
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
 

 

 

 

 

LISIANE WEBER DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

  

O CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA BAHIA  

E OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: 
ANÁLISE DOS CURSOS SUBSEQUENTES 

 

 

 

 

 

Sob a orientação da profa. Dra. Maria Regina Filgueiras Antoniazzi 

 

 

 

 

Salvador 

2011 



 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
 

 

 

 

LISIANE WEBER DE OLIVEIRA 

 

  

O CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA BAHIA  

E OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: 
ANÁLISE DOS CURSOS SUBSEQUENTES 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós 
Graduação em Educação – PPGE-  Universidade 
Federal da Bahia, na Linha de Currículo e (In) 
Formação, como requisito para obtenção do grau de 
Mestre em Educação 

 

 

 

 

 

Salvador 

2011 



              SIBI/UFBA/Faculdade de Educação – Biblioteca Anísio Teixeira

        Oliveira, Lisiane Weber de.
             O Centro Estadual de Educação Profissional da Bahia e os desafios da 
        educação profissional : análise dos cursos subsequentes / Lisiane Weber de 
        Oliveira. – 2011.
             233 f. : il. 

             Orientadora: Profa. Dra. Maria Regina Filgueiras Antoniazzi.
             Dissertação (mestrado) – Universidade Federal da Bahia. Faculdade de 
        Educação, Salvador, 2011.

             1. Ensino profissional. 2. Educação para o trabalho. 3. Currículos. 4. 
        Qualificações profissionais. 5. Política e educação. I. Antoniazzi, Maria Regina 
        Filgueiras. II. Universidade Federal da Bahia. Faculdade de Educação. III. 
        Título.

                                                   CDD 373.246 – 23. ed.



 

LISIANE WEBER DE OLIVEIRA 

 

 

 

O CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA BAHIA  

E OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: 
ANÁLISE DOS CURSOS SUBSEQUENTES 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós 
Graduação em Educação – PPGE-  
Universidade Federal da Bahia, na Linha de 
Currículo e (In) Formação, como requisito para 
obtenção do grau de Mestre em Educação. 

 

 

Aprovada em 15 de julho de 2011. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

___________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Maria Regina Filgueiras Antoniazzi - Orientadora 
Universidade Federal da Bahia, FACED -UFBA 
 

___________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Marise Nogueira Ramos  
Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ/ FIOCRUZ 

 
___________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Vera Lúcia Bueno Fartes  
Universidade Federal da Bahia, FACED- UFBA 

 

 

 

 



 

DEDICATÓRIA 

 
 
 
 
 

Aos meus queridos quatro filhos maravilhosos: 

 

André Francisco 

Luís Fernando 

Anna Lúcia 

Flávia Maria 

 

Por serem os meus primeiros sonhos realizados... 

 

E me darem forças e coragem para seguir adiante... 

 

 

Pois ... 

 

Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas ... 
Que já têm a forma do nosso corpo ... 
E esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos 
mesmos lugares ... 
 
É o tempo da travessia ... 
E se não ousarmos fazê-la ... 
Teremos ficado ... para sempre ... 
À margem de nós mesmos... 

                                    Fernando Pessoa 

 

 

 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 
 

Agradecer faz parte da nossa vida...  

E todas as pessoas são importantes... algumas especiais! 

 

Aos meus queridos pais Nely e Elso, que sempre acreditaram em mim; 

Aos meus irmãos Marcos (in memorian), Marlon e Leandro que mesmo distantes 

estão comigo; 

À minha querida irmã Kelin, menina-mulher-guerreira; 

Aos meus filhos que, na flor da juventude, entenderam e apoiaram a minha luta; 

Aos grandes amigos, antigos e recentes por estarem comigo em todos os momentos... 

Andréia, Alexandra, Jocelma, Márcia, Edenice, Ana Celeste, Everaldina, Adyr, Renato, 

Ana e muitos mais; 

A Dante Galeffi, um encontro muito especial em minha vida...  amor sereno; 

A minha cara orientadora professora Maria Regina Filgueiras Antoniazzi, pela 

paciência e sabedoria de mestre; 

As professoras Marise Nogueira Ramos e Vera Lúcia Bueno Fartes, por aceitarem o 

convite para a banca contribuindo generosamente nesse momento tão especial; 

A todos os professores e amigos da Faced/UFBA os quais contribuíram, 

significativamente para o meu crescimento, porém uma reverência especial à profª 

Terezinha Fróes, inspiração preciosa; 

E... nesse espaço temporal, quero lembrar as poéticas palavras de Fernando Pessoa: 

““Matar o sonho é matarmo-nos. É mutilar a nossa alma. O sonho é o que temos de 

realmente nosso, de impenetravelmente e inexpugnavelmente nosso”.  

 

Esse momento é o da concretização de um sonho! Um sonho possível, como tantos 

outros que seguimos sonhando, construído na leveza do desejo e na certeza da realização. 

 

Muito Obrigada!  



 

 

MENSAGEM 

 
 

Navegar... 

Fernando Pessoa 
 

Navega, descobre tesouros, 
mas não os tires do fundo do mar,  

o lugar deles é lá.  
 

Admira a Lua,  
sonha com ela, 

mas não queiras trazê-la para Terra.  
 

Goza a luz do Sol,  
deixa-te acariciar por ele. 

O calor é para todos. 
 

Sonha com as estrelas,  
apenas sonha,  

elas só podem brilhar no céu.  
 

Não tentes deter o vento,  
ele precisa correr por toda a parte,  

ele tem pressa de chegar sabe-se lá onde.  
 

As lágrimas?  
Não as seques,  

elas precisam correr na minha, na tua, em todas as faces.  
 

O sorriso! 
Esse deves segurar,  

não o deixes ir embora, agarra-o!  
 

Quem amas?  
Guarda dentro de um porta jóias, tranca, perde a chave!  

Quem amas é a maior jóia que possuis, a mais valiosa.  
 

Não importa se a estação do ano muda,  
se o século vira, conserva a vontade de viver, 

não se chega a parte alguma sem ela.  
 

Abre todas as janelas que encontrares e as portas 
também.  

Persegue o sonho, mas não o deixes viver sozinho.                          

 

 

 

Alimenta a tua alma com amor, cura as tuas feridas 
com carinho. 

Descobre-te todos os dias,  
deixa-te levar pelas tuas vontades,  

mas não enlouqueças por elas.  
 

Procura!  
Procura sempre o fim de uma história,  

seja ela qual for.  
 

Dá um sorriso àqueles que esqueceram como se faz isso.  
Olha para o lado, há alguém que precisa de ti.  

Abastece o teu coração de fé, não a percas nunca.  
 

Mergulha de cabeça nos teus desejos e satisfá-los.  
Agoniza de dor por um amigo,  

só sairás dessa agonia se conseguires tirá-lo também.  
 

Procura os teus caminhos, mas não magoes ninguém nessa 
procura.  

Arrepende-te, volta atrás,  
pede perdão!  
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"O mais é nada". 
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RESUMO 

 
 

 

Esta dissertação toma como objeto de estudo a Educação Profissional, 
especificamente, os cursos na forma subseqüente, ofertados no Centro Estadual de 
Educação Profissional da Bahia (CEEP-BA). A análise realizada considerou a política 
pública de Educação Profissional do Estado da Bahia, pós Decreto 5.154/04 e as mudanças 
ocorridas no mundo do trabalho.  Nosso objetivo fundamental centrou-se no desvelamento 
desses cursos, no sentido de identificar e compreender os seguintes aspectos: as 
perspectivas dos jovens e adultos que buscam esses cursos como forma de melhorarem sua 
qualificação profissional; a formação acadêmica e a concepção de formação profissional 
dos professores, coordenadores pedagógicos e gestores atuantes nesses cursos; a estrutura 
curricular dos cursos e a infra-estrutura do CEEP-BA. Para alcançarmos este objetivo 
utilizamos dois procedimentos: aplicação de questionários e entrevistas semi-estruturadas 
com os sujeitos dos referidos cursos (alunos, professores, coordenadores e direção do 
CEEP-BA) e análise dos documentos oficiais (Legislação, Plano de Educação Profissional 
da Bahia e Currículos dos cursos).  Inicialmente buscamos desvelar a realidade da educação 
profissional no CEEP-BA, a partir dos dados empíricos coletados, as vozes dos sujeitos, 
confrontados com o arcabouço teórico sobre essa temática. Traçamos em seguida um 
panorama da educação profissional no contexto dos cursos do CEEP-BA, contrapondo as 
análises da estrutura curricular dos cursos com as entrevistas e observações do corpo 
docente, no sentido de verificar como as diretrizes e propostas constantes do Plano de 
Educação Profissional da Bahia, enquanto política pública, estão sendo efetivadas. Foram 
também objeto de análise as transformações no “mundo do trabalho”, e a exigência de um 
“novo perfil” profissional para atender as demandas desse contexto.  Durante todo o 
desenvolvimento do trabalho fizemos um retorno constante aos dados empíricos utilizando-
nos da dialética como forma escolhida para desenvolver esse trabalho. Para subsidiar a 
análise tanto dos documentos oficiais quanto dos dados empíricos tomamos como 
referência sociólogos do trabalho e estudiosos da educação profissional. Finalmente, 
retomamos ao objeto da pesquisa – os cursos subsequentes - no sentido de expor nossa 
interpretação sobre a realidade da Educação Profissional no CEEP-BA e seus principais 
desafios. Concluímos, a partir da análise realizada, que a política pública de educação 
profissional, materializada através dos cursos subsequentes do CEEP-BA, tem como base 
teórica o trabalho como princípio educativo, objetivando aos jovens uma formação baseada 
no trabalho, na cultura, ciência e tecnologia. Contudo, nossa análise indica que o CEEP-BA 
ainda tem muitos desafios a enfrentar para que, de fato, o proclamado seja transformado em 
realidade. 

