensino.
Uma percentagem de 28,13% dos jovens inquiridos e com formação permanecem ainda no desemprego,
pelo que é preciso consertar algumas políticas para o setor da formação. Um dos objetivos principais do ensino é preparar os jovens para o mercado de trabalho, sustentado na educação para a cidadania, que são os
valores, as atitudes e os comportamentos partilhados individual e socialmente. Entretanto, da observação, o
que ocorre na maior parte das escolas do país permite concluir que ainda está longe desse objetivo.
O ET e a FP aparecem como um caminho viável que poderá aumentar a percentagem de pessoas formadas
e também poderá contribuir para a diminuição do desemprego no país, o que já se pode constatar pela experiência existente, pois mesmo com lacunas, esta tem sido positiva e com alguns bons resultados visíveis.
Logo, trata-se de um indicador de que este é um “caminho” onde se pode apostar, no entanto, verifica-se a
necessidade do Governo tentar melhorar as suas políticas nesta matéria e, com alguma sensibilidade, trabalhar em função do que já foi feito, para ir melhorando as condições das escolas e dos próprios formadores.
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ANEXOS
ANEXO 1: Nova Organização do Sistema Educativo de Cabo Verde

Fonte: Plano Estratégico da Educação 2017-2021.
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ANEXO 2: Frequências por Curso da Via Técnica do Ensino Secundário Público (11º e 12º ano) (2014/2015)

Fonte: Anuário Estatístico da Educação - Ensino Secundário - dezembro 2015. Plano Estratégico da Educação 2017-2021.
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3 ANÁLISE DO ENSINO PROFISSIONAL EM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
Autor: Osvaldo Patrício Quintas
Instituição: Escola Técnica Profissional Centro Politécnico, Quinta de Santo António, São Tomé e Príncipe
E-mail: osvalo.vava@yahoo.com
RESUMO
Em São Tomé e Príncipe (STP), o Ensino Técnico tem merecido atenção por parte dos diferentes governantes.
O progresso de um país em desenvolvimento resulta de sua capacidade em responder às exigências que a
técnica moderna impõe aos seus sectores econômicos para que os seus quadros recebam uma formação
técnico-científica, tornando necessária a criação de um setor do ensino que se ocupe da preparação de quadros capazes de responder às exigências do país. Porém, é de salientar que o ensino técnico e profissional,
deve estabelecer uma dinâmica própria de acordo coma regulamentação normativa e com a evolução das
exigências do mercado de trabalho.
INTRODUÇÃO
São Tomé e Príncipe é um país em vias de desenvolvimento e vários são os sectores com potencial de crescimento, de captação de investimentos externos, de atração de negócios e de turistas e, em consequência,
de criação de emprego e de postos de trabalho, prestação de serviços especializados e incentivo ao empreendedorismo. Contudo, os recursos humanos qualificados no país são escassos, existe pouca adequação
dos planos de formação às necessidades específicas de cada sector, as carências de formação especializada
não estão identificadas, os colaboradores/formadores não se sentem integrados e valorizados, assim como
são reduzidos o nível de profissionalismo e as competências técnicas existentes. Por isso, justifica-se a elaboração de um Plano Marketing para o Ensino Técnico e Profissional em STP (E.M.E.T.STP). Espera-se com
este plano contribuir para dar resposta ao problema de escassez, qualificação de técnicos especializados no
mercado de trabalho, integração e valorização dos profissionais e colaboradores e ajustamento das competências técnicas às necessidades efetivas, através da promoção e divulgação da importância da formação
profissional para aumentar os níveis de empregabilidade junto da população e do incentivo dos jovens e
adultos a melhorarem os seus níveis de escolaridade, a criarem o seu próprio negócio e posto de trabalho
e, desta forma, contribuírem para a melhoria do desenvolvimento socioeconômico do país. Em simultâneo,
este plano poderá eventualmente ainda servir como guia para os gestores de Ensino Técnico e Profissional
em S.T.P e como instrumento de suporte à definição de políticas públicas de ensino técnico profissional
ajustadas às necessidades do país.
O objetivo deste trabalho é elaborar um Plano de Marketing para o Ensino Técnico e Profissional em São
Tomé e Príncipe (E.M.E.T.S.T.P). Especificamente pretende-se fazer uma análise diagnóstica da situação
(interna e externa) do ensino técnico e profissional em STP; identificar as oportunidades e ameaças e os
pontos fortes e fracos; estabelecer os objetivos deste tipo de ensino no contexto de STP; e definir as opções
estratégicas fundamentais (posicionamento, segmentação, fontes de mercado), formular as estratégias de
marketing consideradas adequadas e apresentar um plano de marketing.
A justificativa para a construção de um plano de marketing se dá em função de que a educação e a formação profissional são elementos integrantes e condicionantes do processo de desenvolvimento de um
país, sobretudo de um como STP onde os custos de insularidade são elevados e onde existe carência, falta
de formação e de qualificação e inadequação da formação técnica e profissional para jovens e adultos ao
mercado de trabalho. Por outro lado, poucos são os recursos humanos que se encontram empregados ou
têm possibilidade de criar o seu próprio emprego (empreender), assim como são escassos aqueles cuja
formação corresponde às exigências e/ou preferências do mercado. Desta forma justifica-se a elaboração
de um Plano de Marketing que procure responder à escassez de formação, qualificação e adequação dos

24

COLEÇÃO PROFESSORES

recursos humanos ao mercado de trabalho e contribua para o desenvolvimento socioeconômico do país. A
questão de investigação subjacente ao referido plano de marketing é a seguinte: como promover a ETP do
Centro Politécnico e divulgar a sua importância, tendo em vista o desenvolvimento sustentável em STP?
Caracterização sociogeográﬁca de São Tomé e Príncipe
São Tomé e Príncipe é um pequeno Estado insular que se situa na costa ocidental do continente africano
com uma superfície de 1.001km2, formada por quatro ilhas de sul a nordeste: Ano Bom, São Tomé e Príncipe e Fernando Pó (Bioko). O arquipélago foi descoberto pelos portugueses nos finais do século XV, e tornou-se independente em 12 de julho de 1975.
FIGURA 1 Localização do país

Fonte: www.africa-turismo.com/sao-tome-principe/mapas.

Com a chegada da independência de STP em 1975, aconteceu a viragem no panorama social, político e
cultural do país, originado abertura de multipartidarismo que se efetiva com uma política de cooperação
entres as instituições locais e internacionais, com intuito de proporcionar a melhor qualidade de vida para
os santomenses.
O governo santomense tem desenvolvido um conjunto de políticas junto às instituições internacionais com o
objetivo de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Segundo o Banco Mundial (BM)12, 60% da população
já tem acesso à eletricidade, 97% da população já tem uma fonte de água melhorada, e no que toca à escolaridade a instrução primária, atinge uma taxa bruta de 110% de matrículas.
O país se comprometeu em atingir 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). No entanto, foram
atingidos 3 dos 8 objetivos, que compreendem: assegurar a educação primária para todos, reduzir a mortalidade infantil e melhorar a saúde materna. Apesar dos esforços do governo, ainda há muito por fazer.
Portanto, é de salientar que existe várias potencialidades que podem contribuir para atingir os restantes
ODMs.
O turismo, a posição geoestratégica, a agricultura, as pescas, energia, educação e sobretudo as características dos cidadãos santomenses, que são pacíficos, humildes e acolhedores, estão entre outros atributos que
podem contribuir para o crescimento socioeconômico.
12

http://www.worldbank.org/pt/country/saotome/overview
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Atualmente o setor do turismo tem se revelado, em muitos países e regiões, como um motor de grande
importância para o crescimento econômico. STP não é a exceção, no que vem se traduzindo num esforço
do governo local em aproveitar os recursos, naturais, culturais e humanos para que os turistas elejam STP
como um destino. Porém, é necessário que o governo enfoque nos recursos disponíveis, de forma sustentável e sem comprometer o futuro das gerações vindouras.
Outros aspectos que vêm contribuindo para que STP seja um destino turístico devem-se ao fato de que,
no contexto africano, o arquipélago encontra-se livre de criminalidade em grandes proporções e guerras
tribais, entre outros males que afetam o continente. Dotado de uma exuberante paisagem, praias, o “léve,
léve”, concentração de várias espécies endêmicas de aves, o país possui atributos para competir com outros
destinos turísticos.
Contudo, existem vários desafios a serem ultrapassados para que o turismo de STP seja um turismo de
qualidade, como a falta de infraestrutura, água, esgotos e de uma rede de transporte, entre outros.
A delineação de uma estratégia nacional do turismo deve incluir uma estratégia de branding nacional apoiada por um conjunto de políticas devidamente direcionadas para melhorar as condições favoráveis existentes.
Ações específicas podem incluir campanhas de marketing específicas selecionadas na sub-região, Europa,
América e Ásia. Além disso, as autoridades devem continuar a adotar medidas para melhorar a abertura
internacional do país, tanto em termos de acordos abertos bilaterais de serviço aéreo com mercados específicos, como um programa de isenção de entradas de vistos de até 15 dias, que se aplica a todos os viajantes
para STP com passaportes da EU, ou dos EUA, ou dos outros passaportes com vistos Scheghen ou vistos de
entrada nos EUA com validade de 90 dias, que se apresentam como um avanço positivo13.

ENERGIA
Em certas zonas do país, a luz elétrica ainda pode ser considerada um luxo que muitos não podem acessar.
Fato é que o país ainda não consegue ter uma rede eléctrica que abarque toda a população. Todavia, são
visíveis os grandes avanços que estão sendo feitos pelo governo no sentido de melhorar a rede elétrica do
país. Para Armindo Espírito Santo:
[...] a capacidade de oferta face a uma procura que não cessava de crescer. Também a capacidade de pagamento dos consumidores foi ignorada. Consequentemente, como a quantidade de energia exigida pelos utilizadores era superior a
sua produção, as interrupções de fornecimento das centrais passaram a ser cada
vez mais frequentes.
O aumento excessivo do consumo de energia era, também, inﬂuenciado em parte por um consumo fraudulento de alguns utilizadores menos escrupulosos. Estes recorriam a um esquema de tipo “by pass” para
evitar o registo do consumo no seu contador.
Enquanto o consumo crescia, faltava a manutenção dos equipamentos, o conhecimento técnico e um quadro de técnico devidamente qualificados. Tudo isso contribui para a degradação do parque energético em
STP. Por outro lado, enquanto as tarifas de consumo não eram atualizadas, principalmente entre 1977 e
1989, os custos de produção não cessavam de aumentar porque o preço dos combustíveis e de materiais
essenciais ao funcionamento do processo produtivo, importados do exterior, eram cada vez mais elevados.
Face à gravidade da situação, as autoridades locais decidiram criar um plano diretor de energia que foi elaborado entre 1991 e 1994 e do qual se estruturou um plano das necessidades para o período compreendido
entre 1991 e 2010.
Contudo, contrariando os estudos técnicos existentes, que apontavam, claramente, para a produção de
13

www.imf.org/external/lang/portuguese/pubs/ﬅ/scr/2016/cr16175p.pdf.
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energia hidroelétrica, as autoridades locais optaram por investir num plano de produção de energia térmica.14

AGRICULTURA
O setor agrícola em São Tomé e Príncipe é um setor que demonstra um nível de maior desempenho. E ela
pode ser considera um setor primário, embora os outros setores também têm a sua importância. A dependência do setor agrícola tem a sua origem na época colonial, onde os colonos portugueses viram que a ilha
oferecia condições propícias para a prática agrícola e, consequentemente, o crescimento econômico para a
metrópole.
Durante o período colonial a produção agrícola teve três fases diferentes: no século XV com a cana-de-açúcar, café no século XVIII (1787) e no século XIX, cacau (1822).
Com a nacionalização das roças em 30 de setembro de 1975, todas as roças passaram a estar sob o controle
do estado santomense. O estado não conseguiu definir uma estratégia para impulsionar e rentabilizar o setor agrícola. Falta de pessoal qualificado, a má utilização dos recursos materiais somado ao pouco conhecimento no uso dos fertilizantes, a falta de máquinas atualizadas e a falta de incentivos levaram a agricultura
a ser agricultura de autoconsumo.
Assim, a política não teve os efeitos almejados: se fez a distribuição de terras para os agricultores de forma
a estimular a diversificação agrícola mas, mesmo assim, ainda é preciso que o governo continue a subvencionar os investimentos de muitos agricultores. Felizmente, hoje podemos constatar que a agricultura está
melhorando em STP, diversificando o cultivo graças ao incentivo de sucessivos governos.

ENSINO
A educação é conseguida através do ensino fundamental e/ou é fator preponderante para o desenvolvimento de qualquer sociedade. O ensino ajuda a criar futuros para todos. Na década de 90 e de acordo com o
Decreto-Lei nº 53/88, o ensino santomense estava estruturado como demostrado no quadro 1.

QUADRO 1 Estrutura do sistema de ensino (Decreto-Lei nº 53/88)
Ensino primário

1ª – 4ª classes

Ensino secundário

5ª – 9ª classes

Ensino pré-universitário

10ª – 11ª classes

Fonte: adaptado pelo autor.

Considerando que o Decreto-lei nº53/88, que estabelece os fundamentos, princípios e objetivos do ensino
de STP, mostrou-se desajustado ao atual contexto sociopolítico e econômico, foi necessário adaptar novas
bases para o sistema educativo santomense com aspectos mais inovadores, à luz das transformações que
o país vem conhecendo15. Ciente das necessidades do país na melhoria da qualidade do ensino e o aumento
da procura de novos cursos, foi ampliada a estrutura, como mostra o quadro 2.

14
15

S.Tomé e Príncipe : Problemas e perspectivas para o seu Desenvolvimento pág. (71 a 74).
Lei de Bases do sistema de ensino. Decreto –Lei n.º2/2003.
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QUADRO 2 Estrutura do sistema de ensino (Lei nº 2/2003)
Ensino primário
Ensino secundário
Ensino superior

1º ciclo

1ª – 4ª classes

2º ciclo

5ª – 6ª classes

1º ciclo

7ª – 9ª classes

2º ciclo

10ª – 12ª classes

Politécnico
Universitário
Fonte: adaptado pelo autor.

Portanto, na base da estrutura do sistema de ensino indicado no quadro 1, só existia um departamento que
responderia por todo sistema de ensino. Com a necessidade de melhorar a qualidade de ensino, o Ministério da Educação viu a necessidade de criar vários departamentos como forma de responder às exigências
de mercado. Um dos departamentos, criado em março de 2015, foi o DETPEJA (Direção de Ensino Técnico
Profissional e da Educação de Jovens e Adultos), atualmente responsável pela condução da estratégia de
desenvolvimento do Ensino Técnico Profissional, designadamente:
a) contribuir para estabelecer o quadro de organização administrativa e pedagógica dos estabelecimentos de Ensino Técnico Profissional;
b) coordenar o ensino Técnico Profissional, incluindo o controle rigoroso da aplicação do calendário
escolar;
c) assegurar que os centros de formação públicos, sob a tutela do MECC, sejam dotados de técnicos
apropriados: e beneficiem de apoios institucionais adequados de forma a responderem progressivamente às exigências da sua área de intervenção;
d) acionar mecanismos para promoção de ações de formação e aperfeiçoamento, no país e no estrangeiro estimulando a utilização de recursos tecnológicos de acordo com as exigências dos setores
de serviços;
e) participar na definição da política da educação e formação profissional no âmbito do Ensino Técnico
Profissional;
f) orientar, apoiar e coordenar as atividades educativas no âmbito do Ensino Técnico Profissional;
g) harmonizar o funcionamento da rede de instituições criando oportunidade de intercâmbio entre
elas instituições congêneres estrangeiras e internacionais na perspectiva de elevação dos níveis técnicos e tecnológico das competências dos quadros a eles afetos;
h) proceder o levantamento da situação dos recursos e equipamentos das instituições de formação
pública sob a tutela do MECC, e habitá-las de meios adequados e necessários ao melhor desempenho da fundação socioeducativa;
i) efetuar o estudo de viabilidade e identificar projeto que visem aumentar e reabilitar a capacidade
dos centros de formação sob a sua coordenação, como de quadros vocacionado para a realização de
tarefas inerentes ao papel da DETPJA e dos serviços dependentes; [...] e
j) exercer as demais funções emanadas superiormente.
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DESCRIÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA
A Escola Técnica e Profissional/Centro Politécnico de São Tomé e Príncipe está vocacionada para dar Formações de Média, Curta Duração e Contínua, a jovens e outros públicos, garantindo talentos e mão de obra
qualificada, agregando valores para a nação santomense.
É uma Instituição onde os formandos adquirem conhecimentos para enfrentarem o mundo do trabalho,
cumprindo a sua nobre missão. Está constituída por três departamentos:
•

Centro Politécnico que realiza formação média;

•

Centro Profissional Brasil STP que realiza formação de curta duração;

•

Mini Incubadora que tem como função de instruir os jovens na criação de seu próprio negócio ou
empresa;

•

Centro Politécnico que faz parte de modalidades especiais da educação escolar da Lei nº 2/2003,
sob tutela do Ministério da Educação e Cultura: constitui o principal instrumento para a materialização da política de formação de força laboral qualificada, em resposta às exigências do desenvolvimento econômico e social de São Tomé e Príncipe. Surge graças à cooperação bilateral
entre os governos da República Democrática de São Tomé e Príncipe e a República Francesa,
substituindo deste modo a extinta Escola Técnica e Profissional Silva Cunha. Aberto em 1987,
vem sendo o único estabelecimento de ensino estatal do gênero em São Tomé e Príncipe que
até 2002 ministrou cursos básicos nas especialidades de Construção Civil, Eletricidade, Mecânica-Auto e Mecânica-Geral. O ingresso dos jovens fazia-se a partir 7ª classe de escolaridade e
idades entre os 16 e 18 anos.

PROBLEMAS E FRAGILIDADES
•

O Centro tem se deparado com certos entraves que dificultam o seu funcionamento pleno, como
a falta de:

•

materiais didáticos (ferramentas, equipamentos e consumíveis);

•

um espaço recreativo (campo de futebol e internatos para os alunos que moram distantes e da
Região Autônoma do Príncipe);

•

meios rolantes para deslocação dos alunos;

•

muro de vedação;

•

capacitação dos gestores e professores;

•

reconhecimento e valorização dos técnicos;

•

divulgação da capacidade da instituição, tanto nacionalmente como no estrangeiro.

Após um diagnóstico da situação, chegou-se as seguintes conclusões:
a) o material didático é uma ferramenta indispensável no ensino/ aprendizagem para que o formando tenha o sucesso na sua carreira profissional;
b) a inexistência de espaço de lazer, campo de futebol, muro de vedação, internato e falta de meio
rolante (transporte escolar), tem causado transtornos aos formandos, tendo em vista que a sua existência traria inúmeros benefícios para Centro, tais como: melhor assimilação dos conteúdos por parte
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dos formandos, facilidade de visita de estudo, ajuda no cumprimento dos horários e melhor controle
dos alunos;
c) o Centro tem sobrevivido sem grandes reconhecimentos e valorização dos técnicos, bem como
das capacitações dos professores e gestores, numa altura em que os avanços das novas tecnologias
tenham se tornado uma realidade mais evidente no campo educacional. Desta forma, é crucial que
todos os envolvidos no ambiente deste Centro, sendo docente ou não docente, estejam dotados de
conhecimentos para o processo de ensino/aprendizagem, pois esses conhecimentos são utilizados
como recurso pedagógico que contribuem significativamente para aprendizagem dos formandos,
possibilitando o alcance dos objetivos delineados;
d) a divulgação de uma instituição é uma das estratégias fundamentais para que ela cresça, seja
reconhecida e alcance os resultados satisfatórios dos seus objetivos. Por isso, ela possui um grande
impacto no contexto atual, por permitir aos jovens adquirirem saberes que vão além aos necessários
para o seu desempenho profissional;
e) a criação de novos cursos em todos os períodos (manhã, tarde e noite) constitui uma vantagem
para o Centro, tendo em conta inúmeros jovens interessados em ter uma formação;
f) para o reconhecimento da grandeza da Escola Técnica e Profissional/Centro Politécnico, tanto em
nível nacional como no estrangeiro, há a necessidade de divulgação dos cursos e serviços que o Centro pode prestar, uma vez que muitas das empresas não têm conhecimentos dos mesmos. Na sua
ausência, enfrentam-se problemas estruturais, políticos e de ingresso dos formandos no mercado de
trabalho.
Constata-se que no ensino profissional em STP, destacam-se dois centros de formação profissional: a Escola Técnica Profissional/Centro Politécnico, que está sob a tutela do Ministério da Educação, Cultura, Ciência
e Comunicação e o Centro de Formação Profissional de Budo, que está sob tutela do Ministério de Assuntos
Sociais e Emprego.

DESCRIÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA PROFISSIONAL
A tabela 1 apresenta os dados referentes às matrículas da Escola Técnica Profissional/Centro Politécnico.

TABELA 1 Alunos matriculados nos cursos profissionalizantes por gênero
Classes
10ª Classe

Área de Formação
F

M

11ª Classe

TOTAL

12ª Classe

Total

F

M

Total

F

M

Total

F

M

Total

Humanidades-Direito

0

163

165

328

10

13

23

173

178

351

Gestão-Contabilidade

0

104

119

223

0

104

119

223

38

57

95

0

167

213

380

Gestão- Adm. Pública

129

156

285

Ação Educativa

99

18

117

0

0

99

18

117

Turismo Ambiental

46

74

120

43

64

107

0

89

138

227

Social

0

36

25

61

0

36

25

61

Informática

0

19

10

29

22

31

20

51

0

6

17

23

6

17

23

403

440

843

28

40

68

705

728

1433

Humanística - Comunicação

Tecnologia Industrial
Total

0
274

248

522

12

10

Fonte: Ministério da Educação, Cultura, Ciências e Comunicação.
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Conforme a tabela 1, existe uma maioria de estudantes do sexo masculino em todos os cursos.
A missão Escola Técnica Profissional/Centro Politécnico é “Promover a educação profissional e tecnológica,
a inovação e transferência de tecnologias industriais, mobilização de conhecimentos, habilidades e atitudes
necessários ao desempenho de actividades ou funções típicas segundo padrões de qualidade e produtividade requeridos pela natureza do trabalho e contribuir para elevar a competitividade das empresas são-tomenses”.
A Educação é um processo de desenvolvimento intencional de competências que permite ao indivíduo uma
identidade cultural, a cidadania, a profissionalização e o sentimento de pertença a uma sociedade, em particular, e à raça humana, no geral.
A Escola foi criada para atender as exigências atuais do mercado, compreendendo diversos cursos, tais
como:
Pedreiro de Alvenaria e Acabamento;
Pedreiro de Betão Armado;
Armador de Ferragens;
Carpinteiro de Obras;
Informática na Óptica de Utilizador;
Eletricidade Instalador Predial;
Serralheiro Soldador;
Padeiro e Pasteleiro;
Canalização;
Mecânica Auto e Motociclo;
Operador de Processos-Frutas.

Os cursos oferecidos no Centro de Formação, são cursos de qualificação profissional que visam preparar o
trabalhador para o mundo do trabalho de forma dinâmica e prática. Com formações profissionais que vão de
2 (dois) a 6 (seis) meses, com 4 horas diárias de aulas, conforme o curso.
Há diversas modalidades de educação profissional, sendo elas:
aprendizagem;
aperfeiçoamento;
qualificação; e
técnica.

O edifício contém 2.200 m2; 6 salas de aulas, 1 laboratório de alimentos; 1 laboratório de informática; 1 atelier
de serralheiro soldador; 1 oficina de mecânica; 1 atelier de carpintaria; 1 auditório; 1 sala multiuso; copa dos
professores e alunos; 6 casas de banho masculino e feminino; 1 sala de reunião; 1 gabinete da cooperação
brasileira; 1 gabinete da parte são-tomense; 1 sala de coordenação; secretaria; sala de arquivo; servidor; sala
dos professores; biblioteca. No Auditório do Centro já foram realizadas 99 atividades.
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Desde o início das atividades do Centro até o ano de 2016, foram formados 1.022 jovens e adultos dos 16 a 59
anos, e de classes a partir de 6ª à 12ª, incluindo alunos com formação superior. Outrossim, ministra cursos
médios profissionais com duração de 3 anos onde os alunos terminam com equivalência de 12ª classe para
prosseguir estudos na mesma área.
Também são ministrados no Centro cursos como os que seguem:
Administração Pública;
Humanidade /Direito;
nformática;
Tecnologia Industrial;
Turismo Ambiental.
A educação profissional é o conjunto de atividades que visam a aquisição teórica e/ou prática de conhecimentos, habilidades e atitudes exigidos para o exercício das funções próprias de uma profissão. A formação
profissional apresenta-se como um instrumento de gestão com uma dimensão estratégica: é a atividade
facilitadora da mudança em sentido lato, que propicia uma melhor adequação dos recursos humanos aos
novos recursos materiais existentes, através da sua qualificação e reconversão quando necessárias; permitindo assim uma maior ﬂexibilidade das organizações para fazer face a um futuro difícil de prever.

CONCLUSÃO
De todo o exposto acima conclui-se que os alunos que frequentam o ensino técnico profissional não têm
um acompanhamento de estágio, não existe um reconhecimento por aquisição de conhecimento e ainda
não se criaram normas para validação dos conhecimentos adquiridos por experiência para integração no
mercado de trabalho.
Por outro lado, as escolas técnicas profissionais não dispõem de um comitê técnico setorial que deve ser
formado por representantes do governo e o setor privado, de forma a se unirem para discutir alternativas
que fomentam o crescimento do ensino profissional.
O marketing ainda não é utilizado em instituições de ensino em STP e não existe um plano de marketing na
E.M.E.T.STP.
O marketing representa uma vantagem na divulgação do que de melhor se faz nos centros de formação
existentes no país, para aqueles que pretendem adquirir conhecimento e de maneira contribuir de forma
significativa para o desenvolvimento social e econômico de São Tomé e Príncipe.
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RESUMO
Este artigo apresenta uma análise da Educação Profissional no Brasil, pelo viés de sua finalidade última:
a promoção da formação ética. Para tanto, são definidas as concepções de ética, de formação ética e de
integração na educação profissional, posicionando a ética no seio da superação das contradições existentes
entre trabalho e educação. A partir desse referencial teórico e conceitual, buscou-se por experiências inovadoras em formação ética nos Institutos Federais brasileiros, sendo que quatro delas estão apresentadas
neste texto. Espera-se, com tais experiências, inspirar a promoção de novas práticas educativas, assim
como a orientação de políticas públicas para a formação ética na educação profissional.

Palavras-chave: educação; trabalho; formação ética; educação moral; educação profissional; integração.
1.

INTRODUÇÃO

O dilema entre a formação para o trabalho e a formação para a emancipação humana marca a história das
reﬂexões sobre o papel da educação profissional16. A tensão entre essas duas dimensões da formação se
expressa na polarização de um universo múltiplo de visões de mundo e concepções sobre educação. Assim
desenhadas tais dimensões, de um lado agrupam-se os entendimentos de que os ambientes formais de
educação profissional devem capacitar tecnicamente seus estudantes (alinhado às demandas produtivas
do mercado). Em outro extremo, aloja-se o grupo de concepções para as quais tais demandas não devem
constituir foco das preocupações educativas e, em última análise, devem ser refutadas.
No intervalo entre elas residem inúmeras possibilidades de práticas integradoras de um polo e outro. Elas
estão traduzidas nas dinâmicas constitutivas das práxis de cada instituição de ensino que oferta a educação
profissional. Essa integração é construída tanto no cotidiano das escolas, quanto no âmbito acadêmico ou,
ainda, no plano das políticas públicas educacionais. No Brasil, por exemplo, o conceito de educação profissional integrada ao ensino médio foi adotado em escala nacional há alguns anos. Esse preceito – o da
integração – passou a estar previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Técnica de Nível
Médio (BRASIL, 2012), encontrando-se referendado pelo Documento Base da Educação Profissional Técnica
de Nível Médio (2007) e instigando rica discussão em nível teórico por meio de trabalhos como o de Marise
Ramos (2008), que trata dos sentidos do conceito de integração.
A concepção de integração entre os dois modelos de formação profissional é irrevogável, pois mesmo que
não esteja prevista nos documentos norteadores e políticas educacionais dos países, manifesta-se na própria práxis escolar. Passar a perceber a educação profissional dessa maneira implica a necessidade de
reﬂetir a respeito de inúmeras novas questões. Uma delas, que ocupa o centro da preocupação motivadora
deste texto, diz respeito à dimensão ética.
16
O termo educação profissional será utilizado neste texto como equivalente a Educação Profissional, Científica e Tecnológica; ensino
profissional; ensino profissionalizante; ensino técnico; entre outras denominações possíveis utilizadas em países lusófonos.
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A contemporaneidade nos oferece indícios de que o projeto civilizatório em curso está em crise. Assim, o
pertinente apontamento da teoria crítica em relação à educação pode ser ainda hoje acolhido. O argumento
de que os objetivos da educação deveriam voltar-se todos a impedir a barbárie não perdeu sua atualidade,
entendendo por barbárie que, “estando na civilização do mais alto desenvolvimento tecnológico, as pessoas se encontrem atrasadas de um modo particularmente disforme em relação a sua própria civilização”
(ADORNO, 1995, p. 155). Se o processo educativo deve priorizar como caminho a formação ética, então
uma questão se apresenta: se a formação profissional deve também estar atenta às demandas produtivas
do mercado (sendo que este representa tanto o subsídio das condições materiais de existência quanto as
contradições opositoras da ética nas relações humanas), como pensá-la integrada a uma formação ética?
O interesse em compreender os elementos que compõem o quadro explicativo para essa questão instigou a realização da pesquisa, cujo recorte este artigo relata. Nesse estudo, buscou-se investigar como os Institutos Federais de Educação Profissional Científica e Tecnológica17
(IF’s) resolvem esse paradoxo e, diante disso, como criam condições e inventam estratégias para a oferta
de formação ética. Para acessar esses dados foi necessário investigar as instituições de educação profissional da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT), distribuídas por todas
as regiões do Brasil. Do trabalho de pesquisa, destacaram-se quatro experiências. Elas sintetizam ideias
inovadoras em formação ética na educação profissional. À sua maneira, cada um dos conjuntos de ações
apresentados integra as dimensões da formação para o trabalho e para a emancipação humana, realinhando os objetivos da educação profissional a um propósito ético.
Antes de sua descrição, porém, o leitor encontrará neste texto algumas etapas preliminares, essenciais para
a completa compreensão do estudo. Desse modo, principia-se pela fundamentação teórica, que embasa a
concepção de ética, de formação ética e educação profissional em uma perspectiva de integração. Nela são
expostos os critérios utilizados para que as experiências pudessem ser caracterizadas como bem-sucedidas. A seguir, está apresentada a metodologia do estudo, caracterizando em pormenores o processo de
coleta e tratamento dos dados.
Após essa etapa, chega-se à apresentação das experiências – que é o principal momento do texto. Ali
estarão descritas cada uma delas, tal qual os gestores educacionais as relataram, entretecidas a alguns
apontamentos e considerações. Ao final, estão traçadas as considerações finais, momento em que se reúnem as características mais importantes dos projetos e põem-se as expectativas de que sejam capazes de
estimular a promoção da formação ética tanto no seu fazer cotidiano, quanto no campo das políticas públicas para a educação profissional.

2.

BASES TEÓRICAS E CONCEITUAIS DA PESQUISA: DE QUE FORMAÇÃO ÉTICA FALAMOS?

Para que se tornasse possível estabelecer um parâmetro avaliativo das experiências de formação ética desenvolvidas pelos IF’s brasileiros, foi necessário tecer, anteriormente, uma rede conceitual que sustentasse
teoricamente tais critérios. Neste trecho do artigo, então, apresentamos pequenos agrupamentos de conexões dessa rede, sintetizados em três eixos. São eles a concepção de ética; de formação ética; e sua relação
com o conceito de integração na educação profissional.
2.1. Do conceito de ética
O primeiro desses eixos representa, dentre os três, a abordagem de nuance mais teórica. A grande demanda por reações no plano ético em face da crise axiológica percebida na contemporaneidade (LA TAILLE et.
al., 2009), não nubla sua origem distante. As questões da moralidade remontam a insondáveis tempos na
história da humanidade. No entanto, é na Antiguidade Clássica, com os filósofos gregos, que ela passa a ser
sistematizada, gerando a raiz dos sistemas morais hoje predominantes na cultura ocidental.
17 Instituições vinculadas à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, criadas no Brasil a partir da Lei Nº 11.892/08
e que têm por função ofertar educação profissional
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Em “A República”, Platão (2003) descreve alguns dos diálogos de Sócrates, e se detém a definir, essencialmente, o conceito de justiça. Já no “Banquete”, para Platão (1991), o foco dos debates migra da justiça
para a questão das virtudes. Com isso, se estabelece uma relação entre a moralidade, no plano subjetivo,
e a ética, entendida como pertencente à dimensão da polis. Aristóteles (2007) dá continuidade ao processo
de elaboração do conceito de ética, no entanto, executa uma guinada empirista, em desfavor do idealismo
platônico. Em sua “Ética a Nicômaco”, defende o lugar da felicidade como bem supremo, estendendo a
possibilidade da felicidade a “quem quer que não esteja ‘mutilado’ de sua capacidade para a virtude”. Para ele,
assim como para Sócrates e Platão, excluíam-se do universo da decisão moral as mulheres, estrangeiros,
crianças e escravos. Suas filosofias estavam voltadas à elite grega, ativa na polis e, portanto, capaz do exercício da virtude e de uma vida ética.
Os pressupostos forjados na Antiguidade Clássica estenderam seus reﬂexos pela filosofia ocidental. As
ideias de Platão e Aristóteles foram assimiladas de tantas e distintas maneiras, que terminam por inspirar
tanto a ética cristã, imperante na Idade Média, quanto a ética antropocêntrica iluminista, já na modernidade.
Desta, Kant foi o maior expoente, havendo postulado um pensamento moral muito peculiar, cujo elemento
mais marcante é seu imperativo categórico. Segundo ele, os homens deveriam agir moralmente segundo
máximas que se pudessem ser atribuídas a qualquer indivíduo sob qualquer circunstância. Elas deveriam
ser universais (KANT, 2004). E esse seria o requisito para que um preceito pudesse ser denominado moral.
Na contemporaneidade, os fundamentos da ética helênica ainda marcam os debates no campo filosófico,
entretanto, não sem ressalvas. Interpõem-se a esse primado diversos questionamentos em nível científico,
epistemológico, político, e muitos outros. A discussão sobre paradigmas nas ciências, a dúvida fatal posta
pela teoria crítica sobre a modernidade a respeito do potencial emancipador do esclarecimento e o desmascaramento do fundo ideológico da moral platônica, tal qual vistas em Kuhn (2006), Adorno e Horkheimer
(1985), Horkheimer (2002) e Nietzsche (2007), respectivamente, estremecem a soberania da tradição platônica sobre a ética. Mais recentemente, questões como a colonialidade do poder e eurocentrismo, a sexualidade, a identidade de gênero, a ética do cuidado, a bioética de intervenção, as teorias relativistas da moral,
entre outros muitos tópicos discutidos por teóricos como Quijano (1997), Foucault (1997), Butler (2009),
Gilligan (1982), Porto e Garrafa (2004) e Shweder et al. (1987), nesta ordem, aprofundaram as rupturas na
hegemonia da compreensão moral de viés principialista. Todo esse debate – para além das divergências
que suscita – deve ser entendido como fértil para a abertura de novos caminhos para a reﬂexão sobre o
paradigma moral atual.
Pensada sobre tais bases, a ética não pode ser compreendida como algo estático, cristalizado. Tampouco
ﬂuido ou volátil. Ética, pela perspectiva adotada nesta pesquisa, carrega em si a representação de um movimento. No entanto, não aleatório. Ele acompanha a dinâmica de desenvolvimento da racionalidade, cujas
possibilidades ainda não se esgotaram. Tal compreensão está alinhada com uma ideia que permeia a obra
de Jürgen Habermas. Segundo ele, a modernidade não está obsoleta, tampouco morreu, mas é um projeto
inacabado (HABERMAS, 1992).
Nesse sentido, como Sanchéz Vázquez (2002), aqui se entende ética enquanto reﬂexão sobre a ação moral.
Ela corresponde a “um eterno pensar, reﬂetir, construir. E a escola deve educar seus alunos para que possam
tomar parte nessa construção, serem livres e autônomos para pensarem e julgarem.” (BRASIL, 1997, p. 50).
Por esse prisma, “ética” não é adjetivo a ser conferido a determinadas ações consensualmente tomadas
como louváveis, mas sim, uma maneira de posicionar-se em permanente reﬂexão diante do mundo, das
coisas, dos outros e de si mesmo. A ética, entendida dessa maneira, remete às ideias de construção e interação.
Na esteira desse pressuposto, Habermas (2012) propõe uma ética discursiva, que se insere no quadro maior
de sua Teoria do Agir Comunicativo. Por seu olhar, a ética tem caráter dialógico, intersubjetivo e construtivo.
A comunicação entre sujeitos que argumentam a respeito de algo moralmente problematizável no mundo,
em que predomine uma racionalidade que vise o entendimento mútuo é o que a sustenta. Sua teoriza-
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ção rejeita as premissas das filosofias do sujeito e conduz à discussão ética ao paradigma comunicativo.
Concordando com Habermas, a ética como reﬂexão sobre a ação moral só faz sentido se tal reﬂexão tiver
caráter intersubjetivo, dialógico e não almeje fins últimos, acabados, mas seja, porém, constructo que tenda
à universalidade.
2.2. Do conceito de formação ética
O conceito de ética, tal como aqui assumido, ao ser trazido para o contexto das discussões no campo da
educação, traz como par uma concepção própria de formação ética. Essas ideias devem estar alinhadas, de
modo que a primeira seja a luz da segunda. Quer dizer que, ao pensar na promoção da articulação entre
educação, trabalho e ética, por meio da proposição de experiências, projetos e ações na educação profissional, é primaz que se reﬂita primeiramente sobre o que é ética para aquela comunidade escolar em questão.
Exatamente esse foi o exercício realizado nesta pesquisa. Desse modo, definido o que neste estudo se pensa
que seja ética, passa-se a discorrer sobre que formação estaria alinhada com tal premissa.
Antes mesmo que instituições sociais específicas tomassem para si a tarefa de execução das atividades
educativas, e depois de ter deixado de ser prática exclusivamente privada, a formação ética dos cidadãos
consagrou-se como a principal função da educação. Essa função mantém certa constância ao longo da história. Entretanto, esse projeto formativo inclinado à ética está sempre acompanhado pela crucial pergunta
elaborada por Platão: mas será apenas possível ensinar a ética? Não. A ética não pode ser transmitida. No
entanto, por outras vias, os sujeitos se desenvolvem moralmente e algumas condições ambientais favorecem a potencialização desse desenvolvimento. Nessa esfera é onde deve atuar a educação e para ela
deveriam voltar-se as políticas educacionais. Para compreender como se dá esse desenvolvimento e que
condições ambientais são essas, é preciso olhar para os frutos dos estudos da psicologia da moralidade.
O pensamento sobre a moralidade foi por muito tempo guardado sob o domínio exclusivo da filosofia, de
modo que, mais recentemente, tem-se enriquecido muito o debate com as contribuições sociológicas e
psicológicas (FREITAG, 1992). No que tange à educação moral, pode-se dizer que houve uma verdadeira
revolução a partir das pesquisas realizadas no campo da psicologia da moralidade. Enquanto Kant (1996)
preconizava que a instrução do intelecto precisava ser balizada pela disciplina da vontade e Durkheim (2008)
que a inculcação da moral se daria por via transmissionista, as investigações da psicologia da moralidade
propuseram-se a olhar para o sujeito moral e perscrutar a apropriação da moralidade em nível psicológico,
respondendo a questões como “ que razões levam o sujeito a agir moralmente?” ou “como acontece o
desenvolvimento moral?”.
Têm ênfase nesse campo as pesquisas de Jean Piaget (1930-1996; 1932-1994). Para ele, o enfoque são os
processos construtivos do desenvolvimento moral. Sua concepção sobre como isso acontece na criança é,
portanto, distinta e fundamentalmente oposta à de Durkheim. E essas duas posições teóricas são as principais inspirações para o desenvolvimento de práticas de formação ética na escola de hoje: o viés transmissionista e o construtivista.
A partir dos estudos piagetianos, avançou-se na compreensão sobre a gênese do juízo moral, o que possibilitou que se compreendesse que o sujeito é ativo na construção desse juízo. Além disso, passou a estar
claro que tal construção se dá na relação dialética entre as tendências – que não são fixas nem se anulam
mutuamente – de heteronomia e de autonomia (ibid.). Tomando por base os estudos piagetianos, Lawrence
Kohlberg (1984) complementa-os com estudos interculturais e longitudinais, propondo uma organização do
desenvolvimento moral em níveis (do pré ao pós-convencional) e estágios (de 01 a 06), em que cada dupla
de estágios constitui um nível. O caráter evolutivo da teoria desses dois psicólogos é incorporado à Teoria do
Agir Comunicativo (HABERMAS, 2012) que, por sua vez, também concebe elementos para a constituição do
conceito de formação ética utilizado neste estudo, a seguir explicitado.
Sob essa perspectiva, a formação ética precisa viabilizar ao sujeito os subsídios para a reﬂexão crítica sobre
a ação moral e, diante disso, seu desenvolvimento no sentido de uma moral autônoma ou pós-convencional.
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As relações de poder simétricas entre si, em especial as ensejadas pela cooperação entre pares, são profícuas para tal (PIAGET, 1932). Elas são capazes de gerar contextos de argumentação moral, de diálogo aberto
e permanente. Uma formação ética desse tipo requer a descristalização de determinantes estabelecidas a
priori, para que se consolide como possibilidade real de superação, em um sentido crítico.
Em suma, em par com os apontamentos acima, propõe-se como formação ética a ação planejada e organizada, tendo como fim a reﬂexão crítica sobre e na ação moral concreta, possível a todos indivíduos. Uma
reﬂexão a partir da ação e integrada a ela. Construída comunicativamente na interação entre sujeitos, que
assumem papel ativo nesse processo e buscam um consenso tendente à universalização. Orienta-se no
sentido da busca pela autonomia, de forma cada vez mais ampla e complexa e está relacionada intimamente à ideia de cidadania. Perpassa todos os ambientes e contextos escolares. Está na sala de aula, assim
como está nas relações que na escola ou por meio dela se estabelecem. Pode ser concretizada através de
distintas metodologias, desde que integradas em projetos escolares mais abrangentes e onde haja participação ampla da comunidade escolar. Diante de sua importância, a formação ética deve ser reconduzida ao
lugar de principal finalidade da educação escolar.
Na Educação Profissional, a formação ética deve estar explícita em orientações e diretrizes norteadoras das
ações educacionais. Deve figurar nos Planos de Desenvolvimento Institucional, reﬂetindo, consequentemente, na elaboração dos Projetos dos Cursos. Ela precisa estar presente em todos os níveis e modalidades,
independentemente da natureza do curso ofertado. Ela diz respeito tanto ao núcleo comum de disciplinas,
quanto às disciplinas específicas de cada área de formação técnica. Constitui-se, em verdade, em um dos
elementos capazes de promover a integração efetiva dessas dimensões, por vezes polarizadas. Além disso,
ela precisa considerar não somente o aspecto da formação para a vida, mas também tópicos pontuais que
se tornam mais evidentes na educação profissional, como as questões das injustiças de ordem social e
aquelas referentes aos avanços científicos e tecnológicos.
2.3. Do conceito de integração
Na introdução deste texto, realçamos a questão sobre a dificuldade em conciliar os propósitos da formação ética com as perspectivas educativas alinhadas às demandas do mercado. Com o intuito de esclarecer
esse tópico, ressalta-se que o conceito que norteia esta pesquisa relaciona-se com a ética universal do ser
humano (FREIRE, 1996) e não com a ética que se curva aos interesses do lucro. Seria paradoxal, sob vários aspectos, imaginar uma educação que visasse atender, simultaneamente, os interesses exclusivos do
capital e um projeto de emancipação humana. Para superar essa contradição na educação profissional, as
dimensões da educação e do trabalho, da instrução técnica e da formação ética, devem integrar-se.
As mais recentes reﬂexões a respeito da integração na educação profissional alimentam-se dos conceitos
de politecnia (SAVIANI, 2003) e de escola unitária (GRAMSCI, 1982) e contextualizam-nos à realidade da
educação profissional contemporânea. Ramos (2008) apresenta três sentidos para esse termo que, de acordo com ela, se complementam: o da formação omnilateral, o da indissociabilidade entre educação profissional e educação básica e o da integração de conhecimentos gerais e específicos como totalidade.
O primeiro, diz respeito à dimensão filosófica da integração. A integração do trabalho, da ciência e da cultura, são compreendidos como desdobramentos fundamentais na vida do indivíduo. O segundo sentido, da
indissociabilidade entre Educação Profissional e Educação Básica, preconiza que o Ensino Médio integrado à
Educação Profissional “pode potencializar mudanças para, superando-se essa conjuntura, constituir-se em
uma educação que contenha elementos de uma sociedade justa” (ibid.). Acenando, com essa afirmação, que
o modelo atual assumido pela educação profissional não se constitui em um modelo ideal, mas que carreia
elementos para a consolidação de um projeto de justiça social através da educação. O terceiro sentido, que
é o da integração de conhecimentos gerais e específicos como totalidade, se relaciona com os anteriores e
busca a superação da divisão na educação profissional entre núcleo comum – onde se alocam as disciplinas
gerais como língua portuguesa, matemática, física, educação física, etc. – e o núcleo específico – donde se
agrupam as disciplinas estritamente vinculadas ao tipo de aplicação demandada pela área de formação de
37

COLEÇÃO PROFESSORES

cada curso profissionalizante.
Compreender tais dimensões de modo desintegrado reforça dicotomias fundamentais que brotam no seio
da educação profissional. A manutenção dessa separação impede que sejam percebidas contradições importantes e, assim, permite que os discursos técnico e ético progridam de modo paralelo, sem que se afetem mutuamente. A integração, consumada nesses três sentidos é condição para que seja superada a cisão
entre educação e trabalho e reorientado seu fim último em um sentido ético. Estabelecidos, pois, os três eixos que contêm os pressupostos teóricos e conceituais da pesquisa que aqui se apresenta, passa-se, neste
momento, à apresentação dos procedimentos metodológicos adotados para identificação das experiências
de formação ética na educação profissional brasileira que com eles se alinham.

3.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O propósito amplo deste estudo foi o de desenhar um panorama geral sobre como ocorre a formação ética
na educação profissional brasileira. Neste texto, traz-se um recorte dessa pesquisa de mestrado, trazendo
as experiências consideradas mais inspiradoras. O trabalho de identificação de experiências em escala nacional gerou a necessidade de se ampliar o universo de sujeitos para que se alcançassem todas as instituições de educação profissional brasileiras. Portanto, os procedimentos metodológicos adiante apresentados
encontram-se ajustados a tal condição.
A coleta de dados junto às unidades da RFEPCT foi realizada através da aplicação de questionário, encaminhado por correio eletrônico com auxílio da plataforma “Survey Monkey”. O instrumento de coleta de dados
utilizado para tanto, com 18 questões abertas e fechadas, foi entregue a 382 unidades já definitivamente
implantadas no ano de 2013. Da seleção dos IF’s que preenchiam os requisitos para participação como sujeitos da pesquisa, restaram 69 participantes, distribuídos por todas as regiões do país, atendendo critérios
de abrangência e representatividade territorial para a escolha da amostra.
O ponto de partida para elaboração do instrumento de coleta de dados foi o estudo “Projetos bem sucedidos
em Educação Moral: em busca de experiências brasileiras” (Menin; Bataglia; Zechi, 2013; Menin et al., 2013),
realizado por um grupo de pesquisadores vinculados à ANPEPP – Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. A partir das adaptações em função das peculiaridades da educação profissional,
foram encaminhados aos gestores pedagógicos dessas instituições (coordenadores pedagógicos, gestores
educacionais, diretores de ensino, entre outras nomenclaturas atribuídas a essa mesma função). As respostas às questões objetivas foram tabuladas e analisadas quantitativamente. Às questões de resposta discursiva o tratamento dado foi o qualitativo. A triangulação entre métodos (DENZIN, 1989 apud FLICK, 2009) foi a
ferramenta de apoio para a análise dos dados, de modo que o material coletado com o instrumento foi posto
em diálogo com os documentos e com o levantamento bibliográfico, pertinentes ao tema.
O quadro constituído a partir dos dados obtidos e interpretados permitiu que se olhasse com maior clareza
para as experiências em questão. Delas, algumas atendiam grande parte dos critérios da literatura para que
fossem consideradas experiências bem-sucedidas em formação ética. No próximo trecho do artigo serão
descritas quatro dessas experiências.

4.

EXPERIÊNCIAS INSPIRADORAS EM FORMAÇÃO ÉTICA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Do universo de Institutos Federais investigados, obtiveram destaque algumas das experiências relatadas.
Elas chamaram a atenção porque atenderam critérios relacionados tanto à formação ética quanto à concepção de integração na educação profissional. Assim, para que se enquadrassem no crivo da integração, deveriam estar afastadas da representação de uma inclinação dicotômica na relação entre educação e trabalho.
Já para que se alinhassem aos procedimentos da formação ética que aqui se encontram preconizados,
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precisavam trazer em suas práticas aspectos relacionados à cooperação (no lugar das relações coercivas),
ao diálogo, à interação com vistas ao entendimento mútuo (e não ao sucesso ou convencimento), à promoção de valores morais, à vivência de situações morais (no lugar das lições de moral), à forma transversal,
interdisciplinar e imbricada ao cotidiano da escola de se tratar a questão da moralidade e à integração entre
distintos métodos para a execução dos projetos. Diante de tais critérios, aqui encontram-se destacados os
projetos “Papo Federal”, “Teatro na Praça”, “Rompendo com o racismo, rompendo com o silêncio” e “Trote
Solidário”.
4.1. Papo Federal
O projeto “Papo Federal” foi desenvolvido em uma unidade situada no interior de Minas Gerais, região Sudeste do país. Durou entre 6 e 12 meses, tempo considerado insuficiente por seus organizadores, para quem
essa formação deve ser contínua. Participaram em média 45 pessoas, representantes de toda a comunidade
escolar. O projeto obteve apoio de outras instituições de ensino e, na palavra de seus executores, assim é
descrito:
Papo Federal – foram abordados vários temas, como preconceito, sexualidade, solidariedade, colaboração... Eram feitas reuniões semanais com grupo de alunos dos
cursos integrados. Palestras mensais com convidados externos à Instituição: respeito
à diversidade, ética e cidadania... (uma por trimestre). Eventos com participação da comunidade interna e do entorno do Campus, reuniões com familiares (uma vez em cada
trimestre); reuniões com representantes do CRAS (Centro de Referência de Assistência
Social) [...] Todas as ações são desenvolvidas para provocar reﬂexões sobre as nossas
visões de mundo e provocar mudanças na forma de se relacionar com o outro, buscando ressaltar a importância do diálogo, da negociação, da compreensão e aceitação da
alteridade.
Nesses encontros mensais, as atividades propostas tocaram os participantes de distintas maneiras. E essas
transformações foram percebidas por meio da avaliação realizada no decorrer da execução do projeto. Em
sua realização, utilizou-se um questionário como instrumento avaliativo. Segundo os idealizadores, o que
se percebeu como resultado positivo com o projeto foi como segue:
Papo Federal – Amadurecimento dos alunos; reﬂexões mais aprofundadas sobre as
desigualdades, sobre formas de auxiliar. Maior respeito à diversidade. Propostas dos
alunos de projetos de extensão envolvendo moradores (curso de eletrotécnica e segurança do trabalho).
Para os sujeitos que responderam a esta pesquisa, as atividades não se constituíram exclusivamente em
ações ou experiências, mas foram entendidas como parte de um processo contínuo de formação. Nesse
processo, trabalharam-se diversos temas, dentre os quais se destacaram alguns, como: ética no trabalho,
na profissão docente, diversidade, cidadania, inclusão, sexualidade, sustentabilidade, entre outros temas.
Eles estiveram manifestados não apenas no projeto, mas também em outros momentos, por meio de conversas com estudantes, palestras e nas próprias disciplinas integrantes do currículo dos cursos.
4.2. Teatro na praça
“Porque para que a formação integral do cidadão aconteça de forma plena, é imprescindível que ela contemple a dimensão da ética”. A partir dessa concepção, o Instituto Federal que a enuncia promoveu uma
atividade que aqui resolvemos chamar de Teatro na Praça. Assim a denominamos porque a atividade não
possuía um título. Essa característica, no entanto, não a desqualifica enquanto proposta de formação ética.
Em verdade, reforça um aspecto importante para esse tipo de experiência, a saber, que esteja incorporada
às práticas cotidianas do ambiente escolar. Nesse sentido, esse fato conta positivamente. Em suma, sua
execução ocorreu tal qual relatado abaixo.
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Teatro na Praça – Foi uma atividade desenvolvida em uma Praça Municipal onde os
alunos e professores realizaram teatros e abordaram temas relacionados à diversidade
cultural / tolerância.
O projeto foi executado ao longo de uma semana, participando dele a comunidade escolar em sentido amplo, quer dizer, incluindo não apenas os profissionais da educação e os estudantes, mas também as famílias e os moradores do entorno da escola, totalizando mais de 100 pessoas. Os eixos em função dos quais
circularam os temas foram diversidade, tolerância e respeito. Além de formativas, as atividades também
divulgaram a instituição e os princípios que a norteiam. Os participantes, ao final, emitiram relatos a respeito
da experiência e esse foi considerado o objeto da avaliação com resultado positivo.
4.3. Rompendo com o racismo rompendo com o silêncio
Os realizadores dessa experiência entendem que a formação ética é necessária pra que se amplie a formação do sujeito para além dos domínios cognitivo e psicomotor. Pensam também que, mais do que formar
eticamente, a educação profissional participa do desenvolvimento ético do indivíduo, salientando com isso a
importância dada ao aspecto da autonomia:
Rompendo com o racismo – Esta formação tem raiz na própria origem social e econômica e prolonga-se além dos ambientes familiares, sociais, educacionais, econômicos, religiosos, políticos... Assim, a ética é desenvolvida continuamente. Conﬂitos éticos
podem ocorrer se não houver harmonia entre os diversos ambientes. Por exemplo:
concepções religiosas podem afetar decisões e comportamentos de cunho profissional.
Neste contexto, é importante que haja, na abordagem educacional da ética, sensibilidade e equilíbrio para que o indivíduo possa desenvolver seus próprios conceitos.
Alinhado com essa concepção de formação ética, desenvolveu-se o projeto rompendo com o racismo, rompendo com o silêncio. Ele foi implantado por exigência da legislação em um Instituto Federal do estado do
Espírito Santo, também na região Sudeste. A execução do projeto ocorreu como descrito por seus idealizadores:
Rompendo com o racismo – A partir de uma variedade de atividades, foi realizado um resgate da
memória da população negra capixaba, possibilitando uma reﬂexão e amadurecimento intelectual
para servidores e estudantes sobre as relações étnico-raciais. [...] O projeto pretendeu sensibilizar
todos os servidores e alunos do campus com relação às relações étnico-raciais, procurando trabalhar
de forma preventiva problemas relacionados ao racismo. [...] Na concepção, houve participação tanto
do segmento docente como do técnico administrativo em educação, mesmo que alguns técnicos não
estejam vinculados às áreas de ensino. Foi realizada uma série de atividades compreendendo conferências, debates, mostras artísticas, culturais, produção de texto, voltadas para o tema da inclusão
social e do racismo, com a participação de estudantes de graduação e curso técnico. Ao longo das
atividades observou-se um aprofundamento das discussões relativas à temática da inclusão, por
parte dos alunos participantes.
Teve aproximadamente um ano de duração e seus realizadores entendem que, apesar de atingido o objetivo
da campanha, ela não deve ser periódica, mas permanente, estendendo-se até o momento em que não seja
mais necessária. Foram participantes os integrantes da comunidade escolar interna, atendendo quase 100
pessoas. Os participantes da pesquisa afirmam não perceber no cotidiano escolar qualquer indicador de
discriminação em função de raça, credo, condição socioeconômica, ou qualquer outra condição e entendem
que isso acontece porque a escola incentiva e valoriza programas e projetos que cuidem da inclusão participativa, quando necessária.
4.4. Trote Solidário
No estado de São Paulo, outra experiência obteve destaque. Em substituição à prática do trote, que consiste
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tradicionalmente em um rito de ingresso na vida escolar ou acadêmica, envolvendo geralmente manifestações de violência, foi proposto o Trote Solidário. Ao invés da manutenção e estímulo ao círculo da violência
que permeia esse tipo de atividade, a comunidade propôs uma série de ações que teve como mote o olhar
sensível em relação ao outro. Buscando a formação integral do aluno por meio da formação ética, a atividade foi assim caracterizada:
Trote Solidário – desde 2009 trabalhamos com o “Trote Solidário”, evento que envolve todos os
alunos e professores e demais servidores, em ações de ética e cidadania.
As ações envolveram mais de 100 estudantes ingressantes durante uma semana, a primeira letiva do ano. O
restante da comunidade escolar interna participou no planejamento e apoio. O principal tema desenvolvido
foi a solidariedade, já que o objetivo da atividade foi promover uma cultura mais solidária entre os grupos
que compõem a instituição. Isso, todavia, não impediu que transversalmente outros assuntos se fizessem
presentes. Para que se concretizasse, a experiência contou com o apoio de distintas entidades do município,
ampliando o alcance de seus resultados. Ao final, a experiência foi positivamente avaliada pela equipe pedagógica em reuniões internas.

5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O propósito deste texto foi apresentar uma análise da Educação Profissional no Brasil, com o olhar voltado
à sua finalidade última – que é a mesma de qualquer tarefa educativa –, a da promoção da formação ética.
Para tanto, partiu-se da concepção de ética como reﬂexão crítica sobre a ação moral concreta, de formação
ética como ação vinculada à práxis escolar, que valoriza a ação comunicativa em contextos mais cooperativos, visando o desenvolvimento moral no sentido da autonomia dos sujeitos e, também, partiu-se do alinhamento desses dois conceitos à concepção de integração na educação profissional, no intuito de posicionar
a formação ética no cerne da superação das contradições existentes entre trabalho e educação. Com esse
suporte teórico e conceitual, foi possível investigar experiências em formação ética nos Institutos Federais
de todo país que pudessem ser consideradas inovadoras e bem sucedidas. Das experiências encontradas,
aqui elencamos o Papo Federal, o Teatro na Praça, o Rompendo com o Racismo, Rompendo com o Silêncio
e o Trote Solidário por serem mais representativas.
As quatro propostas apresentadas trouxeram em si elementos comuns que traduziram o que as pesquisas
em educação moral apontam como agentes promotores da formação ética. Foram eles: a participação ampla de toda a comunidade escolar; o rompimento das paredes da sala de aula enquanto espaço de formação;
a superação da abordagem disciplinar, ou seja, ética não apenas como tema da filosofia e da sociologia,
ou de outra disciplina específica; o estabelecimento de dinâmicas comunicativas que permitem a troca de
ideias baseadas em relações simétricas de poder, ou seja, não coercitivas; o entendimento de que essas
práticas devem superar a execução de projetos, estando integradas às práticas escolares cotidianas; o uso
das dinâmicas comunicativas como elemento fundamental; a abordagem de temas ou valores como respeito, diversidade, tolerância, solidariedade, inclusão e cidadania; o protagonismo dos estudantes atingidos
pelas ações; e a perspectiva de integração presente como concepção de fundo para a proposição de cada
um desses projetos.
Ao cumprir tais requisitos, essas instituições proponentes inovam, constituindo-se em fontes inspiradoras
de novas ideias para a efetivação da formação ética no âmbito da educação profissional. Elas não servem
apenas como modelo de práticas, mas também como subsídio para que se pensem políticas públicas para
a educação profissional. Em última análise espera-se que a apresentação dessas experiências bem-sucedidas contribua para a promoção da formação ética enquanto principal objetivo educativo, quer na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CPLP –, quer em qualquer outro lugar onde se desenvolva a
educação profissional.
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RESUMO:
Este artigo busca fazer uma análise do ensino profissional técnico no Brasil, através de um estudo de caso,
utilizando uma abordagem ergológica para analisar a atividade docente. A pesquisa consiste em realizar
entrevistas, utilizando questionário preestabelecido, com professores da escola onde foi realizado o estudo,
a qual oferece ensino público de qualificação profissional técnica integrada ao ensino médio. Como resultado, apresentou como os docentes utilizam seu potencial criativo e inovador para auxiliar o processo de
aprendizagem, contribuindo para uma formação técnica de qualidade e atrativa para o mercado de trabalho.

TEXTO:

1. INTRODUÇÃO
O ensino profissional é o desejo de muitos jovens em todo o mundo, inclusive no Brasil, seja esta qualificação de nível técnico ou superior. Num cenário onde as oportunidades de emprego estão escassas, busca-se
ganhar espaço no mundo do trabalho através de uma formação profissional, atrelada a características pessoais que insiram o aluno no mercado de trabalho, tornando-o um profissional capacitado e comprometido
com o seu ofício.
Este artigo busca fazer uma análise do ensino profissional técnico no Brasil, através de um estudo de caso,
utilizando uma abordagem ergológica do trabalho docente, compreendendo que o professor tem fundamental importância na qualidade e na forma como o ensino é oferecido.

2. METODOLOGIA
Esta pesquisa baseia-se em um estudo de caso realizado em uma instituição de ensino que oferece ensino
público profissionalizante, na modalidade de cursos técnicos integrados ao ensino médio. Primeiramente,
será feito um levantamento de referencial teórico sobre a Ergologia, ou Ergonomia da Atividade, para servir
de estrutura teórica que dará fundamentação à forma de abordagem do tema, voltado para a análise da
atividade docente. Num segundo momento haverá entrevistas com alguns docentes, utilizando questionário
preestabelecido, aberto, com questões subjetivas que abordem como o docente concebe a sua atividade de
trabalho, valorizando o sistema ensino-aprendizagem na formação profissional. As entrevistas serão gravadas para futura transcrição. Na sequência, serão analisadas as respostas dos questionários (análise de
resultados) e, por último, serão feitas as considerações finais.
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3. REFERENCIAL TEÓRICO
3.1 Ergologia / Ergonomia da Atividade
Ergologia vem de um termo, de uma palavra grega (ergasesthai) que quer dizer o fazer em geral. Numa
simples definição, significa o estudo da atividade de trabalho. O trabalho de que trata a Ergologia, portanto,
não se limita ao modelo de emprego (ser empregado), ela abrange toda e qualquer forma de trabalho. A
Ergologia é, sobretudo, uma forma de abordagem, da atividade de trabalho sob a perspectiva de quem o
executa, do trabalhador. Possui um viés singular de percepção, já que considera a atividade do trabalhador
de forma individualizada, analisando os fatores presentes no desenvolvimento do trabalho, incluindo, inclusive, os valores, a experiência de vida e outros fatores inerentes à vida daquele trabalhador.
A Ergologia também é chamada de Ergonomia da Atividade ou Ergonomia Francesa, por conta do cenário
em que se desenvolveu. Na França, na última década de 80, o filósofo Yves Schwartz, junto com três colegas,
começou a estudar a atividade de trabalho motivado pela necessidade de compreender como enfrentar as
transformações no trabalho. Este estudo surgiu na Universidade de Provence, e gerou-se uma minúscula
experiência com 15 trabalhadores, para “trabalhar sobre o trabalho”. Estes encontros foram proveitosos
porque trouxeram as experiências dos trabalhadores, vieram à tona as contradições sobre o trabalho e surgiu a oportunidade de discorrerem sobre suas competências, valores e saberes que não eram percebidos
até então. Este estudo obteve um bom desenvolvimento, tanto que em 1998 criou-se o Departamento de
Ergologia na Universidade de Provence, que, por sinal, era único na França, e em 2004 criou-se o Mestrado
(SCHWARTZ, 2013).
Neste contexto, a Ergologia também aparece com os nomes de Ergonomia da Atividade e Ergonomia Francesa em algumas bibliografias. O grande diferencial teórico entre a Ergonomia e Ergologia, no Brasil, é que
a Ergologia é uma forma de trabalho que privilegia a perspectiva do trabalhador sobre sua atividade de
trabalho, e possui um viés de valorização dos aspectos pessoais inerentes a este trabalhador, como participantes do processo de construção da atividade laboral. Já a Ergonomia Brasileira tradicional, possui um
aspecto organizacional de concepção, priorizando a ótica da organização/empresa em que o trabalhador
está inserido, pois enxerga a atividade de trabalho como única para todos as pessoas envolvidas naquele
processo produtivo. Por exemplo, não considera alguns aspectos pessoais como relevantes para o trabalho
em si. A Ergonomia brasileira possui uma interface mais estreita com a Ergologia no que tange à cognição
do trabalhador. Entretanto, a Ergologia vai além dos processos mentais que envolvem as decisões tomadas
durante a atividade de trabalho (muito valorizadas na Ergonomia), pois considera todo o fator emocional e de
valores já construídos no trabalhador como pessoa, antes mesmo de enxergá-lo como um recurso inserido
em um processo produtivo.
O Brasil tornou-se um cenário de desenvolvimento e expansão da Ergologia a partir de 1997. Acredita-se
que isso tenha ocorrido por várias razões, dentre elas, o fato de muitos pesquisadores brasileiros serem
interessados por temas como: Educação, Psicologia, Psicologia do Trabalho, Ergonomia, Linguística, Engenharia de Produção e demais áreas que tenham interface com a Ergologia. Schwartz (2013) acredita que no
caso do Brasil, haja um interesse pela cultura francesa, por parte das ciências humanas, buscando equilibrar
a inﬂuência americana que recai sobre os brasileiros. Esses são alguns dos aspetos que contribuem para
que o Brasil seja um dos principais países a explorar a Ergologia e seus conceitos.
Na Engenharia ainda é pouco disseminada essa forma de abordagem, mas a Psicologia do Trabalho já a
utiliza faz algum tempo. No Brasil, a maioria das pesquisas utilizando a abordagem ergológica encontram-se concentradas nas áreas de saúde, educação e linguagem, conforme pesquisa realizada pela autora, que
realizou buscas em periódicos brasileiros e os categorizou de acordo com a área de aplicação.

3.2 Desdobramentos da Ergologia
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3.2.1 Normalizações e Renormalizações
Em quaisquer atividades de trabalho existem normas ou padrões que devem ser seguidos para atingir o
objetivo desejado pela tarefa. As normas são os caminhos criados para que o resultado seja o esperado,
de forma eficiente e conveniente para pelo menos uma das partes interessadas. Um pintor, por exemplo,
que deseja pintar uma parede, conhece os procedimentos necessários para realizar sua atividade, sabe que
deve forrar o piso para não sujar, precisa das ferramentas que vai utilizar, por onde deve começar, quais os
movimentos são os mais apropriados para o tipo de pintura a ser feito e tudo mais. Se for um pintor menos
experiente, vai pedir ajuda a outro que conheça mais sobre a atividade. Esses são exemplos de normas de
trabalho que podem – e devem – ser documentadas quando se trata de uma organização no modelo de empresa, que estão incorporadas a algum processo produtivo. Essas normas, que sempre vão existir, podem
ser explícitas ou não, farão parte do processo de conhecimento - teórico – da atividade de trabalho. A esse
tipo de normas dá-se o nome de trabalho prescrito, que existe antes de um trabalhador começar a executar
o seu trabalho, tudo o que é ensinável.
Segundo Brito (2006a), o conceito de ‘trabalho prescrito’ (ou tarefa) refere-se ao que é esperado no âmbito
de um processo de trabalho específico, com suas singularidades locais. O ‘trabalho prescrito’ é vinculado, de
um lado, a regras e objetivos fixados pela organização do trabalho e, de outro, às condições dadas.
Há ainda as normas antecedentes, que ultrapassam os aspectos técnicos do que se ensina, e abrangem
valores culturais e sociais de um grupo, por hábitos criados nos coletivos de trabalho (NOUROUDINE, 2011).
Do outro lado da história, a ergologia remete ao que ela chama de renormalizações, também conhecido
como o trabalho real. O trabalho real é como, de fato, a atividade acontece, como o trabalhador se relaciona
com a atividade em si e faz uso – ou não - das normas que existem. Pode ser que exista uma maneira “melhor” (sob o ponto de vista do trabalhador) de executar uma tarefa, mais eficaz, mais fácil, mais cômoda...
São aspectos intangíveis, talvez, mas a verdade é que nenhum trabalhador cumpre em sua totalidade as
normas que lhes são submetidas.
Segundo Brito (2006b), o trabalho real é aquilo que é posto em jogo pelo(s) trabalhador(es) para realizar o
trabalho prescrito (tarefa). Logo, trata-se de uma resposta às imposições determinadas externamente, que
são, ao mesmo tempo, apreendidas e modificadas pela ação do próprio trabalhador.
A ergologia aborda essas questões que compõem o cenário do trabalho, compreende que as normas existem, mas que são apenas referência para desenvolver quaisquer atividades, e chama de “renormalização”
a forma como o trabalhador dribla as normas existentes para desenvolver suas atividades, seja no âmbito
corporativo ou em um trabalho informal. Esse drible deve ser compreendido como as maneiras que o trabalhador encontra de lidar com essas normas, o quanto se apropria delas e como aciona sua mente para
deixar-se envolver com a atividade ali criada.
Numa busca de articular o trabalho prescrito e o trabalho real, ou melhor, identificar o que acontece por
detrás das renormalizações criadas, deve-se compreender quais são os usos de si que estão sendo feitos,
e como estão sendo feitos.
3.2.2 Usos de Si
Um dos conceitos mais trabalhados pela Ergologia percorre pelos usos de si a serem feitos na construção
da atividade laboral. Essa expressão, comumente utilizada pela Ergonomia da Atividade, remete às escolhas
eleitas pelos trabalhadores durante a atividade de trabalho, ou melhor, como ele se relaciona com a sua
atividade considerando as decisões tomadas na operação. Deve-se lembrar que o trabalhador é, sobretudo,
uma pessoa carregada de valores e experiências que norteiam essas decisões, e que irão sempre inﬂuenciar no cenário do trabalho.
Schwartz (2006) descreve sobre sua indagação (feita no início dos estudos ergológicos) sobre o que ocorria
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entre o trabalho prescrito e o trabalho real, pois evidenciava-se a distância entre os dois:

Como se trata de algo entre o corpo e a alma, entre o consciente e o inconsciente, o
biológico e o cultural, essa coisa muito enigmática nos conduziu à necessidade de desenvolver o conceito de atividade.
Quando falei pela primeira vez na expressão ‘uso de si’, em 1987, era para transmitir a
ideia de que, mesmo numa situação de maior constrangimento, como no trabalho em
linhas de montagem, existe atividade, transgressão, ‘renormatização’ das normas. Isso
nos afasta da ideia de pura execução e nos conduz à ideia de uso de si, porque, mesmo
nas linhas de montagem, encontramos uso de si – seja ‘por si mesmo’, seja ‘pelos outros’. (SCHWARTZ, 2006)

O conceito de uso de si desdobra-se em uso de si por si e uso de si por outro, dependendo de como
o trabalhador se torna ativo ou passivo nesse processo de utilização. Em linhas gerais, quanto mais o trabalhador se submete ao que lhe é delimitado por normas, mais ele se aproxima do uso de si por outro, sendo
este outro o ‘dono’ da regra. E quanto mais ele se torna ativo e aciona sua mente, seja no processo criativo
ou racional, e se afasta do trabalho prescrito, mais ele está usando-se de si por si mesmo, ou seja, colocando um pouco – ou muito – de si na elaboração de sua atividade.
Os ‘outros’ podem ser quaisquer organizações que absorvem o trabalhador nas atividades produtivas, criando as normas, prescrevendo atividades.
Schwartz (2013) afirma que não se pode trabalhar sem encontrar essa questão: qual será o meu o uso de
si a fazer? Em que grau eu aceito as várias normas antecedentes as quais me são impostas? Em que grau
eu não as aceito e “renormalizo” essas normas? Isso é uma escolha que pode ser visível ou não visível,
consciente ou não consciente, mas quer dizer que é um debate, e não podemos encerrar esse debate em
um campo pequeno.
3.3 Sobre a atividade docente
Cunha e Alves (2012) desenvolveram uma pesquisa sobre os saberes e valores da atividade docente, trazendo de forma consolidada algumas contribuições de outros autores sobre o tema e abordando a atividade
docente sob a ótica da ergonomia francesa de atividade de trabalho. Eles esclarecem que a temática dos
saberes docentes compreende um conjunto de pesquisas que, a partir de bases teóricas e metodológicas
diversas, têm em comum o interesse pelos aspectos que se apresentam nas mediações entre formação e
atuação no ensino: competência profissional, o saber e o saber-fazer, os conhecimentos constituídos e mobilizados pelos professores, bem como a dinâmica do exercício profissional integrada, por exemplo, entre
outros aspectos, pela gestão da classe e dos conteúdos.
Como quaisquer outras atividades de trabalho, o professor também elabora as suas práticas de acordo com
normas antecedentes; e acaba por renormalizá-las frequentemente, utilizando-se de si para elaborar o seu
próprio labor, e este sendo construído e também construindo novas práticas da atividade laboral. A atividade
de trabalho, então, é renovada ao passo que acontece, pois a experiência advinda da prática transforma o
próprio trabalho.
Recentemente, as dimensões lógicas do exercício do trabalho são colocadas em evidência para revelar as
criações emergentes em todo ato laboral humano. Essa noção de atividade que se vem consolidando ao
longo dessa trajetória de campo do conhecimento faz referência a um homem multidimensional: biológico,
cognitivo, psíquico e social. Poderíamos pensar que a ergonomia, nessa linhagem francesa da atividade,
enfrenta dificuldades fundamentais para as ciências humanas em geral, pois faz emergir em permanência
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um homem-ator de sua situação, que se mobiliza para construir modos operatórios pertinentes e para
construir, em coletivos aos quais pertence, outras normas de interação diferentes daquelas que resultam da
organização prescrita (CUNHA e ALVES, 2012).
O trabalho docente em sala de aula é uma das atividades de trabalho que, por ser exercida na maioria das
vezes solo, requer bastante do uso de si na criação do trabalho, inclusive para modelar as suas próprias
normas antecedentes. Assim, essas normas partem, muitas vezes do próprio professor. Com o objetivo de
ensinar e promover a aprendizagem, o docente está a todo tempo (re)modelando as suas aulas e experimentando novas práticas de ensino em sala de aula. O método de ensino pode variar de acordo com cada
professor, dependendo da instituição/organização em que este profissional encontra-se inserido. O plano
de aula nem sempre existe, de fato, tácito à organização. Ele está, na grande maioria das vezes, presente
apenas na mente do professor. Com o passar dos anos, o docente ganha cada vez mais o domínio de currículo e tempo de aula e consegue com facilidade equilibrar essas necessidades dentro da norma “passar o
conteúdo ‘x’ até o final do período ‘y’”, por exemplo.
Essa norma por si só já permite diversos caminhos trilhados para se chegar em um mesmo resultado. Fica
a cargo do professor escolher qual método de ensino adotar e quem sabe até lançar mão de práticas fora de
sala de aula para promover a aprendizagem.
Numa tentativa de parametrizar o trabalho docente, o estado de São Paulo (Brasil) implementou uma racionalidade gestionária para a prática docente a partir de 1990. O objetivo foi criar um conjunto de ações
de gestão tendo em vista alterar o perfil das escolas e do ensino oferecido. Na intenção de mensurar a
atividade de trabalho humano dentro de paradigmas do setor privado – tais como implantação de metas,
remuneração atrelada à produtividade e demais indicadores de produção - o ensino estadual de São Paulo
se viu diante de uma limitação de ação. Nesse horizonte, o trabalho docente se apresentaria como objeto de
gestão, respondendo a um interesse meramente instrumental (ALVES, 2014).
Em que pese o conjunto de ações posto em movimento, a qualidade da educação naquela rede de ensino
ao final da primeira década do século XXI continuava bastante aquém do esperado. Alves (2014) critica esta
ação do estado de São Paulo argumentando que o trabalho é objeto complexo e que, para lidar com ele,
as ferramentas de gestão o simplificam e o reduzem, o que não resta sem consequências, seja por vezes
comprometendo o projeto da empresa ou instituição, seja desperdiçando a competência humana, seja arriscando a degradar as situações laborais e a própria saúde dos trabalhadores. O autor esclarece que a gestão
(feita de fora) não consegue enxergar as complexidades das situações de trabalho, e por isso, a tentativa de
mensurar produtividade na atividade docente não é um modo eficaz de valorização do trabalho do professor.
Ou seja, a criação de novas normas antecedentes não reconfigurou, de fato, novas práticas laborais, pois o
trabalho exige sempre, uma reinvenção, inerente à atividade de trabalho humano.
O uso de si do docente é constante inclusive na construção dos caminhos que ele elege como funcionais no
processo educacional – Quadro ou projetor? Livro ou apostila? Prova ou Trabalho? Em grupo ou individual?
Como compor as notas? Divulgação por e-mail ou no quadro de avisos da escola? Entrega a prova ou não?
Afinal, prova é ou não é documento? Aliás, a prova (avaliação) prova (verbo) alguma coisa?
Primeiramente o docente precisa estar engajado com o espírito educacional, motivado e com a preocupação
clara de promover a aprendizagem. Quanto mais comprometido em promover a formação de seus alunos,
mais dúvidas surgem para a construção desse ensino.
Uma pesquisa realizada por Barros e Louzada (2007), buscou tratar a problemática da saúde do
conjunto de docentes que trabalham nas escolas públicas do município da Serra/ES, visando a desfazer a
tríade dor-desprazer-trabalho docente, vivida de forma naturalizada pelo coletivo de docentes. As autoras
exploram, no texto, as dramáticas do uso de si dos professores, e elucidam que por mais detalhadas que
sejam as normas do trabalho prescrito, alguma coisa sempre escapa e cai na zona de criatividade do docente. As excessivas prescrições e cobranças produzidas no espaço escolar podem minimizar a capacidade
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normativa dos próprios trabalhadores, mas essas prescrições - com seu conteúdo prévio e seu planejamento - acerca do trabalho do professor nunca são seguidas de forma absoluta.
É comum escutar pelos corredores da escola características de alguns professores, que são rotulados como
“malvados”, “bonzinhos”, “tranquilos” e etc. Esses perfis são traçados pelos alunos – e são mantidos por anos,
afinal, uma turma deixa esses rótulos de legado para turmas subsequentes. Na verdade, essa percepção é
resultado da condução do conteúdo passado em sala de aula – ou fora dela – e a forma de aprendizagem
que é cobrada dos discentes. Pois a maioria destes está com a única preocupação de ‘passar na prova’,
esse pensamento dos alunos, muitas vezes por imaturidade, acaba por frustrar alguns professores, que
lamentam por não estarem de fato provocando a aprendizagem por estimular o interesse pela matéria, e
sim uma ‘aprendizagem’ temporal, limitada à data da prova.
Acredita-se que, aqui, possa haver uma distinção entre o tipo de formação que está em jogo. Pois quando se
trata de nível profissional, seja ele qual for – graduação, curso técnico ou outras formações – a preocupação
do docente transcende a formação básica e se estende até a formação profissional de um cidadão. De forma
alguma são dadas importâncias diferentes aos níveis de ensino, pois desde o pré-escolar até a formação
de nível médio todos os professores estão preocupados em formar cidadãos para o mundo. Acontece que
em um nível profissional, o desafio de tornar o aluno um cidadão capaz de atuar com qualidade no mercado
de trabalho traz, também para o professor, uma responsabilidade técnica, além da social. Imaginem um
engenheiro civil que não sabe calcular a estrutura de um prédio? Ou um médico que não tem condições de
prescrever um tratamento adequado para um doente crônico? Ou um técnico de segurança do trabalho que
não sabe aplicar as normas de segurança em sua empresa e coloca a vida de muitos outros trabalhadores
em risco?
Fica a cargo das imensuráveis renormalizações oriundas dos usos de si por si que os docentes praticam,
definir como conduzir a educação/ formação dos discentes, visando promover uma real aprendizagem, para
o mundo externo ao ambiente escolar, tornando este aluno um profissional capaz de atuar com qualidade
no mercado de trabalho.

4. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO
Este estudo configura-se como um estudo de caso realizado em uma escola pública no estado do Rio de
Janeiro, Brasil, que oferece ensino profissionalizante na modalidade de cursos técnicos integrados ao ensino médio. É uma escola bem reconhecida nacionalmente, principalmente pela qualidade dos profissionais
técnicos por ela formados.