 
Palavras-chave: Ensino profissional. Educação para o trabalho. Currículos. Qualificações 
profissionais.  Política e educação. 
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ABSTRACT 

 
 
 
 
This dissertation takes as its object of study Vocational Education, specifically, the subsequent 
courses, offered in the State Center for Professional Education of Bahia (BA-CEEP). The 
analysis considered the public policy of Professional Education of the State of Bahia, Post Decree 
5.154/04 and changes in the work world. Our primary goal focused on the unveiling of these 
courses in order to identify and understand the following aspects: the prospects of young people 
and adults seeking such courses as a way to improve their professional skills; the academic 
training and the conception of professional training of teachers, educational coordinators and 
managers working in these courses, the structure of curricula and infrastructure of the CEEP-BA. 
To reach this objective we used two procedures: questionnaires and semi-structured interviews 
with the subjects of these courses (students, teachers, coordinators and direction of the CEEP-
BA) and analysis of official documents (law, Plan of Professional Education of Bahia and 
curricula of courses). Initially we seek to uncover the reality of vocational education in CEEP-
BA, from the empirical data collected, the voices of the subjects, confronted with the theoretical 
framework on the subject. Then we draw a panorama of professional education in the context of 
the CEEP-BA courses, contrasting the analysis of the structure of curricula with the interviews 
and observations of teaching staff in order to see how the policies and proposals in the Plan of 
Professional Education Bahia, as a public policy, are being carried out. Were also object of 
analysis the changes in the "world of work", and the requirement of a "new professional profile" 
to meet the demands of this context. Throughout the development of the work we did a steady 
return to empirical data using the dialectic as the method chosen to conduct this work. To support 
the analysis of both the official documents and empirical data we refer work sociologists and 
scholars of professional education. Finally, we return to the object of research - the following 
courses - to expose our interpretation of the reality of professional education in CEEP-BA and its 
main challenges. We conclude from the analysis, that the public policy of professional education, 
materialized through the subsequent courses of CEEP-BA, has as its theoretical basis on work as 
an educational principle, aiming to give young people a work-based training in the culture, 
science and technology. However, our analysis indicates that the CEEP-BA still has many 
challenges, in fact, to turn the proclaimed into reality. 
 
Keywords: Vocational education. Education for work. Resumes. Professional qualifications. 
Politics and education.  
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INTRODUÇÃO 
 

A escolha de uma temática está intimamente ligada à história de vida do pesquisador. As 

vivências, os valores, as vitórias e derrotas que nos fizeram repensar e mudar de rumo quando 

necessário fazem parte diretamente do que nos move a continuar em frente, a querer saber 

mais…é o que nos instiga e faz pensar. 

O interesse pelo tema da pesquisa, os desafios da educação profissional diante das 

mudanças no mundo do trabalho, tem origem nas experiências como profissional da educação 

nos últimos 27 anos, que se iniciou em 1984 em uma pequena cidade do interior da Bahia, onde 

atuei como capacitadora do Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), trabalhando 

com professores leigos da zona rural. A proposta pedagógica, baseada nas idéias de Paulo Freire, 

despertou em mim uma preocupação quanto à importância da formação profissional e também a 

questão da inclusão social. Em 1985, passei a atuar no ensino básico em escolas estaduais da 

Bahia, nas séries iniciais - alfabetização e educação infantil - sempre em escolas públicas.  

A inquietação se torna mais presente durante a graduação de Pedagogia, com a pesquisa 

realizada para elaboração da Monografia1 que problematizou a questão da orientação profissional 

dos jovens da escola pública. As perspectivas quanto à profissionalização e inserção no mercado 

de trabalho foram alguns dos tópicos abordados. Os resultados encontrados evidenciaram 

também a carência desses jovens e as lacunas dessa formação para a inserção dos mesmos no 

mundo profissional. 

Porém, o interesse pelo tema continuava latente, e nos últimos cinco anos, com projetos na 

área de Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas escolas públicas do Estado da Bahia, 

especialmente, após a participação como professora do Projeto Tecendo o Saber, desenvolvido em 

parceria com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC/BA) e a Fundação Roberto 

Marinho. Este projeto objetivava capacitar os jovens nas habilidades e competências para 

prosseguir nos estudos e buscar a inserção no mercado de trabalho.  

Essas vivências aguçaram o desejo em continuar estudando a temática da educação 

profissional, assim como permitiram, através do levantamento de estudos já produzidos nessa área, 

identificarmos as lacunas existentes na produção acadêmica sobre o tema. Assim, foi possível 
                                                 

1 Trabalho de conclusão do curso de Pedagogia, na FACED/UFBA, em 2005, sob a orientação da Profª Draª Maria 
Regina Filgueiras Antoniazzi, intitulado: A orientação profissional na escola pública: uma abordagem sobre a 
responsabilidade social.  
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percebermos que cabe nesse contexto um aprofundamento do estudo no campo da educação 

profissional, especificamente, sobre a formação para o “novo” mundo de trabalho. 

Ao projetar a escrita de um trabalho o primeiro pensamento que nos vem é como 

sistematizá-lo. De que forma colocar no papel as ideias, pensamentos, descobertas e conclusões 

encontradas. Diria até que não é possível tirar conclusões definitivas de qualquer estudo, pois ele 

é sempre preliminar e inconcluso em decorrência, muitas vezes da abrangência do tema e das 

limitações do pesquisador. Se a pretensão é colocar no trabalho a expressão do pensamento, é 

importante que informemos ao leitor a “forma” de escrita e apresentação do mesmo.  

No caso específico de construção da apresentação desse trabalho caracterizamos que foi 

utilizado um caminho diverso do habitual, pois partimos dos resultados obtidos através dos dados 

empíricos em primeiro lugar com a análise dos mesmos dialogando com a teoria, perpassando 

todo o trabalho, em cada seção, nas ações de fazer e desfazer, construir e desconstruir, numa 

relação dialética do real com a teoria, conforme cada categoria de análise abordada. Ao final do 

trabalho fizemos uma síntese dos resultados encontrados evidenciando as relações dialéticas 

estabelecidas.  

A motivação para escrever dessa forma diz respeito a duas razões: primeiramente pela não 

simpatia em trabalhar com pré-determinações, regras instituídas como verdades, onde nada pode 

ser diferente, principalmente, o que tolhe o aspecto criador e de autoria que deve permear 

qualquer trabalho. Sobre esse aspecto me recordo da fala do professor Felipe Serpa, da Faculdade 

de Educação (FACED), onde estimulava o espírito criador, a abundância de ideias, a reflexão 

sobre os aspectos realmente importantes na academia e o respeito à diversidade da forma de 

pensar e expressar o que se pensa. 

Em segundo lugar por acreditar que apresentar um trabalho iniciando pela realidade 

encontrada, ou seja, desenvolvido a partir da análise dos dados empíricos da pesquisa - 

contribuição dos sujeitos integrantes da pesquisa - pode mostrar-se muito mais rico em termos de 

conteúdo e suscitar reflexões mais profundas do que quando se parte primeiro da explanação 

teórica, muitas vezes deslocada ou não condizente com a realidade. Essa afirmação não pressupõe 

que o dado possa ser analisado isoladamente, mas sim que o processo de análise ocorra 

conjuntamente com a teoria, evitando-se assim, divagar sobre uma concepção teórica prévia que 

ao final pode se mostrar deslocada do objetivo proposto para a pesquisa.  
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A temática para o presente estudo versa sobre os desafios da educação profissional diante 

das mudanças no mundo do trabalho, onde procedemos a análise dos cursos de educação 

profissional técnica de nível médio na forma subseqüente2, do Centro Estadual de Educação 

Profissional da Bahia (CEEP-BA)3, em Salvador. Nos cursos que integram a política pública de 

educação profissional vigente no Estado da Bahia, trabalhamos com o enfoque no processo 

(in)formativo dos sujeitos e na qualificação para o mundo do trabalho. 

A escolha do CEEP-BA deu-se pelo fato do mesmo ser proveniente da meta do governo 

estadual em atendimento ao Plano de Educação Profissional da Bahia4 que objetiva atender às 

demandas de formação profissional em cursos na modalidade de educação profissional, nas formas 

concomitante, integrada e subseqüente, em Centros Estaduais e Territoriais5 de Educação 

Profissional.  Para tanto, várias medidas foram planejadas e implementadas através da 

Superintendência de Educação Profissional (SUPROF)6, que participa da efetivação das políticas 

públicas de educação profissional. Conforme o Plano, as principais matrizes são: trabalho; 

educação e desenvolvimento; e, ciência, tecnologia e sociedade. Abrange cursos e programas de 

educação profissional, que têm como arcabouço teórico, segundo os documentos oficiais, a 

concepção de formação humana integral e que considera as características dos sujeitos atendidos. 

Os pressupostos centrais que devem permear a elaboração do projeto político-pedagógico do 

CEEP-BA são: 

 A articulação da formação científica e sócio-histórica à formação tecnológica, criando 

condições para superar a fragmentação entre o pensar e o fazer no processo da formação 

humana; 

                                                 
2 Os cursos de educação profissional na forma subseqüente oferecidos nos Centros Estaduais e Territoriais de 
Educação Profissional tem duração de 2 anos em média, tendo como pré-requisito de ingresso, ter concluído o ensino 
médio ou equivalente em escola pública.  
3 O Centro Estadual de Educação Profissional da Bahia- CEEP-BA está situado na cidade de Salvador-Ba e foi 
inaugurado em dezembro de 2008, em atendimento ao Plano de Educação Profissional da Bahia, com início das 
atividades em 2009, atendendo jovens e adultos que já concluíram o Ensino Médio, ofertando a educação 
profissional através de cursos subsequentes.  
4 Plano lançado pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia em 04/12/08, com objetivos e ações a serem 
empreendidas até 2011, com a meta da criação de 70 mil vagas no ensino profissionalizante. 
5 O conceito de Território de Identidade foi criado pelo revolucionário geógrafo Milton Santos, um dos maiores 
pensadores "baiano-brasileiros" de todos os tempos. Ele elaborou um conceito de território geográfico vivo e 
dinâmico, como um espaço ocupado e transformado, "indivisível dos seres humanos e de suas ações". O Estado da 
Bahia é dividido em 26 Territórios. 
6 Superintendência de Educação Profissional, vinculada a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, responsável 
pelas ações referentes a efetivação das políticas de educação profissional. 
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 A conexão entre a concepção trabalho, ciência e cultura e as demandas dos jovens e 

adultos baianos. 