5. DISCUSSÃO DE RESULTADOS
O questionário aplicado na coleta de dados busca compreender, entre outras coisas, o que o professor percebe como normas inerentes a sua atividade de trabalho e como ele lida com essas normas, utilizando-se
de seus saberes, valores e criatividade. É dada importância também, no questionário, para os recursos que
o professor utiliza para auxiliar no sistema de aprendizagem, quais caminhos ele elege como facilitadores
para promover esta aprendizagem.
5.1 Sobre as Normas de Trabalho
Como Normas de Trabalho, os docentes citam algumas atribuições administrativas do cargo, como por
exemplo: o lançamento de notas, a marcação de frequência no diário; a necessidade de avaliações e calendário escolar.
Quanto às aulas, são citadas também como parte das normas os seus planejamentos, que estão dentro de
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uma ementa a ser cumprida, o estabelecimento de um cronograma no início do período letivo, o respeito
ao horário das aulas, a assiduidade, a preparação de apostilas ou orientação de material didático e a disponibilidade (ou não) de recursos a serem utilizados. Às vezes, a escola não possui algum recurso que seja
desejável para a aula que o docente deseja ministrar, ou está disponível em quantidade reduzida. Esta situação se configura como uma restrição para aquele professor que, certamente, precisará utilizar seu potencial
criativo para reconfigurar a aula ou contar com a colaboração dos colegas para dividir aquele recurso.
Alguns docentes entendem como normas de trabalho a necessidade de interação visual com o aluno. Ou
seja, perceber que o olho no olho faz parte do processo de ensino do professor no sentido de captar aquele
aluno para o assunto que está sendo falado no momento, auxiliando, assim, a aprendizagem.
A harmonia e o respeito entre colegas de trabalho e alunos também foram fatores citados dentro das normas de trabalho. O docente compreende que um bom relacionamento é saudável e fundamental para que
se ofereça um ensino de qualidade. Muitas vezes, o bom relacionamento com os colegas se mostrou útil,
inclusive, como um canal de parceria para trabalho em conjunto, o que é muito valorizado no perfil da escola
em questão, pois oferece o ensino integrado entre formação profissional técnica e ensino médio. Então, o
clima escolar favorece esta interação e, consequentemente, melhora a qualidade no ensino desta escola.
Percebeu-se que muitas dessas normas são, na verdade, não prescritas oficialmente, mas fazem parte de
um coletivo de trabalho, no contexto de normas antecedentes. No exemplo de contato visual com o aluno
e, principalmente, manter um bom relacionamento com a equipe de trabalho, são fatores que não estão
prescritos em nenhuma norma, mas fazem parte da cultura do ambiente escolar e dos hábitos ali presentes.
Já os fatores administrativos entram num contexto de prescrição, pois existe um calendário onde são previstos períodos de avaliações, de conselhos de classes, de eventos oficiais e períodos de recesso. No caso
das ementas curriculares, é preciso passar um determinado conteúdo dentro de um período de tempo estipulado (ano, no caso), o professor precisa se organizar em como particionar a matéria e cumprir o programa
no tempo que lhe é delimitado. As notações de frequência e nota dos alunos são mantidas no diário escolar
e no sistema informatizado da escola, o que demanda do docente uma ação de registrar essas informações
e torná-las acessíveis aos interessados.
5.2 Sobre as Renormalizações e os Usos de Si
As renormalizações praticadas pelos docentes, nesse cenário de formação técnica integrada ao ensino médio, visam facilitar a aprendizagem do aluno e capacitá-lo para atuar com qualidade no mercado de trabalho.
Dessa forma, os professores envolvidos neste processo formativo buscam maneiras de atuar sobre as
normas existentes – inclusive antecedentes - proporcionando um caminho de capacitação de um futuro
profissional.
Dentro das delimitações existentes na escola, no que tange o administrativo do espaço escolar, os docentes
buscam atuar de forma criativa para atender aos critérios. Uma das obrigações acadêmicas que deixa bastante espaço para ideias inovadoras e criativas são as aulas.
Para ministrar uma aula, o professor precisa, antes, prepará-la, o que requer estudo e conhecimento. Alguns professores elencaram o estudo do tema como um ponto muito importante na preparação de uma
aula. Deve-se pensar, também, no modelo como a matéria será apresentada ao aluno, se será utilizado o
quadro branco, se será apenas uma discussão em sala de aula, se haverá apresentação de slides ou quaisquer outras formas. Independente da escolha do docente, deve haver uma preparação para buscar o êxito de
uma boa aula. No caso da utilização de slides, por exemplo, a maioria dos professores insere figuras, além
dos textos, porque percebem que isto chama mais a atenção do aluno:
…sempre coloco figuras, porque eu acho que a figura dá um pouco mais de atenção,
acho que os slides têm que ser, quanto menos escrito melhor, né? …Acho que você tem
que falar mais do que você lê, né? E se você colocar um slide muito grande, o que acon-
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tece? O aluno, ao ver, ele fica querendo ler, ele não sabe se ele lê o slide ou se ele ouve o
que você tá falando. Então, o ideal é que você faça slides compactados, tá? (Professor A)
Uma importante colocação feita por alguns docentes é a de que, atualmente, o papel do professor
ultrapassa os limites de fornecer informação, porque o acesso ao conteúdo é facilitado por meio da internet.
O professor desempenha um papel de “artista”, ou “artesão”, dependendo da forma como decide passar o
conteúdo para uma turma. Ele precisa encadear ideias, tornar o assunto importante para o aluno, fazê-lo
compreender que uma matéria tem aplicabilidade na vida do aluno e será útil na sua carreira profissional,
isso pode ser feito utilizando-se de metáforas e exemplos concretos, textos de apoio e jogos didáticos também foram citados como meios eficazes nesse processo. No trecho abaixo, segue o depoimento de um dos
professores entrevistados:
...tento passar para os meus alunos – o conteúdo - fazendo com que eles se sintam o
máximo possível interessados naquilo, tento fazer com que eles se motivem, assim
como o ator vai no teatro e te motiva a rir, te motiva a chorar, te motiva a sentir aquelas
emoções, acho que o professor tem que motivar os alunos a sentir essas emoções...
(Professor B)
Elementos importantes para despertar o interesse do aluno na formação profissional é a exemplificação de
experiências vividas por alguns professores que já atuaram – ou ainda atuam - em campo. Os problemas,
entraves e desafios que estão presentes no dia a dia do profissional técnico despertam bastante o envolvimento do discente, que demonstra isso através de perguntas pertinentes e até mesmo aponta alguma
solução para a situação apresentada.
Aulas dinâmicas e práticas figuraram entre as que são concebidas como as mais eficazes na promoção da
aprendizagem. Neste sentido, é ressaltado o potencial criativo e inovador do professor, que precisa estar a
todo momento se (re) inventando em sala de aula, como reﬂete o depoimento a seguir:
...ser professor é ser criativo o tempo todo, porque de repente o que atinge uma turma,
não atinge a outra turma, então você tem que elaborar estratégias diferentes e isso
exige muita criatividade. (Professor C)
Uma das ocorrências essenciais que apareceu nesta pesquisa foi a importância de poder contar com os
colegas para o desenvolvimento do trabalho acadêmico, não só através de trabalhos em parceria, como
também nas situações de necessidade de substituições de professores, trocas de tempos de aula, trocas de
dias de aula e etc.
5.3 Aprendizagem além da sala de aula
Uma questão evocada no questionário foi sobre quais caminhos podem ser criados e utilizados na promoção da aprendizagem. Aqui o potencial inovador dos docentes apareceu em forma de aulas práticas em
outros ambientes, mesmo que ainda dentro da escola, mas fora de sala de aula, através de aulas em laboratórios, projetos de extensão, visitas técnicas, criação de canais on-line, entre outros elementos.
Aulas em laboratórios apareceram em muitos relatos como sendo os ambientes onde os alunos conseguem conectar o conteúdo com a prática, pois há fatores tácitos em jogo e o discente consegue perceber
como as coisas funcionam utilizando as próprias mãos, podendo manusear equipamentos que irão encontrar em suas vidas profissionais e comparar as funcionalidades desses equipamentos. Saber identificar
para que serve só de olhar para uma ferramenta, perceber quais testes precisam ser executados para saber
se ela está apta para ser utilizada e etc. As aulas de laboratório permitem ao aluno uma experiência nova,
atraente, palpável e incita o estudante a imergir na carreira para a qual está se preparando.
Tão importantes quanto as aulas em laboratórios, são os projetos de extensão, que dão a oportunidade para
o docente criar cenários parecidos com os que os alunos encontrarão na vida profissional. A simulação de
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uma situação corporativa, a delegação de responsabilidade para os alunos tocarem projetos de extensão,
sempre com a supervisão de um professor coordenador, tornam os discentes mais preparados para atuar
no mercado de trabalho. Muitas simulações são criadas e os alunos precisam, por vezes, tomar decisões,
propor alternativas para a solução de problemas e até mesmo inventar melhorias para as condições atuais.
Há ainda uma prática bastante comum na formação profissional na escola em que se efetivou este estudo
de caso, que é a realização de visitas técnicas como fatores de muito valor para a bagagem acadêmica do
aluno. Algumas empresas abrem as suas portas para receber alunos e apresentar o seu processo produtivo,
objetivando auxiliar a aprendizagem do aluno, em parceria com a escola. Nessas visitas, os discentes observam como funciona uma empresa de fato, podem passar meio dia ou até um dia inteiro em uma fábrica
e o professor vai apontando, durante a visita, as condições em que aquela parte do processo ocorre, mostra
que está coerente com o que foi ensinado em sala de aula e faz todas as conexões que julgar apropriadas
para o momento. As visitas técnicas mostram-se muito eficientes para facilitar a percepção do aluno quanto
ao conteúdo ministrado em sala, pois aguçam a curiosidade dos estudantes e os entusiasmam a ingressar
na vida profissional.
Alguns depoimentos enfatizam como os docentes valorizam as atividades práticas no auxílio a aprendizagem:
Como nós estamos numa escola técnica, o que nós temos a fazer aqui é mostrar pra
eles – os alunos - a utilidade da formação dele como técnico pra vida real de trabalho.
(Professor D)

Eu acho que a parte prática, eu acho que essa coisa da visita técnica que a gente faz
aqui é uma coisa excelente porque você vê a prática, o dia a dia, de como uma empresa
trabalha, como uma fábrica trabalha. (Professor E)

Por último, uma atitude muito valorizada neste contexto da utilização de outras vias de ensino que extrapolem as salas de aula, é a disponibilidade do professor para o aluno, em momentos que transcendem os
horários delimitados pela grade curricular, é importante dar acesso ao aluno para que ele se sinta à vontade
para recorrer ao docente se achar necessário. Este acesso pode ser dado no dia a dia, e pode, inclusive, se
contar com a utilização de tecnologias para se efetivar esta ponte entre aluno e professor. Canais criados
na internet, contatos em redes sociais e até mesmo a utilização de aplicativos pelo celular são ferramentas
favoráveis no auxílio à aprendizagem e são citados como elementos positivos neste processo.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo objetivou fazer uma análise do ensino profissional técnico oferecido por uma determinada escola
pública no Brasil, utilizando uma abordagem ergológica do trabalho docente.
Em vista do que foi apresentado, percebe-se que o docente faz uso de si por si e por outros à medida que
contorna as normas institucionais, sendo elas prescritas ou não, evocando seus valores e saberes para proporcionar uma formação técnica de qualidade para seus alunos.
O professor é desafiado constantemente a propor atividades que despertem o interesse do aluno, tornando-o envolvido com a sua futura profissão. Para isso, busca proporcionar aulas dinâmicas e interessantes,
levando para dentro das salas textos de apoio, jogos didáticos, pedindo trabalhos artesanais e outras atividades inovadoras.
Além disso, há ainda a ocorrência de atividades fora de sala de aula que participam do processo de formação
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do aluno. São atividades ora chamadas de complementares, mas na prática, são essenciais para uma formação de qualidade. Como exemplo, apresentou-se aulas práticas em laboratórios, a realização de projetos
de extensão, visitas técnicas e até mesmo a oportunidade de uso de tecnologias para aumentar os canais de
trocas de experiências entre alunos e professores.
É notório que o professor é um profissional que deve inovar e ativar sua criatividade no processo ensinoaprendizagem. Quando comprometidos com o sistema, os docentes usam-se de si para fazer escolhas,
tomar decisões e inventar meios de envolver o aluno com as atividades acadêmicas.
Esse panorama apresenta-se como favorável na valorização da formação de bons técnicos. Essas iniciativas, que não são obrigatórias por normas, mas que estão inseridas num senso comum do coletivo de
trabalho do ambiente estudado nesta pesquisa, impulsionam o aluno a ter um curso de qualidade, com boas
referências e certo conhecimento de atividade prática.
O modo como o ensino profissional técnico nesta escola vem sendo oferecido tem obtido bons resultados
no mercado de trabalho. Este cenário já pode ser percebido até mesmo na busca por estágio. Os alunos, ao
participarem de processos seletivos para estágio, já apresentam alguns diferenciais competitivos tanto em
provas quanto em entrevistas. Já houve relatos de ex-alunos explicitando o quanto fez diferença participar
dos projetos A ou B na escola, sendo este fato o fator determinante do estagiário, que tem todo potencial
para ser um futuro bom profissional técnico.

7. REFERÊNCIAS
ALVES, Anderson Ferreira. Crítica à razão gestionária na educação: o ponto de vista do trabalho. Revista
Brasileira de Educação, Goiânia. v. 19 n. 56 jan./mar. 2014.
BARROS, Maria Elizabeth Barros de; LOUZADA Ana Paula. Dor-Desprazer-Trabalho docente: como desfazer essa tríade? PSICOL. USP, São Paulo, v. 18, n. 4, p. 13-34 out./dez. 2007.
BRITO, Jussara Cruz de. Trabalho Prescrito. In: Venâncio J, Escola Politécnica de Saúde Joaquim (organizador). Dicionário de Educação Profissional em Saúde. Rio de Janeiro. Brasil. 2006a; p. 284-289.
BRITO, Jussara Cruz de. Trabalho Real. In: Venâncio J, Escola Politécnica de Saúde Joaquim (organizador).
Dicionário de Educação Profissional em Saúde. Rio de Janeiro. Brasil. 2006b; p. 290-295.
CUNHA, Dayse; ALVES, Wanderson. Da atividade humana entre paideia e politeia: saberes, valores e trabalho docente. Educação em Revista, v. 28, n. 2, p.17-34, 2012.
NOUROUDINE, A. Como conhecer o trabalho quando o trabalho não é mais trabalho? Trab.
Educ. Saúde, v. 9, p. 69-83, 2011.
SCHWARTZ, Y. Histórico e conceitos da ergologia: entrevista com Yves Schwartz. Entrevista com Yves
Schwartz, por Moacir Fernando Viegas. Reﬂexão & Ação, v. 21, n. 1. p 327-340. 2013.
SCHWARTZ, Y. Entrevista: Yves Schwartz. Trabalho, Educação e Saúde, v. 4 n. 2, p. 457-466, 2006.

53

COLEÇÃO PROFESSORES

6 A IMPORTÂNCIA DOS SABERES DOCENTES PARA O CRESCIMENTO E EFETIVAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NO
BRASIL
Autora: Márcia Adriana de Faria Ribeiro
Instituição: Instituto Federal do Tocantins - IFTO, campus Paraíso do Tocantins, Tocantins, Brasil
E-mail: marciaadriana@bol.com.br

RESUMO
Conhecer como se constituem as práticas de ensino dos professores que fazem parte dos campi dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, instituições essas que foram criadas através da Lei de
criação dos IFs, nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Quais saberes formaram sua base epistemológica
de fazer educação profissional e quais suas bases para profissão docente? Como ocorre a relação entre os
saberes profissionais e os saberes acadêmicos? Todas essas indagações devem ser objetos de constante
interesse dos gestores que promovem a educação profissional no Brasil.

INTRODUÇÃO
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins – IFTO faz parte da Rede Federal de
Ensino, oriunda das Escolas de Aprendizes Artífices (EAA), criadas por meio do Decreto-Lei 7.566, de 23
de setembro de 1909, do então Presidente da República Nilo Peçanha, marcando de forma oficial o início
das atividades da educação profissional no Brasil, com a instalação de escolas em 19 capitais de estados
brasileiros, não havendo no primeiro momento a abertura dessas escolas em cidades localizadas nos interiores do país, como ocorre atualmente. Celia Otranto (2010, p. 91) descreve esse momento, ressaltando sua
importância para a educação profissional federal. Segundo a pesquisadora: “Os marcos regulatórios da rede
federal de educação profissional foram traçados no ano de 1909, pelo decreto 7.566, de Nilo Peçanha, como
resposta a desafios de ordem econômica e política”.
As EAA surgiram tendo como premissa a oferta de ensino profissional primário gratuito, conforme estabeleceu o Decreto 7.566 de 23 de setembro de 1909:
Art. 1º. Em cada uma das capitaes dos Estados da Republica o Governo Federal manterá, por
intermédio do Ministério da Agricultura, Industria e Commercio, uma Escola de Aprendizes Artífices, destinada ao ensino profissional primário gratuito. Paragrapho único. Estas escolas serão
installadas em edifícios pertencentes à União, existentes e disponíveis nos Estados, ou em outros
que pelos governos locaes forem cedidos permanentemente para o mesmo fim.
Art. 2º. Nas Escolas de Aprendizes Artífices, custeadas pela União, se procurará formar operários
e contra-mestres, ministrando-se o ensino prático e os conhecimentos technicos necessários
aos menores que pretendem aprender um oﬃcio, havendo para isso até o número de cinco oﬃcinas de trabalho manual ou mecânico que forem mais convenientes e necessárias no Estado em
que funccionar a escola, consultadas, quanto possível, as especialidades das industrias locaes.
(OTRANTO, 2010, p, 91)

De 1909 para cá, outras leis em relação à educação profissional no Brasil foram criadas, novas escolas
abertas e 99 anos depois é publicada a Lei nº 11.892, de 20 de dezembro de 2008 (BRASIL, 2008) que criou
38 Institutos Federais a partir da agregação/transformação da totalidade das Escolas Agrotécnicas Federais,
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total de 24 escolas; 31 dos 33 Centros Federais de Educação Tecnológica CEFETs existentes; 08 das 24 Escolas Vinculadas às Universidades Federais e 7 Escolas Técnicas Federais. O Instituto Federal do Tocantins
foi, então, criado em dezembro de 2008, juntamente com os demais IFs, quando iniciou suas atividades na
nova institucionalidade.
A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DOCENTE NOS INSTITUTOS FEDERAIS A PARTIR DA REALIDADE DE UM CAMPI
Para responder às indagações, partimos do conhecimento do processo de construção histórica do Campus
do IFTO de Paraíso do Tocantins como instituição de Educação Profissional e Tecnológica (EPT), que não tem
seu início com a aprovação da Lei 11.892, de 20 de dezembro de 2008 (BRASIL, 2008), sendo que a história
do campus Paraíso do Tocantins é anterior a esta data.
No dia 05 de novembro de 2007, são iniciadas as atividades da Unidade de Ensino Descentralizada de Paraíso do Tocantins. Contudo, em razão da Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008, esta Unidade de Ensino passou a integrar os Institutos Federais de Educação, como Campus Paraíso do Tocantins do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins que, no ano de 2019, está completando 12 anos de
funcionamento, com oferta de cursos nas modalidades do ensino médio integrado, subsequente e superior,
obedecendo ao que preconiza a lei em relação à verticalização do ensino nos IFs.
No Estatuto do Instituto Federal do Tocantins (IFTO), está definida sua natureza e finalidade, que são:
§ 2°. O IFTO é uma instituição de educação básica, profissional e superior, pluricurricular, multi campi e descentralizada, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas
diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos na sua prática pedagógica. Tem como sedes para os fins da legislação educacional as
seguintes unidades:

a) Reitoria, sediada no endereço indicado no parágrafo 1º deste artigo;
b) Campus Palmas, situado na quadra 310 sul, Avenida NS-10, esquina com avenida LO-05, sem
número, Plano Diretor Sul, Palmas/TO, CEP: 77021-090;
c) Campus Paraíso, (grifo nosso) situado no Distrito Agroindustrial, BR 153, Km 480, Paraíso do
Tocantins/TO, CEP 77600-000; (ESTATUTO DO IFTO, 2009, p.04).
Essa característica, atribuída pela lei de criação em relação à estrutura pluricurricular, permite aos campi do
IFTO que estabeleçam sua concepção curricular em relação aos seus cursos e à formação dos seus docentes, tendo assim o campus um cabedal de diversidade de atribuições e obrigatoriedade de ofertar educação
em diferentes níveis e modalidades de ensino, conforme está preconizado na lei de criação dos Institutos
Federais e reafirmado no Estatuto do IFTO. Essa obrigatoriedade exige uma demanda constante de contratação, na forma da lei, de novos docentes. E não deve bastar apenas conhecer o perfil de formação superior
do seu quadro de professores; é importante os campi terem disposto em seus planos de metas, formações
pedagógicas voltadas ao objetivo de que todos os professores, de diferentes áreas e formação superior, tenham acesso a uma formação que os orientem em sua prática pedagógica no ambiente em sala de aula, a
buscar novas metodologias de ensino, com vislumbre em aumentar e ampliar a qualidade das aulas ministradas, buscando fazer com que os índices da educação profissional e tecnológica no Brasil melhorem e que
os alunos sejam formados com competência e qualidade, entregando ao mercado excelentes profissionais.
PENSANDO A FORMAÇÃO DOCENTE
Vivemos processos de mudanças de interação entre os indivíduos de uma sociedade, em especial com a
massificação dos meios tecnológicos, como as redes sociais, em que nossos alunos estão em contato direto e frequente com as notícias e os acontecimentos, sejam de caráter social, ambiental, religioso, cultural,
econômico e/ou político, e essas mudanças também reﬂetem no processo de interação entre aluno(a)s e
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professore(a)s, mudanças essas que passam pelo processo educativo. Nesse sentido, a formação pedagógica docente deve ser apresentada como um aporte de apoio ao trabalho docente, em especial no dia a dia
da sala de aula.
O profissional da educação, de forma mais específica os professores, ocupam posição de destaque na mediação do processo educativo nas sociedades, e de forma mais intrínseca, nos processos de troca e interação no meio social e produtivo, necessitando assim, uma formação contínua, seja no próprio ambiente de
trabalho, através de formações, encontros, palestras, mesas redondas, reuniões pedagógicas, dentre outras
estratégias de formação pedagógica, como também em ações vivenciadas fora do ambiente de trabalho,
seja através do incentivo institucional, ou mesmo por sua vontade pessoal. No entanto, é imprescindível que
esses momentos de formação profissional docente estejam previstos em documentos oficiais da instituição, como no calendário escolar, e/ou no planejamento anual do campus, pois com a liberação de todos os
professores, esses momentos podem se tornar mais enriquecedores e proveitosos, pois podem se constituírem em momentos não apenas de aprendizagem de forma direta, como em troca de experiências entre
os professores do campus.
Para a efetivação de formações pedagógicas, esses momentos precisam ser discutidos, contextualizados
e planejados partindo da necessidade apresentada pelos professores, sejam essas necessidades apresentadas durante conselhos de classes, reuniões de colegiados, momentos de construção e/ou revisão
de documentos institucionais. O importante é promover efetivamente uma formação que seja vista como
emancipadora e que proporcione momentos de trocas, discussões e empoderamento para os envolvidos. É
preciso ter em mente os cidadãos que queremos formar enquanto instituição de ensino técnico, tecnológico
e superior e, pensando nisso, nos ancoramos nas definições de Moura (2008, p.26).
[...] Uma sociedade que tenha o ser humano e suas relações com a natureza, por meio do trabalho, como centro e na qual a ciência e a tecnologia estejam submetidas a uma racionalidade
ética ao invés de estarem, quase exclusivamente, a serviço do mercado e do fortalecimento
dos indicadores econômicos. Nessa sociedade, a pesquisa em geral e a aplicada, em particular,
também pode estar voltada para a busca de soluções aos problemas comunitários, notadamente
das classes populares.

Freire apud Moura detalha esse momento:
Nesse processo educativo, o professor deve assumir outra atitude, forjada a partir de outro tipo
de formação, que deve ser crítica, reﬂexiva e orientada pela responsabilidade social. Nessa perspectiva, o docente deixa de ser um transmissor de conteúdos acríticos e definidos por especialistas externos para assumir uma atitude problematizadora e mediadora do processo ensino-aprendizagem sem, no entanto, perder sua autoridade nem, tampouco, a responsabilidade com
a competência técnica dentro de sua área do conhecimento. (FREIRE, 1996 APUD MOURA, 2008,
p.30)

Também é necessário atentar-se ao que está preconizado nos documentos institucionais existentes nos
Institutos Federais e aqui, apresentamos o que está contido no IFTO, que trata não somente da formação
docente, mas de toda a estrutura político-pedagógica planejada e estruturada para ser efetivada no IFTO.
Arroyo (2007, p.9) “aponta que a reﬂexão sobre o currículo está instalada como tema central nos projetos
político-pedagógicos das escolas e nas propostas dos sistemas de ensino, assim como nas pesquisas, na
teoria pedagógica e na formação inicial e permanente dos docentes”.
No Plano de Desenvolvimento Institucional 2015-2019 do Instituto Federal do Tocantins – IFTO, está destacado um item referente à políticas de capacitação, que propõe:
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DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO: Com enfoque na qualificação profissional, na motivação para o trabalho e na melhoria da qualidade de vida dos servidores, devem ser adotadas algumas diretrizes básicas para definir a política de capacitação e qualificação da Instituição e, consequentemente, delinear um programa
de desenvolvimento dos seus recursos humanos, que além do previsto no Decreto
nº. 5.707/06, possibilite: o Criar e/ou estabelecer procedimentos sistemáticos de capacitação e qualificação. o Elaborar os programas de capacitação e qualificação de
forma transparente, com ampla divulgação junto à comunidade e com ênfase no planejamento participativo, incluindo as entidades representativas das categorias (CPPD
-Comissão Permanente de Pessoal Docente e CIS - Comissão Interna de Supervisão).
o Criar e/ou estabelecer normas que regulamentem a destinação de percentual dos
recursos destinados para capacitação e qualificação. o Promover ações visando motivar os servidores a buscar níveis mais elevados de educação formal como meio de
atingir a cidadania plena. o Incentivar os servidores à procura constante de melhor
qualificação e capacitação profissional. o Estabelecer oportunidades iguais para todos os profissionais que atuam nos diversos campi do IFTO. o Capacitar os servidores
para o desempenho de cargos e funções, por meio da implementação de programa de
desenvolvimento gerencial e de capacidade técnica de equipes. o Manter quadro atualizado da situação de capacitação e qualificação dos servidores. o Realizar seminários
de ingresso para os novos servidores. o Promover ações de valorização dos servidores
situadas em programas de melhoria da qualidade de vida (IFTO, 2015, p.112-113).

O texto acima apresenta possibilidades de entendimento de que a ideia de capacitação é sistematizada na
instituição e deve ser adotada para garantir um “programa de desenvolvimento dos seus recursos humanos”. Assim, a formação docente deve se constituir como parte do processo da reﬂexão acerca do papel do
docente na instituição, do currículo proposto e implantado na instituição e, tão importante quanto a construção de um programa de desenvolvimento dos recursos humanos existente no IFTO, está a realização de formação profissional docente que envolva a participação e aquisição de saberes pelos professores envolvidos.
E quando dialogamos e discutimos a formação profissional docente para os profissionais envolvidos com
o ensino ofertado através da Educação Profissional e Tecnológica - EPT, como é o caso do IFTO Campus
Paraíso do Tocantins, que tem em sua concepção a oferta de educação em todos os níveis e modalidades de
ensino, nos deparamos com a complexidade e o desafio de uma formação que atenda aos diversos perfis
que os professores que adentram à carreira docente no IF possuem, desde formação superior em bacharelado, tecnólogo e licenciados, e pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado) em diferentes áreas
de conhecimento. Mas essa complexidade deve ser encarada de frente e, principalmente, ser utilizada como
base para enriquecimento das aulas ministradas na educação profissional e tecnológica brasileira.
A formação e a capacitação também deve ser pautada na busca pela aquisição, não somente de aporte técnico para a transmissão de conteúdos em sala de aula, mas de acordo com o que Moura estabelece:

A formação e a capacitação devem, portanto, ir além da aquisição de técnicas didáticas de transmissão de conteúdos para os professores e de técnicas de gestão para os dirigentes. Evidentemente, esses aspectos continuarão sendo importantes, mas o objetivo macro é mais ambicioso e deve privilegiar a formação no âmbito das políticas públicas do país, principalmente as
educacionais, numa perspectiva de superação do modelo de desenvolvimento socioeconômico
vigente, de modo que se deve priorizar mais o ser humano do que, simplesmente, as relações de
mercado e o fortalecimento da economia. (MOURA,2008, p.30).
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A exigência da formação docente para a EPT estar preconizada no Plano Nacional de Educação-PNE 20142024, Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, na Meta 15, item 15.3, aponta que:
15.13. desenvolver modelos de formação docente para a educação profissional que valorizem a
experiência prática, por meio da oferta, nas redes federal e estaduais de educação profissional,
de cursos voltados à complementação e certificação didático-pedagógica de profissionais experientes. (BRASIL, 2014, p.79).

Apesar de estar contida no PNE, a determinação de se promover modelos de formação docente para os
professores que compõem a educação profissional não foi elucidada nas estratégias do item 15, como se
realizará efetivamente essa formação docente para a EPT. Machado (2008), coloca como estratégia uma
formação que venha a discutir questões relacionadas às necessidades sociais e às alternativas tecnológicas,
situações tão presentes no cotidiano do professor da EPT:
É próprio do ensinar-aprender tecnologia e, portanto, da docência na educação profissional
tratar da intervenção humana na reorganização do mundo físico e social e das contradições
inerentes a esses processos, exigindo discutir questões relacionadas às necessidades sociais e
às alternativas tecnológicas. (MACHADO, 2008, p.16)

Conceber e estruturar processos de formação profissional docente, sua composição de conteúdos e de
grade curricular, tempo mínimo, horário e professores ministrantes, deve estar atrelado a fazer com que
esses momentos venham a contribuir para que os professores se sintam não apenas preparados para atuar
em salas de aulas nos níveis de ensino que um campi da Rede Federal de Ensino oferece à sociedade na
sua área de abrangência, mas que ao professor seja possível dar reconhecimento dos saberes adquiridos
anteriormente à sua entrada nestas instituições.
Diante disso, podemos reﬂetir sobre o que estar disposto no PPP do Instituto Federal do Rio Grande do
Norte - IFR:
Estudiosos e pesquisadores da formação profissional de professores esclarecem que pensar na
formação profissional da docência requer reﬂetir sobre os saberes próprios da profissão. Sobre
isso, realçam duas considerações importantes. Em primeiro lugar, evidenciam os princípios que
fundamentam os saberes: a inter-relação entre saber e trabalho, a diversidade do saber, a temporalidade do saber e a interatividade do saber docente. A seguir, apresentam os saberes docentes: saberes da formação científica e pedagógica ou saberes da formação profissional, saberes
disciplinares, saberes curriculares e saberes experienciais. Para os estudiosos, desconsiderar
um dos princípios ou um dos saberes docentes restringe o alcance da formação profissional do
professor. Logo, somente por meio da consideração desses princípios e desses saberes, torna-se possível profissionalizar a docência. (PPP/IFRN, 2012, p. 143).

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA FORMAÇÃO DOCENTE
Tendo como base para a descrição dos princípios orientadores da formação de professores o que está
definido na Resolução nº 02 do Conselho Nacional de Educação - CNE, de 1º de julho de 2015, que regulamenta a formação inicial e continuada de professores no Brasil:
§ 1º Nos termos do § 1º do artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), as
instituições formadoras em articulação com os sistemas de ensino, em regime de colaboração,
deverão promover, de maneira articulada, a formação inicial e continuada dos profissionais do
magistério para viabilizar o atendimento às suas especificidades nas diferentes etapas e modalidades de educação básica, observando as normas específicas definidas pelo Conselho Nacional
de Educação (CNE).

§ 2º As instituições de ensino superior devem conceber a formação inicial e continuada
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dos profissionais do magistério da educação básica na perspectiva do atendimento às políticas
públicas de educação, às Diretrizes Curriculares Nacionais, ao padrão de qualidade e ao Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), manifestando organicidade entre o seu
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), seu Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e seu
Projeto Pedagógico de Curso (PPC) como expressão de uma política articulada à educação
básica, suas políticas e diretrizes.
§ 3º Os centros de formação de estados e municípios, bem como as instituições educativas
de educação básica que desenvolverem atividades de formação continuada dos profissionais
do magistério, devem concebê-la atendendo às políticas públicas de educação, às Diretrizes
Curriculares Nacionais, ao padrão de qualidade e ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (Sinaes), expressando uma organicidade entre o seu Plano Institucional, o Projeto
Político Pedagógico (PPP) e o Projeto Pedagógico de Formação Continuada (PPFC) através de
uma política institucional articulada à educação básica, suas políticas e diretrizes. (BRASIL, 2015,
p.01).

Esses princípios devem ser abordados de forma a garantir que os professores possam ter acesso a uma
formação pedagógica articulada às políticas públicas de educação, às Diretrizes Curriculares Nacionais, ao
padrão de qualidade e ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), expressando uma
organicidade entre o Plano de Desenvolvimento Institucional do IFTO e seu Projeto Político Institucional (PPI).
Para isso, os princípios que deverão nortear a formação pedagógica devem ser pautados de acordo com
Brasil (2015, p. 2) que são:
[...]os princípios que norteiam a base comum nacional para a formação inicial e continuada, tais
como: a) sólida formação teórica e interdisciplinar; b) unidade teoria-prática; c) trabalho coletivo
e interdisciplinar; d) compromisso social e valorização do profissional da educação; e) gestão
democrática; f) avaliação e regulação dos cursos de formação.

Princípios:
•

compromisso social e valorização do profissional da educação;

•

unidade teoria-prática;

•

sólida formação teórica e interdisciplinar;

•

gestão democrática;

•

trabalho coletivo e interdisciplinar;

•

avaliação e regulação dos cursos de formação.

COMO FAZER FORMAÇÃO PEDAGÓGICA NOS INSTITUTOS FEDERAIS
Para pensar e pesquisar sobre a formação de professores para a Educação Profissional e Tecnológica (EPT),
é necessário conhecer ações já desenvolvidas sobre essa temática, identificar os desafios existentes para a
concretização dessas ações de formação de professores para a EPT, a responsabilidade frente aos sujeitos
e às demandas educativas existentes na execução do processo formativo, tendo em muitos casos, a busca
apenas por uma certificação com vista a obtenção de um posto de trabalho no mercado. Moura (2008, p.28)
discute esses desafios e mostra que:
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É por isso que existe mais um grande desafio, talvez o mais importante. Ele diz respeito à
responsabilidade social do campo da educação profissional com os sujeitos formados em todas
as suas ofertas educativas e com a sociedade em geral. Refere-se, assim, ao poder da EPT
de contribuir com o aumento da capacidade de (re)inserção social, laboral e política dos seus
formandos; com a extensão de ofertas que contribuam à formação integral dos coletivos que
procuram a escola pública de EPT para que esses sujeitos possam atuar, de forma competente
e ética, como agentes de mudanças orientadas à satisfação das necessidades coletivas, notadamente as das classes trabalhadoras.
[...] está se referindo ao fato de que a voz do professor não serve apenas às pesquisas

É IMPORTANTE BUSCAR CONHECER O SABER CONSTRUÍDO TENDO COMO BASE A EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DA EPT, PARTINDO DA REFLEXÃO DOS MOMENTOS SIGNIFICATIVOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS (NÓVOA, 1992).
como fonte de dados, serve também como recurso metodológico endógeno, ou seja, ao falar sobre sua prática docente os professores podem, ao mesmo tempo, oferecer informações e reﬂetir
sobre o tipo de prática que realizam na sala de aula.

Nossos alunos egressos formados nos campi dos Institutos Federais existentes em mais de 500 municípios brasileiros, ao terem tido acesso a uma educação com qualidade e saírem excelentes profissionais,
vão contribuir de forma direta na melhoria não apenas dos índices educacionais brasileiros, tão importante
para demonstrar a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano – IDH em nosso país, como também
ao ingressarem no mundo do trabalho possam dar sua contribuição na retomada do crescimento econômico brasileiro e garantir a manutenção do tripé macroeconômico. E, ao abordar a importância da formação
continuada dos professores na educação profissional e tecnológica nos documentos oficiais e efetivar essa
formação, o IFTO pode promover a melhoria do processo ensino-aprendizagem nos seus campi.
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RESUMO
O mês de fevereiro de 2018, em Portugal, foi marcado por grande discussão nos veículos de comunicação
social, em torno da possibilidade de mudança na legislação, que pode permitir a alguns Institutos Politécnicos ofertar programas de Doutorado. A proposta deste artigo é reﬂetir sobre esta questão a partir de uma
análise da evolução histórica do ensino profissional em Portugal. Utilizamos metodologia exploratória de
fontes secundárias para expor os diversos pontos de vista sobre este tema. Ao analisar matérias jornalísticas e artigos opinativos percebemos que a mídia não incentivou a participação popular no processo de
consulta pública e trouxe desinformação sobre o tema.

INTRODUÇÃO
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) desenvolveu, durante os anos
de 2016 e 2017, a pedido do governo português, uma avaliação dos sistemas de ensino superior, ciência,
tecnologia e inovação. A preparação deste estudo incluiu várias visitas de especialistas daquela organização
a diversas regiões de Portugal, os quais ouviram atores institucionais e individuais por meio de reuniões e
entrevistas. Isto aconteceu 10 anos após outra avaliação, nos mesmos moldes, ocorrida em 2006/2007. Em
9 de fevereiro de 2018, os resultados foram apresentados pela OCDE, na forma de relatório que inclui um
conjunto de recomendações, cujo objetivo é reforçar o desempenho e o impacto das atividades e das instituições de investigação e desenvolvimento (I&D) e de ensino superior no país. Este relatório foi apresentado
num contexto multidisciplinar, com perspectiva internacional.
Assim que o referido relatório chegou ao conhecimento da imprensa, começaram as especulações, de forma genérica e pouco esclarecedora, com foco num único tópico: ampliar a oferta de programas de doutorado. As recomendações da OCDE seriam posteriormente transformadas no projeto de diploma, ou projeto
de lei (Projeto DL nº 38/2018), a ser apreciado pela reunião do Conselho de Ministros, que ocorreu em 15
de fevereiro. Os veículos de comunicação davam como certa a aprovação do projeto na íntegra, o que veio
a se confirmar. No entanto, faltou informar à população sobre a forma de tramitação do documento, que foi
aprovado para consulta pública pelo prazo de 45 dias, período em que os portugueses deveriam ser estimulados a ler o documento, publicado no Portal do Governo na internet18 e opinar sobre o mesmo. O processo
de aprovação do diploma ainda não está concluído. Após o prazo de consulta pública, há uma adequação
ao texto original, o projeto volta para a apreciação final do Conselho de Ministros e a posterior promulgação
pelo Presidente da República. Somente depois do cumprimento das demais formalidades, o Decreto-Lei
será publicado no Diário da República, para só então ser incorporado à legislação vigente que trata do tema.
Os veículos de comunicação portugueses não informaram corretamente, não estimularam a população a ler e opinar sobre o documento aberto à consulta pública19
e deram a mudança da legislação como um fato consumado. Além disso, pegaram apenas num item, que
representa uma parcela muito pequena de tudo o que foi deliberado nessa reunião do Conselho de Ministros.
Focaram simplesmente no fato de que alguns institutos politécnicos poderão ofertar programas de doutorado, quando a natureza das alterações propostas é imensamente mais profunda e complexa. As mudanças
18 Documento disponível em: https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/consulta-publica?i=237 . Acesso em: 05.04.2018
19 Todas as pessoas interessadas poderiam apresentar opiniões, sugestões e contributos aos documentos submetidos à consulta pública
até 31 de março de 2018. As contribuições deveriam ser encaminhadas para o endereço de correio eletrônico : consultadiplomasmctes@
mctes.gov.pt.
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que provavelmente serão implantadas no sistema educativo de Portugal, a partir das recomendações da
OCDE, poderão contribuir para equiparar o país, em termos de educação, às nações mais desenvolvidas da
União Europeia.
O Projeto de DL 38/2018 altera o regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior. Entre outras atribuições, estimula a diversificação do sistema de ensino superior, assim como das atividades de Investigação
e Desenvolvimento (I&D). Aumenta, moderniza e reforça o âmbito de atuação do ensino politécnico em termos de formação superior de natureza profissionalizante e de atividades de investigação e desenvolvimento
baseadas na prática. No que diz respeito especificamente aos programas de doutorado, exige que esses
programas sejam atribuídos “apenas por instituições associadas a unidades de I&D com nota mínima de
Muito Bom”20. Este documento também reforça a componente de investigação nos programas de doutorado
em detrimento da componente curricular, além de abrir possibilidade para que esses programas sejam
realizados em qualquer ambiente de produção de conhecimento fora do ensino superior, o que vai permitir
melhor integração de doutorados em instituições e empresas.

A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL
O sistema educativo em Portugal compreende a educação pré-escolar, escolar e extra-escolar. Na educação
pré-escolar estão os jardins de infância, também chamados de infantários; públicos ou privados, sendo os
primeiros gratuitos. O sistema educativo português segue o modelo conhecido como binário, por estar dividido em dois núcleos: o ensino técnico-profissional e o científico-humanístico, conhecido também por liceal.
O ensino obrigatório em Portugal, desde 1986, é o básico, com duração de 9 anos, totalmente gratuito na
rede pública. O ensino básico organiza-se em 3 ciclos sequenciais, sendo o primeiro de 4 anos, o segundo
de 2 e o terceiro de 3 anos.
O primeiro ciclo do ensino básico visa o desenvolvimento de competências básicas em Língua Portuguesa, Matemática, Estudo do Meio e Expressões (artísticas ou físico-motoras). O ensino é globalizante, sob a
responsabilidade de um único professor, o qual pode receber ajuda de especialistas em áreas específicas.
Já no segundo ciclo, a organização se faz por áreas interdisciplinares de formação básica e desenvolve-se
em regime de professores por área do conhecimento. À semelhança do ciclo anterior, o terceiro ciclo está
organizado por disciplinas e funciona em regime de pluridocência, com professores diversos por diferentes
áreas disciplinares.
Após a conclusão do terceiro ciclo do ensino básico, os alunos são submetidos a uma avaliação externa,
mediante a realização de exames nacionais nas disciplinas de Português e Matemática. Com a aprovação
no terceiro ciclo, os estudantes recebem o diploma de ensino básico. Aqueles que desejam manter-se no
sistema de ensino após a conclusão do ensino básico ingressam no ensino secundário, que tem a duração
de 3 anos. O ensino secundário visa proporcionar formação e aprendizagens diversificadas. É neste nível que
entram em cena os cursos técnico-profissionais.
No ensino secundário os alunos podem escolher entre os seguintes cursos: 1) científico-humanísticos: direcionados essencialmente para o prosseguimento de estudos de nível superior, universitário ou politécnico;
2) cursos tecnológicos: orientados tanto para a inserção no mundo do trabalho como para o prosseguimento
de estudos (tecnológicos especializados ou de ensino superior); 3) cursos artísticos especializados: vocacionados, consoante a área artística; e 4) cursos profissionais, que se destinam a formar jovens com competências profissionalizantes para o mundo do trabalho, permitindo ainda, o acesso a cursos de especialização
tecnológica ou ao ensino superior. Os cursos tecnológicos, artísticos especializados e profissionais conferem
um certificado de nível 3 – técnicos intermédios. Todos os tipos de formação profissional permitem acesso
ao ensino superior. Os cursos de nível secundário, mesmo os públicos, não são totalmente gratuitos. A
maioria deles exige um pagamento anual com valores bastante reduzidos.
20

Projeto de DL 38/2018. Disponível em: : https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/consulta-publica?i=237 . Acesso em: 05.04.2018
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Para ingressar na universidade o estudante deve ter cursado, no mínimo, 12 anos de escola regular oficial, que são os 9 anos do ensino básico, acrescidos de 3 anos de ensino secundário. Na média geral, os portugueses costumam entrar na universidade a partir dos 19 anos de idade. Para candidatar-se ao ensino superior, os estudantes, sejam eles nacionais ou estrangeiros
, devem ter o diploma de conclusão do ensino médio e precisam realizar provas de ingresso. Para o caso dos
estrangeiros, faz-se necessário solicitar, numa instituição portuguesa de ensino secundário dotada de autonomia pedagógica, a equivalência ao 12º ano de escolaridade. Nessas provas é preciso atingir as médias
mínimas exigidas de acordo com o curso. Grande parte das universidades portuguesas já aceita as notas
do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) do Brasil para ingresso nos respectivos cursos, dispensando
assim, as provas realizadas em Portugal.
Os estudantes que pretendem prosseguir seus estudos, mas não têm interesse em cursar de imediato o
nível superior podem optar pelos Cursos de Especialização Tecnológica (CET), de ensino pós-secundário não
superior. Estes conferem uma qualificação profissional de nível 4 e permitem a integração no mundo do trabalho e/ou o prosseguimento de estudos no ensino superior. A aprovação num curso CET confere o Diploma
de Especialização Tecnológica (DET) e dá acesso a um Certificado de Aptidão Profissional (CAP), emitido no
âmbito do Sistema Nacional de Certificação Profissional.
O ensino superior português compreende o ensino universitário e o politécnico. Ambos são ministrados por
instituições públicas, particulares e cooperativas. Tanto as universidades quanto os institutos politécnicos
conferem os grau de licenciado e de mestre. No entanto, nestes últimos a duração dos cursos é menor:
de 6 semestres curriculares e frequência em disciplinas, além da execução de trabalhos que resultem em
180 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Já no ensino universitário os cursos têm
duração normal de 6 a 8 semestres e os estudantes devem totalizar de 180 a 240 ECTS.
O mestrado em Portugal tem uma particularidade, que é a possibilidade de cursá-lo de forma integrada à licenciatura. Ambos têm a duração de 10 a 12 semestres, com o cumprimento total de 300 a 360 ECTS, sendo
que após o cumprimento de 180 ECTS é conferido ao aluno o grau de licenciado; e ao concluir o restante das
ECTS e apresentar a dissertação de mestrado em ato público o estudante recebe o certificado de mestre. Se
o mestrado não for integrado, a quantidade mínima de ECTS a ser concluída é de 90 a 120. A classificação
final, tanto para licenciados como para mestres, é expressa numa escala numérica de 0 a 20.
O doutorado, denominado em Portugal por doutoramento, corresponde ao 3º ciclo de estudos. Pode ter a
duração de 6 a 8 semestres, com o cumprimento de no mínimo 180 ECTS. É oferecido pelas universidades;
e assim como no Brasil, há a possibilidade de ingresso, mesmo que o estudante não seja titular do grau de
mestre. Os titulares de grau de licenciado detentores de um currículo escolar ou científico especialmente
relevante, atestado pela universidade na qual pretende ingressar, pode ser admitido. No Brasil o ingresso
no doutorado sem o título de mestre é bem mais restritivo do que em Portugal. O projeto de pesquisa do
candidato deve ser considerado bastante relevante pela instituição que faz a seleção. Um detalhe pode ser
acrescentado: em Portugal, apesar de os cursos de doutorado serem oferecidos por instituições públicas,
não há gratuidade. No Brasil os cursos de doutorado, em sua imensa maioria, são ofertados por instituições
públicas e estes são gratuitos. Atualmente em Portugal um programa de doutorado, para além das universidades, é ofertado pelo maior instituto politécnico do país, o do Porto. São disponibilizadas vagas nas áreas
de Biotecnologia e Educação. Mas este programa não é autônomo do Instituto Politécnico do Porto, sendo
feito por meio de parceria com três universidades espanholas: de Salamanca, Santiago de Compostela e
Vigo.