Optamos pelos cursos na forma subseqüentes, integrantes dessa política de educação 

profissional, para identificar como essa forma de ensino está atendendo atualmente aos jovens, 

uma vez que, sua regulamentação era amparada pelo Decreto 2.208/1997, que oficializava a 

dualidade entre a educação profissional e o ensino médio. Contudo, no governo Lula aquele 

Decreto foi extinto, sendo substituído pelo Decreto 5.154/20047, resgatando a possibilidade de 

realização de uma educação profissional integrada, com uma formação baseada no trabalho, na 

cultura, na ciência e na tecnologia. Assim, elegemos os cursos subseqüentes porque os mesmos 

fazem parte da mesma política e são referenciados pelos mesmos pressupostos, pelo menos no 

que diz respeito a uma formação humana integral e não meramente técnica, como foi estabelecida 

na era do governo FHC.  Os mesmos têm ainda vital importância no curso atual da realidade 

econômica, onde a disputa pelas vagas nas universidades está cada vez mais competitiva. O 

cenário atual necessita de mão-de-obra qualificada em menor tempo, então, os cursos técnicos, 

especialmente na modalidade Subsequente, visam atender a essa demanda. 

Portanto, o Decreto n. 5.154/2004 redefine a inserção profissional no âmbito do ensino 

médio, representando a possibilidade de avanço significativo, como expressam Frigotto, Ciavatta 

e Ramos (2005):  
No âmbito da elaboração das políticas para o ensino médio e para a educação 
profissional, a revogação do Decreto n. 2.208/97 tornou-se emblemática da 
disputa e a expressão pontual de uma luta teórica em termos da pertinência 
político-pedagógica do ensino médio integrado à educação profissional (p.26).    

 

Em relação aos cursos subseqüentes, oferecidos somente aqueles que já tenham concluído 

o ensino médio, uma das questões que deve ser observada é que esses alunos/trabalhadores 

possuem um tempo de afastamento dos estudos mais ou menos longo, o que implica a 

possibilidade de terem sido submetidos a propostas educacionais de diferentes períodos da 

história da educação no Brasil. Além disso, alguns são egressos dos cursos de EJA ensino médio, 

possuindo a certificação necessária para ingresso em cursos de educação profissional técnica de 

nível médio oferecidos na forma subseqüente, no entanto, a formação geral de conteúdos pode 

                                                 
7 Decreto que estabeleceu novas diretrizes para a educação profissional promovendo novamente o ensino integrado, 
revogando o Decreto 2.208/1997, que estabelecia uma radical separação entre educação profissional de nível técnico 
e o ensino médio.  
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não corresponder ao mínimo necessário para que a formação recebida nesses cursos possa 

qualificá-los para o mundo do trabalho.  

A terminologia “mundo do trabalho” encontra-se bem presente hoje na mídia, em 

publicações de vários autores, em substituição ao conceito de mercado de trabalho. Tomamos 

aqui o mercado de trabalho como algo mais restrito e direcionado a atender às demandas do 

capitalismo, onde existe a negociação direta da força de trabalho em segmentes específicos do 

empresariado brasileiro e baiano. Por mundo do trabalho entendemos como algo mais amplo, 

abrangente, que visa toda forma de exploração trabalhista, seja trabalho socialmente protegido, 

informal, temporário, trabalho autônomo, etc.  

Segundo autores como Frigotto (1999), Ciavatta (2005) e Antunes (1999), o mundo do 

trabalho vem sofrendo muitas transformações ao longo das últimas décadas e os dois primeiros 

acrescentam que essas mudanças acabam exigindo uma reestruturação das diretrizes da educação 

profissional no Brasil. A dualidade do sistema educacional brasileiro encontra-se ainda presente 

no contexto contemporâneo, quando oferece ensino propedêutico para alguns e a educação 

profissional para a grande maioria.  

Na realidade brasileira e baiana, com a escassez cada vez maior de postos de trabalho 

socialmente protegidos, a exigência de uma maior qualificação e a disputa acirrada pelas poucas 

vagas, levam os jovens a buscar uma forma mais “rápida” de se inserir no mundo do trabalho. 

Assim, nossa preocupação foi em identificar como se efetiva a política pública de Educação 

Profissional na Bahia e a articulação com a formação profissional realizada pelo CEEP-BA, 

identificando o que pensam os jovens estudantes em relação a este novo cenário do mundo do 

trabalho. A produção acadêmica na área de Educação Profissional (FRIGOTTO 1999/2005; 

CIAVATTA, 2005/2007 e RAMOS 2005), principalmente, no período pós-reforma do governo 

Lula, com a promulgação do Decreto 5.154/04, nos forneceu subsídios para essa discussão. 

  As transformações na forma de reprodução capitalista, hoje, predominantemente, 

financeirizada, a adoção de políticas neoliberais a nível mundial e particularmente no Brasil a 

partir da década de 1990, acrescida da reestruturação produtiva, impigem reflexos no mundo do 

trabalho, na educação e nas políticas sociais. Segundo Pochmann in Vanuchi (2004), os avanços 

científicos e tecnológicos transformaram a sociedade do trabalho na sociedade do conhecimento.  

Com a valorização crescente da educação e da qualificação profissional, profundas 

transformações nas relações de trabalho podem ser percebidas, com crescentes exigências do 
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setor produtivo, redução da oferta de vagas e empregos formais, aumentando o desemprego e a 

exclusão social e propiciando a flexibilização/precarização do trabalho.  

Nessa perspectiva, levantamos as seguintes questões: Qual é o papel da educação 

profissional na formação dos jovens? Qual a concepção das políticas públicas direcionadas a 

educação profissional na Bahia? O CEEP-BA está formando jovens para qual trabalho? Como 

estão organizados os currículos dos cursos subseqüentes? A qualificação oferecida nesses cursos 

propicia ao jovem uma formação de qualidade no sentido de possibilitar melhores chances de 

inserção no mundo do trabalho? O CEEP-BA, através dos cursos subsequentes, toma o trabalho 

como princípio educativo na sua prática pedagógica? Quais são as expectativas dos jovens do 

CEEP-BA em relação a sua formação profissional e sua inserção no mundo do trabalho? Quais as 

principais mudanças ocorridas no mundo do trabalho? 

A partir do exposto, nosso desafio foi analisar se os Cursos Técnicos de Nível Médio, na 

forma subsequente, estão referenciados, na sua prática pedagógica, nos pressupostos constantes da 

política pública de educação profissional do Estado da Bahia e qual a real possibilidade dessa 

formação profissional estar contribuindo para a inserção dos jovens no mundo do trabalho. 

Escolhemos o CEEP-BA por tratar-se de local referência para a implantação da nova política 

pública de educação profissional do Estado da Bahia, cuja clientela é de alunos de escolas públicas. 

Para buscar respostas para nossas questões utilizamos os seguintes procedimentos: 

 Aplicação de questionários e entrevistas semi-estruturadas, e, observação de atividades dos 

cursos. 

 Análise dos dados empíricos coletados através das vozes dos sujeitos da pesquisa - alunos, 

professores, coordenadores e direção do CEEP-BA, contrapondo com a teoria;  

 Análise da estrutura curricular dos cursos subseqüentes, para identificar a existência da 

concepção do trabalho como princípio educativo;   

 Análise dos documentos oficiais, inclusive de instruções normativas pós Decreto 

5.154/2004 e do Plano de Educação Profissional da Bahia para identificar em que se pauta a 

concepção teórica da política pública de educação profissional; 

 Síntese das relações dialéticas identificadas na pesquisa, abordando as principais mudanças 

ocorridas no mundo do trabalho e a educação profissional, confrontando com os dados 

empíricos coletados. 



22 

 

No desenvolvimento da pesquisa discutimos as políticas de educação profissional, 

especialmente as mudanças ocorridas pós Decreto 5.154/2004, presentes no contexto educacional 

contemporâneo brasileiro e baiano e as transformações no mundo do trabalho, tomando como 

referência os autores mais relevantes da área de Trabalho e Educação.  Assim, nosso estudo 

centrou-se na análise de quatro cursos subsequentes de educação profissional, objeto da política 

pública proposta pelo governo do Estado, referenciada nos documentos oficiais e nas diretrizes 

específicas do Plano de Educação Profissional da Bahia.  

No intuito de desvelar o objeto de nossa pesquisa, analisamos os quatro cursos existentes 

no CEEP-BA: Técnico em Rede de Computadores; Técnico em Eletroeletrônica; Técnico em 

Hospedagem e Técnico em Alimentos, ofertados na forma subseqüente. As vozes dos sujeitos 

envolvidos no processo, professores, coordenadores e alunos foram de fundamental importância 

no presente trabalho. Investigamos também a pertinência dessa formação para o atual “mundo do 

trabalho”, que está exigindo um profissional cada vez mais polivalente, portador de qualificações 

cognitivas mais complexas, dada a alta sofisticação tecnológica dos processos produtivos e de 

serviços.  

Foram ouvidos 80 alunos dos 2º e 3º semestres dos referidos cursos, nos turnos matutino, 

vespertino e noturno. A amostra representou 90% dos alunos do 3º semestre e 70% dos alunos do 

2º semestre. Entrevistamos também seis professores, o coordenador pedagógico, o coordenador 

de estágio, o responsável pela diretoria de articulação com o mundo do trabalho e a direção do 

CEEP-BA. A opção pela escolha de trabalhar com a análise dos quatro cursos deu-se por conta 

do alto índice de evasão nos referidos cursos, que será um dos pontos abordados nessa 

dissertação. Os dados foram coletados no período de outubro a dezembro de 2010. 

 Para a análise dos documentos oficiais e os dados empíricos, adotamos a abordagem 

histórico-dialética, que significa compreender a realidade como síntese de múltiplas 

determinações constitutivas da história. Essa análise pressupõe a existência de uma realidade 

concreta que se manifesta por meio de fenômenos, que trazem elementos do real. Essa 

perspectiva científica nos possibilitou a apreensão das mediações e contradições historicamente 

determinadas pela realidade. O intuito foi desvendar o conflito dos interesses explícitos e 

implícitos na implantação das políticas da Educação Profissional que têm como objetivo atender 

a crescente demanda dos jovens trabalhadores. 
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O materialismo histórico em questão é também uma metodologia que permite investigar os 

fenômenos sociais indo às suas raízes, historicizando-os. Assim, foi possível compreender os 

cursos subsequentes do CEEP-BA como parte de uma totalidade, isto é, como parte das 

determinações da sociedade capitalista brasileira e baiana. Ir à raiz de determinado fenômeno, 

portanto, permite a sua transformação, pois o materialismo-histórico deve ser visto como práxis. 