HISTÓRICO DO ENSINO TÉCNICO-PROFISSIONAL
O ensino técnico-profissional em Portugal foi criado em 1759 sob a administração do Marquês de Pombal (1750-1777). De acordo com Ernesto C. Martins & Susana B. Martins, “Dita formação era funda-
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mentalmente funcional, não fazendo parte do currículo acadêmico quaisquer componentes de caráter humanista nem de cidadania ou de formação de elites”. (MARTINS & MARTINS, 2015, pag.46). Na
segunda metade do Século XIX, Fontes Pereira de Melo criou por meio de decreto em 1852, o ensino industrial, que procurava satisfazer a busca por mão de obra especializada resultante da revolução industrial que ocorria na Europa. Em 1918 passa a ser permitido o acesso dos analfabetos ao ensino profissional, ensino das artes e indústrias regionais. “Esse ensino tinha, assim, uma função de controlo
social” (MARTINS & MARTINS, 2015, pag.46). O ensino profissional vai sofrendo adaptações e reorganizações até o início do Século XX. Em 1930 é instituída a Direção Geral do Ensino Técnico objetivando centralizar
esse tipo de ensino num único órgão governamental.
No período republicano o ensino geral obrigatório era de 5 anos. Com o Estado Novo, sob a administração
do ditador António de Oliveira Salazar (1932 a 1968), aconteceu algo nunca visto na história educacional
do país: uma progressiva redução dos anos de escolaridade. O ensino primário geral passou a chamar-se
“elementar” e desceu para 4 anos e o superior, que passou a designar-se “complementar” foi também reduzido em 1 ano, ficando apenas com 2. De acordo com Luís Rosa Duque, “a simplificação dos programas
do ensino primário elementar, que se seguiu, limitava-se ao ideal de ler, escrever e contar corretamente”
(DUQUE, 2009, pag.47). Posteriormente o ensino primário complementar acaba por ser extinto. Diversos
professores ficaram desempregados e a educação no país passou a uma situação que ficou conhecida por
“miserabilismo lectivo”. Este estado de coisas só será ultrapassado em 1942 com a reabertura e reabilitação
das escolas de magistério primário e a criação de algumas outras.
Como assevera Liliana Rodrigues, “sem investimento na educação, os anos 30 representam a noite escura
(provavelmente a mais escura) do ensino em Portugal. Desinteressados com a formação da mão de obra,
o ensino técnico foi votado ao abandono” (RODRIGUES, 2010, pag.15). Após a segunda guerra mundial, por
meio do Decreto-Lei 37028, de 1948, surgiu o Estatuto do Ensino Técnico em Portugal, momento em que
o Estado demonstrava preocupações com a estimulação e revitalização da indústria nacional. Neste ano
foi criada a Organização Europeia de Cooperação Econômica (OECE) - que posteriormente se transformará
na OCDE - e Portugal imediatamente aderiu a essa organização, que incluía entre seus objetivos, algumas
alterações no plano educativo dos países signatários, tendo em vista os novos valores de crescimento social naquele período de recuperação capitalista do pós-guerra. Era necessário incrementar a mão de obra
qualificada e sensibilizar gestores escolares para a necessidade de transformar os respectivos sistemas de
ensino. “Na prática, esta nova perspectiva concretiza-se com a criação de cursos destinados a formar operários qualificados, à imagem do que se fazia na Europa” (DUQUE, 2009, pag. 51).

AS PRIMEIRAS REFORMAS EDUCACIONAIS
Em 1948 acontece a reforma do ensino técnico-profissional, que introduziu a criação do ciclo preparatório do
ensino técnico, o qual passa a ter duração de 2 anos. Este ciclo de ensino geral pré-profissional tenta trazer
prestígio ao trabalho manual português. Foram criados cursos de 3 a 4 anos, divididos entre os ramos comercial e industrial. “Um outro ramo era destinado às raparigas, dentro de uma formação feminina que nada
mais era do que o aprender a ‘gerir a lida doméstica’ “(RODRIGUES, 2010, pag.15). Mas somente muitos anos
depois, na década de 1960, é que as mulheres passariam a frequentar as escolas secundárias, conhecidas
na época como liceus.
A reforma de 1948, de acordo com o professor, ex-deputado, ex-ministro e investigador Adriano Moreira,
não atingiu os objetivos propostos e evidenciou algumas contradições, levando em consideração o regime
ditatorial vigente. A reforma traz intenções de inovar, mas não consegue. Por um lado, há exigências do
projeto governamental de industrialização para acompanhar os demais países europeus e para isto há necessidade de operários qualificados de acordo com padrões internacionais. Por outro lado, existe o receio
de que pessoas demasiadamente educadas pudessem ameaçar a ordem social vigente. Sendo assim, as
escolas subordinadas aos interesses do Estado, não tinham autonomia para implantar de fato as reformas

65

COLEÇÃO PROFESSORES

que constavam nos documentos. O espírito progressista esteve nos pressupostos, mas não vingou. Segundo Adriano Moreira: “as ideias, tal como são formuladas pelos seus autores, não são as mesmas ideias que
finalmente assumem um peso social” (MOREIRA, 1993, pag.261).
No início dos anos 70 surgiu o Projeto do Sistema Escolar de José Veiga Simão, Ministro da Educação (1970
a 1974), que tinha como lema: ‘Um homem mais culto, é um homem mais livre’, que propunha a democratização do ensino. Este projeto apresentava um desafio, que era o de conceder ao ensino técnico um status
social equivalente ao que tinha o liceu. Há uma expansão do ensino com a criação de institutos politécnicos,
escolas normais superiores e novas universidades. Este ministro considerou a valorização da ciência, da
técnica e da inteligência nacional como essenciais ao progresso e tentou levar a inteligência portuguesa
aos grandes centros internacionais de pesquisa. O projeto de Veiga Simão, apresentado à sociedade e largamente discutido é aprovado somente em 1973 e transformado na Lei nº 5/73, com muitas alterações no
texto original.
A Reforma do Sistema Educativo de Portugal, expressa na Lei nº 5/73 prolonga a escolaridade básica obrigatória de 6 para 8 anos, assim divididos: 4 para o ensino primário, mais 4 de ensino preparatório unificado,
seguidos de 4 de ensino secundário. Para o ingresso no ensino superior passam a ser necessários 12 anos
de estudos. São criados os Institutos Politécnicos e uma rede oficial de ensino pré-escolar. Os alunos provenientes das classes sociais menos favorecidas passam a ter acesso ao ensino superior. Esta reforma coloca,
segundo Luís Rosa Duque, “ao mesmo nível de estudos, os antigos ensinos liceal e técnico, dignificando este
último”(DUQUE, pag. 92).

A EDUCAÇÃO PÓS-REVOLUÇÃO
A Revolução de 25 de abril de 1974, também conhecida como Revolução dos Cravos, interrompeu o curso da
reforma educativa de Veiga Simão. Ocorrem contestações à dualidade existente entre ensino liceal e ensino
técnico. Há unificação de ambos os ensinos no nível secundário, o que na prática representou a extinção do
ensino técnico. Esse processo de unificação foi designado por “licealização do ensino secundário”. A Lei nº
5/73 foi revogada e novamente ocorre redução nos anos de escolaridade obrigatória, o 7º ano deixa de ser
obrigatório, passando a ser de apenas 6 anos a obrigatoriedade.
Segundo Valter Victorino Lemos, “tal facto colocará Portugal na cauda dos países europeus no respeitante
à escolaridade obrigatória” (LEMOS, 2014, pag. 126). O país se afasta da OCDE, que havia acompanhado de
perto o processo da reforma educativa. Os governantes então pedem auxílio ao Banco Mundial. Este, por
sua vez, avalia a situação da educação e define estratégias para políticas de educação, de forma que sejam
cumpridos objetivos econômicos, sociais e outros de natureza desenvolvimentista. O Banco Mundial, entre
outras ações, apoia a criação do ensino superior politécnico, conhecido por ensino superior de curta duração, o qual se concretiza por meio do Decreto nº 427-B/77.
Em 1979 há reaproximação do país à OCDE e o ministro Luís Veiga da Cunha solicita àquela instituição a
integração de Portugal no grupo de países que participavam no programa de exame das políticas educativas
nacionais. Os estudos e os exames são realizados e a OCDE publica em 1984 um relatório onde analisa a
evolução da política de educação e do sistema educativo em Portugal no período 1974-1982. Além de fazer
essa análise, o relatório apresenta uma série de sugestões de ações de melhoria. A partir das propostas
apresentadas o Governo, por iniciativa do ministro José Augusto Seabra, baixa o Decreto nº 194-A/83 que
introduz nova reforma educacional. Esta cria novamente os cursos técnico-profissionais no ensino secundário; ou seja, nas escolas secundárias. A reforma, que ficou conhecida como Reforma Seabra, institui a
Lei de Base do Ensino Educativo, reorganiza o sistema de recrutamento de professores, aprova o estatuto
da carreira docente e reorganiza a educação de adultos, entre outras medidas legislativas, que se mostram
estruturantes (LEMOS, 2014).
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Em 1986 Portugal passou a fazer parte da então Comunidade Econômica Europeia (atualmente União Europeia – UE). Em 1988 foi criado o GETAP (Gabinete de Educação Tecnológica Artística e Profissional). Joaquim
Azevedo foi o Diretor-Geral deste novo serviço por 5 anos. Coube a ele a responsabilidade de implantar as
escolas profissionais. Em 1989, o Decreto-Lei nº 24/89 definiu o modelo do novo tipo de escola, com gestão
autônoma e privada. Nos 4 primeiros anos foram criadas 168 escolas profissionais. De acordo com o seu
Diretor-Geral: “as escolas profissionais nunca foram e não são ‘escolas para os pobres’ e para quem não
pode ir para o liceu; são escolas que oferecem oportunidades mais completas de desenvolvimento humano”
(AZEVEDO, 2010, pag.27). Essas escolas apresentam um sistema modular e não por disciplinas anuais. Cada
módulo identifica objetivos, meios e tarefas e propõe a avaliação. A progressão do aluno acontece por ciclos
de aprendizagem de 3 anos. O diploma de técnico atribuído pelas escolas profissionais confere equivalência
ao nível secundário (12º ano). Do ponto de vista da administração, essas escolas têm autonomia pedagógica,
administrativa e financeira.
Mesmo tendo sido criadas em 1989, por iniciativa dos Ministérios da Educação e do Trabalho, em parceria
com vários atores sociais, as escolas profissionais permaneceram durante 15 anos como um modelo marginal. A sua institucionalização no conjunto do sistema educativo ocorreu somente em 2005. E no ano de
2012, este modelo de educação e formação foi introduzido em 505 escolas secundárias espalhadas por todo
o país. A expansão do ensino secundário profissional acontece de forma muito rápida. O número de cursos
e de alunos cresce mais de 200% entre 1999 e 2011, passando para 33.620 alunos. Em 2004/2005 este número sobe para 89.499 estudantes e nos anos 2011/2012 atinge 109.260 alunos. De acordo com Joaquim
Azevedo, “este crescimento é fomentado agora fora das escolas profissionais, dentro do sistema regular
de ensino” (AZEVEDO, 2015, pag.20). Nesse sistema, até então, não havia ofertas diversificadas de ensino e
formação após o nono ano de escolaridade; apenas o tradicional ensino liceal secundário.

A OCDE E A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL
Credita-se parte do sucesso da educação em Portugal à sua adesão à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Esta organização teve origem em 1948, com o nome de
Organização Europeia de Cooperação Econômica (OECE). O propósito principal era ajudar a gerir o Plano Marshall (programa estadunidense de ajuda aos países aliados) de reconstrução da Europa após a
2ª Guerra Mundial. Posteriormente a sua filiação foi estendida a países não-europeus. E em 1961 a organização sofreu uma reforma e adotou o nome: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Em português, OCDE. Atualmente soma 35 países membros efetivos e está sediada em Paris, na França. O país latino-americano que ingressou mais recentemente foi o Chile, em
2010. Esta instituição, de acordo com sua página na internet: “oferece um fórum no qual os governos
podem trabalhar juntos para compartilhar experiências e buscar soluções para problemas comuns”
. Esta robusta organização tem orçamento de 374 milhões de euros para 2018, com 2.500 funcionários somente no setor de secretariado, produzindo análises, estudos e previsões no âmbito das políticas econômicas e sociais, uma intensa atividade de produção de ideias. É uma grande editora, lançando 250 novos títulos
por ano. A título de informação: somente em maio de 2017 o Brasil oficializou o pedido de adesão à OCDE.
A OCDE, apesar de não exercer funções regulatórias, nem dispor de financiamento aos países afiliados, tem
apresentado inﬂuência crescente na construção de políticas públicas, em diversas áreas, especialmente
da educação, dos seus Estados membros. A partir dos anos 90 do século XX, preocupada com a produção
de indicadores que permitissem comparar sistemas em nível internacional, a OCDE lançou o Indicators of
Education Systems (INES). E no ano 2000 criou o Program for International Student Achievement (PISA), um
sistema próprio de avaliação de competência dos alunos, que é realizado a cada 3 anos e cuja participação
dos países não-membros aumenta a cada nova edição.
O caso português é um exemplo da inﬂuência da OCDE nas políticas de educação, ao longo da sua história.
Valter Victorino Lemos, em tese de doutorado, demonstrou isto e concluiu que essa inﬂuência ocorreu de67
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signadamente na mudança para uma “escola mais democratizada e equitativa, na definição e consolidação
de um sistema educativo mais estruturado e universal e na convergência de políticas para a melhoria dos
resultados educativos” (LEMOS, 2014, pag.244).

PORTUGAL HOJE
Atualmente Portugal é um Estado de direito democrático. O chefe de Estado é o Presidente da República,
eleito por sufrágio universal e direto. A Assembleia da República é formada por deputados, também eleitos
da mesma forma que o presidente da República. O partido com maior número de deputados eleitos indica o
primeiro-ministro, do mesmo partido. No entanto, o nome indicado deve ser referendado pela Assembleia
da República, que é soberana. O primeiro-ministro é quem constitui o Governo e dirige o país. A reunião de
todos os ministros forma o Conselho de Ministros. A organização econômica e política figuram na Constituição da República, datada de 1976, que sofreu revisões em 1982, 1989, 1993 e 1997, respectivamente.
Portugal ocupa um território que é constituído pela região continental, situada no extremo oeste da Europa,
e por duas regiões insulares: Madeira e Açores, situadas no Oceano Atlântico. As ilhas são autônomas e desde 1976 têm governos e assembleias legislativas regionais. Portugal continental está dividido em 5 regiões:
Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. Para administrar as 5 regiões, elas foram divididas
em 18 distritos. E estes, se dividem em concelhos. Os concelhos se subdividem em freguesias.
Os institutos públicos de formação profissional são tutelados pelo Ministério da Educação ou pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade. No entanto, há autonomia pedagógica, científica, administrativa, financeira, patrimonial e estatutária das instituições de ensino superior (universidades e institutos politécnicos)
. Atualmente existem 54 institutos politécnicos em 54 cidades diferentes do país.
A educação e formação profissional (EFP) em Portugal são rigorosamente monitoradas e regidas
por políticas europeia e nacional. O CEDEFOP (Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional) elabora periodicamente relatórios e estatísticas dos 28 países membros comparando-os e analisando a evolução individual de cada um. Atualmente procuram-se alcançar os objetivos
traçados para a Estratégia Europa com vistas ao ano de 2020. De acordo com os dados mais recentes
, no ano de 2015 a percentagem de alunos do ensino secundário inscritos no ensino profissional em Portugal
era de 44,9%. Esta média ficou um pouco abaixo da UE (União Europeia), que era de 47,3%. Em contrapartida, quase todos os alunos do ensino secundário em Portugal, no referido ano, estavam em programas que
dão acesso ao ensino superior (99,9%), enquanto que no conjunto dos países da UE apenas 66,7% estavam
matriculados em programas de acesso ao ensino superior. Também com base em dados de 2015 a percentagem de jovens licenciados em Educação e Formação Profissional (EFP) em Portugal era de 26,7% contra
32,8% na União Europeia.

DEBATES E DISCUSSÕES
As discussões ocorridas no mês de fevereiro de 2018 giraram em torno da possibilidade de os Institutos Politécnicos ofertarem programas de Doutorado. Apesar de as propostas de mudanças previstas na educação
superior portuguesa propostas pela OCDE serem imensamente mais abrangentes. A metodologia utilizada
para selecionar as matérias consistiu em investigar, por meio do site de busca Google, digitando frases com
as palavras-chave: doutoramento e institutos politécnicos. A partir daí, todas as peças jornalísticas e opinativas que tratavam do tema, publicadas no mês de fevereiro, foram utilizadas para esta análise.
Assim que a OCDE divulgou para os veículos de comunicação, por meio de coletiva de imprensa, em 09.02.2018, o
relatório sobre a situação da educação no país, começou o debate a respeito das mudanças a serem implantadas. Na
mesma data, o JPN, boletim da Universidade do Porto, divulga matéria editada, a partir de texto publicado em outro
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veículo. Mesmo sendo boletim informativo de uma universidade, perde-se a oportunidade de avançar no debate ouvindo estudantes e professores desta instituição de ensino sobre o relatório apresentado pela OCDE.
Aliás, a ausência dos estudantes (exceto os presidentes de 2 federações acadêmicas) e de professores - que
atuam em salas de aula - nesse debate é algo incompreensível; uma vez que são esses atores que irão lidar
com as mudanças na prática cotidiana.
Ainda em 09.02.2018 o próprio jornal O Público inicia a repercussão do relatório por meio de uma nota oficial
divulgada pelo órgão representativo dos institutos politécnicos: o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP). A matéria traz a posição do CCISP sem citar nome do coordenador ou de qualquer membro do conselho. A referida instituição aprova a decisão sobre a possibilidade de os politécnicos
ofertarem programas de doutorado e alerta para o fato de que os institutos aptos a outorgarem doutorados
devem ser classificados como: “muito bom”, “excelente” ou “excepcional”.
Outra instituição que se mostrou satisfeita com a novidade foi a Ordem dos Engenheiros Técnicos.
Em 15 de fevereiro o jornal (on-line) de negócios da indústria da construção, intitulado “Construir”
traz uma nota, com a foto do presidente da Ordem, Ferreira Guedes. Com a manchete: “Engenheiros técnicos satisfeitos com o fim da exclusividade das universidades na atribuição de doutoramentos” a referida
nota diz que a instituição sempre defendeu a oferta de doutoramentos pelos institutos politécnicos. E vai
além ao propor que esses institutos sejam transformados em universidades politécnicas, a exemplo do
que, segundo o presidente, já ocorrem em outros países europeus, em que essas instituições de ensino são
denominadas Universities of Applied Sciences.
Nesta mesma data o JPN(Jornal da Universidade do Porto) publica entrevista assinada por Inês Aparício.
Esta ouviu a presidente do Instituto Politécnico do Porto, Rosário Gambôa, que declarou ter sempre defendido a oferta de programas de doutoramento pelos institutos politécnicos. Segundo a presidente, “é preciso
aumentar o número de doutoramentos e encontrar novos perfis de doutoramentos, em articulação com o
tecido empresarial, com as empresas, com os contextos, sejam eles quais forem”. Rosário Gambôa lembra
que o instituto por ela presidido já oferece doutoramento; porém não autônomo, por meio de parceria com
universidades espanholas.
Artigo de opinião, assinado por Mário Velindro e publicado no Diário As Beiras
, em 20 de fevereiro, traz como título um questionamento: Doutoramentos nos Politécnicos: uma realidade
efetiva ou virtual? O autor, que é doutorado em engenharia mecânica, professor e presidente do Instituto
Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC), faz um retrospecto da luta entre universidades e instituições de
ensino superior não inseridas naquele sistema de ensino, a partir de 1982. De forma bastante fundamentada, baseada em relato histórico, o professor defende sua ideia encerrando o artigo com a seguinte frase:
“os Politécnicos poderem conferir doutoramentos é uma questão de reconhecimento da sua evolução. Não
significa que o façam, se não mostrarem capacidade para tal, mas o mesmo deve acontecer com as Universidades”.
Na contramão das opiniões expostas está o membro executivo do Conselho de Directores do Inesc, professor
emérito da Universidade do Porto, Pedro Guedes de Oliveira. Em artigo de opinião, publicado no Jornal O Público
o articulista diz ser contrário por uma questão de missão institucional. Para ele, o mercado precisa urgentemente de jovens com formação profissionalizante e este deveria ser o foco do ensino técnico-profissional.
De acordo com Oliveira, este ensino “devia investir fortemente na formação inicial profissionalizante, mas
também na requalificação e formação ao longo da vida”. Ele afirma que o doutoramento não é uma área de
forte empregabilidade e a sua importância enquanto instrumento de valorização salarial é muito baixa. E
acrescenta: “o número de alunos fortemente mobilizados, motivados e competentes, a nível doutoral, não é
muito grande, tornando difícil (e pouco rentável) manter muitos programas doutorais”.
Outra opinião contrária à oferta de programas de doutorado pelos institutos politécnicos é a do diretor da Licenciatura em Engenharia Civil da Universidade Lusófona, Elói J. F. Figueiredo. Na página
dessa universidade (privada) na internet o diretor publicou sua opinião, na forma de crônica. Ele chama à
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reﬂexão para o que nomeia “doutoramentos profissionalizantes”. Admite que na Alemanha estes programas já são uma realidade, mas questiona se os mesmos serão reconhecidos internacionalmente de forma
equivalente aos doutoramentos que o mesmo denomina “universitários”. O diretor não é categórico ao demonstrar a sua opinião pessoal contrária à oferta de programas de doutorado pelos institutos politécnicos.
No entanto, afirma que o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas é contra, defendendo que
essa solução criará confusão entre as missões dos dois subsistemas.
O Ministro da Ciência e do Ensino Superior, Manuel Heitor, em entrevista ao website da TSF Rádio Notícias
, não está de acordo com o que escreveu o diretor de Licenciatura da Universidade Lusófona. O ministro garantiu que a decisão de oferecer programas de doutorado pelos institutos politécnicos conta com o consenso
das universidades e que ele próprio apresentou as medidas ao Conselho de Reitores obtendo consenso
favorável a esta matéria. A mesma reportagem traz a fala de António Fontaínhas Fernandes, presidente do
Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. Apesar de o Ministro ter garantido que a instituição
por ele presidida seria favorável, este é cauteloso e não se posiciona contra, nem a favor; porém aberto para
analisar as propostas.
Duas instituições que têm reservas com relação à possibilidade de oferta de doutorados pelos institutos politécnicos são as federações acadêmicas do Porto e de Lisboa. Em reportagem publicada no Jornal O Público
em 16 de fevereiro, as duas maiores federações representantes dos estudantes no país, afirmam que esta é
uma reivindicação antiga de ambas. No entanto, apresentam preocupações. João Pedro Videira, presidente
da Federação Acadêmica do Porto diz não compreender qual a estratégia existente por trás desta decisão
neste momento e considera a medida “reaccionária e avulsa”. E acrescenta: “só no contexto de uma estratégia integrada, deviam surgir medidas como esta”. Já o presidente da Federação Acadêmica de Lisboa,
João Rodrigues, afirma que são necessárias regras exigentes, pois, segundo ele: “nem todos os politécnicos
– como nem todas as universidades – podem ministrar doutoramentos”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O histórico da educação em Portugal aponta para o fato de que houve muitos avanços e retrocessos. Especialmente no que diz respeito ao ensino técnico-profissional. Mas passado o momento de adaptação ao período pós-revolucionário, a história da evolução educativa tem sido de muito êxito. A educação de um modo geral, incluindo todos os sistemas e níveis, obteve avanços consideráveis nas últimas décadas. De acordo com último censo
, de 2011, o percentual de analfabetos era de 5,2%. O decréscimo foi sensível em relação ao censo de 1970,
quando o índice de analfabetismo no país atingia os 25,7%.
O percentual de estudantes em idade equivalente à frequência nas universidades e institutos politécnicos,
matriculados no ensino superior em Portugal, público e privado, era de 83,5% em 2016 (dados mais recentes). Isto representa um aumento de 18% em relação a 1998, quando 65,5% da população em idade média
de frequência ao ensino superior estavam matriculadas nesse nível de ensino. Quando falamos em nível de
doutorado o avanço é ainda maior . Em 1970 a cada 100 mil residentes em Portugal foi conferido o grau de
doutor a 0,7%. Em 2015, para os mesmos 100 mil residentes, o percentual de residentes aos quais foi conferido o grau de doutor subiu para 28,7%.
Na discussão em torno da oferta de programas de doutorado pelos institutos politécnicos há quem não
concorde com a ideia de que já existem muitos certificados com título de doutor e que o mercado de trabalho não os suporta e não os remunera bem. Artigo publicado em 2016 na revista científica Technological
Forecasting & Social Change , mostra que em vez de excedente, há ainda escassez de detentores do título
de doutor em muitos setores de atividade. E ressalta a necessidade de se considerar políticas públicas ativas
para atrair e manter doutores na modernização do ensino superior e na internacionalização da economia
portuguesa. Este estudo concluiu também que instituições intermediárias, parcerias público-privadas de
pesquisa e a administração pública podem desempenhar um papel crítico no processo. Mas para isto reque-
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rem novos atores e instrumentos econômicos com capacidade de investir e empregar doutores (SANTOS,
HORTA & HEITOR, 2015).
Outra pesquisa científica publicada em revista indexada, a Tertiary Education and Management, realizada
conjuntamente por 17 pesquisadores, constatou que as instituições de ensino superior, em particular os
institutos politécnicos em Portugal são os principais interessados no desenvolvimento regional. Para provar
a importância que têm onde estão instalados, esses institutos precisam demonstrar e divulgar em larga
escala os impactos social e cultural de suas atividades nas respectivas comunidades onde estão inseridos,
assim como a sua contribuição para o desenvolvimento econômico do país. (ALVES, J., 2015). Este estudo
avaliou o impacto de 7 institutos politécnicos em suas respectivas regiões e concluiu que o aumento do PIB
(produto interno bruto) local variou entre 2% e 11% com um efeito multiplicador na criação de novos empregos. Sem falar na fixação de profissionais altamente qualificados na região, entre aspectos que não podem
ser quantificados e outros não avaliados na pesquisa.
O Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (CEDEFOP) divulgou o mais recente
relatório, de 2016, sobre sistemas de ensino e formação profissional na Europa. Neste documento foram
selecionados 36 indicadores para quantificar os principais aspectos do ensino e formação profissionais (EFP)
e da aprendizagem ao longo da vida. A seleção baseia-se na sua relevância política e na importância para
alcançar os objetivos da Estratégia Europa 2020. De acordo com dados relativos a 2010 a participação dos
trabalhadores portugueses nos cursos de formação profissional contínua era de 40%, o que estava acima da
média europeia, que no mesmo ano era de 38%. A participação de adultos na aprendizagem ao longo da vida
era de 9,6%, percentual muito próximo da média da UE, que era de 10,8%. Estes últimos dados são de 2015.
Ainda de acordo com o mesmo relatório, a porcentagem de empresas inovadoras com práticas de formação
de apoio e de trabalhadores com competências que correspondem às suas funções em Portugal é de 76%.
Muito acima da média da União Europeia, que está em 58%. E a taxa de emprego dos diplomados em ensino
e formação profissional (EFP) com idades entre os 20 e os 34 anos é praticamente a mesma da UE: 78,1%,
contra 78,2% de Portugal. Estes dados são referentes a 2016 e excluem os jovens em formação e aperfeiçoamento. A taxa de emprego de pessoas entre os 20 e os 64 anos de idade com baixo nível de escolaridade
é mais elevada em Portugal (64,7%) do que na média da UE (53,6%).
Para concluir, observamos que os veículos de comunicação social portugueses agiram na contramão dos
interesses públicos na questão das sugestões da OCDE para a melhoria da qualidade da educação em Portugal. Não informaram corretamente sobre o documento aberto para consulta pública, disponível para leitura e
apresentação de propostas por parte da comunidade. Teimaram em discutir apenas o item referente à oferta
de programas de doutorado pelos institutos politécnicos, quando as questões eram muito mais amplas e
complexas. E passado o tempo de consulta pública, até o fim do mês de abril de 2018, não voltaram a discutir
tão importante questão, que parece ter caído no esquecimento.
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RESUMO
O presente texto tem como objeto de estudo as relações entre o ensino médio/secundário e ensino técnico/
profissionalizante. Nesse viés, pretende-se analisar a relação entre educação e trabalho, as dificuldades dos
jovens na transição do ensino médio/secundário para o ensino técnico/profissionalizante, os motivos que
levaram esses jovens a optarem pelo curso técnico, os desafios do mercado de trabalho competitivo e a
inclusão social obtida através da formação técnica. Além disso, registram-se, neste artigo, as expectativas
dos jovens egressos do ensino médio/secundário no que diz respeito ao ingresso no ensino superior.

INTRODUÇÃO
O mundo passa por transformações estruturais desde o século XVII até os dias atuais. Essas alterações
ocorreram não apenas no sistema de produção, mas também no processo de formação do trabalhador, a
fim de prepará-lo para atender à demanda exigente do sistema de produção capitalista.
Essa nova realidade econômica exige um modelo de educação profissional ﬂexível, abrangente e
multidisciplinar, muito distante dos processos educacionais voltados para a satisfação da economia
fundada no modelo fordista/taylorista, que exigia sempre a padronização e a repetição de gestos mecanicamente pensada por planejadores e executada por trabalhadores (MARTINS, 2000, p. 83).

Nesse contexto, muito se discute no Brasil sobre a educação profissional e tecnológica, seus prós e contras,
sua necessidade e importância e sua capacidade de gerar inclusão e a emancipação social. Embora haja
ainda a separação entre educação e trabalho, em que a educação para o trabalho está distante de uma educação omnilateral, tão almejada por todos nós, a educação profissional e tecnológica vem sendo um meio
eficaz de inclusão social para as camadas menos favorecidas da população, principalmente para os jovens
egressos ensino médio/secundário.

EDUCAÇÃO VERSUS TRABALHO
O ato de trabalhar e educar são inerentes ao homem devido à sua necessidade de adaptar a natureza às
suas necessidades. “Embora trabalhar e educar possam ser reconhecidos como atributos humanos, eles o
são em caráter acidental, e não substancial” (SAVIANI, 2007, p. 153). Como consequência direta da divisão
dos homens em classes sociais, a educação passou a ser diferenciada e separada. O ato de educar que era
diretamente ligado ao ato de trabalhar, e este comum a todos a sociedades primitivas, passou a ser então
diferenciado para aqueles que possuíam o controle de terras e para aqueles não proprietários. “A primeira,
centrada nas atividades intelectuais, na arte da palavra e nos exercícios físicos de caráter lúdico ou militar.
E a segunda, assimilada ao próprio processo de trabalho” (SAVIANI, 2007, p. 155). Além disso, a Revolução
Industrial atrelou a escola aos setores produtivos para que essa atendesse às suas necessidades, evidenciando que, em função da divisão do homem em classes sociais, a escola seria destinada para os que
exerceriam profissões práticas sem domínio teórico, diferentemente da escola destinada para os que teriam
amplo domínio teórico para os futuros dirigentes. “A referida separação teve uma dupla manifestação: a
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proposta dualista de escolas profissionais para os trabalhadores e escolas de ciências e humanidades” (SAVIANI, 2007, p. 159). Desse modo, a organização do sistema de ensino na educação básica foi estruturada no
princípio do trabalho, sendo isso implícito no nível fundamental.
Aprender a ler, escrever e contar, e dominar os rudimentos das ciências naturais e das ciências sociais constituem pré-requisitos para compreender o mundo em que se vive, inclusive para entender
a própria incorporação pelo trabalho dos conhecimentos científicos no âmbito da vida e da sociedade
(SAVIANI, 2007, p. 160).

Ademais, é de maneira mais explícita no ensino médio.
Trata-se, agora, de explicitar como o conhecimento (objeto específico do processo de ensino), isto é,
como a ciência, potência espiritual, se converte em potência material no processo de produção. Tal
explicitação deve envolver o domínio não apenas teórico, mas também prático sobre o modo como o
saber se articula com o processo produtivo (SAVIANI, 2007, p. 160).

Diante desta realidade,
[..] os processos educativos, escolares ou não, vêm a serem práticas mediadoras que subordina o
trabalho, os bens da natureza, a ciência e tecnologia como propriedade privada, valores de troca e
a consequente alienação e exclusão de milhões de seres humanos da vida digna ou de sua radical
transformação (FRIGOTTO, 2001, p.79).

E ainda, segundo Frigotto (2001), por conta da subordinação ao mercado e capital, a educação profissional se
vincula à acomodação e adestramento. Isso faz com que o ser humano minimamente pense e reaja, tornando-o um mero “empregável” no mercado do trabalho. É necessária a educação profissional centrada numa
perspectiva de emancipação da classe trabalhadora e que se contraponha ao projeto dominante neoliberal.
Nesse sentido, ainda como refere o mesmo autor, “o capital não pode subordinar a ciência, a tecnologia, o
trabalho e os processos educacionais e se constituir na medida da vida, visto que é o ser humano o centro e
a medida de tudo” (2001, p. 14).
DA FORMAÇÃO BÁSICA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
É contraditório o fato de que embora o princípio de trabalho esteja intimamente ligado à educação
básica (fundamental e médio):
Uma vez que o princípio do trabalho é imanente à escola elementar, isso significa que no ensino fundamental a relação entre trabalho e educação é implícita e indireta. Ou seja, o trabalho orienta e determina o caráter do currículo escolar em função da incorporação dessas exigências da vida da sociedade
(SAVIANI, 2007, p. 160).

Essa mesma formação básica, principalmente no ensino público, não dá ao jovem os conhecimentos mínimos necessários para a inserção no mercado de trabalho. Os jovens muitas vezes não conseguem ingressar
no ensino técnico/profissionalizante devido à falta de uma formação mínima necessária que lhe dê condições de frequentar um curso técnico. Os professores testemunham isso diariamente em suas experiências
profissionais. Geralmente, os alunos chegam ao ensino profissional sem uma base sólida, principalmente
de matemática e física. Tal situação acarreta transtornos durante sua formação e, frequentemente, resulta
em desligamento ou abandono devido à falta de aproveitamento. Isso gera desconforto e insegurança nos
jovens e exige do corpo docente uma maior atenção a eles. Cabe aos professores, a heroica missão de tentar
suprir tais deficiências em tão pouco tempo. Nem sempre os docentes contam com o apoio da instituição.
Já alguns estudantes que são provenientes do ensino privado, quando não conseguem ingressar na universidade, ingressam no ensino técnico/profissionalizante como preparação para o ensino superior. Estes,
então, preencherão as vagas que seriam destinadas aos menos favorecidos, tanto em condições econômicas como em condições educacionais, e quando terminarem a formação técnica não preencherão os postos
de trabalho que seriam destinados àqueles das classes menos favorecidas, pois apenas se prepararam
para a faculdade. A educação profissional, que também visa manter a inclusão subordinada para as classes

74

COLEÇÃO PROFESSORES

dominadas e é direito das mesmas, também é utilizada pelas classes dominantes em benefício próprio. A
educação tecnológica de qualidade, ofertada pela rede pública, de modo geral, é frequentada pelos jovens de
classe média, que nela veem uma alternativa de inclusão no mundo do trabalho, de continuidade dos estudos em nível superior e de ascensão social (KUENZER, 2011).
Os jovens das classes menos favorecidas que, por não terem conseguido ingressar no ensino técnico/profissionalizante, por falta de formação básica necessária e, consequentemente, perderem sua vaga para um
aluno oriundo das classes mais favorecidas, deverão, por força das necessidades impostas pelas suas condições sociais e econômicas, ingressar no mercado de trabalho sem qualificação. Tal fato reduz consideravelmente suas condições de permanência e estabilidade no emprego. Estarão sujeitos à informalidade, ao
subemprego e às funções de menor importância e com baixa remuneração.
A esta lógica, que estamos chamando de exclusão includente, corresponde outra lógica, equivalente
e em direção contrária, do ponto de vista da educação, ou seja, a ela dialeticamente relacionada: a inclusão excludente, ou seja, as estratégias de inclusão nos diversos níveis e modalidades da educação
escolar aos quais não correspondam os necessários padrões de qualidade que permitam a formação
de identidades autônomas intelectual e eticamente, capazes de responder e superar as demandas
do capitalismo; ou, na linguagem toyotista, homens e mulheres ﬂexíveis, capazes de resolver problemas novos com rapidez e eficiência, acompanhando as mudanças e educando-se permanentemente
(KUENZER, 2011, p 14).

Consequentemente, estes jovens passarão a trabalhar e estudar ao mesmo tempo, buscando ao mínimo
um diploma de ensino médio na esperança da empregabilidade, sendo que a sua permanência na escola
será dificultada devido à distância, meios de transporte alimentação, professores desmotivados dentre outros, o que acarretará na evasão desses da escola. Será necessário, então, que se utilizem metodologias
apropriadas que estimulem, de maneira prazerosa e consciente, a aprendizagem desses alunos que, na
maioria das vezes, trabalham durante todo o dia e enfrentam uma jornada noturna de estudos. Além disso,
só permaneceram na escola se tiverem garantias seguras de sua empregabilidade após à conclusão dos
estudos.
Considerando-se a possibilidade do ingresso direto no ensino superior daqueles que terminam o ensino médio/secundário, depara-se com uma das maiores discrepâncias e injustiças ao longo da história do sistema
educacional brasileiro. O que tende a manter o ciclo vicioso e perverso da inclusão subordinada é o fato de
os jovens das classes mais favorecidas usufruírem do ensino básico (fundamental e médio) nas melhores
escolas, geralmente no sistema privado com ensino de qualidade, e ao terminarem, terem condições de
acesso as melhores universidades públicas federais e estaduais, com ensino de qualidade. O que vemos
nesse caso é o ensino público, financiado com o dinheiro dos impostos dos contribuintes (das classes menos
favorecidas inclusive) e promovendo a educação gratuita e de qualidade para as classes mais favorecidas.
Consequentemente, estes terão os melhores empregos e salários e, desse modo, farão parte da elite dominante do país.
Por outro lado, os jovens das classes menos favorecidas terão acesso apenas ao ensino público sem qualidade no ensino fundamental e médio. Estes, por sua vez, quando e se alcançarem o ensino superior, terão
condições de acesso apenas ao ensino superior privado, geralmente sem qualidade e que lida com a educação apenas como uma mercadoria a ser negociada.
CURSO TÉCNICO: UMA ESCOLHA OPORTUNA.
Foi elaborado um levantamento de dados com o objetivo de verificar os motivos que levaram os jovens
oriundos do ensino médio a escolherem a formação técnica como principal alternativa, segundo uma pesquisa realizada em 2014, com alunos dos cursos técnicos da Escola Técnica do Arsenal de Marinha (ETAM),
numa amostra de sessenta alunos com idade entre 18 e 22 anos.
Desses alunos, cinquenta e dois, o que equivale a 86,6% do total, concordaram que o principal motivo que os
levou a optar pela escolha do curso técnico foi a pretensão de ingressar de maneira “imediata” no mercado
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de trabalho para poder arcar com as despesas oriundas do curso superior. Verificou-se, de maneira clara,
que a pretensão de ingressar no curso técnico traz consigo a manifestação “imediata”. Outro fato positivo
verificado é que a universidade é uma aspiração nos planos dos alunos após o ensino médio. O curso técnico
aparece como um diferencial que lhes abre portas de entrada ao mercado de trabalho. Entretanto, o curso
superior aparece também no plano pessoal desses jovens ao terminarem o ensino médio.
No tocante a essas escolhas, os alunos pesquisados ressaltaram que a opção pelo ensino técnico é decorrente da possibilidade de obter um bom emprego e, consequentemente, um bom salário a partir da formação técnica. Esse retorno financeiro lhes garantiria o acesso ao ensino superior. Da mesma forma, numa
pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da indústria (CNI), Os Jovens, a Educação e o Ensino
Técnico, realizada em outubro de 2016, com alunos do SENAI entre 13 e 18 anos, verificou-se que 72,4%
dentre os 2002 entrevistados citaram pontos positivos da formação técnica, principalmente a preparação
para o mercado de trabalho e que a educação profissional é um importante caminho para conseguir o primeiro emprego; e 82% concordam que os profissionais com certificado de qualificação profissional possuem
salários maiores do que os que não possuem.
Através dessas pesquisas, ficou evidenciado que a opção dos alunos pela formação técnica tem o objetivo
de ingressar no mercado de trabalho de maneira “imediata”, o que proporcionará condições financeiras favoráveis para a continuidade dos estudos na formação superior.

O ENSINO MÉDIO/TÉCNICO INTEGRADO FRENTE ÀS EXIGÊNCIAS E DESAFIOS DO MERCADO
GLOBALIZADO
Os jovens, ao terminarem sua formação técnica, estarão preparados para enfrentar os desafios do
mercado de trabalho altamente competitivo?
Considerando-se a formação deficiente no ensino básico (fundamental e médio), conclui-se que, consequentemente, haverá deficiências na formação técnica e no desempenho profissional. Ou se pode
acrescentar outra questão a ser discutida: As escolas de ensino profissional estão formando corretamente o profissional exigido pelo mercado globalizado? “A produção oferece vagas, mas estas exigem
uma formação qualificada, especializada e ao mesmo tempo volúvel” (SOARES, 2011).