Frigotto (2006) corrobora afirmando que: 

No processo dialético de conhecimento da realidade, o que importa 
fundamentalmente não é a crítica pela crítica, o conhecimento pelo 
conhecimento, mas a crítica e o conhecimento crítico para uma prática que altere 
e transforme a realidade anterior no plano do conhecimento e no plano histórico-
social. (p. 81) 

 

Acreditamos que os resultados desta pesquisa podem contribuir para as discussões sobre a 

educação de jovens e adultos, no contexto da educação profissional por tratar-se de tema atual e 

relevante, diante da premente realidade brasileira, onde a preparação para o mundo do trabalho é 

foco permanente de interesse da classe dominante, que necessita de mão-de-obra qualificada para 

atender as suas necessidades. Porém, além disso, pode contribuir para que esses jovens sejam 

sujeitos de uma educação de qualidade, permitindo-lhes também serem sujeitos de sua história  

Na representação abaixo (Figura A), em forma de mapa conceitual procuramos retratar 

nosso objeto de pesquisa e suas inter-relações: 
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Figura A: Mapa Conceitual: Formação Profissional                                            Fonte: Autoria própria (2010)  

 

Procuramos retratar as relações existentes no objeto de estudo dentro das três categorias de 

análise que escolhemos: 1- os cursos subseqüentes (currículo, organização, estruturação); 2- a 

política pública de educação profissional na Bahia (Plano e diretrizes); e 3- o mundo do trabalho 

(mudanças ocorridas e a educação profissional). Numa constante relação dialética com essas 

categorias estão presentes os dados empíricos e as vozes dos sujeitos da pesquisa. 

Estruturamos o trabalho em seções, partindo inicialmente de uma visão objetiva dos cursos, 

considerando-os como um todo e também parte, dentro de um contexto maior, buscando sempre 

retornar ao ponto de partida, no caso os cursos pesquisados, aprofundando a análise dos resultados 

coletados de forma a trazer a tona outras mediações que pudessem contribuir na compreensão da 

realidade da educação profissional no CEEP-BA, assim como identificar os desafios postos, a 

partir do real.  

As observações que realizamos no CEEP-BA foram referenciadas constantemente pelas falas 

dos sujeitos, permeadas pelas contribuições teóricas de autores clássicos e contemporâneos, como 

Marx, Gramsci, Frigotto, Saviani, Antunes, Ciavatta, Kuenzer, Ramos, Manfredi, entre outros, que 

discutem essa temática.   



25 

 

Seguindo a proposta inicial, estruturamos e apresentamos os resultados do nosso estudo em 

quatro seções: 1) os cursos de educação profissional do CEEP-BA, com a caracterização dos 

sujeitos e do contexto do lócus da pesquisa; 2) as políticas públicas para a educação profissional e 

o Plano de Educação Profissional da Bahia; 3) as transformações no mundo do trabalho na 

contemporaneidade e a educação profissional; e, finalmente 4) os desafios da educação profissional 

do CEEP-BA com as considerações finais da pesquisa. 

Na primeira seção, analisamos os dados empíricos iniciais, resultado da tabulação dos 

questionários, entrevistas e das observações que realizamos nas atividades realizadas nos cursos e 

traçamos um panorama da educação profissional no contexto dos cursos subsequentes do CEEP-

BA, observando a estrutura curricular dos mesmos, permeada pela análise das entrevistas realizadas 

com o corpo docente, coordenadores e direção, no sentido de verificar e compreender como as 

diretrizes e propostas das políticas de educação profissional estão sendo efetivadas. 

Na segunda seção, discutimos as políticas públicas de educação profissional, especialmente, 

o Plano de Educação Profissional da Bahia, materializadas nas políticas públicas, coordenadas pela 

Superintendência de Educação Profissional (SUPROF). Discutimos também a concepção de 

trabalho como princípio educativo8, pois o mesmo encontra-se presente na construção teórica dos 

documentos oficiais da política pública de educação profissional da Bahia, como uma das diretrizes 

norteadoras para os cursos de educação profissional, inclusive para os cursos subsequentes.  

As questões referentes ao “mundo do trabalho” na contemporaneidade, suas transformações e 

exigências de um novo perfil profissional, foram tratadas na terceira seção, permeadas pela relação 

existente entre trabalho e educação e a educação profissional, em forma de síntese teórica, 

evidenciando o que foi encontrado nos dados empíricos.   

Na quarta e última seção, finalizamos o estudo retomando o objeto da pesquisa, no sentido de 

expor a interpretação sobre a realidade da Educação Profissional no CEEP-BA suas contribuições e 

seus principais desafios, numa construção dialética das nossas categorias de análise: os Cursos 

Subsequentes do CEEP-BA, as Políticas Públicas de Educação Profissional e o Mundo do Trabalho. 

Podemos inferir diante do estudo empreendido que a política pública de educação 

profissional, vigente nos cursos subseqüentes tem como base teórica o trabalho com princípio 

educativo, objetivando aos jovens uma formação baseada no trabalho, na cultura, na ciência e na 

                                                 
8 O trabalho como princípio educativo consta como eixo norteador na proposta pedagógica do Plano de Educação 
Profissional da Bahia. 
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tecnologia, contudo os resultados encontrados nos cursos pesquisados indicam a necessidade de 

discussões mais aprofundadas sobre o conceito de educação profissional integral e o trabalho como 

princípio educativo entre professores, coordenadores e direção do CEEP-BA. Há necessidade 

também de uma reformulação curricular no sentido de atender aos objetivos propostos na política 

pública de educação profissional da Bahia e contratação de professores com a formação adequada. 

Dentre os muitos desafios a serem enfrentados, está o de contemplar uma qualificação que possa 

permitir aos jovens uma formação que não seja meramente técnica. 

Convidamos agora o leitor a participar do diálogo empreendido nas seções sobre as questões 

tratadas na presente dissertação, a qual pretende dar uma contribuição sobre discussão da temática 

em questão. 
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1. DESVELANDO A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CEEP-BA 
 

Tomando como ponto central os Cursos Técnicos de Nível Médio na forma subseqüentes, 

de educação profissional do CEEP-BA, que se encontram subsumidos nas políticas públicas de 

educação profissional da Bahia, e devem atender as exigências do mundo do trabalho, 

apresentamos de forma imagética (Figura B) a relação entre nossas categorias de análise e a 

própria educação profissional.    

       
Figura B: Contexto da Educação Profisisonal na pesquisa                     Fonte: Autoria própria (2011) 
 
  Nesta seção vamos tratar da caracterização do CEEP-BA, apresentando sua organização 

estrutural e pedagógica, a caracterização dos sujeitos-alunos e professores e a análise das 

matrizes curriculares dos cursos subseqüentes, utilizando como referência os documentos oficiais 

e os depoimentos dos sujeitos envolvidos na sua operacionalização.  

O governo da Bahia considera a Educação Profissional como uma política pública 

prioritária de Estado, nesse sentido, foi aprovada pelo governo estadual a criação da 
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Superintendência de Educação Profissional9 (SUPROF), através da LEI Nº 10.955 de 21 de 

dezembro de 2007, que modifica a estrutura organizacional e de cargos em comissão da 

Administração Pública do Poder Executivo Estadual no seu Art. 58.  Assim, a SUPROF, tem seus 

objetivos definidos no Art. 5º que estabelece:  

Compete à SUPROF, da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, planejar, 
coordenar, promover, acompanhar, supervisionar e avaliar os programas, ações e 
projetos desenvolvidos nos Centros, incluindo orientação e certificação 
profissional. As ações implementadas pela SUPROF, no âmbito dos Centros de 
Educação Profissional, serão articuladas com as respectivas DIREC 
(GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA). 

 

Em seguimento ao processo de implantação das políticas de educação profissional, lançou, 

em 2008, o Plano de Educação Profissional da Bahia10, que tem como objetivo desenvolver as 

bases desta política, que se direciona aos jovens, trabalhadores e trabalhadoras, alunos e alunas 

oriundos da escola pública e objetiva elevar a escolaridade e a inserção cidadã destas pessoas no 

mundo do trabalho. 

O Decreto nº 11. 355 de 04 de dezembro de 2008 instituiu os Centros Estaduais e 

Territoriais de Educação Profissional, e elegeu escolas públicas de ensino médio, que apresentem 

demanda e espaço para atender aos cursos na modalidade de educação profissional, oferecidos na 

forma integrada, concomitante ou subsequente. O Centro Estadual de Educação Profissional da 

Bahia (CEEP-BA)11 faz parte dessa política e foi criado pelo Decreto n° 11.356, na mesma data, 

assim como o Centro Estadual de Educação Profissional – Águas. No CEEP-BA os únicos cursos 

oferecidos são os técnicos de nível médio, na forma subsequente. 

O CEEP-BA, no ano de 2009 iniciou suas atividades com a oferta dos quatro cursos 

subseqüentes, ora em estudo, tendo como meta a ampliação na oferta, contemplando as outras 

formas de educação profissional, o PROEJA12, com cursos integrados, e o Ensino Médio 
                                                 

9 Superintendência de Educação Profissional, vinculada a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, responsável 
pelas ações referentes a efetivação das políticas de educação profissional. 
10 Plano lançado pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia em 04/12/08, com objetivos e ações a serem 
empreendidas até 2011, com a meta da criação de 70 mil vagas no ensino profissionalizante. 
11 O Centro Estadual de Educação Profissional da Bahia- CEEPBA está situado na cidade de Salvador-Ba e foi 
inaugurado em dezembro de 2008, em atendimento ao Plano de Educação Profissional da Bahia, com início das 
atividades em 2009, atendendo jovens e adultos que já concluíram o Ensino Médio, ofertando a educação 
profissional através de cursos subsequentes. 
12Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos (PROEJA) 
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integrado. Segundo o Plano de Educação Profissional da Bahia, esta é uma meta a ser alcançada 

em curto prazo.  O CEEP-BA atua nos Eixos Tecnológicos: Higiene, Saúde e Segurança; 

Hospitalidade e Lazer; Controle e Processos Industriais e Produção de Alimentos. 

 

1.1.  ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL E PEDAGÓGICA DO CEEP-BA 
 

Para entendermos o funcionamento do CEEP-BA, cabe uma explanação sobre os aspectos 

do funcionamento, os quais seguem as orientações da Portaria Nº 8.676/09 de 16 de abril de 2009 

que dispõe sobre a regulamentação da estrutura administrativa dos Centros Estaduais e 

Territoriais de Educação Profissional, e dá outras providências. (SEC-BA). O documento 

estabelece as atribuições das equipes que operam o funcionamento dos referidos Centros 

Estaduais e Territoriais.  

O documento estabelece as atribuições dos Vice-Diretores: Administrativo Financeiro, 

Técnico-Pedagógico e de Articulação com o Mundo do Trabalho. 

Sobre as atribuições do Vice-Diretor Técnico-Pedagógico, podemos destacar que o mesmo: 

a) orientará as ações da coordenação dos eixos tecnológicos; 

b) providenciará a adequação das matrizes curriculares; 

c) acompanhará a utilização de material didático; 

d) desempenhará outras atividades vinculadas à aprendizagem; 

e) acompanhará as ações do Sistema de Informação Técnica e Tecnológica – SISTEC; 

f) acompanhará os indicadores de freqüência, repetência e evasão escolar. 

O Vice-Diretor de Articulação com o Mundo do Trabalho: 

a) coordenará o Sistema de Integração Escola/Mundo do Trabalho – SIEMT; 

b) orientará as ações de interação com o mundo do trabalho; 

c) articulará as ações relativas ao estágio curricular dos educandos; 

d) articulará a relação entre o Centro e os atores sociais dos respectivos Territórios de 

Identidade. 

 

Inicialmente apresentamos a estruturação da organização direcional e pedagógica do CEEP-

BA, conforme apresentado na figura A, da qual fazem parte 47 profissionais, que assumem 

Diretorias e Coordenações, além dos professores e funcionários de Secretaria e de apoio. O 



30 

 

CEEP-BA está subordinado a SUPROF, no que tange a organização pedagógica e ao suporte no 

desenvolvimento de materiais pedagógicos. A três Diretorias, conforme a Figura C, auxiliam a 

direção geral nos segmentos específicos. Estão diretamente ligados à Diretoria Pedagógica, o 

Coordenador Pedagógico e o Orientador de Estágio, profissionais que fazem uma interlocução 

com a Diretoria do Mundo do Trabalho.  

 

Figura C: ORGANOGRAMA FUNCIONAL DO CEEP-BA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autoria própria. Fonte dados: SUPROF( 2010)  

 
  Nessa estrutura o Coordenador Pedagógico tem uma relação direta com os professores e 

com os Articuladores de Área, que são professores responsáveis pelas turmas dos cursos, aos 

quais compete participar das discussões com a coordenação pedagógica nos aspectos que dizem 

     SUPROF- SEC 

           CEEP-BA 

         Direção Geral 

DP - Diretoria 
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DAF - Diretoria 
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DAMT – Diretora 
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respeito às estratégias de ensino-aprendizagem e também com o diretor de articulação das 

atividades de integração com o mundo do trabalho. Essas questões serão mais bem esclarecidas 

nas subseções específicas do trabalho. 

Nas determinações de funcionamento da estrutura administrativa do CEEP-BA, da mesma 

Portaria Nº 8.676/09, em Parágrafo Único estabelece que o Diretor deva comunicar à SUPROF e 

à respectiva Diretoria Regional de Educação (DIREC) todos os eventos referentes aos Centros de 

Educação Profissional, em particular, os que afetem a qualidade técnica e pedagógica da 

Educação Profissional ofertada. A legislação está indicando uma total subordinação do CEEP-BA 

a SUPROF, o que foi também identificado nas falas dos sujeitos da pesquisa. 

No seu Art. 7º a Portaria determina que cada Centro de Educação Profissional deve 

constituir o Sistema de Integração Escola/Mundo do Trabalho - SIEMT que prestará serviços de 

orientação profissional, encaminhamento ao estágio e interação com os agentes sociais no sentido 

de possibilitar o acesso do formando ao mundo do trabalho. 

De acordo com as palavras da Diretoria Pedagógica o referido SIEMT, ainda está em fase 

de organização, iniciando suas atividades ainda precariamente, mas já com algumas ações 

efetivas como palestras e contatos com as empresas para viabilização de estágios. 

Conforme os Quadros 1 e 2 o CEEP-BA é uma unidade com uma estrutura pedagógica para 

atender a 900 alunos, distribuídos em 3 turnos, porém atualmente conta com uma matrícula atual 

de 391 alunos, distribuídos nos 1º, 2º e 3º semestres dos quatro cursos subseqüentes. Lembramos 

que deste quantitativo, somente foram alvo da pesquisa os alunos que no período pesquisado 

(outubro a dezembro de 2010) cursavam o 2º e 3º semestres dos cursos, portanto com ingresso no 

período compreendido pelos semestres 2009.2 e 2010.1. 

   
Quadro 01: Vagas e Matrículas   
Dados informados pelo CEEP-
BA 

Técnico em Rede 
de Computadores 

Técnico em 
Eletroeletrônica 
 

Técnico em 
Hospedagem 

Técnico em 
Alimentos 

Vagas oferecidas no sorteio 
eletrônico no período 
2009.2  
2010.1 
Total de matrículas efetuadas 

 
 

60 
120 
180 

 
 

60 
 120 
180 

 
 

60 
 120 
180 

 
 

60 
120 
180 

Fonte: Dados CEEP-BA(2010) 
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A análise do Quadro 01 nos permite concluir que as 180 vagas oferecidas pelo CEEP-BA 

foram preenchidas em cada um dos quatro cursos. Os mesmos estão distribuídos em 8 turmas no 

turno matutino, 5 turmas no vespertino e 8 turmas no noturno, perfazendo um total de 21 turmas.  

Quadro 02: Evasão dos cursos   
Dados informados pelo 
CEEPBA 

Técnico em 
Rede de 
Computadores 

Técnico em 
Eletroeletrônica 
 

Técnico em 
Hospedagem 

Técnico em 
Alimentos 

Alunos evadidos no 1º 
semestre dos cursos. 
Ingresso em 2009.2  

MAT=12 
VESP=06 
Total=18 

MAT=22 
VESP=11 
Total=33 

MAT=10 
VESP=11 
Total=21 

MAT=10 
VESP=12 
Total=22 

Evasão no semestre 30 % 55 % 35 % 36,7 % 
Alunos evadidos no 2º 
semestre dos cursos. 
Ingresso em 2009.2 e  
2010.1 

MAT= 23 
VESP= 20 
NOT=25 
Total=68 

MAT= 25 
VESP= 15 

        NOT=17 
Total=57 

MAT= 20 
VESP= 21 

     NOT=24 
Total=65 

MAT= 22 
VESP=21 

  NOT=26 
Total=69 

Evasão no período 42 % 38,8 % 40,9 % 43,7 % 
Alunos evadidos no 3º 
semestre dos cursos. 
Ingresso em 2009.2, 2010.1 
e 2010.2 

MAT= 07 
VESP= 27 
NOT=11 
Total=45 

MAT= 02 
VESP= 19 

        NOT=11 
Total=32 

MAT= 11 
VESP= 28 

     NOT=14 
Total=53 

MAT= 12 
VESP= 04 

   NOT=04 
Total=20 

Evasão no período 47,9 % 35,6 % 56,4 % 22,5 % 
Alunos evadidos no período 
pesquisado 2009.2 a 2010.2 

Total de evasão: 
131  

Total de evasão: 
122 

Total de evasão: 
155 

Total de evasão: 
111 

Quantidade de alunos 
freqüentando atualmente 
cada curso 

MAT= 18 
VESP= 07 
NOT=24 
Total=49 

MAT= 11 
VESP= 15 

        NOT=32 
Total=58 

MAT= 19 
VESP= - 

     NOT=06 
Total=25 

MAT= 16 
VESP= 23 

   NOT=30 
Total=69 

Índice de evasão por curso 
no período pesquisado (%) 

72,77% 67,77% 86,10% 61,66% 

Fonte: dados CEEP-BA 

 

Conforme o Quadro 2, a média de evasão nos quatro cursos fica em torno de 60 %, ou 

seja, mais da metade dos alunos dos cursos evadiram. O destaque fica por conta do curso de 

Hospedagem que apresentou um crescente índice de evasão no decorrer dos semestres 

pesquisados chegando mais de 80% no final do 3º semestre. As causas segundo a coordenação 

pedagógica se referem a falta de professores para algumas disciplinas específicas, falta de 

material permanente (equipamentos) e de consumo para as atividades práticas nos laboratórios.  

Podemos concluir com esses dados que apesar do Centro oferecer um quantitativo de 

vagas distribuídos nos três turnos, de modo a atender a uma necessidade do estudante que na 

maioria das vezes já está inserido no mercado de trabalho, mesmo que precariamente, o número 

de evasão é elevado. Se considerarmos que o mundo do trabalho exige cada vez mais 
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qualificação e que os cursos do CEEP são gratuitos, esse deveria ser um motivo para 

permanência. Por outro lado, esse jovem oriundo da escola pública, muitas vezes com ensino de 

baixa qualidade, com dificuldades de acompanhar o curso, pode estar optando por trabalhar em 

vez de se qualificar, de modo a garantir a sua sobrevivência, aumentado o processo de exclusão.  

Conforme o Quadro 03, o CEEP-BA oferece uma boa infra-estrutura para o 

desenvolvimento dos cursos: as salas são amplas e arejadas com mobiliário novo e bem 

iluminadas. Contudo, identificamos a falta de equipamentos atualizados nos laboratórios de 

informática e de eletroeletrônica, e de material de apoio às atividades práticas. 

 

Quadro 03: Estrutura física e equipamentos 
   

10 Salas de aula amplas e arejadas  02 Laboratórios de Elétrica 

01 Biblioteca (parcialmente equipada)  01 Laboratório de Hospedagem 

01 Sala de Direção  01 Laboratório de Línguas 

03 Salas de Vice-Direção  01 Laboratório Rede Comunicação 

01 Sala de Articulação Técnica  01 Laboratório de Informática 

01 Sala da Coordenação  01 Laboratório de Informática curso Redes 

01 Sala de Professores  01 Cozinha Industrial (laboratório) 

01 Auditório  02 Sanitários para Equipe Pedagógica 

01 Sala de Secretaria  02 Sanitários Secretaria e Direção 

01sala de apoio  02 Sanitários Feminino- alunos 

01 Recepção  02 Sanitários Masculino- alunos 

Fonte: dados CEEP-BA (2010) 

 Efetuamos uma visita as dependências dos CEEP-BA, entre elas a cozinha Industrial, 

utilizada como laboratório no curso Técnico de Alimentos e o Laboratório de Hospedagem, e 

verificamos que ambos estão montados com a estrutura adequada ao funcionamento desses 

cursos, porém com falta de utensílios de cozinha, lençóis e outros de apoio as atividades práticas. 