O nível de exigência do mercado de trabalho no mundo globalizado é cada vez maior. Exige-se um profissional versátil, empreendedor, com iniciativa, com capacidade de se adequar as mais variadas situações e que
se mantenha sempre atualizado. Com isso,
A memorização de procedimentos necessária a um bom desempenho em processos produtivos rígidos passa a
ser substituída pela capacidade de usar o conhecimento científico de todas as áreas para resolver problemas novos
de modo original, o que implica em domínio não só de conteúdos, mas dos caminhos metodológicos e das formas
de trabalho intelectual multidisciplinar, o que exige educação inicial e continuada rigorosa, em níveis crescentes
de complexidade. A esta competência científico-tecnológica articula-se a demanda por competência ética, na dimensão de compromisso político com a qualidade da vida social e produtiva. Ao mesmo tempo exigem-se novos
comportamentos, em decorrência dos novos processos de organização e gestão do trabalho, onde as práticas
individuais são substituídas por procedimentos cada vez mais coletivos, onde se compartilham responsabilidades,
informações, conhecimentos e formas de controle, agora internas ao trabalhador e ao seu grupo (KUENZER , 1999,
p. 9).

Sendo assim, formar um homem que seja um “agente de transformação” será possível somente através
de uma escola que não reproduza as relações de dominação social na sala de aula, com um ensino que estimule a divisão do trabalho intelectual do trabalho manual. Ou seja, uma escola que não promova a divisão
social de classes e não dê tratamento diferenciado aos alunos de acordo com suas origens sociais. Uma
escola “integrada” se dá onde todos os alunos tenham acesso ao um ensino público de qualidade, destinado
a formar um cidadão pleno, consciente de seus direitos e deveres e em condições de ascensão social conforme suas potencialidades. Haverá então, a formação de um profissional com competências e habilidades

76

COLEÇÃO PROFESSORES

técnicas e uma formação humanista voltada para a compreensão dos problemas da sociedade em que vive
e que tenha a iniciativa e capacidade de modificar a realidade do meio em que vive, visando sempre ao bem
da coletividade.
Da mesma maneira, Frigotto, Ciavatta, Ramos (2005) defendem a ideia de que a integração do ensino médio
é uma necessidade conjuntural – social e histórica – para que a educação tecnológica se efetive para os
filhos dos trabalhadores. A integração é uma condição necessária para a travessia em direção ao ensino
médio politécnico e à superação da dualidade educacional pela superação da dualidade de classes. Dessa
forma,
[...] o que realmente se pretende é a formação humana, no seu sentido lato, com o acesso
ao universo de saberes e conhecimentos científicos e tecnológicos, produzidos historicamente
pela humanidade, integrados a uma formação profissional que permita compreender o mundo,
compreender no mundo e nele atuar na busca de melhoria das próprias condições de vida e da
construção de uma sociedade socialmente justa. A perspectiva precisa ser, portanto, de formação na
vida e para a vida e não apenas de qualificação para o trabalho (MOURA, 2006, p. 6).

Nesse sentido, vale ressaltar que o currículo integrado colabora com o papel da escola de “garantir ao aluno
trabalhador uma formação mais completa, que garantisse uma formação não somente para o trabalho,
mas, para uma compreensão de mundo e para a formação desse jovem como cidadão consciente de seu
lugar na sociedade” (ZANIN, 2011, p. 292). Desse modo, a matriz curricular deverá ser organizada de forma
a contemplar a formação profissional com seu Núcleo Profissional, através do desenvolvimento das competências e habilidades necessárias ao exercício da profissão; e também com a Base Comum Nacional, que
proporciona ao futuro profissional e cidadão uma formação voltada para a compreensão do mundo em que
vive e a conscientização deste sobre as suas responsabilidades perante a sociedade como um todo. Para
Ciavatta (2005, p. 85), 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. O que diferencia o currículo integrado dos demais modelos adotados é a possibilidade de uma formação técnica que
o tornará apto para atender o que o mercado de trabalho exige e, simultaneamente, desenvolva nesse indivíduo a capacidade de reﬂetir, questionar e, ainda, se posicionar, assumindo a condição de cidadão ativo e
consciente das suas escolhas, proporcionando-lhe, ainda, as competências e habilidades necessárias a um
profissional com um perfil ágil e ﬂexível em relação à mudança. Somado a isso, o desenvolvimento dos aspectos atitudinais que possibilitarão ao aluno se tornar um profissional empreendedor, ético e participativo.
Contudo, mesmo com o surgimento e implementação de propostas curriculares “integradas”, segundo Fischer e Franzoi (2009), há uma dualidade estrutural no sistema educativo, expresso pela divisão entre ensino
profissionalizante e propedêutico e também nas “trajetórias descontínuas dos alunos trabalhadores, que
possuem características singulares” (p. 48). Nesse viés, ao trabalhador (principalmente o “trabalhador-aluno”), ainda é imposta uma realidade que, muitas vezes, desvaloriza seu saber e o priva de uma vivência
educacional satisfatória, que possa agregar à sua vida um novo significado ou de fato prepará-lo para o mercado de trabalho. Portanto, o currículo precisa prever em sua metodologia também a experiência pessoal
do aluno, com a possibilidade de atividades nas quais ele possa falar de sua história pessoal, por exemplo,
ou agregar seu estágio ao trabalho que porventura já execute (considerando horas de trabalho formal, por
exemplo).

A INCLUSÃO SOCIAL DOS JOVENS ATRAVÉS DO ENSINO TÉCNICO/PROFISSIONALIZANTE
Para Montoan (2015), a inclusão social é a maneira pela qual a sociedade se adapta para poder incluir em
seus sistemas produtivos, indivíduos com necessidades especiais e estes se preparam para assumir seus
papéis – necessidades especiais entendidas como quaisquer fatores que coloquem o sujeito em situação
desfavorável em relação aos demais, podendo ser problemas mentais, econômicos, de gênero ou de idade.
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Os jovens egressos do ensino médio/secundário oriundos de classes baixas e comunidades carentes que,
por boa parte da vida, se viram privados de bens materiais e culturais necessários ao seu desenvolvimento, tiveram no ensino técnico/profissionalizante a porta de entrada para as oportunidades que antes não
almejavam ou não tinham conhecimento. Por exemplo, a possibilidade de cursarem o ensino superior se
faz presente a quem está diretamente inserido na educação profissional. “A inclusão social deve atender a
todos os indivíduos que de alguma forma foram excluídos, compreendendo políticas ou ações que objetivam
a inserção dos sujeitos excluídos, preparando a sociedade para o convívio com a diversidade” (MANTOAN,
2003). Assim, os jovens estarão frente a novos horizontes, novas oportunidades de trabalho e com possibilidade de ascensão social.
Um dos maiores, senão o maior exemplo de inclusão social através da educação profissional, em seu projeto
original, foram os Cieps (Centro Integrado de Educação Pública), idealizados e construídos na década de 80
no estado do Rio de Janeiro, um projeto educacional que, com seus erros e acertos, tinha um propósito claro:
oferecer ensino público em período integral, com atividades culturais, atividades físicas, refeições completas,
atendimento médico e odontológico e também educação profissional. O projeto não foi levado adiante pelos
governos posteriores por questões políticas, e várias unidades estão completamente abandonadas.
Os professores que trabalham com EPT, testemunham diariamente os resultados gerados em jovens que
outrora não tinham expectativas de crescimento e hoje, durante ou após a conclusão de um curso técnico,
se surpreendem com os seus próprios desempenhos e resultados. Os jovens são colocados frente a novos
desafios que antes não acreditavam que seriam capazes de enfrentar. Ao conviver na exclusão, o jovem
perde sua autoestima. Vê-se inferiorizado em relação aos jovens de outras classes sociais. Sentem-se marginalizados. Logo, promover a inclusão social significa resgatar a condição humana do indivíduo, prepará-lo
para o mercado de trabalho e dar-lhe condições de permanecer no processo de produção (RATTNER, 2002).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Partindo-se do pressuposto de que “todos são iguais perante a lei” e de que “a educação é direito de todos”,
faz-se urgente não só uma reﬂexão, mas também ações que visem corrigir as injustiças do sistema educacional brasileiro, que possui um caráter não democrático no que tange às suas formas de acesso em todos
os seus níveis. Mas, para que isso aconteça, é necessária, antes de tudo, vontade política, principalmente por
parte de nossos governantes, pois, no modo de produção capitalista, a inclusão é sempre subordinada, o que
não é um problema pedagógico, mas político (KUENZER, 2011).
É necessária não só a democratização do acesso ao ensino profissional de qualidade, mas também
a democratização na qualidade do ensino em todos os seus níveis. Uma educação que não seja voltada
apenas para o mercado de trabalho, mas sim uma educação destinada à formação do cidadão consciente de
seus direitos e deveres, com responsabilidade social, e capaz de transformar a realidade da sociedade em
que vive. Segundo Gadotti (2010), o trabalho pode ser entendido como práxis, isto é, como atividade teórico-prática por meio da qual os seres humanos se transformam modificando a realidade.
Além disso, a transformação da realidade se dará pela atuação do homem quando este se tornar um “agente de transformação’’. Um ser que deixará de ter somente uma postura passiva perante as dinâmicas da
sociedade e suas inﬂuências sobre ele, mas que tenha a capacidade, a sabedoria, o discernimento, uma
visão crítica dos problemas sociais, que seja dotado de ideais e que tenha, principalmente, a vontade política
e a iniciativa de atuar de forma a proporcionar as mudanças necessárias para modificar a realidade vigente
que o cerca em benefício da coletividade.
Para isso, a escola deverá ter um Projeto Político-Pedagógico que priorize uma formação com a integração
entre Educação e Trabalho. Ou seja, haver uma educação verdadeiramente emancipadora que gere a opor-
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tunidade de inclusão para todos. Sendo assim, a escola precisa ser independente na sua organização e nas
suas práticas didático-pedagógicas, de maneira a não ser inﬂuenciada e não reproduzir a realidade vigente
na sociedade da divisão entre educação e trabalho.
Nosso objetivo central não é formar um profissional para o mercado, mas sim um cidadão para o
mundo do trabalho – um cidadão que tanto poderia ser um técnico quanto um filósofo, um escritor ou
tudo isso. Significa superar o preconceito de classe de que um trabalhador não pode ser um intelectual, um artista (PACHECO, 2011, p 11).

Sendo assim, diante do dinamismo do mundo contemporâneo, com rápidas e constantes transformações,
em que o avanço de novas tecnologias, a globalização, a internet, além de outros fatores, geram impactos
significativos nas relações sociais, no cotidiano das pessoas e em diversos segmentos da sociedade – como
na economia, no setor produtivo, no processo de ensino-aprendizagem e, consequentemente, na Educação,
é imprescindível que a educação profissional e tecnológica, em consonância com o mundo do trabalho, esteja preparada para atender às demandas do setor produtivo. Isso deve ocorrer por meio da formação de mão
de obra qualificada para atender às exigências de um mercado cada vez mais competitivo e também vir a
proporcionar uma formação integrada, visando à formação de um cidadão emancipado.
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RESUMO:
O presente artigo tem o intuito de mostrar como a música contribui para o sentido e compreensão dos
estudantes de disciplinas de Literatura e Língua Portuguesa tanto dos Institutos Federais e escolas profissionalizantes, quanto do ensino regular. O principal motivador desse trabalho foi uma pesquisa de iniciação
científica feita no Instituto Federal do Mato Grosso do sul intitulada Interdisciplinaridade: a presença e a
contribuição da música para o ensino na cidade de Jardim, no qual, por meio de teorias de Solange Ribeiro
de Oliveira, José Miguel Wisnik e Luiz Tatit fez-se o embasamento teórico da pesquisa. Para as análises da
contribuição da música para aprendizagem usou-se o artigo, A música na sala de aula – a música como
recurso didático, de Ana Claudia Moreira, Halinna Santos e Irene S. Coelho.

1.INTRODUÇÃO
Muitos teóricos estudam as relações entre os vários sistemas semióticos. Esses estudos ocorrem baseados
na afinidade entre as artes, sem prejuízo às especificidades de cada uma. Segundo Lia Tomás é possível
encontrar discussões sobre áreas como: metafísica, ética, ciência, educação, religião, política, já nos antigos
tratados sobre teoria musical, como também é possível encontrar questões sobre música em trabalhos
sobre arquitetura, matemática, cosmologia, poética, retórica, além de existirem “noções mais gerais sobre
música presentes na literatura e na poesia” (TOMÁS, 2002, p.13).
Essa relação entre música e literatura torna-se mais clara com a música popular, que para Mário de Andrade, não se tem conhecimento quase algum nos primeiros dez séculos, já que dela ficaram muito poucos
“documentos que nem o Lamento à morte de Carlos Magno e uma canção milicial de Módena (séc. IX)”
(ANDRADE, 1980, p. 60), o que torna o conhecimento sobre a arte popular praticamente nulo nesse período.
Depois desses séculos iniciais, a história da música mostra como foi essa relação entre música e literatura,
especialmente com a canção, que se constituirá das duas artes.
José Miguel Wisnik, em O Som E O Sentido, demonstra como a música possui um sentido, como na linguagem, porém um sentido menos claro e distinto, formado através de sons, que não possuem tantas ordens
como a morfologia das palavras:
Todas as melodias existentes são compostas com um número limitado de notas.
Assim como a língua compõe suas muitas palavras e infinitas frases com alguns
poucos fonemas, a música também constrói sua grande e interminável frase
com um repertório limitado de sons melódicos (com a diferença de que a música
passa diretamente da ordem dos sons para a das frases, sem constituir, como a
língua, uma ordem de palavras (WISNIK, 2009, p.71).
O sentido musical é menos articulado que o verbal. Porém, as duas artes buscam um pouco do sentido que
a outra possui, assim como a linguagem e, principalmente, a literatura busca um sentido além das palavras,
a música busca um sentido como o da linguagem verbal.
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Procurando um maior esclarecimento sobre essa relação entre música e letra, Solange Ribeiro de Oliveira
escreveu um artigo intitulado Letra e Música mostrando estudos e opiniões de teóricos acerca dessa relação. A autora cita a disciplina criada por Steven Paul Scher: Melopoética, que investiga as relações entre
música e letra, nas quais são pesquisadas diversas formas de músicas cantadas “como a canção, o lied, madrigais, cantatas, coros, baladas, a ópera, a masque inglesa e o Singspiel alemão” (OLIVEIRA, 2006, p.323).
Foi somente a partir dos anos 60 do séc. XX, que essas pesquisas sobre música e literatura passaram a
ser desenvolvidas no Brasil, com trabalhos divididos em três grupos: o primeiro faz parte da perspectiva
antropológica-sociológica “de agenda implicitamente ideológica, sem referências musicológicas” (OLIVEIRA,
2006, p.323). Fazem parte desse campo de pesquisa: José Ramos Tinhorão, Hermano Vianna Jr. e Cláudia
Matos. O segundo grupo também utiliza análises extramusicais, privilegiando mais a letra do que a canção
e utilizam uma abordagem cultural e literária, como nos trabalhos de Augusto de Campos e Aﬀonso Romano de Sant’Anna. E o terceiro grupo: Tarik de Souza e Lupicínio Rodriguez, com publicações jornalísticas e
autobiográficas.
Já quanto ao ensino, algumas pesquisas sobre a importância da música nas aulas de línguas e para a
aprendizagem já foram feitas, como o artigo A música como instrumento essencial para aprendizagem, de
Diego Camargo Saraiva e Naura Martins; a dissertação de mestrado Reﬂexões sobre o uso da música na
sala de aula de LE: as crenças e a prática de dois professores de inglês, de Paula Graciano Pereira e o artigo
A música na sala de aula – a música como recurso didático, de Ana Claudia Moreira, Halinna santos e Irene s.
Coelho, o que deixa claro como a arte musical auxilia na aprendizagem das pessoas. Porém, há espaço para
mais pesquisas voltadas para a área de linguagens e, ainda mais, quando a pesquisa visa melhorar o ensino
de uma determinada região ou cidade. Considerando que o currículo do Instituto Federal e da escola regular
é diferente, foi feita a pesquisa no IFMS campus Jardim e em escolas estaduais do município, já que desde
o início o IFMS teve a disciplina de Literatura unida à de Língua Portuguesa, enquanto as escolas estaduais
tinham a disciplina de Língua Portuguesa separada da de Literatura. No entanto, após a reforma do ensino
médio de 2016, as disciplinas foram unidas também.
Esse trabalho descreverá como foi a pesquisa de Iniciação Científica, Interdisciplinaridade: a presença e a
contribuição da música para o ensino na cidade de Jardim, tanto no Instituto Federal quanto em duas Escolas Estaduais nas quais a pesquisa foi realizada com alunos do ensino médio. Em seguida, apresentar-se-ão
as análises de duas canções, que ficam de sugestão aos professores de Língua Portuguesa e Literatura,
tanto de Escolas Técnicas quanto do ensino regular, para utilizarem em suas aulas.

2. DA LETRA À MELODIA: CONTRIBUIÇÕES PARA OS ESTUDANTES
A música é arte, assim como a literatura e as artes plásticas. A união entre música e literatura originou a
canção. Com o intuito de melhor entender a relação de sentido entre música e letra, na execução do projeto
de pesquisa, analisamos algumas canções levando em consideração melodia e letra. Utilizamos como base
teórica para tal análise o processo de composição descrito por Tatit, para o qual a composição da canção
pode ser rápida, quando o compositor faz a melodia e também escreve a letra, ou demorada, à espera de
uma letra ou de uma melodia encomendada, como explica Luiz Tatit:
Tudo ocorre como se as grandes elaborações musicais estivessem constantemente instruindo um
modo de dizer que, em última instância, espera por um conteúdo a ser dito. Essa espera pode ser muito breve, quando o próprio compositor já se encarrega também da criação dos versos ou a encomenda
a um parceiro próximo, pode se prolongar por dez anos – como aconteceu com ‘Carinhoso’, a melodia
de Pixinguinha que teve seu ciclo de música instrumental até ‘se completar’ na letra de João de Barro
-, por 60 anos – como o choro ‘Odeon’ de Ernesto Nazareth composto em 1908 e que ganhou letra de
Vinicius de Moraes em 1968[...] (TATIT, 2004, p.69-70).
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Partindo de tal observação e da relação de sentido que melodia e letra constroem juntas, analisamos as
canções A Fábrica do Poema, que inicialmente era um poema de Waly Salomão que foi musicado por Adriana Calcanhoto, e Carinhoso, que inicialmente era uma melodia de Pixinguinha e recebeu a letra de João de
Barro.

A Fábrica do Poema
Sonho o poema de arquitetura ideal
Cuja própria nata de cimento
Encaixa palavra por palavra, tornei-me perito em extrair
Faíscas das britas e leite das pedras.
Acordo;
E o poema todo se esfarrapa, fiapo por fiapo.
Acordo;
O prédio, pedra e cal, esvoaça
Como um leve papel solto à mercê do vento e evola-se,
Cinza de um corpo esvaído de qualquer sentido
Acordo, e o poema-miragem se desfaz
Desconstruído como se nunca houvera sido.
Acordo! os olhos chumbados pelo mingau das almas
E os ouvidos moucos,
Assim é que saio dos sucessivos sonos:
Vão-se os anéis de fumo de ópio
E ficam-se os dedos estarrecidos.
Metonímias, aliterações, metáforas, oxímoros
Sumidos no sorvedouro.
Não deve adiantar grande coisa permanecer à espreita
No topo fantasma da torre de vigia
Nem a simulação de se afundar no sono.
Nem dormir deveras.
Pois a questão-chave é:
Sob que máscara retornará o recalcado?

Após ser musicada a letra passou a possuir outro sentido, pois o modo que é cantada desperta emoções no
ouvinte, produzindo uma outra interpretação de quando era somente lida, sob a forma de poema. Quando se
ouve é notável que há ênfases em algumas palavras, como a palavra acordo que constantemente é repetida
na letra, pois é o momento em que o poema se acaba. Já com a canção de Pixinguinha e João de Barro,
o processo de composição foi o inverso. Inicialmente, a música Carinhoso era só melodia, mas ao receber
letra passou a ter um sentido mais claro para o leitor, pois o sentido da linguagem é mais objetivo.
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Carinhoso
Meu coração, não sei por quê
Bate feliz quando te vê
E os meus olhos ficam sorrindo
E pelas ruas vão te seguindo
Mas mesmo assim foges de mim
Ah, se tu soubesses
Como sou tão carinhoso
E o muito, muito que te quero
E como é sincero o meu amor
Eu sei que tu não fugirias mais de mim
Vem, vem, vem, vem
Vem sentir o calor dos lábios meus
À procura dos teus
Vem matar essa paixão
Que me devora o coração
E só assim então serei feliz
Bem feliz
Para o embasamento teórico lemos, também, um pouco da teoria de José Miguel Wisnik presente em O
Som e o Sentido, na qual o autor demonstra claramente que a música possui um sentido como a linguagem.
Esse sentido é formado através de sons e, devido a isso, ele se torna menos claro ao receptor da mensagem.
A música e a literatura buscam o sentido: este é o ponto que as une, uma busca a forma de sentido que a
outra possui.
Quanto à canção, para entender um pouco mais, lemos Solange Ribeiro de Oliveira, que na obra Literatura e
Música, cita estudos da música, os quais preferimos denominar canção. Esses podem ser divididos em três
grupos, de acordo com a análise das teorias de Steven Paul Scher, Robert Spaethling e Jean Louis Cupers.
O primeiro realiza estudos literários-musicais, o segundo músico-literários e o terceiro sobre obras mistas
como a canção, a ópera e o lied. Outra obra da autora que utilizamos como embasamento teórico sobre a
canção foi o artigo Letra e Música.
Também leu-se e discutiu-se o artigo A música na sala de aula – a música como recurso didático, de Ana
Claudia Moreira, Halinna Santos e Irene S. Coelho, no qual as autoras mostram que é positivo o uso da
música em sala de aula até mesmo para chamar a atenção dos alunos. Além disso, no artigo as autoras
revelaram dados de uma pesquisa que mostrou que os professores, de um modo geral, quase não usam
a música como um recurso em sala de aula por não terem domínio dessa arte. Já a pesquisa realizada no
IFMS campus Jardim e escolas estaduais de Jardim e aqui descrita, veio com uma proposta totalmente diferente, enfatizando que mesmo sem habilidade musical, o docente pode utilizar a arte musical para auxiliar
em suas aulas. Porém, mostrando que, se usada para enriquecer o conteúdo programático da disciplina, a
arte musical contribuirá bastante para o ensino – aprendizagem.
Para o levantamento de dados foram elaborados questionários, para discentes. Os questionários foram
feitos no Formulários do Google, e elaborados por dois estudantes do curso Técnico em Informática do Insti-
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tuto Federal do Mato Grosso do Sul. No questionário, foram elaboradas perguntas referentes à instituição de
ensino e à sala de aula e considerou-se importante levantar informações sobre o uso da música e os efeitos
que ela surtiu nos alunos. O questionário elaborado é apresentado no apêndice I.
Encontramos algumas dificuldades na aplicação dos questionários, especialmente porque o período da coleta de dados aconteceu no final do ano, quando as escolas estavam em períodos de provas e, por isso,
algumas escolas da cidade não autorizaram a pesquisa. Mesmo assim, foi possível distribuir os questionários em algumas instituições de ensino, sendo elas: Escola Estadual Pinto Pereira, Escola Estadual Coronel
Juvêncio e Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Em cada escola, as diretoras e/ou coordenadoras procuradas selecionaram um grupo de alunos para responder ao questionário, tendo respondido às perguntas
um total de 25 estudantes. Como dito anteriormente, os currículos são diferentes nas Escolas Estaduais e
no Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Enquanto neste, a união das disciplinas de Literatura e Língua
Portuguesa sempre aconteceu, naquelas a junção das disciplinas começou no ano de 2017, após a reforma
do Ensino Médio de 2016. Como a Literatura foi separada da Língua Portuguesa nas escolas estaduais muito
recentemente, durante a pesquisa alguns alunos não sabiam responder se estudavam literatura. Já no Instituto Federal, eles já estão acostumados com essa união e já sabiam analisar as aulas de Literatura também.
Na análise dos questionários, observou-se que a maioria dos alunos gosta quando seus professores usam
a música em suas aulas. Porém, ficou evidente que durante as aulas de Literatura, os professores utilizam
menos a arte musical para auxiliar em suas aulas.

3. DAS CANÇÕES
Como os resultados das pesquisas nas escolas revelaram uma inﬂuência positiva da canção para o ensino
das disciplinas de Língua Portuguesa e Literatura e, além disso, percebemos um interesse muito grande
dos alunos para o uso da música na escola, desenvolvemos alguns projetos para incentivar o uso da música
pelos professores da área de linguagens. Em dezembro de 2016, desenvolvemos o projeto Música na escola, no qual apresentamos para os alunos e professores do IFMS – campus Jardim, algumas canções como
sugestões para utilizarem em sala de aula. Dessas canções duas foram selecionadas e melhor analisadas,
neste artigo, para mostrar aos professores de Língua Portuguesa e Literatura como é possível usar a música em sala de aula aliando-a ao conteúdo ministrado, o que chamará bastante atenção dos discentes, que
consequentemente se interessarão mais pelos conteúdos programáticos.
A primeira canção é Vapor Barato, de Jards Macalé e Waly Salomão. Essa canção possui muita importância
histórica para o Brasil, pois foi composta em um momento em que o país passava por mudanças políticas
durante o AI – 05. O poeta Waly Salomão compôs a música encarcerado no Carandiru e, após sua saída da
prisão, o compositor Jards Macalé colocou melodia na canção. Considerando o momento histórico, sabe-se
que alguns artistas estavam exilados nesse período, dentre eles os dois principais representantes do Tropicalismo, Caetano Veloso e Gilberto Gil, essa é uma boa relação que um professor pode fazer após apresentar a canção de Salomão e Macalé e começar a explicar o Tropicalismo. Esse movimento, que teve como
um dos colaboradores teóricos Waly Salomão, baiano de Jequié, o poeta teve contato com Gilberto Gil ainda
na escola e depois morou com Caetano Veloso em São Paulo. Além de conhecer os principais tropicalistas,
Salomão foi um concretista, o que deixa margem para o professor de Literatura explicar, após apresentação dos autores, o que foi o movimento concretista, além do tropicalista. E o compositor da melodia Jards
Macalé musicou a canção Vapor Barato também foi um tropicalista, um dos parceiros de Waly Salomão.
Macalé, que não foi um dos integrantes mais conhecidos do tropicalismo, estudou piano, orquestração,
violoncelelo, violão e análise musical. Ainda na adolescência, fez parte do Conjunto Fantasia de Garoto, que
tocava jazz, seresta e samba-canção, mas começou sua carreira profissional em 1965, como violonista no
Grupo Opinião. Depois se tornou diretor musical e teve composições gravadas por grandes cantores da
MPB. Chegou a fazer parceria com Caetano Veloso e Gilberto Gil. E, além disso, foi um dos colaboradores

85

COLEÇÃO PROFESSORES

do movimento tropicalista, já que, assim como Waly Salomão, convivia com Caetano e Gil. A letra de Vapor
Barato também pode ser usada para interpretação e relação de letra e melodia com o momento histórico
em que estava inserido:
Oh, sim, eu estou tão cansado
Mas não pra dizer
Que eu não acredito mais em você
Com minhas calças vermelhas
Meu casaco de general
Cheio de anéis
Vou descendo por todas as ruas
E vou tomar aquele velho navio
Eu não preciso de muito dinheiro
Graças a Deus
E não me importa, honey
Minha honey baby
Baby, honey baby
Oh, minha honey baby
Baby, honey baby
Oh, sim, eu estou tão cansado
Mas não pra dizer
Que eu tô indo embora
Talvez eu volte
Um dia eu volto
Mas eu quero esquecê-la, eu preciso
Oh, minha grande
Ah, minha pequena
Oh, minha grande obsessão
Oh, minha honey baby
Baby, honey baby
Oh, minha honey baby
Honey baby, honey baby, ah
A letra de “Vapor Barato”, demonstra abandono e pode ser vista como um desabafo ou até mesmo uma
fuga: alguém que está tão cansado que vai embora para o mar para esquecer algo. Com uma melodia lenta,
que deixa a letra bem clara, a interpretação emocionada de Gal Costa, aliada ao momento cultural em que
está inserida, faz de “Vapor Barato” um hino hippie, como relatado por Jards Macalé na entrevista à Revista
E. A música, de acordo com a teoria de Tatit, prestigia a orientação melódica, característico da música lenta,
romântica, na qual “temos a forma expandida em que os motivos melódicos tendem a se diluir em favor das
trajetórias realçadas pela evolução mais lenta das notas musicais” (TATIT, 2004, p.74).
Gal Costa inicia a apresentação de “Vapor Barato” cantando de forma que remete ao jazz. A primeira parte
da música é uma balada acompanhada somente de violão; depois ela é repetida com o acompanhamento
de guitarra, bateria, instrumentos elétricos e é possível se identificar novamente o jazz e o som de um teclado inspirado no rock progressivo do início dos anos 70. A canção é composta e apresentada bem à forma
tropicalista, com instrumentos elétricos, a letra denunciando o cansaço, que pode ser lido também como
cansaço pela luta contra a ditadura. A melodia que traz ritmos de fora do Brasil e a interpretação forte da
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cantora, que canta como alguém realmente cansado, abandonado, transforma a música em um grande
desabafo da situação vivida.
Escrita em versos livres, a música enquadra-se na última classificação dos tipos de relação entre letra e
melodia, descrita por Tatit, a canção cuja letra traz um enunciador que se dirige a alguém como se estivesse
dizendo algo:
Outras melodias ainda mantinham relativamente desativados seus recursos de concentração temática
ou de expansão passional dos contornos para apresentar, hic et nunc, a voz do enunciador dizendo algo
considerado oportuno. Com inﬂexões similares às da linguagem oral cotidiana essas melodias geralmente conduziam ‘letras de situação’, aquelas que simulam que alguém está falando diretamente com
alguém em tom de recado, desafio, saudação, ironia, lamentação, revelação etc. (TATIT, 2004, p.77).

Escrita em primeira pessoa, a letra de “Vapor Barato” simula a fala de um enunciador que se dirige a alguém
para deixar um recado: “Oh sim/ eu estou tão cansado/ mas não pra dizer/que estou indo embora”. Waly Salomão chegou a considerar a letra de “Vapor Barato” subliterata, como relata em uma entrevista ao “Jornal
de Poesia Viva” e onde declara, ainda, não acreditar no sucesso atingido pela música. O poeta confessa que
não deixaria Gal Costa gravá-la, caso não precisasse de dinheiro na época:
Até hoje não entendo como Vapor Barato virou um grande sucesso e teve uma espécie de perenidade.
Foi gravada por Gal Costa em 1971, regravada pelo Rappa para a juventude no final da década de 90, e
no ano passado saíram novas regravações de Zeca Baleiro e de um bocado de gente. Entrou no filme
Terra Estrangeira. Ninguém vai acreditar se eu disser que foi por falta de dinheiro que não impedi Gal
Costa de gravar a música pela primeira vez, em um compacto duplo juntamente com Sua Estupidez de
Roberto Carlos. Não podia me dar ao luxo de recusar, mas achava a letra subliterata. (SALOMÃO, 2003).

Apesar da incompreensão de Salomão quanto ao sucesso de Vapor Barato, a canção foi tão reconhecida
pelo público e teve várias regravações, dentre elas as mais conhecidas são as de 1996 na versão do Rappa,
que com o ritmo mais de rock deu um ar jovem para a canção, o que pode ser usado, também, para chamar
a atenção dos estudantes. Há ainda versões mais românticas da música como a feita pelos cantores Cídia e
Dan e a própria versão de Gal Costa no CD Acústico MTV, tendo como convidado o cantor Zeca Baleiro que
tinha acabado de gravar seu primeiro álbum, onde havia a música Flor da Pele em homenagem a “Vapor
Barato”. Gal costa juntou as duas canções e Flor da Pele foi colocada ao fim da letra que Waly Salomão escreveu. A música gravada recebeu o nome: “Vapor Barato” /Flor da Pele. A letra da música de Zeca Baleiro
acrescida à letra de Waly Salomão é a seguinte:
Flor da Pele
Ando tão à ﬂor da pele
Que qualquer beijo de novela
Me faz chorar
Ando tão à ﬂor da pele
Que teu olhar “ﬂor na janela”
Me faz morrer
Ando tão à ﬂor da pele
Que meu desejo se confunde
Com a vontade de não ser
Ando tão à ﬂor da pele
Que a minha pele
Tem o fogo
Do juízo final
Barco sem porto
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Sem rumo, sem vela
Cavalo sem sela
Bicho solto
Um cão sem dono
Um menino, um bandido
Às vezes me preservo
Noutras, suicido!
(BALEIRO apud COSTA, 1997, faixa 13)
A exemplo das gravações de CDs acústicos da MTV, o CD de Gal Costa foi gravado com acompanhamento de
instrumentos de orquestra, como o contrabaixo. Como na gravação de 1971, a música inicia-se com o toque
de instrumentos acústicos de corda, mas, agora, além do violão, um contrabaixo acompanha a cantora no
início da canção. Porém, na segunda parte da música, logo após o refrão, inicia-se o acompanhamento de
percussão, bateria e piano. A recriação de “Vapor Barato” de Gal Costa e Zeca Baleiro é tocada como blues,
abrasileirado ao estilo Zeca Baleiro.
“Vapor Barato/ Flor da Pele” aproxima-se mais das canções românticas. Em 1997, a canção não
está mais inserida no mesmo contexto cultural da primeira gravação. A interpretação de Gal Costa é bem
mais suave do que a primeira, chegando a lembrar as interpretações dos cantores de Bossa Nova. Zeca Baleiro canta junto com Gal a letra de sua música e sua interpretação, assim como a da cantora, é bem suave,
com a voz “calibrada no volume da fala cotidiana” (TATIT, 2004, p.80) e em harmonia com os instrumentos
musicais.
Em diferentes contextos históricos, Vapor Barato carrega muito sentido e fica a possibilidade de o
professor enriquecer sua aula e partir dessa bela canção, usando-a para a explicação de movimentos contemporâneos como o Concretismo e o Tropicalismo. A relação da letra com a melodia pode ser utilizada para
fazer a interpretação da canção em relação ao momento histórico em que a versão estava inserida.
A segunda canção escolhida para análise é Infinito Particular, de Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos
Brown. Essa é uma canção que pode ser utilizada em sala de aula por professores de Língua Portuguesa
para trabalhar com a interpretação textual.
Infinito Particular
Eis o melhor e o pior de mim
O meu termômetro o meu quilate
Vem, cara, me retrate
Não é impossível
Eu não sou difícil de ler
Faça sua parte
Eu sou daqui eu não sou de Marte
Vem, cara, me repara
Não vê, tá na cara, sou porta-bandeira de mim
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Só não se perca ao entrar
No meu infinito particular
Em alguns instantes
Sou pequenina e também gigante
Vem, cara, se declara
O mundo é portátil
Pra quem não tem nada a esconder
Olha minha cara
É só mistério, não tem segredo
Vem cá, não tenha medo
Daqui você pode beber
Só não se perca ao entrar
No meu infinito particular

Na letra de Infinito Particular há um “eu” lírico feminino que convida um “cara”, o receptor, para vir lê-la,
retratá-la e afirma que isso não é impossível, deixando implícita a ideia de que não é fácil compreendê-la,
apesar de em seguida aparecer o verso “Eu não sou difícil de ler”. Os primeiros versos citados já mostram
a complexidade da letra, em seguida o “eu” lírico diz para o receptor fazer a sua parte e dois versos à frente
diz ser Porta Bandeira de si, passando a mensagem para esse emissor de que leva à sua frente quem ela
mesma é em uma comparação com uma Porta Bandeira de uma escola de samba que carrega consigo
a bandeira da escola mostrando quem vem. E assim como em Vapor Barato, a canção de Marisa Monte,
Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown, traz a fala de uma emissora a um receptor enquadrando-se, também,
na última classificação dos tipos de relação entre letra e melodia de Luiz Tatit.
Abrindo a estrofe seguinte há os versos: “Só não se perca ao entrar / No meu infinito particular”, mais uma
vez fica implícita a ideia de que não é fácil ler a emissora e a frente aparece o reforço dessa afirmação com os
versos: “Em alguns instantes / Sou pequenina e também gigante”, o qual por meio da antítese empregada
confirma que trata-se de um “eu” lírico complexo que possui, ao mesmo tempo, características bem distintas. E o poema continua com o pedido de que o receptor venha se declarar, sem medo, para uma emissora
que não tem segredos, mas apenas mistérios, o que confirma, novamente, a pressuposição de que ela
(emissora) é alguém complexa de ser lida/compreendida.
Após a análise da letra compreende-se o título “Infinito Particular”, que carrega a ideia defendida no texto,
de alguém que não é fácil de ler, pois tem suas particularidades sem limites, sem fim. Essa letra, que é
praticamente um poema com rimas e figuras de linguagens, possibilita ao professor de Língua Portuguesa
trabalhar tanto as figuras de linguagens presentes, quanto a interpretação de um texto cheio de sentido.
Além da interpretação, o professor também pode utilizar a canção para o conteúdo de pronomes sujeito e
objeto que aparecem, por exemplo, no verso: “Eis o melhor e o pior de mim”, no caso o pronome mim é um
pronome pessoal do caso oblíquo, que foi utilizado como pronome objeto, no lugar do objeto da oração e
no verso: “Eu não sou difícil de ler” o pronome “eu” é um pronome pessoal do caso reto, que foi usado como
pronome sujeito, no lugar do sujeito da oração. E, dessa forma, há outros pronomes pessoais usados como
sujeito e objeto na canção, que podem ser explorados.
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Quanto à relação entre letra e melodia, “Infinito Particular” é uma música lenta, uma balada cantada de
forma suave ao estilo Marisa Monte com o acompanhamento, principalmente, de instrumentos de corda e
de percussão e poucos instrumentos elétricos, o que deixa a canção suave e a letra evidente. Isso aliado
ao toque do violino, que traz tensão à melodia, reforça a ideia de complexidade que fica clara na canção e a
suavidade com que Marisa Monte canta pode ser interpretada como o convite sedutor que a emissora faz ao
receptor. Essa relação de letra e melodia contribui para a interpretação da canção.

4. CONCLUSÃO
A recepção dos alunos e dos professores no campus Jardim para o Projeto Música na escola foi muito positiva e, por isso, resolvemos criar um site com informações sobre o projeto e também de canções que podem
ser usadas por professores de Língua Portuguesa e Literatura e já nos disponibilizamos a dar uma palestra
durante as capacitações de professores do município de Guia Lopes da Laguna, levando mais informações
sobre nosso projeto e como a canção pode ser usada em sala de aula para incentivar e motivar o aprendizado dos alunos. Estamos oferecendo palestras também para professores da rede estadual de Jardim e,
com a junção da disciplina de Literatura na Língua Portuguesa, o que já acontecia no Instituto Federal, a
interdisciplinaridade ganha mais espaço e relevância. Por isso, o uso da música para auxiliar no ensino –
aprendizagem dessas disciplinas auxiliará, também, os alunos a entender o quanto trabalhar com diversas
disciplinas e artes. No caso da Literatura e da música, é interessante e ajuda a construir o conhecimento em
todas as suas esferas.
Pretendemos, por meio deste trabalho, mostrar aos professores de Língua Portuguesa e Literatura, tanto
dos Institutos Federais e escolas profissionalizantes, quanto do ensino regular, como a música, quando aliada ao conteúdo ministrado, pode contribuir e enriquecer suas aulas. E mesmo o professor que não tenha
habilidades musicais pode ser capaz de utilizar a arte musical usando sons para tocar a canção e fazendo
apenas a análise da letra. Se for possível fazer a análise da relação entre letra e melodia, que é defendida
por Solange Ribeiro de Oliveira, enriquecerá ainda mais as aulas e chamará mais a atenção dos estudantes.
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APÊNDICE I
QUESTIONÁRIO PARA ALUNOS DO EM
Obrigatório*
Qual a sua escola:*
IFMS - Campus Jardim
E.E. António Pinto Pereira
E.E. Cel. Juvêncio
E.E. Cel. Pedro José Rufino

Qual ano você está:*
1 º ano
2 º ano
3 º ano

Foi(ram) utilizada(s):*
uma música existente
uma paródia
mais de uma música existente
mais de uma paródia existente
A MÚSICA NÃO FOI UTILIZADA
Qual(is) ritmos(s) foi(ram) utilizado(s):
se não foi utilizada a música pule esta questão...
__________________________________________________________
Se você pudesse escolher um ritimo, qual seria e porquê?*
__________________________________________________________
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10 ANÁLISE DE ERROS E ACERTOS EM UMA ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR
Autora: Maria Luisa Perdigão Diz Ramos
Instituição: Centro Tecnológico de Formação Profissional de Minas Gerais – CEFET-MG, campus II, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
E-mail: mlperdigao@yahoo.com.br

RESUMO
Este trabalho apresenta um estudo de um projeto interdisciplinar desenvolvido por 37 alunos do 1º ano do
Ensino Médio Integrado do Curso Técnico em Eletrotécnica, no ano letivo de 2017, em uma escola pública
localizada em Minas Gerais – Brasil. Para tanto, buscou-se verificar como os alunos participantes do estudo
lidaram com o conhecimento necessário para o desenvolvimento dos programas, tanto no nível de programação, quanto no de conteúdo trabalhado no código. Tudo isso com o objetivo de averiguar e analisar as
dificuldades, os erros e acertos mais frequentes e, também, identificar e compreender os possíveis fatores
causadores, além das estratégias mais utilizadas no desenvolvimento dos programas.
Palavras-chave: dificuldade, erro e acerto; ensino técnico; atividade interdisciplinar; estruturas if-else-end e
switch-case e loops while e for.