Concluímos que as instalações precisam se adequar melhor para o bom desenvolvimento 

pedagógico dos cursos, pois estão sendo sub-utilizadas. 
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1.1.1. Caracterização do corpo docente   

 

O corpo docente do CEEP-BA é composto de 28 professores, distribuídos entre os quatro 

cursos, dos quais 24 ministram aulas para os alunos dos 2º e 3º semestres. Esses mesmos vinte e 

quatro professores e os outros quatro ministram aulas também para os alunos do 1º semestre dos 

cursos, que não são alunos alvo da nossa amostra. Os professores nem sempre ministram 

disciplinas condizentes com a sua formação, por conta das necessidades do Centro e da ausência 

de contratação de professores habilitados para as disciplinas específicas dos cursos. 

Os referidos professores atuam em quase todos os cursos ao mesmo tempo, distribuindo-se 

nas disciplinas de Formação Técnica Geral (FTG) e Formação Técnica Específica (FTE), 

conforme a sua formação ou as necessidades das turmas e a carga horária de cada um, Temos no 

Quadro 04, a representação dos 06 professores que participaram das entrevistas, com as 

disciplinas ministradas nos cursos x formação. 

 

Quadro 04: Distribuição dos professores por disciplina x formação 

Formação do Professor Disciplinas ministradas- FTG13  e FTE  
01 Bacharel em Biomedicina (pós  
em Análises Clínicas) 

Biologia aplicada; Introdução a análise de alimentos; 
Nutrição básica; 

01 Eletroeletrônica (Engenharia 
Elétrica -incompleto)   

Eletricidade e lógica; Metodologia da pesquisa; 
Informática - Inclusão digital 

01 Bacharelado em Turismo 
01 Licenciatura em Geografia (pós 
em  Gestão Ambiental)  

Planejamento de negócios em hotelaria e turismo 
comunitário; Relações públicas e eventos; Organização de 
eventos; Alimentos e bebidas; Geografia I e II;  
Fundamentos de hospedagem; 

01 Bacharelado em Sistemas de 
Informação  

Algoritmo e lógica de programações; Conceito de redes de 
computador 

01 Licenciatura em História 
(Mestrado em Sociologia) 

Sociologia- Organização Social do Trabalho (OST); 
Sociologia, Organização dos Processos de Trabalho (OPT); 

História; Metodologia Cientifica 
                                                                                                           Fonte: dados CEEP-BA(2010) 

Participaram da pesquisa através de entrevistas semi-estruturadas, seis dos vinte e oito 

professores, além do coordenador pedagógico, o orientador de estágio, o responsável pela 

Diretoria de Articulação com o Mundo do Trabalho (DAMT) e a Direção, cujas informações 

serão discutidas nas subseções pertinentes.  

                                                 
13 As disciplinas de Formação Técnica Geral são ministradas em todos os cursos, as vezes pelo mesmo 

professor, ou não, conforme a carga horária de cada professor. 
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 O tempo de atuação na profissão docente varia: há dois professores com menos de dois 

anos de exercício profissional, três professores com experiência entre dois a cinco anos e somente 

um professor com mais de 10 anos de experiência no ensino superior. O tempo de trabalho no 

CEEP-BA varia entre quatro meses a um ano. Dos professores pesquisados cinco tem carga 

horária no CEEP de 40h semanais e somente um com 20h semanais, distribuídos nos três turnos. 

A contratação de quatro deles é pelo Regime de Direito Administrativo (REDA), um professor 

em Prestação de Serviço Temporário (PST) e apenas um professor é concursado, isto é, faz parte 

do quadro efetivo do Estado. 

O REDA é um regime utilizado pelo Estado para a contratação temporária - duração de 

dois anos, prorrogável por mais dois - de professores, mediante concurso que não garante direitos 

trabalhistas nem estão incluídos no plano de carreira, portanto sem estabilidade. Esse tipo de 

contrato somente garante férias, 13º salário e plano de saúde opcional.  A contratação na forma 

PST é mais grave ainda, pois os contratos temporários só têm validade de três meses, ou seja, 

assim que o professor começa a se ambientar com o curso e os alunos é substituído, além da 

remuneração ser mais baixa.  

Os profissionais que assumem essas vagas raramente têm a formação para a disciplina que 

vão ministrar, mas por conta da necessidade de sobrevivência acabam trazendo para a escola um 

pouco da sua realidade. Esse tipo de contratação mostra uma forma de precarização do trabalho, 

justamente, em um Centro que se propõe a preparar profissionais devidamente habilitados para 

atuar no mundo do trabalho. As experiências profissionais e atividades docentes em outras 

Instituições estão presentes em três dos professores pesquisados: Serviço Nacional de 

Aprendizagem e Transporte (SENAT), PROJOVEM em escola pública e a Faculdade 

UNIJORGE.  

Observamos que a formação dos professores oscila entre o curso Técnico e Mestrado, 

demonstrando que o mundo do trabalho está hoje vivendo uma dinâmica em que somente a 

qualificação não garante os melhores postos de trabalho. Como nos diz Gentili: 
Um incremento do capital humano aumenta as condições de empregabilidade do 
indivíduo, o que não significa que, necessariamente, por aumentar suas 
condições de empregabilidade todo indivíduo terá seu lugar garantido no 
mercado... simplesmente porque no mercado não há lugar para todos.(2005, p54) 

 

O discurso da empregabilidade impõe uma disputa acirrada no mercado, acenando para a 

possibilidade real de fracasso, ou seja, apesar das pessoas terem investido no desenvolvimento de 
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suas capacidades poderão ainda ficar desempregadas. Esse discurso coloca a educação e a escola 

como responsáveis pela formação para o mundo do trabalho e o trabalhador como responsável 

pela sua inserção no mercado. Nessa perspectiva Gentilli in Lombardi (2005) diz que “... o 

indivíduo é um consumidor de conhecimentos que o habilitam a uma competição produtiva e 

eficiente no mercado de trabalho.” (p.55). 

Perguntamo-nos então como essa lógica competitiva é levada em conta na preparação para 

o mundo do trabalho ou até que ponto podemos desprezar essa lógica e viver utopicamente, 

alienados a um sistema que está presente de forma objetiva no dia a dia do trabalhador? 

Trabalhador esse que está sendo “formado” para o mundo do trabalho nos cursos subseqüentes, 

ora em estudo? Tentaremos responder essa questão no decorrer da apresentação dos resultados 

deste estudo. 

 

 

1.1.2.  Caracterização do corpo discente  

                             

Os alunos do CEEP-BA são egressos do Ensino Médio, oriundos da escola pública e 

tiveram acesso aos cursos mediante sorteio eletrônico realizado pelo governo do Estado da Bahia. 

Compreendem os sujeitos da pesquisa, 80 alunos dos 2º e 3º semestres dos cursos técnicos de 

nível médio, na forma subsequente: Técnico em Rede de Computadores; Técnico em 

Eletroeletrônica; Técnico em Hospedagem e Técnico em Alimentos, estudantes nos turnos 

matutino, vespertino e noturno, os quais responderam a questionários e foram observados no 

desenvolvimento de atividades durante as aulas. 

A partir da análise dos dados de caracterização dos estudantes pesquisados verificamos 

que a predominância geral nos cursos é do sexo feminino: 62,5 % contra 37,5% de indivíduos do 

sexo masculino. O índice só muda no curso de Eletroeletrônica, aonde o registro para masculino 

chega a quase 90% e se inverte no curso de Alimentos, com 95% de estudantes é do sexo 

feminino, conforme Gráfico 01: 
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Gráfico 01: Gênero dos alunos.  

      
Fonte: dados CEEP-BA 

No que diz respeito à idade os percentuais são equilibrados, em média 30% para cada 

grupo, divididos em 18 a 25 anos, 26 a 35 e acima de 35, com uma leve predominância para a 

primeira faixa. Os indivíduos residem, em sua maioria (47,5%), na periferia da cidade de 

Salvador; 28,7% e 22,5%, respectivamente, residem no subúrbio e próximo à escola.  Em relação 

ao estado civil, prevalece a maioria de solteiros 55%, sendo os casados 22,5 %. Do total 

pesquisado, 63,75% não têm filhos, e 18,75% tem mais de um filho. 

Do total de alunos matriculados nos quatro cursos, que estão freqüentando regularmente os 

2º e 3º semestres dos cursos quase 50%, dos que participaram da pesquisa são do 2º semestre 

sendo que no 3º semestre a participação na pesquisa chegou a 90% dos alunos. Isso representou 

um quantitativo geral de 80 alunos que foram sujeitos da pesquisa, distribuídos conforme gráficos 

a seguir. A escolha da amostra foi aleatória com participação voluntária dos estudantes, os quais 

responderam a um questionário semi-estruturado que foi posteriormente analisado, cujas 

respostas foram categorizadas conforme a proximidade de interesse constante nas respostas 

abertas. Podemos verificar no Gráfico 02 que o curso pesquisado que agrega mais alunos 

participantes da pesquisa é o de Técnico de Alimentos, seguido pelo de Técnico em Rede de 

Computadores.  
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Gráfico 02- Alunos pesquisados por curso                                      

      
Fonte: dados CEEP-BA (2010) 

Fazendo um comparativo com os alunos atualmente freqüentando, correspondentes aos 2º e 

3º semestres dos cursos, temos uma participação na pesquisa de 33% dos alunos do curso de 

Alimentos, 31% do curso de Eletroeletrônica, 44% dos alunos de Redes de Computadores e 68% 

do curso de Hospedagem. Conforme o Gráfico 03, a maior concentração de estudantes é no turno 

noturno e no matutino. 