1 INTRODUÇÃO
Existe uma dificuldade, por parte dos professores, em criar metodologias e propostas de trabalho interdisciplinares que visam, sobretudo, a conexão do conhecimento. Seja qual for o assunto escolhido como tema
central, a interdisciplinaridade abrange diversos enfoques, e as atividades desenvolvidas podem conduzir a
novas reﬂexões. Rocha Filho, Basso e Borges (2006) descrevem: “A interdisciplinaridade permite uma visão
diferenciada do mundo, pois uma diversificação dos enfoques em torno do mesmo assunto permite ampliar
sua compreensão, descartando algumas idéias preconcebidas e abrindo espaço a idéias divergentes e criativas”.
Para que o aluno seja capaz de resolver diversos tipos de problemas, é importante que ele consiga utilizar-se de diferentes enfoques na análise de problemas em um determinado contexto, com visões distintas. Por
isso, o trabalho interdisciplinar é importante quando tem como objetivo promover a aprendizagem, e neste
estudo ele serviu como apoio para analisar as dificuldades, erros e acertos dos alunos.
Para que os alunos possam superar as dificuldades e erros é preciso que o professor se afaste da pedagogia
tradicional e passe a utilizar metodologias de uma nova pedagogia. Essa nova pedagogia precisa ter uma
concepção construtivista, ou seja, deve proporcionar condições ao professor para que ele seja capaz de criar
técnicas adequadas que promovam mudanças na construção do conhecimento do aluno (PINTO, 2000).
Essas técnicas podem ser baseadas nos erros cometidos pelos alunos e servirão como recursos didáticos
para a superação das dificuldades apresentadas.
Para Oliveira (2013), assim que o aluno entende um determinado conteúdo, este passa a fazer parte do
seu conhecimento. Dessa forma, é importante o professor verificar se o que foi ensinado realmente foi
compreendido pelo aluno. Essa verificação, na maioria das vezes, é realizada por meio de uma avaliação
individual, mas pode ser feita de outras formas. Ainda segundo o autor, por meio da estratégia didática adotada em sua pesquisa, utilizando-se de questionário, apresentação dos resultados com uso do PowerPoint
e exposição de um painel didático, “foi possível verificar se permaneceram dúvidas com relação ao conteúdo
estudado em sala de aula” (OLIVEIRA, 2013).
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Ramos (2013), a partir de dificuldades encontradas em uma avaliação realizada por seus alunos na disciplina
de Sistemas Digitais, traçou uma estratégia didática com o objetivo de reconstruir o conhecimento adquirido. A utilização de novas estratégias didáticas para compreender dificuldades apresentadas pelos alunos é
apontada por Pinto (2000).
Rocha e Santos-Wagner (2017) ponderaram os impactos de análises de acertos e erros de alunos repetentes, ao calcular limites de funções reais de uma variável, na disciplina de Cálculo I. Utilizaram-se da análise
de erros como estratégia pedagógica para tornar erros observáveis para professor e alunos. Os pesquisadores observaram “[...] que essas estratégias pedagógicas diferenciadas do professor pesquisador favoreceram a aprendizagem de conceitos de Cálculo I e possibilitaram uma mudança de postura dos universitários
e professores”.
Dificuldades e erros fazem parte do aprendizado. Para melhor entendimento da relação entre essas palavras – dificuldade e erro – é imprescindível entender seus significados para compreender-se a necessidade
da inﬂuência mútua entre professor-aluno e aluno-aluno. Para isso, os dois termos foram pesquisados no
dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa (HOUAISS e VILLAR, 2001). O termo “dificuldade” tem
como significado “o que impede, embaraça; estorvo, obstáculo”. O termo “erro” significa “juízo ou julgamento
em desacordo com a realidade observada; engano”.
A partir desses significados percebe-se que a palavra dificuldade significa a criação de barreiras na busca
e na transmissão do conhecimento. O erro também contribui para isso, sendo um dos seus significados o
engano (RAMOS, 2015). Miranda (2007) afirma que o erro “é um desvio em relação ao padrão ou ideal preestabelecido” (p. 11). Para Socas (apud LUPIÁÑEZ, 2013), a relação existente entre as palavras dificuldade e
erro é a seguinte: o erro é uma manifestação visível de uma dificuldade, devido a isso temos que, para se
compreender as dificuldades, é necessário identificar os erros. De La Torre (2007) aponta que a diferença
entre “erro” e “ignorância” é que a última é o desconhecimento total daquilo que se trata, ao passo que o erro
é provocado por desconhecimento parcial da coisa.
Tardif (2010) afirma que “[...] ensinar é desencadear um programa de interações com um grupo de alunos,
a fim de atingir determinados objetivos educativos relativos à aprendizagem de conhecimentos e à socialização” (p. 118). Para que tais objetivos sejam atingidos é importante a realização de atividades em grupo.
Para que ocorra a superação das dificuldades, é necessário que haja interação entre pares. As atividades em
grupo geram discussões, momento em que os alunos necessitam usar de argumentações baseadas em
conceitos e conhecimentos adquiridos para que suas ideias sejam aceitas. É por meio desse diálogo que
os alunos participantes do mesmo universo de discussão entram em entendimento, podendo superar as
dificuldades existentes.
Baseado nessas afirmações, com a ideia de averiguar e analisar as dificuldades, os erros e acertos mais frequentes ao trabalhar com as estruturas de tomada de decisão e controle de ﬂuxo, identificar e compreender
os possíveis fatores causadores, além das estratégias mais utilizadas, foi solicitado aos alunos o desenvolvimento de um programa que tomasse como base, parte do conteúdo de uma das disciplinas cursadas
durante o ano letivo de 2017. O objetivo maior com o desenvolvimento dessa atividade não seria somente
analisar as dificuldades, erros e acertos apresentados no uso das estruturas e nas funções que foram aprendidas durante as aulas de Informática Aplicada, mas, também, verificar o quanto o conteúdo trabalhado da
disciplina escolhida inﬂuenciou no desenvolvimento do programa.
Neste artigo, evidencia-se que o erro não é visto como insucesso, mas como uma possibilidade de investigação no contexto educacional, podendo resultar em ações que contribuam para a aprendizagem (PINTO,
2000; DE LA TORRRE, 2007; RAMOS, 2014). Assim, segundo Cury (2008), “[...] analisar as produções é uma
atividade que traz, para o professor e para os alunos, a possibilidade de entender, mais de perto, como se dá
a apropriação do saber pelos estudantes”.

93

COLEÇÃO PROFESSORES

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA SOBRE TOMADA DE DECISÃO E CONTROLE DE FLUXO
Os soﬅwares de simulação utilizados nas aulas de Informática Aplicada apresentam duas estruturas de
tomada de decisão e duas estruturas de controle de ﬂuxo. Elas são: estruturas if-else-end e switch-case e
loops while e for, respectivamente. Pelo fato dessas estruturas envolverem diversos comandos e funções
desses soﬅwares, os programas são desenvolvidos no editor, salvo em arquivo e executado na janela de
comando (HANSELMAN, LITTLEFIELD, 1999).
Um dos testes mais importantes utilizados em qualquer linguagem de programa são os chamados testes
condicionais. Mateus (2000) aponta que os erros “[...] de programação podem ter duas origens: erros de sintaxe, erros grosseiros, geralmente cometidos durante a digitação, e erros de lógica, ou seja, o uso incorreto
de operadores ou de estruturas lógicas, como os testes condicionais”.
Segundo Hanselman e Littlefield (1999), em diversas situações, as sequências de comandos têm de ser
executadas condicionalmente, com base em um teste relacional. Nas linguagens de programação, essa
lógica é implementada por meio de alguma variação da estrutura if-else-end – estrutura mais simples – ou,
no caso de duas alternativas por meio da estrutura if-else-end para os grupos de comandos que atendem a
expressão Verdadeiro ou os grupos de comandos atendendo a expressão Falso. Quando houver três ou mais
alternativas, a estrutura if-else-end toma a seguinte forma:
if expressão1
comandos executados se expressão1 for Verdadeiro
elseif expressão2
comandos executados se expressão2 for Verdadeiro
elseif expressão3
comandos executados se expressão3 for Verdadeiro
elseif ...
else
comandos executados se nenhuma outra expressão for Verdadeiro
end
Na forma apresentada, somente os comandos associados à primeira expressão Verdadeiro encontrada são
executados; as expressões relacionais seguintes não são testadas e o resto da estrutura if-else-end é saltada. Além disso, não é necessário que o comando final else esteja presente.
Quando várias sequências de comandos devem ser condicionalmente executadas, baseado no uso repetido
de um teste de igualdade com um argumento comum, uma estrutura switch-case pode ser utilizada no
lugar de uma série de estruturas if-else-end. Segundo Mateus (2000) “O uso de séries de estruturas if...else
é tedioso de escrever, confuso e muito propenso a erros”. A estrutura switch-case tem a seguinte forma:
switch expressão
case teste_expressão1
comandos1...
case {teste_expr2, teste_expr3, teste_expr4}
comandos2...
otherwise
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comandos3...
end
As estruturas switch-case podem ser substituídas pelas estruturas if-else-end com mais frequência do que
o contrário.
Sobre as estruturas de loop, Mateus (2000) descreve que “Os laços tornam o trabalho do programador menos tedioso.” Assim, os chamados laços ou loop foram criados com a finalidade de que um trecho de código
não se repita diversas vezes.
Os loops for possibilitam que uma série de comandos seja repetida por um número de vezes fixo e predefinido. A forma geral do loop for é
for x = conjunto
comandos
end
Os comandos entre as instruções for e end são executados uma vez para cada coluna do conjunto. A cada
iteração x é atribuído para a próxima coluna do conjunto, isto é, durante o i-ésimo ciclo do loop, temos que
x = conjunto (:, i). Por exemplo:
for n=1:10
x(n) = cos(n*pi/100);
end
x
Em palavras, a primeira instrução diz que para n igual a 1 até 10, calcule todas as instruções até a
próxima instrução de end. No primeiro ciclo do for, n=1, no segundo, n=2 e assim por diante, até n=10. Depois
do ciclo para n=10, o loop for termina e os comandos após a instrução end são executados, como é o caso
da apresentação dos resultados em x.
Ao contrário do loop for, que executa um grupo de comandos um número fixo de vezes, o loop while
executa um grupo de comandos um número indefinido de vezes. A forma geral do loop while é:
while expressão
comandos
end
Os comandos entre as instruções while e end são executados enquanto todos os elementos em expressão
forem Verdadeiro.
O controle de ﬂuxo é um recurso muito útil, pois admite que cálculos feitos anteriormente inﬂuenciem operações posteriores (HANSELMAN; LITTLEFIELD, 1999). Mas as estruturas de loop são as estruturas que os
alunos apresentam maior dificuldade de uso, especialmente a estrutura loop for quando o resultado tem que
ser armazenado em vetores ou matrizes, ou até mesmo na estrutura loop while quando a mesma é usada
em substituição à estrutura loop for com o mesmo objetivo.

3 METODOLOGIA DA PESQUISA
No decorrer das aulas de Informática Aplicada, durante o desenvolvimento de exercícios sobre o conteúdo, foram apresentadas as estruturas estudadas em diversas formas. Uma das preocupações durante a
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realização dos exercícios em sala de aula foi desenvolver juntamente com os alunos, um programa com a
estrutura if-else-end e reescrevê-lo com a estrutura switch-case, e um outro programa com a estrutura de
loop while e também reescrevê-lo com a estrutura loop for. O objetivo era mostrar que um trecho de código,
na maioria das vezes, pode ser escrito usando estruturas diferentes, ou seja, a estrutura if-else-end pode
substituir a estrutura switch-case e vice-versa, e a estrutura de loop while pode substituir a estrutura de loop
for e vice-versa.
Baseado no conteúdo lecionado na disciplina de Informática Aplicada, 35 alunos agrupados em dezesseis
duplas e um trio, do curso Técnico em Eletrotécnica, desenvolveram dezessete programas fundamentados
em conteúdos de disciplinas cursadas durante o primeiro ano do curso. A montagem dos grupos, a escolha
da disciplina e do conteúdo a ser desenvolvido no programa ficou a critério dos alunos.
Esses grupos estão aqui referenciados apenas pela letra G, seguida de um número, com o intuito de preservar a identidade dos alunos. A Tabela 1 mostra em quais disciplinas e conteúdos cada projeto foi desenvolvido.
TABELA 1: Disciplinas e conteúdos dos projetos
Nº de Grupos

Nome dos Grupos

Disciplina

Conteúdo

1

G1

Educação Física / Física

Esportes / Cinemática

5

G2, G3, G4, G5 e G6

Física

Cinemática

6

G7, G8, G9, G10, G11 e G12

Física

Eletrostática

1

G13

Geografia

Domínio morfoclimático

1

G14

História

Presidentes do Brasil

1

G15

Matemática

Funções

1

G16

Matemática

Relações métricas de um triângulo retângulo

1

G17

Sistemas Digitais

Conversão de base

Fonte: elaborada pela autora

As regras estabelecidas para o desenvolvimento do programa por cada grupo, além da solicitação de se
trabalhar com conteúdos de disciplinas cursadas durante o ano letivo, foram as seguintes: o programa tinha
que apresentar pelo menos três das estruturas estudadas em sala de aula na disciplina de Informática Aplicada e um mínimo de 80 linhas de programação.
A pesquisa foi desenvolvida na perspectiva qualitativa da Análise de Conteúdo que, segundo Bardin (1977),
como método de observação indireto, analisa a expressão escrita do aluno e tem como objetivo “[...] a manipulação de mensagens (conteúdo e expressão desse conteúdo), para evidenciar os indicadores que permitam inferir sobre uma outra realidade que não a da mensagem”. Também, utilizando da análise de conteúdo,
mas com classificação por categorias, López-Martins et al. (2016) analisaram a resolução de exercícios propostos de estatística, durante o período de 2003-2014, nas provas de Matemática Aplicada que dão acesso à
Universidade da Comunidade de Andaluzia (Espanha).
Para realizar a análise, verificou-se inicialmente se todos os grupos apresentaram o número mínimo de
estruturas e o número mínimo de linhas de programação solicitados. Para isso, os programas foram organizados de tal maneira a formar o corpus do qual será apresentada a análise (CURY, 2008).
Dos dezessete grupos, somente um (G16), apresentou o programa com 40 linhas de programação e dois
com um pouco menos de 80 linhas (G2 e G17). A maioria desenvolveu programas contendo entre 90 e 200
linhas de programação, mas o grupo G14, que desenvolveu o conteúdo na disciplina de História, apresentou
o programa com 421 linhas.
Quanto ao número de estruturas apresentadas em cada programa, somente um grupo (G7) trabalhou com
as quatro estruturas estudadas em sala de aula, sendo ainda o único a utilizar a estrutura loop for. Todos os
demais grupos utilizaram as outras três estruturas na programação apresentada.
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
Durante as aulas, percebeu-se que os alunos apresentam maior dificuldade na utilização do loop for. Isso
justifica a não utilização dessa estrutura por dezesseis grupos. Acreditamos que essa dificuldade esteja relacionada com o fato do loop estar associado, na maioria das vezes, à indexação de vetor ou matriz. Inferiu-se
também que seria possível perceber essa dificuldade no loop while se o mesmo fosse utilizado para tal
objetivo. Como a estrutura while foi utilizada em todos os trabalhos, apenas com a finalidade do programa
ficar em loop até a finalização pelo usuário, então não foi possível perceber tal dificuldade.
O trecho de código do loop for desenvolvido no trabalho do grupo G7 está apresentado na Figura 1.

FIGURA 1 – Trecho de código apresentando o loop for

Fonte: trecho de programa apresentado pelo grupo G7, (2017).

No trecho apresentado na Figura 1, pode-se ver que o loop for foi empregado com o objetivo de armazenar
em um vetor as horas de um dia e, em outro, o preço de consumo a cada hora, tudo isso, com a finalidade
de traçar um gráfico de preço versus horas por dia.
Analisando outras linhas de código da Figura 1, vê-se que foi utilizado o “ponto e vírgula” para inibir a visualização dos valores que foram calculados a cada execução do loop, exceto nos valores do vetor horas_por_
dia. Deduz-se que isso tenha ocorrido por esquecimento, pois a visualização das outras duas variáveis foi
inibida. Outro destaque, é que as variáveis consumo e preço foram colocadas logo após o loop com inibição
de suas visualizações. Por esse motivo, essas duas linhas de código se tornaram desnecessárias.
Foi possível observar no programa do grupo G14 a necessidade de exibição de fotos de presidentes. Para
isso, o grupo precisou pesquisar qual função deveria ser utilizada para a exibição das fotos. A Figura 2 mostra o trecho de código utilizado pelo grupo.

FIGURA 2 – Trecho de código apresentando exibição de imagem

Fonte: trecho de programa apresentado pelo grupo G14, (2017).

O uso de funções que não foram estudadas em sala, como a função imshow(), exibida no trecho de código da
Figura 2, ocorreu somente no programa desse grupo. O interesse no uso dessa função foi devido à intervenção da professora (autora), durante o desenvolvimento do trabalho em sala de aula, a qual sugeriu a exibição
da foto de presidentes, além de outros dados a serem exibidos. Segundo Pinto (2000), a construção de novas
técnicas é importante para ampliação do conhecimento dos alunos. Acreditamos que o trabalho em grupo e
a intervenção da professora tenham estimulado o acréscimo desse trecho de código no programa. Todos os
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demais grupos utilizaram somente funções vistas em exemplos dados em sala de aula.
Esse grupo (G14) também precisou pesquisar como se utiliza a estrutura switch-case para trabalhar com
intervalos. Além disso, os alunos desse grupo fizeram a opção certa ao escolherem a estrutura switch-case
ao invés da estrutura if-else-end para exibir os dados sobre o presidente escolhido pelo usuário. Dessa forma, utilizaram-se de 34 cases, no lugar dos testes elseif. Assim, deixaram de cometer possíveis erros, além
de evitar a escrita de um código enfadonho, conforme descrito por Mateus (2000).
Os grupos G3 e G8 optaram por usar a estrutura if-else-end no lugar da estrutura switch-case ao programar a maioria dos trechos de tomada de decisão. Por esse motivo, o programa desenvolvido pelo grupo G3
apresenta um conjunto de dez testes utilizando o elseif (parte exibida na Figura 3). O grupo optou por usar a
estrutura switch-case em trechos de código que apresentava menos opções de tomada de decisão, conforme switch-case apresentado dentro do primeiro teste if (Figura 3).

FIGURA 3 – Trecho de código apresentando estrutura if-else-end

Fonte: trecho de programa apresentado pelo grupo G3, (2017).

O grupo G13 optou por trabalhar com o conteúdo de Domínio Morfoclimático estudado na disciplina de Geografia. A partir do domínio escolhido pelo usuário, o programa exibe localização, clima, relevo, vegetação e
solo, além de traçar gráficos de índice pluviométrico e temperatura. Para traçar e exibir os gráficos, o grupo
utilizou-se de funções estudadas em sala de aula, de forma correta como: figure, subplot, plot, bar, axis, title,
xlabel, ylabel. O erro cometido pelo grupo foi a repetição das linhas de código por diversas vezes (Figura 4),
para cada trecho do programa que trata os diferentes domínios morfológicos.
As únicas linhas de código diferentes para cada domínio morfológico foram os valores do eixo y salvos no
vetor y (índices pluviométricos) e t (temperaturas); os limites desse eixo definidos pela função axis; e o título
do gráfico de temperatura, sendo incorreta a repetição das demais linhas de código.
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FIGURA 4 – Trecho de código apresentando funções de gráfico

Fonte: trecho de programa apresentado pelo grupo G13, (2017).

O grupo também se preocupou em inibir a exibição de dados (vetor x, y e t) na janela de comandos, com o
uso do ponto e vírgula no final de cada comando.
Todos os grupos utilizaram em seus trabalhos os comandos clc e clear all, no início do código, com a finalidade de limpar a janela de comandos e todas as variáveis. Além disso, todos se utilizaram do loop while com
a finalidade de deixar o programa em execução até o usuário definir o seu término.
A Figura 5 mostra parte do trecho de código apresentado pelo grupo G15. A variável “continuar” é inicializada
com a string “sim” antes do loop para que o mesmo seja executado a primeira vez. Antes de encerrar o loop,
o usuário decide se deseja continuar ou não o programa a partir da função input.
O erro constatado no loop while desse e de outros grupos foi o local incorreto onde a função input aparece,
a qual pergunta ao usuário se ele deseja continuar com a execução do programa ou não. Por esse motivo,
sem conseguirem identificar a forma ideal para a correção do erro, os alunos acrescentaram a função input
ao final de cada case, conforme mostrado no case 6 da Figura 5. Para solucionar o problema, bastava acrescentar, uma única vez, a função input antes do endwhile.
Em vários programas percebeu-se a não preocupação quanto à exibição de mensagens com textos claros
nas funções input e disp. Exemplo disso pode ser visto na função input exibida na Figura 5, cuja mensagem
não deixa claro para o usuário, o que deve ser fornecido para o programa continuar ou não em execução.
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FIGURA 5 – Trecho de código apresentando loop while

Fonte: trecho de programa apresentado pelo grupo G15, (2017).

A não preocupação em tratar as exceções nas estruturas de tomada de decisão foi percebida em alguns programas, ou seja, na estrutura switch-case não foi usado o comando otherwise, como visto na Figura 5, e na
estrutura if-else-end não foi usado o comando else (Figura 6). O comando elseif foi utilizado incorretamente
para tratar exceção, conforme Figura 6. O correto seria a utilização do comando else.

FIGURA 6 – Trecho de código que não apresenta tratamento de exceções

Fonte: trecho de programa apresentado pelo grupo G4, (2017).

Em outras situações, o tratamento das exceções ocorreu de forma bem mais detalhada, conforme
apresentado na Figura 7.

100

COLEÇÃO PROFESSORES

FIGURA 7 – Trecho de código apresentando tratamento de exceções

Fonte: trecho de programa apresentado pelo grupo G15, (2017).

Para criar o vetor y a partir do vetor t e das variáveis a e b, o programa verifica se a > 0, pois, só assim o
gráfico da função exponencial poderá ser traçado. No caso de a < 0, a mensagem exibida pela função disp é
diferente da mensagem exibida para a exceção, que no caso seria a = 0.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho realizado pelos alunos teve um período de desenvolvimento em sala de aula, o que muito contribuiu para o esclarecimento de dúvidas, proporcionando diálogos entre os grupos e entre professor-aluno.
Além disso, no encerramento do projeto, cada grupo apresentou seu programa a todos os colegas.
A apresentação consistia em expor o objetivo geral do programa, apresentá-lo passo-a-passo e, por fim,
executar o programa realizando testes em condições diversas, sob a solicitação da professora e dos colegas.
Isso desencadeou uma interação entre os alunos conforme descrito por Tardif (2000), promovendo um debate no qual os grupos usavam dos seus próprios códigos de programação para explicar ou tirar dúvidas que
surgiam. Na maioria das apresentações, a discussão foi muito proveitosa, pois possibilitou o esclarecimento
de dúvidas, além de várias sugestões oferecidas.
Outro aspecto importante com o desenvolvimento dos trabalhos foi o fato de ter sido um projeto interdisciplinar. A relação entre os conteúdos disciplinares é a base para um ensino mais atraente, pois uma matéria
pode auxiliar outra. Um conteúdo interdisciplinar pode fazer parte de um projeto entre dois professores ou
até mesmo com um único professor. Como a escolha do conteúdo a ser trabalhado ficou a critério dos grupos, a participação de outros professores no desenvolvimento do projeto ficou prejudicada.
O uso da estrutura if-else-end no lugar da estrutura switch-case e trecho de código repetido pode ter sido
uma opção e não um erro. Infere-se que esses mecanismos tenham sido utilizados com o objetivo de atingir
as regras estabelecidas para o desenvolvimento do programa: uso de pelo menos três das estruturas estudadas e o mínimo de 80 linhas de código.
O estudo não ocorreu como o apresentado em Rocha Filho, Basso e Borges (2006). Devido a isso, mesmo
sendo um trabalho interdisciplinar, com o envolvimento apenas da professora da disciplina de Informática
Aplicada, entende-se que, com a participação de outros professores dos conteúdos definidos pelos alunos,
o desenvolvimento do programa poderia se tornar mais elaborado em relação ao conteúdo programado,
proporcionando trechos de códigos menos repetitivos.
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Também um ponto de importância no desenvolvimento do trabalho foi a parceria entre alunos, que é
confirmada por Pinto (2000) e Cury (2008), quando se trata de superação das dificuldades por meio da análise de erros. O professor pode achar que usar o erro como uma estratégia didática é complicado, pois o
caminho a seguir na identificação do erro requer um tempo maior. Portanto, ao utilizar-se da parceria aluno-aluno, o professor pode direcionar o seu apoio à medida que for solicitado (RAMOS, 2014).
A criação de novas estratégias didáticas é confirmada por Perrenoud (2000) quando afirma que, a partir de
ideias compartilhadas com os alunos, o professor deve ser capaz de criar formas para facilitar a construção
do conhecimento. Para ele “A relação com o saber do professor é tão determinante quanto sua inventividade
didática” (p. 64). É tirando proveito dessa inventividade didática que o professor utilizará do erro para atingir
o aprendizado individual ou de grupos.

REFERÊNCIAS
BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Livraria Martins Fontes, 1977. 229 p. (Edições 70).
CURY, H. N. Análise de erros: o que podemos aprender com as respostas dos alunos. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.
DE LA TORRE, S. Aprender com os erros: o erro como estratégia de mudança. Porto Alegre: Artmed, 2007.
HANSELMAN, D.; LITTLEFIELD, B. MATLAB 6: curso completo. São Paulo: Prentice Hall, 2004.
HOUAISS, A.; VILLAR, M. S. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
LÓPEZ-MARTINS, M. M. L; BATANERO, C.; GEA, M. M.; ARTEAGA, P. Análisis de los problemas de inferencia propuestos en las pruebas de acceso a la universidad en andalucía. Revista Vidya, Santa Maria,
v. 36, n. 2, p. 409-428, 2016. Disponível em: <https://www.periodicos.unifra.br/index.php/VIDYA/article/
view/1440/1748>. Acesso em: 09 dez. 2017.
LUPIÁÑEZ, J. L. Análisis didáctico: La planificación Del aprendizaje desde uma perspectiva curricular. In: rico,
Luis; LUPIÁÑEZ, José Luis; MOLINA, Marta. (Org.). Análisis didáctico em educación matemática: metodología de investigación, formación de profesores e innovación curricular. Granada, 2013.
MATEUS, C. A. C++ Builder 5: guia prático. São Paulo: Editora Érica Ltda, 2000.
MIRANDA, W. S. Erros e Obstáculos: Os conteúdos Matemáticos do Ensino Fundamental no Processo de
Avaliação. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemática). Universidade Federal do Pará,
Belém, 2007. Disponível em: <http://repositorio.ufpa.br/jspui/bitstream/2011/3104/1/Dissertacao_ErrosObstaculosConteudos.pdf>. Acesso em: 01 dez. 2017.
OLIVEIRA, T. P. D. Bebidas artificiais não alcoólicas: adolescentes leem e compreendem seus rótulos? Revista Urutágua, n. 29, p. 55-63, 2013. Disponível em <http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/Urutagua/
article/viewFile/21701/11999>. Acesso em: 28 nov. 2017.
PERRENOUD, Philippe. Pedagogia diferenciada. Porto Alegre: Artmed, 2000.
PINTO, N. B. O erro como estratégia didática. São Paulo: Papirus, 2000, p. 182.
RAMOS, M. L. P. D. Detecção, identificação e retificação: as três fases no tratamento e na correção dos erros.
In: XI Encontro Nacional de Educação Matemática, 11., 2013, Curitiba. Anais... Curitiba: ENEM-PR, p. 1-14,
2013. 1 CD-ROM.
_______. Diﬁculdades e erros de alunos do 1º ano da educação proﬁssional tecnológica de nível médio
na modalidade integrada em matemática: reﬂexões e desafios. Tese (Doutorado no Ensino de Ciências e
Matemática). Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: < http://www.cru102

COLEÇÃO PROFESSORES

zeirodosul.edu.br/wp-content/uploads/2015/10/Maria-Luisa-Perdigao-Ramos.pdf>. Acesso em: 04 dez.
2017.
_______. A importância da análise didática dos erros matemáticos como estratégia de revelação das dificuldades dos alunos. Revista Eletrônica em Educação Matemática, Florianópolis, v. 10, n. 1, p. 132149, 2015. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/revemat/article/view/1981-1322.
2015v10n1p132/30046>. Acesso em: 12 dez. 2017.
ROCHA FILHO, J. B.; BASSO, N. R. de S.; BORGES, R. M. R. Repensando uma proposta interdisciplinar sobre
Ciência e Realidade. Revista Electrônica de Enseñanza de las Ciências, v.5, n. 2, 2006. Disponível em:
<http://reec.uvigo.es/REEC/spanish/REEC_older_es.htm>. Acesso em: 12 dez. 2017.
ROCHA, M.M.; SANTOS-WAGNER, V.M.P. Impactos de análises de acertos e erros em uma disciplina de cálculo i. Revista Vidya, Santa Maria, v. 37, n. 2, p. 367-382, 2017. Disponível em: <https://www.periodicos.
unifra.br/index.php/VIDYA/article/view/2054/1949>. Acesso em: 09 dez. 2017.
TARDIF, M. Saberes docentes e formação proﬁssional. 10. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2010.

103

COLEÇÃO PROFESSORES

11 ÁGUA DE GARÇA E SEU TRATAMENTO
Autora: Ana Mara Prande Pereira
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RESUMO
As sociedades humanas não poderiam existir sem a água, mas apesar disso, vive-se uma época onde os
recursos naturais e, principalmente, os hídricos, estão sendo prejudicados pelo desabastecimento provocado pelo uso irracional da água. A palavra hidrosfera vem de hidro, que significa água, que está em constante movimento por causa da força de atração gravitacional da Terra e da energia solar, que fornece calor
ao nosso planeta. A água muda constantemente de lugar e este ciclo hidrológico ou ciclo da água tende a
desaparecer porque muitos pensam que ela é um recurso natural gratuito e inesgotável e pode ser usada
à vontade e sem nenhum problema, mas a verdade é que existe uma enorme carência de água potável na
superfície da Terra. Fonte fundamental de vida, as reservas de água potável têm que ser cuidadas constantemente. Por isso, o presente estudo buscou avaliar os parâmetros físico-químicos que determinam a
qualidade da água de Garça após a observação direta do seu tratamento que é realizado pelo SAAE (Serviço
Autônomo de Águas e Esgotos). Os estudos e pesquisas mostraram que o tratamento da água de Garça é
de boa qualidade e garante aos consumidores o selo da sua qualidade.
Palavras Chave: água; tratamento; saúde.
1 INTRODUÇÃO
Após a Primeira Revolução Industrial, os cursos dos rios se transformaram em depósitos de resíduos industriais e domésticos causando a morte dos rios atingidos e provocando vários problemas ambientais e várias
perturbações na vida do homem.
A cidade de Garça é privilegiada pela boa qualidade da água, apesar de alguns rios estarem assoreados pela
inexistência das matas ciliares e isso contribuiu para que os rios ficassem bastante prejudicados devido à
falta de reparo técnico e ao uso constante da água na região de Garça, que é base econômica do município.
O desmatamento das matas ciliares contribuiu para a poluição das águas, mas o SAAE através de esforços
contínuos tenta conscientizar a população da zona urbana e da zona rural sobre a importância das matas
ciliares e oferecendo mudas para a recuperação de minas de água e leitos de rio.
Sabe-se que para as sociedades urbanas e industriais, os elementos naturais representam recursos que
servem de lógica para a produção e o consumo em larga escala que as caracterizam. Isso resulta no comprometimento desses recursos para as gerações futuras.
Nos centros urbanos, o saneamento básico não acompanhou o crescimento das cidades e elevou a concentração de esgoto que não recebe o devido tratamento, comprometendo a potabilidade das águas. Os poluentes que são jogados indevidamente alcançam tanto as águas superficiais como as subterrâneas.
A poluição das águas pode ser provocada por compostos orgânicos e inorgânicos, sendo que os orgânicos
retiram o oxigênio das águas podendo provocar doenças tanto na espécie humana, como na espécie animal.
Segundo Grassi (2001), a água pode ser o principal transmissor de doenças, por isso sabe-se que grande
parte da população mundial está cronicamente infectada por microrganismos patogênicos.
Muitos recursos de água estão comprometidos pela construção de hidroelétricas, pela ocupação irregular da
população em área de mananciais, pela irrigação que, cada vez mais, necessita de água.
A rede hidrográfica brasileira apresenta, como característica fundamental, a presença muitos rios e poucos
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lagos, sendo que a maioria dos rios do país correm em região de planalto, o que implica num vasto uso do
seu potencial hidroelétrico.
Associado a isso, o aumento das cidades com o seu consequente aumento na produção de lixo amplia nos
rios o volume de eﬂuentes industriais, esgotos e poluentes atmosféricos. Se a água é poluída, o seu consumo torna-se inviável afetando todas as espécies e provocando um alto custo para torná-la potável.
A contaminação das águas ﬂuviais está entre as mais dramáticas do Brasil – e tem profundas consequências sociais. Nas áreas urbanas, a poluição dos rios decorre principalmente do despejo irregular dos esgotos
residenciais e ﬂuentes industriais, uso inadequado de agrotóxicos, entre outros. Segundo a Agencia Nacional
de Águas (ANA), cerca de 46% da água consumida no Brasil é utilizada para lavouras e pastagens. O consumo humano utiliza 27% desse total e as indústrias utilizam 18%. O Brasil, apesar de dispor de imenso reservatório hídrico formado pelos rios e lagos subterrâneos, esses distribuíssem desigualmente pelo território.
Atualmente, com o aumento dos corredores urbanos, vê-se a necessidade da captação de água em fontes
distantes e da construção de infraestruturas complexas para captação e distribuição da água. Isso aumenta
o volume de detritos despejados nas águas, superando a capacidade de purificação dos rios e até mesmo os
oceanos, que, apesar de imensos, são limitados.
A água tem sido empregada para resfriar equipamentos das usinas termoelétricas e nucleares causando
grandes problemas de poluição, uma vez que essa água é jogada nos rios ainda quente, provocando grande
desequilíbrio em todo sistema aquático. Os navios petroleiros aumentam ainda mais essa poluição por causa dos seus constantes vazamentos.
O tratamento das águas poluídas é um processo demorado e caro e, como consequência, tem-se o agravamento do problema da escassez de água.
A falta de água potável e de esgotos facilitam a transmissão de doenças que provocam cerca de 30 mil mortes diariamente no mundo. (CUNHA; GUERRA, 2000). A maioria delas acontece em crianças, que morrem
desidratadas, vítimas de diversos tipos de doenças causadas por micróbios.
Estima-se que o acesso à água limpa e ao esgoto reduziria em, pelo menos, um quinto a mortalidade infantil. A água é o componente comum de cada uma das células do homem e está envolvida em quase todos os
seus processos químicos. É através da água que os organismos são limpos das toxinas produzidas no corpo
e é através da água, também, que as células recebem os nutrientes.
A transmissão dos agentes infecciosos pode ocorrer pela ingestão, pelo contato com a pele durante o banho,
na preparação de alimentos ou pelo consumo de alimentos lavados com água infectada. Além das infecções
transmitidas, há também outras doenças relacionadas à água como infecções causadas por mosquitos que
se reproduzem em água doce parada. O consumo de água contaminada por substâncias químicas como
ﬂúor, arsênico e chumbo, também pode levar ao surgimento de doenças.
Doenças

Agente Causal

Sintomas

Ingestão de Água Contaminada
Disenteria bacilar

Bactéria (Shigella dysenteriae)

Forte Diarreia

Cólera

Bactéria (Vibro Cholerae)

Diarreia extremamente forte. Desidratação.

Febre Tifoide

Bactéria (Salmonella typhi)

Febre elevada, diarreia, ulceração do intestino delgado

Disenteria Amebiana

Protozoário (Entamoeba histolytica) Diarreia prolongada com sangramento

Giardiase

Protozoário (Giardia lambia)

Diarreia leve, náusea e indigestão.

Verminose, tendo a água como meio de procriação
Malária

Protozoário (plasmodium)

Febre, calafrios, gravidade variável com o tipo de plasmodium.

Febre Amarela

Vírus (ﬂavivírus)

Febre, dor de cabeça, prostração, náusea, vómitos.

Dengue

Vírus (ﬂavivírus)

Febre, forte dor de cabeça, dores nas juntas e músculos
Fonte: Silvestre (2019)
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Uma vez que as ETEC´s (escolas técnicas do estado de São Paulo) priorizam o desenvolvimento da técnica,
colaborando para a sustentabilidade do planeta, os alunos foram consultados para qual projeto eles deveriam se voltar, para trabalhar a questão do consumo racional da água no município de Garça
A fim de assumirem a posição de sujeito histórico da qual deriva o ato libertador, é um lançar-se para o
futuro, e para utopia da realização daqueles que não tem lugar no sistema. É, ao mesmo tempo, a outra
passagem do mundo e da transcendência pessoal (FREIRE, 2000 p. 11)

2 A ÁGUA EM GARÇA
A água que chega até as residências de Garça tem origem em nascentes que se localizam nas proximidades
da zona urbana. Uma das principais nascentes da água garcense é a do Córrego Barreiro, um dos rios de
onde a água da cidade é captada.
O Córrego Barreiro começa nas proximidades do Bosque Municipal, atravessa uma extensa área ao redor
da cidade, passa pelo condomínio Portal do Lago e segue em direção à Adutora B1, localizada na Fazenda
Rocinha.
Outro grande volume de água é proveniente do sistema de “drenos” (pequenos canais de captação) e da
represa da Fazenda Cascata.
Mesmo com todos os problemas causados pelo homem (erosões, empobrecimento do solo e o assoreamento), as águas do Córrego Barreiro seguem o seu curso natural, passam por quedas d’água e se dirigem
ao primeiro ponto de captação do SAAE: a Adutora B1, localizada na Fazenda Rocinha. É neste ponto que a
água é captada por um sistema de canais, sendo levada até à casa das bombas.
As bombas, alimentadas por motores de alta potência e que funcionam com energia elétrica, impulsionam
a água captada do Córrego Barreiro para a Adutora B2, através de uma rede de adução, formada por tubos
de ferro de 16 polegadas de diâmetro.
Estes tubos percorrem uma distância de cerca de três quilômetros até chegarem à Adutora B2, localizada
na Fazenda Cascata.
Mas, além da captação de água do Córrego Barreiro e da utilização dos drenos, o SAAE também tem na
represa da Fazenda Cascata o seu terceiro ponto de captação para abastecer a cidade.
Ao mesmo tempo, o SAAE também recolhe um grande volume de água das minas, por meio de pequenos
canais chamados “drenos”. A água dos drenos é levada até à Adutora B2 através de canaletas, construídas
em forma de degraus, cuja função principal é aumentar a sua oxigenação. Dessa forma, as bactérias são
eliminadas e a água torna-se mais propícia para o consumo.
Um bom exemplo dos benefícios do programa foram as crianças garcenses, que foram examinadas e apresentaram uma redução das cáries em dentes permanente de até 80,07¨% (JORNAL COMARCA, 2015)
Com toda a sua experiência em tratamento de água, o SAAE também faz a ﬂuoretação, um método seguro
de redução de cáries, porque utiliza a dosagem correta de ﬂúor.
Nenhuma criança examinada apresentou ﬂuorose, ou seja, manchas no esmalte dentário devido ao excesso
de ﬂúor.

3 DESENVOLVIMENTO
A ênfase desse trabalho está na aprendizagem e na ação, pela ação e para melhoria desta, no caso, a água
em Garça. Não se trata de desenvolver, a priori, os conhecimentos e habilidades com vistas em uma even-
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tual ação, mas impor-se imediatamente em situação de ação e de aprender pelo projeto, por a para esse
projeto.
A aprendizagem adquirida pelos alunos da ETEC ao realizarem constantes visitas nas instalações os convidou para uma reﬂexão na ação sempre integrando reﬂexão e ação, assim se alimentando mutuamente.
Essa corrente adotada pela escola na reposição de peças que a escola poderia substituir está dominada pela
perspectiva educacional ambiental, onde o objetivo não é apenas resolver problemas, mas de aproveitar a
relação com o meio ambiente como caminho de desenvolvimento pessoal, para o fundamento de um atuar
significativo e responsável.
Esta intervenção da ETEC, junto a uma instância municipal e num setor tão importante para o meio ambiente, como é a agua, foi percebida pela população da cidade e pelos alunos como uma esfera de interação
essencial para a eco formação integral de todos os envolvidos.
As ações foram orientadas tanto pela professora de geografia, quanto pelo diretor da escola, responsável
pelo Serviço de abastecimento.
Apesar de uma corrente ser educacional e a outra técnica, elas foram observadas como zonas de convergências. Por outro lado, a proposição de programas, peças, modelos, atividades e relatos de intervenção
levaram o público a constantes debates, de tal forma que alunos e municipalidade integrassem os opostos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As sociedades humanas não poderiam existir sem a água, porém a mente humana gosta separar o seu
caráter humano da mera natureza, os seres humanos olham a água com valor econômico, querem defendê-la por causa do seu valor econômico, esse pensamento é errado do começo ao fim, primeiro que não
existe essa linha divisória, segundo por que o valor econômico é apenas o tipo mais limitado de todos os
valores, logo a qualidade da água tem que ser uma meta de todos os projetos políticos, pois como vimos a
água poluída reﬂete na saúde de sua população, quanto mais água poluída mais doenças e mais epidemia.
Tendo como objetivo o tratamento e desinfecção da água destinada ao abastecimento público estabeleceu-se o tratamento integral da água. Buscando avaliar a qualidade da água de consumo na cidade de Garça,
São Paulo, observa-se a eficiência do seu tratamento convencional. O tratamento da água de Garça prioriza
atender a todas as normas do padrão de potabilidade de água destinada ao consumo humano. A ETEC Deputado Paulo Ornellas de Barros, se solidarizando com o problema mundial de escassez de água, realizou
um processo de conscientização para reduzir o consumo numa atitude verdadeiramente cidadã. Através de
cartazes educativos lembrando da excelente qualidade da água de Garça, convocou a comunidade a unir
esforços no sentido de economizar esse bem vital para o homem. Assim, os alunos imbuídos dos ideais do
Chefe Seattle (importante líder indígena dos EUA) levaram a população escolar e a população da cidade a
perceberem que: “Todas as coisas são interligadas como um sangue que une com família. O que acontecer
com a Terra, acontecerá com seus filhos; o homem não pode tecer a linha da vida, ele é meramente um dos
fios. Seja o quer for que ele faça a trama, estará fazendo consigo mesmo”. Sabe-se que existem outras atitudes para a conscientização da importância de se preservar os recursos naturais, mas os alunos utilizaram
principalmente o amor, a reverência e o respeito pelo ambiente em que estão presentes. Assim, os alunos
da ETEC, mostraram à cidade de Garça que a educação ambiental não é criar algo que não existe, mas aguçar essa atração interna pelo amor a natureza e fazê-la manifestar-se.
A educação é um terreno prático, socialmente formado e seus saberes especializados, por isso nossa ETEC
acredita que o currículo é um processo de transformação social. Então, a prática do estudante desta unidade
de ensino foi totalizadora, decidindo inovar na sua contribuição, na formação de suas bases conceituais e
operacionais sobre essa importante atividade do saneamento, que é o controle da qualidade da água para o
consumo humano.
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RESUMO
Esse trabalho apresenta um relato da experiência dos alunos e professora da Escola Técnica Estadual Marinês Teodoro de Freitas Almeida, no município de Novo Horizonte, Estado de São Paulo, Brasil. O projeto
denominado “O Técnico em Serviços Jurídicos e sua Contribuição na Proteção da Mulher” visa promover a
reﬂexão sobre a violência contra a mulher e a Lei Maria da Penha, abrindo espaço para destacar a formação
profissional dos alunos junto à comunidade, nesse caso específico do curso Técnico em Serviços Jurídicos, e
contribuindo para o desenvolvimento de uma cultura voltada para a promoção dos Direitos Humanos.
Palavras-chave: direitos humanos, técnico em serviços jurídicos, violência contra a mulher.

A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NAS CONQUISTAS SOCIAIS
As práticas de democracia participativa no Brasil têm sido debatidas e citadas em inúmeros estudos. A partir
da década de 70, se tornaram mais visíveis e com foco maior nos movimentos pela redemocratização do
país, em contraponto à ditadura militar instalada entre 1964 e 1985, atividade essa que as mulheres tiveram
uma atuação presente, não somente na luta pela democracia, mas também a frente de diversas demandas
sociais. Esse cenário é visto como de ressurgimento da sociedade civil brasileira (AVRITZER, 1994).
Porém, o protagonismo de lutas sociais das mulheres no Brasil remonta ao final do século XIX, quando se
reuniram algumas mulheres no combate à escravidão. Nesse embate, uma expoente foi a cearense Maria
Tomásia Figueira Lima, que ocupou o cargo de presidente da “Sociedade das Cearenses Libertadoras”. Esses primeiros modelos representativos correspondem ao que são hoje as associações e demais formas de
organizações da sociedade civil.
Outro momento significativo se deu em meados do início do século XX, na conquista do direito de representação feminina pela comissão que elaboraria o projeto constitucional, tendo à frente Bertha Lutz que fundou,
em 1922, a Federação pelo Progresso Feminino e Nathércia Silveira, da Aliança Nacional de Mulheres.
Nesse período, o destaque foi a aprovação do sufrágio feminino e os direitos políticos das mulheres, que se
efetivou pelo Código Eleitoral de 1932. Esse, contemplando apenas as mulheres casadas com autorização
dos maridos e a mulheres solteiras ou viúvas, com renda própria, sendo incorporado à Constituição Federal
de 1934, porém sem as ressalvas anteriores acrescentando a obrigatoriedade apenas para as mulheres
com funções remuneradas em cargos públicos. Na sequência, a Constituição de 1946 restituiu novamente o
direito de voto às mulheres e reconheceu a obrigatoriedade tanto para os homens quanto para as mulheres.
Luta ganha, novas batalhas! Com o engajamento de diversos atores sociais nas causas relativas à mulher,
o movimento feminista dos anos 60/80 passou a ganhar maior espaço acadêmico, político e também na
mídia, diversificando as atenções e passando a incorporar novas temáticas, tais como: ampliação da participação das mulheres, acesso ao mercado de trabalho, eliminação das desigualdades de gênero, dentre
outras. São conquistas dessa fase a lei do planejamento familiar, os programas de combate e prevenção da
violência doméstica, os programas de combate e prevenção à AIDS, entre outros.
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Nesse período, marcado por incessante embate de classe e intelectual, por novos paradigmas sociais, trabalhistas e de representação política, intensifica-se o processo de redemocratização no Brasil, que veio a
efetivar-se em 1985. Em 1988 é promulgada a nova Constituição Federal, também conhecida como constituição cidadã com ênfase na garantia de diversos direitos sociais. Destaque para o Artigo 5°, I: “Homens e
mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição”. E no Artigo 226, Parágrafo
5°: “Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos pelo homem e pela mulher”. Nos
artigos citados, observam-se a igualdade de gênero e a proteção dos direitos humanos das mulheres, que
assumem preceito constitucional.

A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER E O PAPEL DA LEI MARIA DA PENHA NO CENÁRIO BRASILEIRO
A violência contra a mulher é uma prática que encontra registros ao longo da história da humanidade e, no
Brasil não foi diferente. Já na colonização portuguesa, os relatos de violência contra indígenas e escravos estão evidenciados, especialmente com relação às mulheres em situações que apontam para a violência em
todas as suas formas. A violência contra a mulher, do ponto de vista histórico brasileiro, também é herdeira
de uma cultura com raízes em uma sociedade escravocrata, construída a partir de um modelo colonizador
que aqui se instalou (MARCONDES FILHO, 2001).
A violência que culmina no homicídio passional, no qual o homem traído mata a mulher para lavar a honra, foi uma tese de defesa bastante difundida. Exemplo emblemático foi o assassinato da socialite mineira
Ângela Diniz por seu namorado Doca Street, crime que marcou o Brasil. Nesse caso a defesa do acusado
sustentou a tese de legítima defesa putativa da honra e garantiu, no primeiro julgamento, que seu cliente
cumprisse pena em liberdade. Situação essa que enfrentou uma reação importante por volta da década de
1970, sob o slogan -Quem ama não mata, movimento esse de forte comoção nacional que provocou uma
mudança importante e, no segundo julgamento de Doca Street, realizado em 1981, ele foi considerado culpado e recebeu pena de 15 anos. A violência passional, no Brasil, ocorre em grande número, em todas as
classes sociais. Desse modo, ela não é crime de pobre ou de rico (MASCARENHAS, 1985).
O jugo pela força física, mais predominante no sexo masculino, a vergonha pela exposição, o descrédito e
o julgamento da sociedade, sempre mais benéfico ao homem, aliados à privacidade que cerca as relações
familiares, propiciam o ambiente adequado à guarda dos segredos sobre suas vivências. Saﬃoti e Almeida
(1995, p. 33) afirmam que
[...]com efeito o domicílio constitui um lugar extremamente violento para mulheres e crianças
de ambos os sexos, especialmente as meninas. Desta sorte, as quatro paredes de uma casa
guardam os segredos de sevícias, humilhações e atos libidinosos/estupros, graças à posição
subalterna da mulher, da criança face ao homem e de ampla legitimação social da supremacia
masculina.

Assim, os casos de violência doméstica sempre foram, em sua maioria, ignorados ou dissimulados e seus
registros não espelham até hoje o número exato das agressões sofridas. As consequências dessa violência
atingem o corpo e a alma das vítimas, afetando a autoestima, das meninas e mulheres agredidas ou violentadas para o resto de suas vidas. A dor da alma é de difícil cura, em muitos casos como o retratado na peça
musical abaixo ela passa despercebida, sem tratamento.
Pecou contra a existência num humilde barracão
Joana de tal por causa de um tal João
Depois de medicada retirou-se pro seu lar
Aí a notícia carece de exatidão
O lar não mais existe
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Ninguém volta o que acabou
Joana é mais uma mulata triste que errou
Errou na dose, errou no amor
Joana errou de João
Ninguém notou ninguém morou
Na dor que era o seu mal
A dor da gente não sai no jornal. Chico Buarque21.

Importante instrumento para atendimento às mulheres vítimas da violência, em 1985 foi criada a primeira
delegacia especializada de atendimento às mulheres que foi resultado de uma antiga mobilização de diversos grupos de mulheres. Ainda assim, a violência doméstica contra a mulher está disseminada e persiste,
abrangendo indistintamente mulheres de diferentes raças, idades e classes sociais, sem efetiva punição aos
agressores. Para Saﬃoti e Almeida (2004), a violência trata-se da ruptura de qualquer forma de integridade
da pessoa que a sofre: integridade psíquica, integridade moral e integridade física.
Nesse sentido, a criação da Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, é um retrato desse
cenário.
A sua denominação é simbolicamente uma “homenagem a biofarmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, que sofreu reiterada violência praticada pelo marido a ponto de deixá-la paraplégica, apesar das denúncias à polícia e ao poder Judiciário que levou 15 anos para proferir uma decisão definitiva. A impunidade e
morosidade da justiça brasileira fizeram com que o caso chegasse à Comissão Interamericana de Direitos
Humanos através de denúncias de organizações feministas e da própria Maria da Penha (ALVES, 2006).
Assim, o Centro para a Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) e o Comitê Latino Americano e do Caribe
para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM), encaminharam uma petição contra o Estado Brasileiro à
Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tomada essa providência, o caso de Maria da Penha entrou
para a história do Brasil como o primeiro em que se fez valer o preconizado pela Convenção de Belém do
Pará: a defesa dos direitos humanos das mulheres em situação de violência (BRAGA e NASCIMENTO, 2006).
Para além da conceituação e repressão da violência, a Lei Maria da Penha destaca-se por incorporar a demanda por serviços integrados, medidas preventivas, protetivas e educacionais e sua efetiva aplicabilidade
tem contribuído para dar visibilidade a essa problemática e, assim, fortalecer a iniciativa das mulheres em
ações afirmativas de sua defesa. No entanto, mesmo em meio a tantas frentes de luta, ainda assim, a condição de gênero feminino impõe às mulheres uma submissão a situações de violência doméstica, seja ela
física, psicológica ou emocional cometidas pelos seus companheiros e/ou pais e responsáveis.
Descrição do município de Novo Horizonte e da Escola Técnica Estadual Marinês Teodoro de Freitas Almeida.
A cidade de Novo Horizonte, no estado de São Paulo, está localizada na região Noroeste e a 410 km de distância da capital do Estado. Conforme o IBGE22, Novo Horizonte possui uma população estimada de 40.225
habitantes e, em 2009, apresentou um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 781.308.000,00 dos quais aproximadamente 9% eram gerados pela agricultura, 20% pela indústria, 62% pelo setor de serviços e 9% em
forma de impostos líquidos dos subsídios. Em 2010, o PNUD23 apresentou que o Índice de Desenvolvimento
Humano em Novo Horizonte era de 0,753.

21 https://www.cifraclub.com.br/chico-buarque/noticia-de-jornal/
22 IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
23
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) é responsável pela elaboração Índice de Desenvolvimento municipal
(IDH-M).
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A história de Novo Horizonte não aponta para a atuação de movimentos sociais. O registro de associações
é ínfimo e são voltadas para representações ligadas ao comércio, agroindústria e demais setores empresariais, alguns poucos sindicatos e outras que atendem à legislação vigente, voltadas para os conselhos
obrigatórios destinados ao repasse de verba institucional.
Nesse cenário, aos 19 (dezenove) dias de julho de 2009, foi firmado um convênio entre a Prefeitura municipal
de Novo Horizonte e o Centro Paula Souza24, na figura do então secretário do Desenvolvimento do Estado
que criava os cursos técnicos em administração e comércio na cidade de Novo Horizonte. Neste mesmo
ano, foi assinado o Decreto de criação da Escola Técnica Estadual (Etec) Professora Marinês Teodoro de
Freitas Almeida, publicado na data de 1º de setembro de 2009.
A partir de janeiro/2010, a ETEC de NH passou a oferecer à comunidade os cursos médio e técnico.
No período diurno, os cursos de Ensino técnico integrado ao ensino médio-ETIM de Informática e o Ensino
técnico integrado ao ensino médio-ETIM em Meio Ambiente. No período da noite, a ETEC NH disponibiliza os
cursos Técnico em Segurança do Trabalho, Administração, Comércio, Contabilidade, Informática, Marketing,
Recursos Humanos e Serviços Jurídicos, que são oferecidos de forma alternada, a cada semestre, procurando suprir o mercado de trabalho e atender à demanda local e regional.
Além da escola sede em Novo Horizonte, a unidade escolar atua em municípios vizinhos a Novo Horizonte,
através de classes descentralizadas, tais como: Sales-SP, Borborema-SP, Itajobi-SP e Mendonça-SP, ou por
meio de cursos de qualificação de curta duração25.

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA
O PPP da Etec é uma construção coletiva com a participação de representantes de todos os segmentos da
comunidade escolar e seus colegiados, tais como: APM, Grêmio Estudantil e Conselho de Escola, bem como,
representantes de outros segmentos extraescolares. O projeto político-pedagógico faz parte do planejamento e da gestão escolar e define a missão e a visão da escola, baseia-se em indicadores institucionais
como SARESP, websai, observatório escolar e outros que são desenvolvidos no âmbito da unidade.
A partir dos dados apontados nessas pesquisas, a comunidade escolar estabelece, nas reuniões de planejamento, do conselho de escola e outras reuniões afins, suas prioridades e os caminhos para alcançar suas
metas e objetivos, coletivamente, tanto no que se refere às suas atividades pedagógicas, como às administrativas e estrutura física. No final de 2016, discutiu-se a necessidade/importância da prática de projetos
interdisciplinares, sendo proposto para o ano de 2017, a temática dos Direitos Humanos a ser trabalhada
pela comunidade escolar.
O projeto “O Técnico em Serviços Jurídicos e sua Contribuição na Proteção da Mulher”

Com base nas premissas da Lei nº 9.394/96, a LDB, que garante que: “...a educação tem como finalidade
o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho”(BRASIL, art. 2°), e no art. 205 da Constituição Federal que prevê que a educação: “... será promovida
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
24 O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS) é uma autarquia do governo do estado de São Paulo que administra
as Escolas Técnicas Estaduais (ETEC`s) e as Faculdades de Tecnologia (FATEC`s).
25 Esses se deram através do Programa Via Rápida, fruto da parceria entre Prefeituras, o Centro Paula Souza e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia e a Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho, com abrangência nas cidades de Urupês, Itajobi,
Borborema, Marapoama, Adolfo, Ibirá e Uchoa.
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para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”, foi proposto o projeto “O Técnico em
Serviços Jurídicos e sua Contribuição na Proteção da Mulher”.
A proposta possibilitou aos alunos um espaço de discussão/reﬂexão sobre a temática da violência doméstica contra a mulher, atrelando a formação da cidadania com a preparação para o mercado de trabalho, nos
termos do artigo 205 da Constituição Federal.
Cabe esclarecer que os projetos interdisciplinares são uma forma de atuação docente e discente, com o
desenvolvimento de práticas pedagógicas que colocam o aluno diante de fatos da realidade e interagindo
com a sociedade, buscando superar o caráter produtivista da educação profissionalizante e que incentivem
a cidadania.
A execução do projeto iniciou-se por uma apresentação da professora aos alunos sobre os objetivos e finalidades do projeto. Nesse instante, a professora também fez uma construção histórica dos regimes políticos
no Brasil, esclarecendo que passamos por momentos autoritários, oligárquicos e democráticos, apresentando quais foram os espaços de participação da mulher em cada um desses momentos. Também foi possível conceituar a violência contra a mulher e mostrar a importância da Lei Maria da Penha.
Em um segundo instante, foi realizada uma pesquisa quantitativa entre 654 pessoas da comunidade com
intuito de levantar os seus graus de conhecimento sobre violência verbal, física, sexual e psicológica. Apesar
das perguntas serem previamente formuladas pela professora, esse instante contou com a participação
direta dos alunos no levantamento e na tabulação da pesquisa.
O resultado da pesquisa foi fundamental para o desenvolvimento do projeto e existiram algumas questões
chave no questionário de respostas fechadas de sim ou não, conforme registrado nos gráficos de 1 ao 6.

GRÁFICO 1- Violência Verbal

Fonte: dados de pesquisa
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Das 143 pessoas entrevistadas sobre violência verbal, a maioria aponta já ter ouvido o pai ser xingado pela
mãe e considera que xingamento é agressão. Embora pareça um resultado contraditório, não foi possível
mensurar se a fala é um tipo de defesa da mulher, quando sofre uma agressão.
GRÁFICO 2 - Violência Física

Fonte: dados de pesquisa

GRÁFICO 3 - Denúncia

Fonte: dados de pesquisa

Conforme gráficos 2 e 3, das 177 pessoas entrevistadas sobre violência física, a maioria aponta já ter presenciado ou sofrido violência e, embora a maioria considere que a denúncia pode auxiliar no combate à
violência, apenas a minoria afirma ter denunciado.
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GRÁFICO 4 - Violência Sexual

Fonte: dados de pesquisa

Das 150 pessoas entrevistadas sobre violência sexual, a maioria respondeu que denunciaria uma violência
sexual, que conhecem o disque denúncia e a Lei Maria da Penha e consideram que o modo como a mulher
se veste NÃO pode estimular o estupro.

GRÁFICO 5 - Violência Psicológica

Fonte: dados de pesquisa

Das 151 pessoas entrevistadas sobre violência psicológica, a maioria não sente medo de quem se relaciona
ou convive, nem se sentem no domínio de alguém e não presenciou alguma violência psicológica.
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Assim, através de uma primeira análise, essas respostas reﬂetem questões culturais e sociais muito marcantes no país e demonstram que a maioria dos entrevistados convivem com a violência, conhecem os
caminhos para denunciá-la, mas apenas a minoria o faz, embora considerem-na um fator importante no
combate à violência doméstica contra a mulher.
Com o resultado da pesquisa somado à discussão realizada entre a professora e os alunos, que só foi viável
após o entendimento do que era violência e a evolução histórica da luta das mulheres no Brasil, foi possível
formular uma apresentação sobre o tema.
No evento denominado Escola Aberta, os alunos da ETEC de Novo Horizonte apresentam suas produções
à comunidade. No caso, os alunos do curso técnico em serviços Jurídicos produziram textos e painéis que
davam base à temática da violência contra a mulher e à Lei Maria da Penha. Algumas alunas se caracterizaram como se tivessem efetivamente sido agredidas, tudo, com a finalidade de sensibilizar discentes de
outros cursos e visitantes para o assunto e, ainda, abrir espaço para destacar a formação profissional dos
alunos na comunidade, contribuindo para o desenvolvimento de uma cultura voltada para a promoção dos
Direitos Humanos.
A partir dos relatos por meio de entrevistas semiestruturada de algumas figuras que fizeram parte dessa
experiência dos alunos da Etec, relatam-se algumas impressões pessoais sobre o projeto.
Tartaglia (2017) manifesta: “ Particularmente tenho que o projeto Violência contra mulher foi de suma importância em todos os aspectos e sentidos. O projeto contribuiu socialmente, eis que foi difundido e esclarecido para toda população; contribuiu academicamente, uma vez que os alunos estão aprofundando o tema
em diversos trabalhos; quebrou paradigmas, pois até atitudes rotineiras que pareciam banais/comuns aos
olhos do cidadão, enquadram e enquadravam-se em atos de violência contra a mulher. O projeto contribuiu,
inclusive, com o amadurecimento deste professor. O projeto, além de essencial, tem sido ótimo.”.
Segundo Silva (2017): “Observei que o projeto Violência Doméstica Contra a Mulher exposto e trabalhado na
Escola Aberta teve como foco principal chamar a atenção do público visitante para a essa questão inserta
hoje do assunto Ações Afirmativas”. Para tanto, os alunos utilizaram-se de imagens e matérias veiculadas
pela imprensa para despertar o interesse do espectador. Assim sendo, conseguiram passar ao público,
além da especialidade da Lei nº 11.340/06, o principal, a persuasão visual através das histórias relatadas
nas matérias, bem como o cenário produzido.

CONCLUSÕES
Esse trabalho não tem por finalidade criar generalizações e nem apresentar uma receita prática de inserção
da cidadania complementando a formação profissional e técnica. Limita-se a um relato que mostra a experiência de alunos e professora de uma escola técnica pública no Brasil em uma cidade onde não há uma
cultura de mobilização/participação social e de interesse pelas políticas públicas, evidenciando a capacidade
de ação coletiva resultar em disseminação de conhecimento/reﬂexão sobre determinada temática.
Para além da sensibilização sobre a violência contra a mulher demonstrou-se, na fala dos entrevistados, a
impressão de que o projeto favorece a interação escola-comunidade e mostra a importância da participação
dos alunos no fomento de reﬂexões sociais e de cidadania.
Dentre as limitações aparentes, pode-se destacar que o projeto foi desenvolvido em uma situação restrita à
escola. Dessa forma não se sabe qual seria a aceitação e os possíveis desmembramentos caso houvesse a
difusão dele em outros grupos/segmentos escolares.
De qualquer forma ele demonstrou que, mesmo com toda sua limitação, é possível sim, atrelar questões
sociais que favorecem o desenvolvimento da cidadania e formação profissional. Deixa a esperança de que o
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aprofundamento dessa experiência e o desenvolvimento de novas práticas possam fornecer um panorama
mais concreto dessas ações em escolas técnicas e na vida futura desses novos profissionais.

FIGURA 1 – Registro fotográfico

Fonte: fotografia produzida pela autora.

FIGURA 2 – Registro fotográfico

Fonte: fotografia produzida pela autora.

Nas figuras 1 e 2 visualizam-se professora, alunos da Etec e visitantes no evento Escola Aberta - Painéis
sobre violência contra a mulher e a Lei Maria da Penha, em outubro de 2017.
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FIGURA 3 – Registro fotográfico

Fonte: fotografia produzida pela autora.

FIGURA 4 – Registro fotográfico

Fonte: fotografia produzida pela autora.
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Nas figuras 3 e 4, visualizam-se alunas da Etec caracterizadas no evento Escola Aberta – Sensibilização
sobre violência contra a mulher, em outubro de 2017.
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RESUMO
Este artigo apresenta uma pesquisa em desenvolvimento no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Núcleo de Pesquisa em Building Information Modeling - BIM. Objetiva contribuir para que os Institutos Federais (IFs) assumam seu papel no contexto de implantação do BIM no
Brasil, dado o crescente interesse de empresas e do Estado nesta filosofia de trabalho, devido aos inúmeros
benefícios que pode proporcionar para a área da construção civil. Percebendo-se que o Governo Federal tem
apoiado o SENAI com a criação de uma estrutura de educação profissional e de consultoria técnica e tecnológica em todo o território nacional para o BIM, torna-se imprescindível que os IFs tenham a sua estrutura
de implantação definida.
Palavras-chave: BIM; Soﬅwares; dispositivos móveis; construção Civil.

1. INTRODUÇÃO
O Núcleo de Pesquisa em BIM (NP-BIM) surgiu no ano de 2011, através de uma pesquisa isolada que contava com a participação de uma professora pesquisadora e de um aluno do curso técnico de nível médio
em Edificações, ambos pertencentes à Diretoria Acadêmica de Construção Civil (DIACON) do Campus Natal
Central (CNAT).
Apesar do BIM ser praticamente desconhecido na instituição naquela época, a referida pesquisa teve o apoio
financeiro da Pró-Reitoria de Pesquisa do Campus, através da concessão de uma bolsa PIBIC-EM do CNPq
para um aluno, já no ano de 2012, oferecendo uma oportunidade única de qualificação profissional e de
absorção de conhecimento técnico acerca da área da construção civil e suas tecnologias.
Passados sete anos do surgimento do NP-BIM, e apesar de todas as dificuldades enfrentadas, este núcleo
de pesquisa tem recebido apoio de forma crescente e, o IFRN tem se mostrado pioneiro na implantação
do BIM dentro de um Instituto Federal, através do esforço de pesquisa, no âmbito do CNAT, da estrutura
denominada BIM Framework, cujo entendimento e adequação tem sido o objetivo geral desta abordagem.
Assim sendo, e buscando uma melhor compreensão do seu conteúdo, a estrutura deste artigo foi desenvolvida como segue: o próximo item tratará do embasamento teórico acerca do BIM, ao mesmo tempo que
justificará o projeto; o item 3, na sequência, apresentará a metodologia utilizada; o item 4 tratará dos resultados encontrados e o item 5 finalizará o texto com as conclusões obtidas.

2. EMBASAMENTO TEÓRICO
Várias definições têm sido propostas para Building Information Modeling, ou BIM (EASTMAN et al, 2008).
Uma definição ampla e aqui adotada é de que BIM seria um conjunto de políticas, processos e tecnologias
que, combinados, gerariam uma metodologia, tanto para a gestão do processo de projetar uma edificação
ou instalação, como também seria capaz de ensaiar seu desempenho, gerenciar as suas informações e
dados, utilizando plataformas digitais (baseadas em objetos virtuais), através de todo seu ciclo de vida.
Dessa forma e como o BIM tem trazido importantes mudanças tecnológicas, em vários países do mundo
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(Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Finlândia, Singapura, Noruega, Holanda, Israel, Emirados
Árabes, entre outros), para a área da construção civil e atraído a atenção e interesse de empresas e instituições governamentais, devido aos inúmeros benefícios que pode proporcionar, algumas ações têm sido
realizadas tanto em instituições de ensino (BARISON e SANTOS, 2014) como pelo próprio Governo Federal.
Nesse tocante, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, tem recebido apoio a ponto de propor
a criação de uma estrutura de educação profissional e de consultoria técnica e tecnológica para o BIM em
todo o território nacional brasileiro (CBIC, 2016).
Entretanto, os Institutos Federais, dada a sua característica formativa para o mercado de trabalho, necessitam assumir o seu papel no contexto e, como mencionado anteriormente, o IFRN, com seu núcleo de
pesquisa NP-BIM está trabalhando nesse sentido com o Projeto de Pesquisa ‘BIM Framework’ (SUCCAR,
2009; IFSBIM, 2017).
É importante ressaltar que a ideia para este referido projeto partiu da premissa, sugerida pela literatura
técnica, de que a implementação do BIM em uma instituição deveria ser feita com o uso de determinadas
estruturas, ou Frameworks.
Em um estudo de caso, com o curso em foco (técnico de nível médio em Edificações), a análise de uma estrutura de implantação BIM foi realizada e, com as devidas adaptações, poderá ter a implantação replicada
em outras instituições do Brasil ou mesmo, de outros países.
Pode-se afirmar que a inspiração para o Framework do IFRN está no Collaborative BIM Education Framework, proposto pelo australiano Bilal Succar, a partir da expansão de uma iniciativa nacional BIM pertencente à Austrália (SUCAR et al., 2012). Esta estrutura apresenta 6 componentes, dos quais 3, se referem
diretamente ao desenvolvimento de uma base de competências (knowledge, skills, experience) de BIM que
visa facilitar a aprendizagem. Observa-se que o foco nos componentes referidos traz a abordagem para a
análise daquilo que necessitaria ser aprendido, ao invés de como, onde e quando a aprendizagem ocorreria.
O primeiro componente trata da ‘identificação das Competências BIM’, ressaltando várias fontes para identificá-las, incluindo a análise da literatura técnica atualizada e a colaboração com instituições acadêmicas e
associações da indústria. O segundo componente trata da ‘classificação das Competências BIM’, ressaltando
como as mesmas devem ser consistentemente definidas pelo desenvolvimento de um dicionário BIM para
uniformizar termos; utilizando uma taxonomia para organizar competências; e usando uma classificação
facetada (papéis, disciplinas, níveis de dificuldade e métodos de entrega) para filtrar as competências de
acordo com o público alvo. O terceiro componente trata do ‘desenvolvimento de Módulos de Aprendizagem
BIM’, solicitando um ‘Centro de aprendizagem BIM on-line’ com um banco de dados de itens de competência. O banco de dados serviria como uma fonte de conhecimento para desenvolver os módulos e material
de aprendizagem BIM, satisfazendo requisitos educacionais variados. O quarto componente trata do ‘desenvolvimento de um Framework Industrial’ para o desenvolvimento profissional, solicitando a criação de
um framework de cooperação educacional BIM entre associações da indústria que permita a geração e a
entrega conjunta de módulos de aprendizagem BIM colaborativos e material de aprendizagem BIM. O quinto
componente trata do ‘desenvolvimento ou adoção de um Framework acadêmico’, ressaltando a necessidade do desenvolvimento ou da adoção de um framework acadêmico especializado em educação BIM para
habilitar as instituições acadêmicas a se beneficiarem e contribuírem com o centro de aprendizagem BIM.
O sexto componente trata da ‘fundação de um instituto BIM’, ressaltando a necessidade de uma estrutura
educacional dedicada – um instituto nacional BIM – para facilitar e promover a aprendizagem BIM em todo o
setor da indústria (este último componente fugia ao escopo da pesquisa e não foi utilizado).
Por outro lado, para que se implemente um framework em determinada instituição, é necessário conhecê-la em diversos aspectos, definindo potencialidades e dificuldades, uma vez que isso impactará diretamente
no apoio que a implementação receberá.
Uma opção seria a utilização de uma estratégia denominada ‘Autoconhecimento Organizacional’, obtido
pela construção de uma Matriz de Maturidade (SUCCAR, 2010). Essa matriz permitiria a definição das metas
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de ensino BIM que se esperaria alcançar, de acordo com o que já fora realizado.
Dessa forma, no item 4 deste trabalho, quando da apresentação dos resultados, serão apresentados os
componentes do framework que já foram introduzidos no IFRN, assim como o estudo da sua matriz de
maturidade, dentre outros resultados.
Antes disso, porém, será apresentada a metodologia que foi utilizada para alcançar o objetivo proposto.

3. METODOLOGIA
A metodologia utilizada inicialmente foi a da revisão bibliográfica seguida de implementações práticas e
esparsas em ambiente do laboratório de informática. Também foi utilizada a ‘pesquisa de campo’ com aplicação de questionários e entrevistas em alguns segmentos da construção civil.
Observa-se, entretanto, que este Campus apresentou uma infraestrutura de informática suficientemente
madura para atender à demanda necessária para esta abordagem, o que permitiu que se concentrasse
esforços no que se refere às ferramentas computacionais do BIM.
O NP-BIM, inicialmente não tinha um espaço dedicado e não conseguia desenvolver seus projetos em plena
capacidade por falta de um laboratório adequado. Entretanto, no ano de 2015, com o apoio da Diretoria de
Pesquisa do Campus, Diretoria Acadêmica de Construção Civil e Diretoria Geral, recebeu instalações próprias em um laboratório dedicado exclusivamente para este núcleo, situado no edifício ITNC (Incubadora
Tecnológica do Campus Natal Central).
A partir de então, a metodologia para o desenvolvimento dos trabalhos passou a ser feita com uso de um
pequeno laboratório de informática com 9 máquinas de configuração robusta, equipado com rede de fibra
ótica e acesso à internet e intranet local, possibilitando armazenagem de dados em um servidor da Diretoria
de Tecnologia e Informação, instalação de soﬅwares BIM do pacote educacional Autodesk e suporte diário
para manutenção de informática sempre que necessário.
Uma pequena biblioteca física foi organizada no ambiente do laboratório, fruto da doação de livros por professores pesquisadores envolvidos, permitindo o acesso dos alunos bolsistas e voluntários. As revisões
bibliográficas de assuntos muito específicos do BIM foram realizadas através desta biblioteca, mas também
da internet, uma vez que o IFRN disponibiliza uma boa base de dados com acesso aos periódicos da CAPES.
Também fizeram parte da metodologia, treinamentos em soﬅwares BIM, presenciais e on-line, seguidos
de implementações computacionais no referido laboratório, realizadas pelos alunos assistidos pelos cinco
professores atualmente envolvidos em projetos do NP-BIM.
Eventualmente, pesquisa de campo para recolha de dados foi realizada através de questionários e entrevistas, também com professores e alunos da instituição.

4. RESULTADOS
Iniciando-se pela apresentação dos componentes do framework, e trazendo a teoria para uma situação
específica, ou seja, o curso técnico integrado de Edificações no IFRN – Campus Natal Central (CNAT), pode-se relatar os seguintes resultados:
4.1. Identiﬁcação das competências
As competências do técnico, em consonância com o CREA/CONFEA, são definidas por legislação nacional,
através decreto nº 90.922, de 06 fevereiro de 1985, que regulamenta a Lei nº 5.524, de 05 novembro de 1968.
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Dessa forma, iniciou-se a análise levando-se em consideração o que a legislação brasileira admite atualmente, sabendo-se que, posteriormente sugestões de alterações das mesmas poderiam ser feitas, com o
intuito de adequar a profissão às novas exigências do mercado de trabalho que poderiam ser detectadas no
decorrer da pesquisa.
4.2. Classiﬁcação das competências
Confrontando as competências permitidas pela legislação (CONFEA, 2018) com as competências requeridas
em uma equipe de BIM (BARISON, 2015), obteve-se o resultado para o técnico em Edificações como exposto
nas Tabelas 1 e 2.

TABELA 1. Competências individuais para o BIM referentes ao curso de Edificações.
Campo de
atuação

Existência da
Especialista BIM

Funções e responsabilidades

Competência para
o aluno/ Nº

Consultor BIM

Orientar projetistas, desenvolvedores e construtores na

Não

Consultoria

implementação de BIM
Consultor BIM estraté-

Gerar estratégias de médio e longo prazo, baseadas em Não

gico

visão de realização

Consultor BIM funcional

Gerar planos de ação de acordo com as estratégias

Não

Consultor BIM opera-

Executar o plano de implementação BIM

Não

Consultor BIM regis-

Desenvolver o plano de implementação BIM para fabri-

Sim *

trado

cante de soﬅware

Treinador BIM corpo-

Desenvolver e customizar programas de treinamentos

rativo

para funcionários

Especialista em mode-

Mapear requisitos de troca de informações (ER) para

Industria

cional

Sim *
Sim *

lagem

classes IFC. Garantir a integridade de dados.

Desenvolvedor de sof-

Desenvolver, personalizar e implementar soﬅware para

tware e aplicações BIM

suportar a integração/processo BIM

Diretor de tecnologias

Definir estratégias para tecnologias BIM

Não

Pesquisador BIM

Coordenar e desenvolver pesquisa sobre BIM

Não

Educador BIM

Ensinar BIM em Universidades

Não

Verificador BIM

Analisar projetos BIM que requerem aprovação oficial

Sim (1)

Não

ção virtual

Ambientes de constru-

BIM
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Modelador BIM

Criar, desenvolver modelos BIM e extrair documenta-

Sim (2)

ções destes
Modelador 3D

Criar a geometria nos modelos e trabalhar com a equi-

Sim (3)

pe de projeto
Modelador de custos

Inserir no modelo (5D) informações sobre processos

Sim (4)

Empresas: eixo profissional

construtivos e recursos
Modelador de etapas

Adicionar etapas aos recursos com base no planeja-

Modelador de instala-

Desenvolver projetos de instalações prediais detalhan-

ções

do um modelo 3D

Sim (5)

mento do construtor (4D)

Modelador de fabricação Criar os modelos 3D para a fabricação a partir do mo-

Sim (6)
Sim (7)

delo de construção
Analista BIM

Fazer análises e simulações baseadas no modelo

Sim (8)

Facilitador ou Piloto BIM

Auxiliar pessoas a visualizarem o modelo BIM

Sim (9)

Operador BIM

Ajudar a extrair informações dos modelos para supor-

Sim (10)

tar atividades de gerência de facilidades
Guardião BIM

Guardar, manter e administrar modelos durante a fase

Sim (11)

de operação
Gerente BIM

Gerenciar pessoas na implementação e manutenção do

Não

processo BIM
Gerente BIM do modelo

Integrar informações de diferentes agentes

Sim (12)

Gerente BIM do escri-

Implementar BIM no escritório e coordenar equipes de

Sim (13)

tório

projeto

Gerente BIM da com-

Estabelecer e supervisionar comunicação entre filiais

Sim (14)

Gerente BIM de insta-

Gerenciar e dar suporte aos modeladores de instala-

Sim (15)

lações

ções

Gerente BIM da compa-

Implementar BIM/IPD na companhia (construção ou

nhia (construção)

incorporação)

Coordenador da cons-

Estabelecer padrões e processo BIM

Não

Coordenador BIM

Criar e atualizar o modelo BIM de construção

Não

Gerente BIM da facili-

Gerenciar a facilidade por meio de BIM

Sim *

Supervisionar o processo BIM em nome do proprietário

Não

Gerente BIM de desen-

Elaborar/implementar/avaliar planos de marketing/

Não

volvimento de negócios

negócios de serviços prestados pela empresa

Empresas: eixo gerencial

panhia

Não

trutora

dade
Coordenador BIM do
proprietário

e marketing
Legenda:
(*) Não associado a uma disciplina específica, necessita de treinamento a partir do projeto de pesquisa.
Fonte: a autora.
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TABELA 2. Associação das Competências individuais para o BIM detectadas com disciplinas do curso de
Edificações

14.Trabalho de Conclusão de Curso

13.Desenvolvimento de Proj. de Pesquisa

12.Desenvolvimento de Projeto Integrador

11.Manutenção Predial

10.Orçamento

9.Estabilidade

8.Topograﬁa

7.Instalações de Segurança

6.Instalações Elétricas

5.Instalações Hidro sanitárias II

4.Instalações Hidro sanitárias I

3.Construção Civil II

2.Construção Civil I

Especialista BIM

1.Elementos de Projeto Arquitetônico

Disciplinas do curso técnico integrado em Ediﬁcações no IFRN

Verificador BIM
Modelador BIM
Modelador 3D
Modelador de custos
Modelador de etapas
Modelador de instalações
Modelador de fabricação
Analista BIM
Facilitador ou Piloto BIM
Operador BIM
Guardião BIM
Gerente BIM do modelo
Gerente BIM do escritório
Gerente BIM da companhia
Gerente BIM de instalações
Fonte: a autora.

4.3. Desenvolvimento de módulos de aprendizagem e centro on-line
Inicialmente, pretendeu-se desenvolver módulos de ensino on-line de soﬅware BIM. Entretanto, com o amadurecimento da análise, percebeu-se a crescente oferta desse tipo de curso na internet, o que levou ao
descarte dessa necessidade.
Passou-se a utilizar o que já estava disponível, tanto no que se refere à terminologia e teoria (SUCCAR,
2018), quanto à capacitação em soﬅware BIM. Eventualmente reforçou-se a aprendizagem com treinamentos presenciais e confecção de apostilas.
A Figura 1 exibe modelagens realizadas por professora orientadora de pesquisa do NP-BIM durante um
treinamento de capacitação profissional pessoal, que realizou através de um curso da internet oferecido
gratuitamente no portal ‘Cursos Construir’ (http://br.construir.arq.br/br/revit-2017-planta-humanizada/).
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FIGURA 1. Renderização e modelagens realizadas por professora do NP-BIM em curso gratuito de Autodesk Revit 2018 disponível na internet.

Fonte: a autora.

É importante relatar que a capacitação em BIM proposta não abrange apenas alunos e professores. Ela
também contempla os servidores do quadro técnico da área.
Com o objetivo de sistematizar os treinamentos presenciais, um curso FIC de 60 horas/aulas foi desenvolvido dentro deste projeto e tem oferecido treinamento em soﬅware BIM semestralmente desde o primeiro
semestre de 2017, já tendo formado quatro turmas, sendo a primeira do setor de Engenharia do CNAT, a
segunda do setor de engenharia da Reitoria do IFRN e a terceira e quarta turmas compostas por servidores
(técnicos e docentes) de vários campis do IFRN, assim como de discentes do Campus Natal Central.
A figura 2 registra momentos durante a capacitação da primeira e segunda turma do referido curso FIC.

FIGURA 2. Curso FIC em soﬅware BIM. (a) Turma do setor de engenharia do CNAT. (b) Turma do setor de
engenharia da Reitoria do IFRN.
(a)

(b)

Fonte: a autora.
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Um aspecto, entretanto, que não pode ser esquecido e que foi trabalhado fortemente neste componente do
framework, foi o desenvolvimento de uma página na internet onde estão sendo guardadas informações e
produções valiosas do NP-BIM, para distribuição gratuita. Entre outras, estão disponibilizados artigos sobre
BIM escritos pelos componentes do grupo, modelagens em soﬅware BIM e em formato de intercâmbio
entre soﬅwares (IFC), tutoriais acerca de programas computacionais que não possuam cursos facilmente
disponíveis ou gratuitos.
A figura 3 apresenta o referido site, que pode ser acessado facilmente no endereço http://npbimcnat.ifrn.
edu.br/repositorio.html.

FIGURA 3. Home page desenvolvida em projeto de pesquisa do NP-BIM.

Fonte: a autora.

4.4. Desenvolvimento de um framework industrial
Este componente refere-se a uma estrutura de interligação com o mercado de trabalho. No estado do Rio
Grande do Norte, o BIM vem sendo conhecido lentamente, estando mais concentrado nos escritórios de
arquitetura.
O NP-BIM tem uma parceria intelectual para troca de conhecimentos com o escritório de arquitetura Espaço Quatre e o escritório de engenharia civil Diedro. Essas parcerias já possibilitaram a inserção de alguns
ex-alunos no mercado de trabalho.
Entretanto, vislumbra-se em um futuro próximo, quando as construtoras e incorporadoras estiverem envolvidas realmente com essas novas tecnologias, que um maior contato com elas possa gerar, tanto novas
vagas de estágio e emprego para os alunos formados, assim como sejam informadas as exigências de
novas demandas referentes às competências profissionais, com fins de atualização das legislações que
regulamentam o curso de Edificações.
Na figura 4, observa-se uma modelagem em Autodesk Revit 2017, realizada por alunos do NP-BIM, com
análise das instalações hidrossanitárias de uma edificação projetada pelo escritório Diedro Engenharia.
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FIGURA 4. Modelagem em Autodesk Revit 2017.

Fonte: a autora.

4.5. Desenvolvimento de um framework acadêmico
Para que se chegasse ao desenvolvimento da estrutura de implantação do BIM no IFRN, além dos componentes citados anteriormente (definição de competências, desenvolvimento do site/repositório do NP-BIM,
contato com o mundo do trabalho), foi necessário também realizar o autoconhecimento institucional proposto por Succar (2010).
Dessa forma, a matriz de maturidade do Campus Natal Central do IFRN foi construída, levando-se em conta
requisitos como: soﬅware, hardware, rede, recursos, atividades, produtos, liderança, preparatória, regulatória e contratual.
A figura 5 exibe a referida matriz, abrangendo o intervalo de tempo decorrido entre os anos de 2011 e 2017.

FIGURA 5. Matriz de maturidade em BIM do CNAT-IFRN.

Fonte: a autora.

Percebendo-se haver boa maturidade no suporte em informática, trabalhou-se com foco nos soﬅwares
BIM dentro dos projetos de pesquisa do NP-BIM. Já a implantação do BIM no currículo não foi possível até
o momento tendo em vista a baixa maturidade na capacitação dos demais professores (não envolvidos no
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projeto e que já desenvolviam outras atividades permanecendo em suas zonas de conforto) e na dificuldade
em se fazer alterações curriculares tendo em vista a falta de espaço para inserção de novas disciplinas (itens
preparatória, regulatória e contratual).
Dessa forma, chegou-se à seguinte estrutura atual de implantação do BIM no IFRN, constando de oito passos a serem seguidos, não obrigatoriamente nesta ordem:
1. definir as competências de acordo com o que a legislação permite;
2. buscar contato com o mercado de trabalho para atualizar as competências caso necessário;
3. sensibilizar a comunidade acadêmica acerca da importância da pesquisa, utilizando eventos científicos existentes e coordenando novos;
4. propor capacitação de professores, corpo técnico e alunos;
5. utilizar módulos de aprendizagem existentes ou criar novos;
6. preparar treinamentos presenciais;
7. aplicar a pesquisa na própria instituição;
8. facilitar o ingresso de novos integrantes no grupo de pesquisa.