  Gráfico 03- Alunos pesquisados por turno 

   
                                                                                                   Fonte: dados CEEP-BA (2010) 

 

   O número de estudantes pesquisados conforme o Gráfico 04, representa 77,5% do 

segundo semestre e 22,5% do terceiro. O dado remete a questão da evasão entre um período e 
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outro. Esse fato foi verificado junto à direção e constatamos que o índice de evasão chega a mais 

de 60% no terceiro semestre dos cursos. Um dos motivos alegados é a dificuldade enfrentada 

pelos estudantes em se deslocar até a Unidade por conta de não terem reconhecido o direito a 

meia passagem escolar, o denominado Salvador Card e também a falta de professores efetivos no 

quadro, causando intervalos sem aula, pelo fato da maioria dos professores serem contratados 

pelo Regime PST, desmotivando os alunos.  

 

Gráfico 04 – Semestres pesquisados X alunos 

 
Fonte: dados CEEP-BA (2010) 

De forma geral, a análise dos dados, demonstra que nos cursos sob a forma subseqüente a 

busca de qualificação não está restrita a fatores como idade ou sexo, subentendendo, que maior 

idade pode ou não inferir maior experiência no mercado de trabalho. Isso mostra que a situação 

da busca por uma vaga no mercado de trabalho está sempre presente, pois vivemos numa 

sociedade capitalista, que precisa mover suas engrenagens e logo desde muito cedo o jovem 

precisa aprender a conviver com essa situação.  

A situação do mercado é colocada por Kuenzer (2005) como uma forma de exclusão, 

onde os trabalhadores vivem sempre buscando novas chances no mercado como desempregados e 

reintegrados ao mundo do trabalho, mas em condições precárias, de forma terceirizada ou sem 

carteira assinada. Ela afirma que: 

Do ponto de vista do mercado (...) está em curso um processo que pode ser 
caracterizado como “exclusão includente”. São identificadas várias estratégias 
para excluir o trabalhador do mercado formal, no qual ele tinha direitos 
assegurados e melhores condições de trabalho e, ao mesmo tempo, são 
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colocadas estratégias de inclusão no mundo do trabalho, mas sob condições 
precárias. (2005, p.92) 

 

As exigências pela sobrevivência fazem com que escola, por sua vez, atue na esfera, da 

sobrevivência e não na da vivência, como bem social, perpetuando assim uma situação. Ainda 

segundo Kuenzer (2005), no caso da educação, na escola, na formação dos jovens ocorre a lógica 

contrária a “inclusão excludente”, por conta da inclusão em uma escola onde os padrões de 

qualidade não propiciam ao jovem a formação de uma identidade autônoma capaz de romper ou 

superar os problemas do capitalismo que rege o mundo do trabalho com a devida rapidez e 

eficiência. Do ponto de vista do mundo do trabalho e da escola temos uma relação dialética entre 

essas duas lógicas. 

Caracterizada a nossa amostra da pesquisa, referente aos sujeitos, professores e alunos, na 

subseção seguinte analisaremos como se processa a dinâmica e o desenvolvimento das atividades 

dos cursos com a interação entre sujeitos-alunos e a equipe pedagógica do CEPP-BA.                                

 
1.2. A DINÂMICA DOS CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES 
 

 Os Cursos Técnicos de Nível Médio, na forma subsequente constituem uma formação 

continuada, para os estudantes que egressos do Ensino Médio, desenvolvendo as especificidades 

técnicas para alocação no mercado de trabalho, e também como um ponto de intercessão com o 

Ensino Superior. Os mesmos estão estabelecidos na legislação brasileira, foram regulamentados 

pela LDB 9394/96 e sofreram alterações especialmente com dois Decretos, o 2.208/1997 e o 

5.154/2004, que serão tratados nas suas especificidades na seção de Políticas Públicas de 

educação profissional, no presente trabalho. 

Para a classe trabalhadora, que necessita do trabalho para garantir a sobrevivência, os 

cursos que promovem habilidades para o trabalho imediato, além de importantes são necessários. 

Desta forma, apesar da grande ampliação dos cursos superiores, cabe questionar as prerrogativas 

do Ensino Médio público, como detentor de uma massa de indivíduos que necessitam estar muito 

cedo no mercado de trabalho, tanto no que diz respeito a habilidades específicas, como na 

construção de conceitos críticos sobre a educação continuada. 

A dinâmica dos cursos subseqüentes do CEEP-BA envolve toda a organização pedagógica 

e estrutural dos mesmos que estão regulamentadas também pela legislação específica do Estado 
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da Bahia no desenvolvimento da política de educação profissional, através de Decretos e 

Portarias e das ações da SUPROF. A organização curricular, as atividades desenvolvidas nas 

disciplinas, os projetos comuns entre as turmas, além de aulas práticas e ações articuladas com o 

mundo do trabalho, serão explanadas na subseção a seguir: 

 

1.2.1. Os Sujeitos-Alunos: reflexões sobre a realidade 

 

Vamos tratar nessa subseção do ponto de vista dos sujeitos, sobre a sua profissionalização 

realizada nos cursos do CEEP-BA, os motivos, as percepções sobre a dinâmica dos cursos e as 

atividades realizadas para a sua formação e as perspectivas de inserção no mercado de trabalho. 

Serão verificadas também as contribuições dos professores e equipe pedagógica, numa 

interlocução com os teóricos que nos embasam. 

Na nossa análise a pesquisa visualiza uma demanda que indica a necessidade de 

estabelecer uma relação entre o curso frequentado e a lógica do mercado de trabalho e sua oferta 

de vagas. No entanto não revela falta de conhecimento específico por parte dos alunos, em 

relação ao mundo do trabalho, fato observado nas falas dos sujeitos. O gráfico 05 retrata a 

distribuição detalhada por curso. Dos 80 respondentes 40% escolheram o curso por afinidade 

com a área, percentual menor 21,25% indica a busca de emprego, na mesma proporção da 

questão da gratuidade também com 21,25%.   

  Gráfico 05 : Motivos da escolha do Curso Técnico  

 
Fonte: dados CEEP-BA (2010) 

 Conforme o Gráfico 06, somados os percentuais de estudantes que nunca fizeram um 

curso profissionalizante chegamos a 56% dos casos. Os que já realizaram algum curso de 
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educação profissional representam 42,5%, sendo que destes 58,82% fizeram cursos em outra área 

de formação. O tempo de realização do curso ocorreu, para 50% dos estudantes, num período a 

mais de dois anos e para 41,18%, a menos de 2 anos. Dos cursos realizados 61,76 foram 

concluídos.  

Gráfico 06: Curso profissionalizante realizado anteriormente 

 
Fonte: dados CEEP-BA (2010) 

Neste caso, a partir dos dados aferidos, verificamos a existência de uma brecha no ensino 

médio, que pode ser corrigida com uma maior ampliação da proposta do Ensino Médio Integrado, 

possibilitando uma formação articulada com as necessidades dos jovens que precisam se inserir 

logo no mundo do trabalho. Entendemos que, os cursos Subsequentes, por sua vez, têm 

preenchido essa lacuna. Libâneo; Oliveira; Toschi (2005) corroboram com nossa observação 

quando afirmam que:    
a) A escola de hoje precisa não apenas conviver com outras modalidades de 

educação não formal, informal e profissional, mas também articular-se e 
integrar-se a elas, a fim de formar cidadãos mais preparados e qualificados 
para um novo tempo. Para isso, o ensino escolar deve contribuir para: 

b) Formar indivíduos capazes de pensar e de aprender permanentemente 
(capacitação permanente) em um contexto de avanço das tecnologias de 
produção, de modificação da organização do trabalho, das relações 
contratuais capital-trabalho e dos tipos de emprego. 

c) Promover formação global que constitua um patamar para atender à 
necessidade de maior e melhor qualificação profissional, de preparação 
tecnológica e de desenvolvimento de atitudes e disposições para a vida numa 
sociedade técnico-informacional.  

d) Desenvolver conhecimentos, capacidades e qualidades para o exercício 
autônomo, consciente e critico da cidadania (p. 53).  
 

A dificuldade de inserção no mercado de trabalho pela falta de qualificação específica é 

um dos fatores que levam os jovens a buscar os cursos profissionalizantes. No caso dos jovens 
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da nossa pesquisa, 35% deles, concluiu o Ensino Médio entre dois a cinco anos atrás e somente 

15% antes desse período. Os que já concluíram entre seis e dez anos, somam 25%. Os dados 

revelam que independente do tempo de conclusão do ensino médio a busca pela qualificação 

profissional é uma necessidade cada vez mais iminente, independente da faixa etária.  

A maioria dos entrevistados (92,5%) freqüentou o ensino médio regular em escola 

pública, de médio e grande porte, e estão buscando qualificação para se inserir no mercado de 

trabalho o que aponta a necessidade de uma reflexão em relação à formação dos jovens e às 

realidades do mundo do trabalho.  De acordo com a proposta apresentada por Lombardi in 

Saviani (2008), no que diz respeito à formação humana e profissional,  
A educação proposta, longe de orientar uns para a profissão e outros para outra, 
deveria destinar-se a todas as crianças e jovens, indistintamente, possibilitando 
tanto o conhecimento da totalidade das ciências como das capacidades práticas 
em todas as atividades produtivas. (p. 13).   
     
  

Como demonstrado no Gráfico 07, verificamos que 63,75% dos estudantes afirmam ter 

suas expectativas parcialmente atendidas em relação ao curso que realizam e 33,75% afirmam 

que suas expectativas são totalmente atendidas, e apenas 2,5% afirmam que as expectativas não 

são totalmente atendidas. O curso com maior satisfação é o de Técnico em Redes e o de menos 

satisfação é do Técnico em Alimentos. 

Gráfico 07: Atendimento das expectativas em relação ao curso 

 
Fonte: dados CEEP-BA (2010) 

Os fatores principais indicados pelos alunos para o não atendimento e o atendimento 

parcial das expectativas dos cursos foram: falta de investimentos do governo, falta de recursos 
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materiais nas aulas e a necessidade de uma formação mais direcionada ao mercado de trabalho, 

além do benefício da meia-passagem como apoio no transporte até a unidade escolar.  

 

Apresentamos a seguir algumas falas dos alunos sobre a qualidade, o funcionamento e as 

expectativas em relação ao curso freqüentado:  
“Porque apesar de uma ótima estrutura do Centro, ainda tem matérias que não 
possuem professor” (A–TE14, 2º sem., 21 anos, solteira). 
 
“As dificuldades que enfrentamos até agora é quanto a disponibilidade dos 
professores, nos trazendo deficiências em nossa formação” (A-TA15, 3º sem., 18 
anos, solteira). 
 