Apresentado o BIM Framework proposto para o CNAT, e ainda nesta seção de resultados, alguns exemplos
de projetos desenvolvidos no NP-BIM podem ser citados e seguem ilustrados pelas figuras 6 a 11.
A figura 6 registra o primeiro projeto acerca de BIM realizado no Campus Natal Central, entre os anos de
2011 e 2012 e denominado ‘Estudo sobre Padronização Nacional de Componentes BIM’

FIGURA 6. Estrutura em concreto armado. (a) Ampliação do deck-park do Natal Shoping em Natal-RN.
(b) Modelagem do mesmo edifício no Autodesk Revit 2011 com base no fornecimento do catálogo de pré-moldados pela empresa T&A. (c) Modelagem das famílias de componentes utilizadas.

Fonte: a autora.
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A Figura 7 trata do projeto ‘Modelagem Paramétrica IFC para Repositório BIM do IFRN’. Neste projeto, várias
famílias foram estudadas e modeladas, assim como as perdas decorrentes de informação com a conversão
para o formato IFC foram analisadas. A figura 7 ressalta a comparação entre parâmetros de diversas procedências.
FIGURA 7. Famílias Revit de janelas de caixilho fixo norte-americanas e britânica disponibilizadas na
internet. (a) Janela americana ‘Stained_Glass_Window_17763’. (b) Janela americana ‘Stained_Glass_Window_3322 ‘. (c) Janela britânica ‘NBS_ExtWndwSym_Single_FixedLight’.

Fonte: a autora.

As Figuras 8 e 9 ilustram o projeto ‘Recurso de Aulas Apoio ao Professor através de soﬅware BIM’. Este
projeto foi uma tentativa de implantação do BIM no currículo do curso de Edificações, mas teve pouca adesão
dos professores na época.

FIGURA 8. Construção do Laboratório de Práticas de Instalações Prediais. (a) Construção real. (b)
Modelagem das instalações no Autodesk Revit 2015. (c) Renderização.

(a)

(b)

(c)
Fonte: a autora.

FIGURA 9. Estrutura em concreto armado modelada pelos alunos do Projeto de Pesquisa. (a) Visualização 3D da estrutura com pilares, vigas e laje colmeia. (b) Visualização 3D do interior de uma das vigas da
estrutura, com ferragens longitudinais, estribos e espaçadores.
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(a)

(b)
Fonte: a autora.

A figura 10 apresenta um projeto que despertou bastante interesse, o ‘BIM 6D’. Ele propôs o desenvolvimento de um plug-in, ou extensão, para o Autodesk Revit 2017. A ideia foi trabalhar com manutenção predial
preventiva, onde o soﬅware daria avisos para realização da manutenção de determinada edificação modelada. Este projeto foi encerrado e poderá ser retomado para refinamento de resultados.

FIGURA 10. Telas de interface do Autodesk Revit 2017 com o plug-in para avisos manutenção predial
ainda em desenvolvimento no NP-BIM do IFRN.

Fonte: a autora.

A Figura 11 exibe uma modelagem da maquete do Campus Natal Central e da Reitoria do IFRN, realizada
com o Autodesk Revit 2017. Esta modelagem faz parte das tarefas a serem desenvolvidas no projeto ‘BIM
Framework’, que dentre outras atividades, gerencia os projetos BIM em desenvolvimento no CNAT.
FIGURA 11. Modelagem de maquetes com Autodesk Revit 2017. (a) CNAT. (b) Reitoria.

(a)

132

COLEÇÃO PROFESSORES

(b)

Fonte: a autora.

5. CONCLUSÃO
A tarefa de desenvolvimento de um BIM Framework para um curso técnico é árdua, mas não é impossível.
Torna-se possível quando há apoio e se concretiza quando a comunidade acadêmica adere à ideia. É necessário conhecer a instituição onde se realizará a iniciativa e saber aproveitar as potencialidades que ela
apresente.
Para este estudo de caso do CNAT, a tarefa foi parcialmente cumprida. Pretende-se agora voltar o foco para
a finalização da maquete do campus com o Autodesk Navisworks e a concentração dos esforços estará no
uso do BIM no canteiro de obras, com o uso de aplicativos para smartphones.
Através da revisão bibliográfica da literatura científica pesquisada, observou-se que o desenvolvimento de
rotinas computacionais para anexar informações operacionais ao modelo BIM se mostraram muito eficazes
para agilizar a obtenção de bons resultados.
Várias iniciativas acerca do BIM estão sendo implementadas no processo de projeto. Entretanto, são poucos
os relatos referentes ao BIM em canteiro de obras (SACKS et al., 2003; DI GIUDA & VILLA, 2015; ZHANG et
al., 2015).
Aplicativos para dispositivos móveis podem agilizar fortemente o uso do BIM na fase de execução. Esta é
uma área com vasto campo a ser explorada.
A continuação desta pesquisa possivelmente dará boa contribuição, no contexto BIM, para o setor da construção civil e da infraestrutura, mas, não só no IFRN. A participação dos Institutos Federais em pesquisas
BIM é de vital importância para a inserção dos IFs nas discussões acerca desse tema, cada vez mais presente na realidade brasileira.
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14 PROPOSTA DE MODELO DE AULA PRÁTICA PARA O CURSO TÉCNICO
SUBSEQUENTE EM MECÂNICA COM ÊNFASE NO ENSINO/APRENDIZAGEM
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RESUMO
O objetivo do trabalho é apresentar proposta de modelo de aula prática com ênfase no ensino/aprendizagem
para o curso técnico subsequente em mecânica. Realizou-se uma investigação científica descritivo-analítico
e seu fundamento é o estudo de caso. A proposta para este modelo de aula prática foi aplicada no desenvolver do aparato experimental para o ensaio da viscosidade do óleo lubrificante e estruturou-se em cinco
fases: conceito, desenho, execução/fabricação, teste/avaliação e conclusão, que resultou em um protótipo
do aparato experimental. Com este protótipo do aparato experimental se realizou o ensaio da viscosidade
do óleo lubrificante, onde tais resultados foram comparados à literatura pertinente.

1 – INTRODUÇÃO
No decorrer das últimas duas décadas, ocorreram consideráveis avanços em diversos setores e várias áreas
do conhecimento e, dentre outros fatores, destaca-se o efeito da globalização como um dos precursores das
alterações comportamentais no universo do trabalho.
No ensino, portanto, a evolução de metodologias e abordagens para o aprendizado do discente, no contexto
atual, trouxe estratégias que contemplaram o equilíbrio dos conhecimentos adquiridos com as demandas
sociais.
Segundo Prigol e Giannotti (2008), a educação não dever ser algo meramente informativo, logo inﬂuencia na
formação social dos indivíduos, pois os docentes devem perseguir, como pressuposto, o atender à questão.
É a reﬂexão que deve atingir essa condição para que o ensino possa contribuir na elaboração da consciência
crítica do discente, especialmente, sobre a sua maneira de intervir na realidade.
O Brasil tem níveis e modalidades de educação e ensino estabelecidos pela Lei nº 9.394/96, mais especificamente à educação profissional, no seu Capítulo III, Arts. 39 a 42. Um dos aspectos a ser considerado é a
educação profissional, nível técnico, destinada a resultar na habilitação profissional dos discentes matriculados ou egressos do ensino médio em que estejam aptos a exercerem atividades específicas no trabalho,
com escolaridade correspondente aos níveis dessa atividade.
Assim, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em 2017, apresentou
o levantamento sistemático sobre a educação no País. Apresentados de forma geral, resultados relativos ao
número de escolas, de matrículas e de docentes que são mapeados a partir do contexto em que o processo
de ensino ocorre, ou seja, a considerar as características das escolas tais como: equipamentos, infraestrutura, espaços de aprendizagem, porte, localização geográfica e territorial, localização essa diferenciada por:
área de assentamento, terra indígena, área remanescente de quilombos e unidade de uso sustentável, bem
como as dependências administrativas e as etapas do ensino.
A educação profissional no Brasil conta com 1,9 milhão de alunos matriculados e, dentre eles, 1,1 milhão
de alunos se encontram matriculados na rede pública e 800 mil na rede privada de ensino. A distribuição da
matrícula, na educação profissional por dependência administrativa, segundo o Inep (2017), está distribuída
da seguinte forma: privada 41%, federal 18%, estadual 37% e municipal 4%.
Esses dados trazem, além disso, as informações de que as matrículas na rede pública, da educação profis-
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sional, cresceram 5,1% nos anos de 2015 para 2016.
Embora o Inep apresente dados sobre o número de discentes matriculados no ensino profissional, isso
não representa as dificuldades que os discentes enfrentam para o ensino/aprendizado, como descritas por
Michels, Barbosa e Farias (2017), Souza e Fazenda (2017), Darius e Stange Lopes (2017), Uehara, Monteiro,
Mill, Fiscorelli (2017), Silva, Allemand, Oliveira e Cóssio (2017), cujos autores apontam: o trabalho prático
como princípio educativo e não como aprendizado dos conhecimentos adquiridos; o princípio pedagógico
pautado na preparação para o mercado e não para o aprendizado; o cansaço do dia de trabalho; a dificuldade
de realizar pesquisa e interpretação dos assuntos e redigir documentos; a falta de motivação dos alunos nos
trabalhos em sala de aula; a falta do debate de ideias que motiva os discentes a pensarem; a falta de trabalhos interdisciplinares e integradores para facilitar a aprendizagem, dentre outros.
Em consonância com esses posicionamentos que tratam do processo de ensino/aprendizagem como a teorização, análise, síntese, reﬂexão e ampliação dos conhecimentos adquiridos no decorrer do curso, faz-se
necessário desenvolver um modelo de aula prática que pode ser aplicado no curso técnico subsequente em
mecânica, de modo que os discentes desenvolvam habilidades para o trabalho em grupo, facilitem a organização da pesquisa e resolução dos problemas propostos, como na construção do protótipo, como aparato
experimental para ensaio de óleo lubrificante e também a ser aplicado em aulas que usem os conceitos
envolvidos na viscosidade de ﬂuidos líquidos, como óleos lubrificantes, por exemplo.
A problemática a ser estudada neste trabalho deve resultar na proposta do modelo de aula prática para o
curso técnico subsequente em mecânica, onde os discentes estudem/apliquem os conhecimentos adquiridos dos conteúdos nos componentes curriculares estudados, e assim, desenvolvam suas habilidades de
trabalho em grupo, organização do trabalho e resolução de problemas a serem propostos.
Diante dos trabalhos apresentados no IV Colóquio Internacional sobre Educação Profissional e Evasão Escolar (RIMEPES, 2015), observou-se que, uma significativa percentagem de evasão escolar do curso técnico,
no Brasil, relaciona-se com questões externas ao ambiente escolar e interescolares. Também se observou,
nos trabalhos apresentados neste Colóquio, que 42% remeteu a evasão escolar à falta de aulas práticas em
laboratórios que despertam para o aprendizado referente a conhecimentos adquiridos em conteúdo dos
componentes curriculares estudados.
Nos fatores interescolares, no entanto, evidenciam que a evasão escolar se deve: à falta de ações de cunho
interdisciplinares; pouca integração entre teoria e prática; às condições de infraestrutura; à importância da
prática didática; falta de laboratórios equipados para a realização de aulas práticas; e à falta de aplicação de
métodos nas aulas práticas dos docentes.
Em relação à falta de métodos para aulas práticas, observou-se a importância de os docentes disporem de
instrumentos e modelos de aparatos técnicos para auxiliarem esses discentes a discutirem e aplicarem o
que foi aprendido e estudado em um trabalho prático, com aplicação de conhecimentos dos componentes
curriculares do curso.
Nesse contexto, a problemática deste trabalho é: identificar quais procedimentos devem ser aplicados pelos
docentes do curso técnico subsequente em mecânica, de forma a dinamizar as aulas práticas e como empregar os conhecimentos dos conteúdos dos componentes curriculares a serem estudados pelos discentes.
O objetivo deste trabalho é desenvolver um modelo de aula prática com a perspectiva de auxiliar os docentes
a usarem essas diretrizes para aulas práticas e obterem, como resultado, um protótipo do que foi proposto
aos discentes.
Dessa forma, se os docentes tiverem a sua disposição modelos adequados de procedimentos das aulas
práticas, poderão identificar e caracterizar as propostas de trabalhos práticos mais adequados a serem desenvolvidos pelos discentes dos cursos técnicos em mecânica.
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Para atingir este objetivo foi necessário estudar a literatura pertinente que versa sobre modelos de aulas
práticas e identificar quais os modelos a serem empregados, desenvolvendo um modelo mais adequado.
A pesquisa usada neste trabalho foi fundamentada em Yin (2001), Bruyne, Herman e Scoitheete (1991)
e Vergara (2014), caracterizada por uma investigação científica do tipo descritivo-analítica e de natureza
qualitativa.
Para este trabalho, foram estudados os aspectos relacionados às ferramentas e metodologias usadas em
aulas práticas de cursos técnicos para o desenvolvimento da proposta do modelo dessa aula prática a ser
empregado para o curso técnico em mecânica, onde foram agregados conhecimentos do modelo de ciclo de
vida do produto, amparado pela teoria de Carmo (2011) e as fases de projeto integrador com aporte teórico
de Sanches (2010).
A reﬂexão e o estudo, a partir dos conteúdos analisados, permitiram estabelecer a problemática de estudo,
desenvolver o modelo da aula prática para o curso técnico em mecânica, configurando o planejamento e a
operacionalização das atividades de pesquisa.
Com amparo na teoria de Carmo (2011), Sanches (2010) e literatura pertinente, foi estruturado o modelo
focado no componente curricular, como projeto integrador do curso, com as seguintes etapas: conceito,
desenho, execução/fabricação, teste/avaliação e conclusão.
Importante destacar, nesta proposta, que a avalição do modelo de aula prática desenvolvido realizou-se pela
sua utilização no componente curricular do projeto integrador desse curso técnico subsequente, resultando
o aparato experimental para o ensaio da viscosidade do óleo lubrificante.
Independente da natureza da pesquisa, seja ela qualitativa ou quantitativa, o referencial teórico escolhido e
os procedimentos tecnológicos utilizados apresentam limitações e essas devem ser esclarecidas a favorecer as discussões sobre a proposta do modelo de aula apresentado.
O modelo proposto e desenvolvido foi realizado com as etapas: conceito, desenhos, execução/fabricação,
teste/avaliação e conclusão, limitando-se neste contexto, e demonstrou sua aplicabilidade pelo resultado do
teste/avaliação final do equipamento, com a possibilidade de que o modelo desenvolvido pode ser aplicado
em outras disciplinas e em outros cursos técnicos que dispuserem de aulas práticas.

2 – AULA PRÁTICA COMO ENSINO/APRENDIZAGEM
A educação profissional no Brasil sempre esteve associada à formação de mão de obra e, além disso,
voltada para as camadas mais pobres da sociedade que, na visão de certos autores, eram os que se tinha
de trabalhar e, deste então, foi essa etapa da educação que considerou uma das bases para a seletividade
social (CARNETI e NAPP, 2013).
No ano de 2008, o ensino técnico profissional instituído no Brasil teve uma grande transformação política
e social oriunda da Lei nº 11.892/08, que institui a Rede Federal de Educação Profissional como a principal
finalidade de ofertar educação profissional e tecnológica em todos os níveis e modalidade.
Frente a este cenário, os docentes dos Institutos Federais de Educação se viram diante de desafios
diferenciados, entre eles, a aula prática como meio de ensino/aprendizagem.
Segundo Prigol e Giannotti (2008), as aulas práticas são de vital importância para o aprendizado dos discentes,
porque permitem que esses questionem a teoria e tirem suas próprias conclusões. Dessa forma, permite
aplicar o que estudaram nos livros didáticos, pois, com as aulas práticas é possível ensinar um conteúdo de
qualidade e se ter como resultado o que se espera do ensino/aprendizagem.
Com isso, esses desafios, várias propostas, modelos e instrumentos referentes à aula prática foram
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divulgados na literatura, mas, dentre esses, as duas metodologias que mais se destacaram referente à aula
prática, como ensino/aprendizagem, foram o Projeto Integrador e as Metodologias Ativas. O desenvolvimento
do modelo da aula prática, proposto neste trabalho, teve como fundamento as duas metodologias que foram
referenciadas neste trabalho.

2.1 – Projeto integrador como ensino/aprendizagem
A construção dessa integração e interdicisplinaridade nas instituições de ensino, em diversas experiências,
aponta que uma das estratégias para este fim é a utilização de projetos integradores.
Para Moura (2007), os projetos integradores são alternativas que promovem a interdicisplinaridade, a
articulação e o interrelacionamento do conhecimento de diversos componentes curriculares, para contribuir
na construção da autonomia intelectual dos discentes por meio de pesquisa, desenvolvimento da cidadania,
criticidade, solidariedade e responsabilidade social.
Em Souza e Ávila (2014) encontra-se que o projeto integrador articula os conteúdos estudados com a prática
em um exercício que ajuda o discente a entender a importância dos componentes curriculares, bem como a
perceber o caráter interdisciplinar dessa prática.
Já, para Neto (2014), o projeto integrador liga a interdisciplinaridade e a teoria com a prática, realçando o
entendimento dos contextos escolares, minimizando a compartimentalização dos componentes curriculares
e a interação discente-docente-comunidade.
Várias instituições de ensino têm propostas de projetos integradores no sentido de viabilizar e promover
o processo de ensino/aprendizagem. No entanto, nota-se que algumas propostas desses projetos são
baseadas em modelos gráficos e outras em modelos descritivos.
A proposta trazida por Cruz et al. (2015) para projeto integrador, é o modelo de Olimpíadas de Conhecimento,
formato bastante utilizado no Brasil com o objetivo de atrair a atenção imediata dos discentes.
Porém, no trabalho de Teixeira e Teixeira (2009), a proposta de projeto integrador é baseada na
interdisciplinaridade e com a finalidade de propiciar aos discentes a consolidação das habilidades e
competências primordiais que possibilitem exercer sua profissão no mundo cada vez mais competitivo e
globalizado.
Silva e Unglaub (2016) apresentam a sugestão de projeto integrador com base na aprendizagem baseada
em projetos – ABP, modelo de ensino que consiste em permitir que os discentes confrontem as questões
e os problemas do mundo real, que considerem significativos, determinando abordá-los e, então atingir,
cooperativamente, a busca das soluções.
A proposta do projeto integrador apresentada por Sanches (2010) é dividida em quatro fases, conforme
apresenta a Figura 1:

Figura 1 – Fases do projeto integrador

Fonte: Sanches (2010)
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Segundo Sanches (2010), na fase de preparação se deve definir o foco do projeto a partir da coleta de
informações que esclareçam e delimitem o problema. A fase de geração, no entanto, relaciona os parâmetros
levantados criativamente entre si, gerando alternativas de solução. Selecionar as melhores alternativas,
segundo os critérios, é a fase de avaliação para, depois, descrever e concretizar a(s) alternativa(s) mais
adequada(s) que na fase de produção.
Entre as diversas propostas de projeto integrador, pode-se citar Silva e Coser (2012); Senac (2015); Oliveira
e Paiva (2012); Zen e Oliveira (2014); Salvador e Toassi (2013); Scartazzini e Mário (2012); FNC (2013); Moura,
Lima Filho e Silva (2015); Araujo e Frigotto (2015).
Além disso, a literatura apresenta modelos em que todos os docentes que atuam no curso têm o
comprometimento com o projeto integrador, enquanto outros só aderem à proposta. Nos dois casos,
observa-se que, quando os docentes do curso têm o comprometimento com o projeto integrador, esses
realmente acontecem, tal como é a proposta de integração e, quando os docentes fazem a adesão, o projeto
integrador se torna meramente interdisciplinar.

2.2 – Metodologias ativas como ensino/aprendizagem

A prática docente é a constituição de diferentes saberes embrionados de históricas concepções e inﬂuenciada pelos métodos tradicionais de ensino/aprendizagem, centrada no docente como meio de transmissão de
conhecimento e nos discentes a receberem informações, memorizando e fazendo as reproduções.
São vários os cenários da prática pedagógica docente e a contrapor os métodos tradicionais de ensino/
aprendizagem. É importante que o discente assuma a posição neste processo, de forma mais ativa, em que
suas experiências de vida, saberes e opiniões são os pontos orientadores para a construção de seu conhecimento.
Os processos que visem estimular a aprendizagem dos discentes, sua curiosidade, capacidade de análise,
reﬂexão e discussão de situações que possam se defrontar no seu dia a dia na vida escolar, têm incluído
metodologias ativas, adotadas por instituições de ensino em todo o Brasil.
Para Paiva et al. (2016), as metodologias ativas de ensino/aprendizagem compartilham uma preocupação,
porém, não se pode afirmar que são uniformes, tanto do ponto de vista dos pressupostos teóricos como dos
metodológicos, assim, identificam-se diferentes modelos e estratégias para sua operacionalização, constituindo alternativas para o processo de ensino/aprendizagem, com diversos benefícios e desafios e nos
diferentes níveis educacionais.
Segundo Paiva et al. (2016), diversas estratégias de aplicação das metodologias ativas, já consagradas na
literatura, observadas em seu trabalho de pesquisa, resultam em 22 diferentes tipos de operacionalização,
tais como: aprendizagem baseada em problemas; pedagogia da problematização; problematização: Arco
de Marguerez; estudos de caso; grupos reﬂexivos e grupos interdisciplinares; grupos de tutoria e grupos
de facilitação; exercícios em grupo; seminários; relato crítico de experiência; mesas-redondas; socialização;
plenárias; exposições dialogadas; debates temáticos; oficinas; leitura comentada; apresentação de filmes;
interpretações musicais; dramatizações; dinâmicas lúdico-pedagógicas; portfólio; avaliação oral.
Na estratégia de aplicação de um ensino híbrido e de uma teoria da sala de aula invertida, com aprendizagem baseada em times, segundo Zablonsky e Faustini (2017), foram detectadas barreiras a serem quebradas para aplicação de metodologias ativas, pois, houve estranhamentos no início das aulas com a adoção da
nova proposta, sendo necessário buscar mais conhecimentos para que a participação dos discentes fosse
maior e que as notas de provas deixassem de ser o mais importante, valorizando o conhecimento adquirido
no componente curricular, tornando o processo de aprendizagem mais pleno.
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O método ISLE (Invetigative Scince Leranig Environment), cuja forma é semelhante à utilizada pelos cientistas na construção e aplicação do conhecimento usado no componente curricular, tal como ministrado por
Parreira (2017), foi detectado que o ganho de aprendizagem obtido é semelhante ao de curso convencional,
com vantagem da mudança atitudinal que, presumidamente, terá impacto em futuros componentes curriculares cursados pelos estudantes.
No estudo realizado por Diesel, Baldez e Martins (2017), por exemplo, as principais abordagens teóricas
voltadas para o processo de ensino/aprendizagem, pautadas nas teorias ativas como aprendizagem pela
interação social são: a aprendizagem pela experiência, a aprendizagem significativa, bem como a perspectiva freiriana da autonomia e o discente como o cerne da aprendizagem do processo, como mostrado na
Figura 2.

FIGURA 2 - Abordagem pautada em metodologias ativas de ensino

Fonte: Diesel, Baldez e Martins (2017)

Foi observado nesta proposta, segundo Diesel, Baldez e Martins (2017), que a sala de aula, enquanto espaço
de interações entre os sujeitos históricos e o conhecimento, o debate, a curiosidade, o questionamento, a
dúvida, a proposição e a assunção de posição resultam, sem dúvida, em protagonismo e em desenvolvimento da autonomia.
Outra proposta usada como metodologia ativa para o ensino/aprendizagem é o Método do Arco de Charles
Manguerez onde Bordenave e Pereira (2005), o consideraram como pré-requisito da educação, a realidade
do indivíduo, suas vivências e experiências, seus saberes e conhecimentos prévios conforme apresentado
na Figura 3.
A primeira etapa desse método é a da observação da realidade. O processo ensino/aprendizagem está relacionado com um determinado aspecto da realidade, o qual o discente observa atentamente.
Já, na segunda etapa, pontos-chave, o discente realiza um estudo mais cuidadoso e, por meio da análise
reﬂexiva, seleciona o que é relevante, elabora os pontos essenciais que devem ser abordados para a compreensão do problema.
Na terceira etapa, o discente passa à teorização do problema ou à investigação propriamente dita. Na confrontação da realidade e sua teorização, o discente se vê naturalmente movido a uma quarta etapa que é: a
formulação de hipóteses de solução para o problema em estudo.
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Por fim, na aplicação à realidade, o discente executa as soluções que o grupo encontrou, como sendo mais
viáveis e aprende generalizar o aprendizado para utilizá-lo em diferentes situações.

Figura 3 - Método do Arco de Charles Manguerez

Fonte: Bordenave e Pereira (2005)

Entre as diversas propostas e com resultados de aplicação de metodologias ativas, citam-se Silva e Kagimura (2017); Borges e Alencar (2014); Mitre et. al, (2008); Rocha e Lemos (2014); Simon, Jezine, Vasconcelos
e Ribeiro (2014); Gewehr, Strohschoen, Marchi, Martins e Schuck (2016); Melo e Sant´Ana (2012); Schliemann e Antonio (2016); Moreira e Ribeiro (2016); Honda e Chirelli (2015); Cavalheiro, Tolentino, Fernandes e
Radaelli (2016); Rocha (2014); Rabêlo (2017); Castro, Gonçalves e Bessa (2017); Weiss e Souza (2017); Gonçalves, Castro e Bessa (2017); Cavali (2017); Santos e Royer (2017); Santos (2017) e Neckel e Oliveira (2017);
Antunes e Alves (2004); Barato (2008); Grabowski e Kuenzer (2016); Ramos (2014).

3 – PROPOSTA DE MODELO DE AULA PRÁTICA
No atual cenário da educação técnica do Brasil, a proposta de ensino com aulas práticas e a quebra de paradigmas têm proporcionado aos docentes um pensar sobre a substituição de aulas tradicionais.
No caso dos discentes, a quebra dos paradigmas das aulas tradicionais traz motivação para o seu aprendizado, pois a provocação do próprio discente em discutir o assunto proposto e buscar resolvê-lo, por meio da
aula prática, vai além das expectativas do assunto que está em pauta.
Como visto, na revisão bibliográfica, as metodologias de ensino/aprendizagem estão muito focadas em
projetos integradores e metodologias ativas. Logo, são nos projetos integradores que os docentes podem
fazer a sua adesão ou se comprometer com a proposta de ensino/aprendizagem.
Para o caso de metodologias ativas, o docente pode escolher qual a melhor para a sua adaptação e aplicação, chegando ao resultado, positivo ou negativo, da proposta utilizada.
A proposta da estrutura do modelo para aula prática focada no componente curricular do projeto integrador
está baseada em cinco etapas representadas na Figura 4, que auxiliarão os docentes a desenvolverem aulas
práticas para os cursos técnicos.
Para chegar à etapa de conclusão, é necessário seguir as etapas da Figura 4, respeitando sua sequência
lógica e especificidades.

141

COLEÇÃO PROFESSORES

FIGURA 4 – Representação da estrutura de modelo de aula prática

Fonte: o autor

Para a aplicação do modelo de aula prática é necessária a execução dessas cinco etapas e os desdobramentos que se deseja analisar, ou seja, a complexidade do tema proposto como aula prática, já que as etapas
que compõem a estrutura do modelo de aula prática são apresentadas a seguir.
Na etapa conceito ocorre a definição da proposta do trabalho prático e geração de ideias. Nesta etapa é que
acontecem as reuniões da equipe para o desenvolvimento da proposta sugerida, como por exemplo, buscar
estabelecer a estrutura funcional e identificar as variações que inﬂuenciam na concepção.
Também nesta etapa são levantadas informações, possibilidades técnicas, requisitos de fabricação, cronograma das atividades e discussão de temas transversais. Um método intuitivo (brainstorming), ou a chuva
de ideias, que neste caso é a mais adequada para gerar o conceito da proposta do trabalho prático afim de
orientar a equipe soluções para o conceito da proposta sugerida, pois todos os membros da equipe darão
sugestões e soluções sob a sua ótica.
Como resultado desta etapa, tem-se o registro escrito, em forma de relatório parcial, em forma de esboço e
fotografias da sugestão do trabalho e título do trabalho para a aula prática.
A etapa desenho se destina a estabelecer os croquis e desenhos em suas revisões e, nesta etapa, identificam-se as especificações do trabalho prático sugerido como dimensões, forma, posição de montagens,
materiais a serem utilizados, segurança, ergonomia, especificação dos componentes, alterações e revisões
necessárias dos documentos e discussão de temas transversais.
Dito isso, como resultado desta etapa, tem-se os registros dos desenhos na forma de croquis e desenhos
desenvolvidos pela ferramenta computacional Desenho Assistido por Computador (CAD), equipamentos,
ferramentas, processos de fabricação e maquinários que serão utilizados para a etapa de execução/fabricação e registro escrito, em forma de relatório parcial, e fichas técnicas dos produtos ou insumos utilizados.
A etapa de execução/fabricação é destinada ao local onde acontece a preparação e produção da proposta
sugerida após a conclusão das etapas de conceito e desenho. Nesta etapa, diversas atividades serão realizadas simultaneamente.
As atividades desta etapa incluem, tipicamente, preparação e construção de ferramental, preparação e utilização dos maquinários para os processos de fabricação, montagens e testes iniciais de montagens para
verificar as não-conformidades dos processos de fabricação.
É a etapa onde acontece, em paralelo, a atividade como a de alteração ou revisão nos desenhos e croquis da
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etapa desenho e, como resultado desta etapa, tem-se o registro dos processos de fabricação, em forma de
fotografias, relatório parcial dos processos utilizados e a proposta do trabalho na forma de estrutura física.
A etapa de teste/avaliação é analisada, verificada e comparada por meio dos resultados obtidos no ensaio e
pelo aparato fabricado, com os resultados de referência dados pela literatura pertinente.
Nesta etapa, porém, deve ser realizado quantos testes de avaliação forem necessários e, em paralelo, as
alterações da estrutura física, sendo o feedback de alterações e revisões nas etapas do desenho e execução/
fabricação, testes de laboratórios e de campo.
Caso os resultados dos testes e avaliações obtidos no ensaio não se encontrem em conformidade com os
resultados de referências literárias, pertinentes ajustes e fatores de correção devem ser realizados com a
finalidade de alcançar resultados aproximados e avaliar as interações da etapa de execução/fabricação.
O resultado desta etapa é o relatório parcial de análise integrada da estrutura física, fichas dos resultados dos
ensaios e testes, registro por fotografias, conclusão dos desenhos como última revisão.
A etapa da conclusão consolida as etapas do conceito, do desenho, da execução/fabricação e do teste/avaliação. Nesta etapa é que se tem o momento da apresentação do trabalho prático proposto como seminário
ou reuniões.
Na apresentação se discute todos os conhecimentos adquiridos, materiais e processos usados na construção da estrutura física apresentada; melhoramentos na proposta apresentada e proposta para novos
trabalhos práticos.
A apresentação também é o momento de discutir assuntos não relacionados na grade curricular, provocando que todos os envolvidos busquem informações sobre os assuntos e, como resultado desta etapa, tem-se
o relatório final do trabalho proposto, redação de artigos técnicos científicos e registros por fotografias.
É importante salientar que, na proposta de aula prática, o processo deve acontecer em equipe ou grupos de
discentes, com a inclusão de discussão de temas transversais, conforme dispõem as diretrizes curriculares
nacionais da educação básica (BRASIL, 2013).

3.1 – Aplicação do modelo de proposta de aula prática e resultados

“O óleo do motor do carro é grosso ou fino?”

Esse foi um questionamento recorrente dos discentes da 4ª fase do curso técnico em mecânica do ano de
2017. Para se explicar, na prática, a diferença da viscosidade do óleo lubrificante, foi sugerido à turma a
criação de um aparato experimental para o ensaio de viscosidade do óleo lubrificante e a elaboração de suas
conclusões.

Diante da aprovação feita pelos discentes da turma, com a proposta de trabalho prático, o conteúdo foi
realizado no componente curricular - Projeto Integrador - disciplina que integra a grade curricular do curso
técnico em mecânica.
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De acordo com a proposta de modelo de aula prática apresentado na Figura 4, iniciaram-se as atividades de
construção do aparato experimental para o ensaio de viscosidade do óleo lubrificante, baseado no modelo
de viscosímetro tipo Saybolt Universal. A partir da sistematização das etapas da aplicação dessa proposta
de modelo de aula prática, assim como dos conhecimentos adquiridos dos componentes curriculares
estudados no curso, foram elaborados processos e registros que serão apresentados nos quadros a seguir.

No Quadro 1 apresenta-se o desenvolvimento da etapa conceito da proposta de modelo de aula
prática.

QUADRO 1 – Etapa Conceito da proposta de modelo de aula prática

Etapa Conceito
- Pesquisa na literatura pertinente: livros, artigos técnicos e internet
- Identificação do tipo de viscosímetro que será referência
Atividades
realizadas

- Uso de método de brainstorming
- Geração e ideia do conceito do trabalho prático
- Cronograma das atividades
- Componentes curriculares envolvidas nesta etapa: metodologia de projetos, desenho técnico,
fundamentos da eletrotécnica, fundamentos básicos de lubrificação, metrologia e comunicação técnica.
- Tema transversal discutido: ética
- Título do Trabalho: Aparato experimental para ensaio de viscosidade de óleo lubrificante
- Conceito e ideia da do trabalho prático
- Relatório parcial da ideia do aparato experimental
- Registro por fotografias

Resultado
Conceito da proposta (a)

Esquematizando o conceito da proposta

Fonte: o autor
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O Quadro 2 apresenta o desenvolvimento da etapa desenho da proposta de modelo de aula prática.
QUADRO 2 – Etapa Desenho da proposta de modelo de aula prática
Etapa Desenho
- Estabelecimento dos croquis, desenhos e revisões

Atividades
realizadas

- Identificação das especificações do trabalho proposto como: dimensões, forma, posição de montagens,
materiais a serem utilizados, segurança, ergonomia, especificação dos componentes, alterações e
revisões necessárias dos documentos
- Geração e ideia do conceito do trabalho prático
- Componentes curriculares envolvidas nesta etapa: desenho técnico, desenho CAD, mecânica técnica,
segurança do trabalho, matérias e ensaios, processos de fabricação, tecnologia da soldagem, elementos
e conjuntos de máquinas, fundamentos da eletrotécnica, fundamentos básicos de lubrificação, metrologia
e comunicação técnica.
- Tema transversal discutido: meio ambiente
- Definição da programação inicial de equipamentos, ferramentas, processos de fabricação e
maquinários que serão utilizados para a etapa de execução/fabricação do aparato experimental para
ensaio de viscosidade de óleo lubrificante

Resultado

- Relatório parcial e fichas técnicas dos produtos e insumos
- Registros dos desenhos desenvolvido em forma de croquis

Desenho isométrico

Adaptador

Circuito elétrico aquecedor

- Registros dos desenhos desenvolvidos por computador usando a ferramenta CAD

Desenho isométrico

Adaptador
Fonte: o autor
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No Quadro 3 apresenta-se o desenvolvimento da etapa desenho da proposta de modelo de aula prática.
QUADRO 3 – Etapa Execução/Fabricação da proposta de modelo de aula prática
Etapa Execução/ Fabricação
- Preparação dos maquinários e ferramentas para a produção do aparato experimental para ensaio de
viscosidade de óleo lubrificante
- Montagens das peças e fixações
Atividades
realizadas

- Teste iniciais e verificação ou não das conformidades
- Revisão e alteração dos desenho e croquis da etapa desenho
- Componente curricular envolvida nesta etapa: desenho técnico, desenho CAD, mecânica técnica,
segurança do trabalho, matérias e ensaios, processos de fabricação, tecnologia da soldagem, elementos
e conjuntos de máquinas, fundamentos da eletrotécnica, fundamentos básicos de lubrificação, metrologia
e comunicação técnica.
- Tema transversal discutido: segurança, ergonomia e meio ambiente
- Relatório parcial dos processos utilizados
- Proposta do trabalho na forma de estrutura física e testes iniciais
- Registro dos processos de fabricação em forma de fotografias

Resultado

Processo de dobramento

Processo de esmerilhamento

Processo de soldagem
oxiacetilênica

Montagem do circuito do
aquecedor

Teste do circuito do aquecedor

Processo de usinagem e
medição

Processo de usinagem e
medição

Teste do circuito do agitador

Montagem e testes iniciais

Fonte: o autor
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No Quadro 4 apresenta-se o desenvolvimento da etapa Teste/Avaliação da proposta de modelo de aula
prática.
QUADRO 4 – Etapa Teste/Avaliação da proposta de modelo de aula prática
Etapa Teste/Avaliação
- Análise, verificação e comparação com os resultados obtidos no ensaio com pelo aparato fabricado
com resultados de referência dado pela literatura
- Realização de testes e avalições do aparato fabricado
- Alterações e revisões nas etapas desenho e execução/fabricação
Atividades
realizadas

- Resultados dos testes e avaliações obtidos no ensaio não se encontram em conformidade com os
resultados de referência dado pela literatura pertinente ajustes e fatores de correção devem ser
realizados afim de alcançar resultados aproximados e avaliar as interações da etapa de execução/
fabricação- Componente curricular envolvida nesta etapa: desenho técnico, desenho CAD, mecânica
técnica, segurança do trabalho, matérias e ensaios, processos de fabricação, tecnologia da soldagem,
elementos e conjuntos de máquinas, fundamentos da eletrotécnica, fundamentos básicos de lubrificação,
metrologia e comunicação técnica.
- Relatório parcial do trabalho
- Teste e avaliação da estrutura física
- Fichas dos resultados dos ensaios e testes,
- Conclusão dos desenhos como última revisão.
- Relatório parcial
- Registro por fotografias

VIB = valor do tempo gasto
para o escoamento de 60 ml

Resultado

da amostra de óleo lubrificante
Avaliação da estrutura física do
aparato experimental e ensaios
preliminares

Tubo capilar usado para
ensaio de viscosidade de óleo
lubrificante

Modelo matemático usado
na realização do ensaio de
viscosidade de óleo lubrificante
com ajustes de fatores de
correção

Resultado do ensaio da amostra do óleo lubrificante Mobil Vactra Oil N° 2 - ISO VG 68 na temperatura
de 40°C usado o aparato experimental
Fonte: o autor
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No Quadro 5 apresenta-se o desenvolvimento da etapa Conclusão da proposta de modelo de aula prática.
QUADRO 5 – Etapa Conclusão da proposta de modelo de aula prática
Etapa Conclusão
- Consolidação das etapas conceito, desenho, execução/fabricação e teste/avaliação
- Apresentação do trabalho prático proposto como seminário
Atividades
realizadas

- Discussão dos conhecimentos adquiridos, dos materiais e processos usados na construção da
estrutura física do trabalho prático
- Discussão referente a melhoramentos na proposta do trabalho prático apresentado
- Sugestão e proposta de novos trabalhos práticos
- Discussão de assuntos não relacionados na grade curricular
- Relatório final
- Elaboração e redação de artigo técnico-científico de futuras publicações
- Registro do seminário por fotografias

Resultado
Apresentação: seminário

Apresentação: seminário

Apresentação: seminário

Apresentação: seminário
Fonte: o autor
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4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na área do ensino, nas últimas duas décadas, ocorreram consideráveis avanços em diversos setores e várias áreas de conhecimento necessitando de atualizações e alterações nas metodologias, procedimentos e
abordagens no que se refere ao ensino/aprendizagem.
A literatura se apresenta como facilitadora do ensino/aprendizagem da aula prática com projetos integradores e as metodologias ativas.
Os projetos integradores, como apresentado na revisão bibliográfica, tratam-se de poderosas ferramentas
que desenvolvem o perfil profissional e humano do discente, como também suas competências e habilidades.
Nos projetos integradores, a participação dos discentes e todos os docentes envolvidos na turma devem
buscar o comprometimento e não somente a adesão. Quando os docentes fazem adesão no projeto integrador, este se torna um projeto interdisciplinar.
Conforme a revisão bibliográfica sobre as estratégias usadas no ensino/aprendizagem, com metodologias
ativas acontece o rompimento do modelo tradicional de ensino/aprendizagem.
Nas várias abordagens existentes sobre o uso das metodologias ativas, os discentes se beneficiam do desenvolvimento de sua autonomia por meio do trabalho em equipe, da integração e da visão crítica da realidade.
Logo, a proposta deste trabalho foi de apresentar um modelo para aula prática com o desenvolvimento da
estrutura física de uma determinada ideia e, portanto, demonstrar o que o uso do modelo de aula prática
proposto teve como resultado, a partir de um aparato experimental, este usado para ensaio da viscosidade
do óleo lubrificante.
O modelo desenvolvido englobou os conhecimentos adquiridos pelos discentes dos componentes curriculares estudados e diversas áreas de conhecimento. Importante ressaltar que, no item 3, estrutura da proposta
de modelo e aula prática, estabeleceram-se as etapas e fases que geraram as atividades realizadas e os
resultados esperados.
A partir do objetivo deste trabalho e dos resultados obtidos na aplicação do modelo de aula prática para o
curso técnico subsequente em mecânica, conclui-se que:
a) foi possível desenvolver o modelo de aula prática com ênfase no ensino/aprendizagem, a partir da literatura pertinente e da revisão bibliográfica;
b) os resultados gerados, em cada etapa, facilitam o acompanhamento da evolução da estrutura física da
sugestão do trabalho proposto;
c) a facilidade de avaliar o interesse, habilidades, competências e autonomia dos discentes.
Os resultados obtidos na aplicação da proposta do modelo de aula prática, com ênfase no ensino/aprendizagem, resultaram em uma estrutura física, de forma a facilitar e contribuir para a redação do relatório final
e na elaboração do artigo técnico-científico de futuras publicações.
A proposta do modelo de aula prática com ênfase no ensino/aprendizagem também oferece aos docentes
procedimentos para desenvolver aulas práticas e terem resultados positivos.
Os resultados e conclusões obtidos neste trabalho constituem subsídios para a formulação de sugestão de
trabalhos para aulas práticas, bem como, para avaliar o conhecimento adquirido nos componentes curriculares oferecido aos discentes do curso.
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