“por causa da falta de investimento dos gestores públicos nesse curso” (A-TA, 2º 
sem., 43 anos, casado)  
 
“Imaginei ser algo que me deixasse afiada na área para o mercado de trabalho, 
mas o mesmo não funciona assim. Puxa menos que uma escola: somos cobaias 
de algo que está longe para acontecer” (A-TA, 2º sem., 21 anos, solteiro).  
 
“Não temos o Salvador Card, isso motivou o abandono de vários alunos. Hoje 
somos um pequeno grupo, aonde um vai dando força ao outro, não sei até 
quando...” (A-TH16, 2º sem., casado)  

 
A partir das falas dos alunos verificamos a insatisfação com alguns aspectos do curso, 

derivados de diversos fatores, pois 63.75% dos alunos revelam que os cursos atendem 

parcialmente as expectativas. Dentre os aspectos de atendimento parcial das expectativas em 

relação ao curso em geral, o maior índice diz respeito a falta de materiais e equipamentos no 

desenvolvimento das atividades do curso, fato observado nas visitas às dependências da 

Instituição e na fala da coordenação pedagógica.  

A falta de professores em algumas disciplinas foi outro fator colocado pelos alunos e 

observado pela Direção do CEEP-BA, creditado a falta de ação do governo no lançamento de 

concurso para professores dos cursos de educação profissional. Os percentuais de cada categoria 

estão dispostos no Gráfico 08 a seguir. 

                                                 
14 Aluno do Curso Técnico em Eletroeletrônica (TE). 
15 Aluno do Curso Técnico em Alimentos (TA). 
16 Aluno do Curso Técnico em Hospedagem (TH). 
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Gráfico 08: Motivos do atendimento parcial das expectativas em relação aos cursos 

 
                                                                                                     Fonte: dados CEEP-BA (2010) 

Encontra-se detalhada no Gráfico 09 a representação do percentual de 37.75% de alunos 

que consideram que o curso atende as expectativas. Os aspectos que atendem as expectativas 

estão centrados, na sua maioria, pelo fato dos alunos considerarem que o curso amplia a 

oportunidade profissional, o que pode não estar diretamente ligado ao desenvolvimento do curso 

em si, mas ao que ele pode oferecer para inserção no mercado, ou seja a certificação. O segundo 

fator mais citado foi que os assuntos são bem desenvolvidos nas aulas, seguido pela boa 

qualificação dos professores, conforme os percentuais demonstrados no gráfico referenciado.  

 

 Gráfico 09: Motivos do atendimento das expectativas em relação ao curso            

  
Fonte: dados CEEP-BA (2010) 
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No âmbito da pesquisa considerar uma análise apenas sobre bases pré-estruturais da 

sociedade fere o princípio de legitimidade e da argumentação pessoal.  As falas dos sujeitos 

representam a análise subjetiva do discurso social produzido. A partir da fala dos alunos, 

verificamos que a escola está pouco qualificada, suas condições para uma formação efetiva ainda 

estão longe de serem as ideais – falta de professores, falta de material etc., contribuem para essa 

condição. A grande questão é como e se esse sujeito é ouvido na escola, de forma a contribuir 

para mudar essa realidade. 

Neste sentido, tomando de empréstimo o pensamento de Paulo Freire, compreendemos que 

a educação deve libertar o sujeito e ouvir sua fala. Não um ouvir acrítico e sim um ouvir 

reflexivo. Vejamos...   
[...] A educação reproduz a ideologia dominante, é certo, mas não faz apenas isso. Nem 
mesmo em sociedades altamente modernizadas, com classes dominantes realmente 
competentes e conscientes do papel da educação, ela é apenas reprodutora da ideologia 
daquelas classes. As contradições que caracterizam a sociedade como está sendo 
penetram a intimidade das instituições pedagógicas em que a educação sistemática se 
está dando e alteram o seu papel ou o seu esforço reprodutor da ideologia dominante.  
Na medida em que compreendemos a educação, de um lado, reproduzindo a ideologia 
dominante, mas, de outro, proporcionando, independentemente da intenção de quem tem 
o poder, a negação daquela ideologia (ou o seu desvelamento) pela confrontação entre 
ela e a realidade (como de fato está sendo e não como o discurso oficial diz que ela é), 
realidade vivida pelos educandos e pelos educadores, percebemos a inviabilidade de uma 
educação neutra. (FREIRE, 1989, p. 16).       

 

Refletindo então com Paulo Freire, sobre essa importante questão da ideologia dominante, 

pensando nos papéis dos que compõem a instituição escolar e observando as falas dos estudantes 

verificamos que as expectativas dos alunos em relação aos cursos em geral não estão sendo ainda 

plenamente atendidas, principalmente no que tange a ação da direção do Centro, responsável por 

manter a unidade em condições de funcionamento, devidamente equipada com os materiais 

necessários ao bom andamento das atividades planejadas, assim como quadro de professores que 

deveria ser de efetivos e não contratados pelo REDA, que significa trabalho precarizado. 

Também é importante ressaltar a atuação das esferas superiores, a questão burocrática que muita 

vezes dificulta o andamento da Instituição, prejudicando justamente o pedagógico. 

A atuação dos professores no curso foi outro ponto pesquisado. Em relação às 

expectativas dos estudantes enquanto atendidas pela atuação dos professores, se apresentam 

como de consenso moderado: 55% afirmam que a atuação do professor atende as suas 

expectativas e 43,75% colocam que o atendimento é parcial, dimensionadas por curso, no 

Gráfico 10: 
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Gráfico 10: Atuação dos professores no curso em atendimento as expectativas 

 
 Fonte: dados CEEP-BA (2010) 

Os índices ainda indicam uma dificuldade administrativa na gestão dos cursos em relação 

a deficiência no quadro efetivo de professores. Como entidade de caráter público e gestada pelo 

Estado, com o objetivo de oferecer mão de obra qualificada para o próprio mercado interno, há de 

se promover uma qualidade técnica ligada à gestão institucional e de pessoas. A realização de 

concurso público direcionado à educação profissional é uma das ações necessárias por parte do 

governo. 

O atendimento das expectativas do curso conforme o Gráfico 11 foi de 93.18% , sendo 

vinculado à qualificação/capacitação do professor e a prática/comprometimento do mesmo em 

sala. Somente um pequeno número de estudantes não apresentou justificativa. 

GRÁFICO 11: Atendimento das expectativas na ação dos professores 

 
Fonte: dados CEEP-BA (2010) 
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Ainda com um nível razoável de abstenção (28,57%), no que diz respeito a justificativa ao 

atendimento “parcial” das expectativas no curso em relação a atuação os professores, observamos 

no gráfico 12 que o motivo que mais prejudica o desenvolvimento das disciplinas é a falta de 

material didático (40%), sendo que o curso com a maior queixa é do técnico em Alimentos. Para 

28,57% dos alunos a indicação é que os professores necessitam explicar melhor o assunto de sua 

disciplina.   

Gráfico 12: Atendimento parcial das expectativas em relação aos professores 

 
Fonte: dados CEEP-BA (2010) 

Esses fatos são observados nas falas dos estudantes:  
“Em questão das disciplinas é muito bagunçado e nem sempre se contrata 
professores antes do início do semestre e isso compromete a aprendizagem” (A- 
TA, 2º sem., solteira, 20 anos). 
  
“Esperava mais desempenho de alguns professores, o curso está com alguns 
problemas, por exemplo: falta do Salvador Card, transporte para as visitas 
técnicas e falta de profissionalismo na área, etc.” (A-TA, 2º sem., 20 anos, 
solteira). 
 
“A questão do transporte, os professores do REDA, que ensinam muito mal, sem 
vontade, só ensinam pelo dinheiro” (A-TH, 3º sem., 44 anos, solteira) 

  

Na gestão da dinâmica dos cursos pesquisados podemos encontrar respaldo também sobre 

essa questão, no relato dos professores em relação às condições de trabalho, regime de 

contratação, deslocamento de área de ensino, assumindo disciplinas diversas da sua formação e a 

falta de material didático para efetivação das atividades propostas. 
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No Gráfico 13 observamos que a principal razão dos alunos para a escolha do CEEP-BA é 

a gratuidade (41,25%), seguida pela busca da qualificação profissional objetivando uma 

oportunidade no mercado de trabalho (38,45%). Nesta medida, a iniciativa pública de fomentar a 

educação profissional gratuita para indivíduos de baixo poder aquisitivo e oriundo da escola 

pública, se apresenta não só como um direito dessa população, mas como dever do Estado, 

promovendo uma educação profissional de qualidade, que significa em última análise investir na 

nessa qualidade com professores efetivos, bem pagos e infra-estrutura adequada ao 

desenvolvimento dos cursos.  

Gráfico 13: Razões da escolha do CEEP-BA para fazer o curso profissionalizante: 

 
Fonte: dados CEEP-BA (2010) 

Realizando um contraponto entre os resultados dos Gráficos 05 e 13, em relação ao 

motivo da escolha do curso o mesmo foi pautado em primeiro lugar pela afinidade com área 

profissional, seguida da necessidade da busca de emprego, no entanto as razões na escolha do 

CEEP-BA prevaleceu a gratuidade, seguida pela necessidade de uma vaga no mercado de 

trabalho.  Isso demonstra que a gratuidade prevalece ainda como uma questão que não pode ser 

desprezada, principalmente pela condição dos jovens da pesquisa, oriundos da escola pública e 

com uma situação sócio-econômica muitas vezes precária. O ideal de poder trabalhar no que tem 

afinidade está aliado à necessidade da busca pelo emprego e a consciência da dificuldade de obter 

uma vaga no mercado de trabalho. As mudanças no mundo do trabalho refletem esse pensamento 

e Kuenzer in Lombardi (2005) corrobora: 

 
As mudanças ocorridas no mundo do trabalho a partir dos anos de 1990, com a 
globalização da economia, com a reestruturação produtiva e com as novas 
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formas de relação entre Estado e sociedade civil a partir do neoliberalismo, 
mudam radicalmente as demandas de disciplinamento, e, em decorrência, as 
demandas que o capitalismo faz à escola. (2005, p.85) 

 
Podemos inferir que a situação dos jovens que buscam uma qualificação no atual contexto 

do mundo do trabalho, encontra-se cada vez mais difícil, estando o sistema educacional, de certa 
forma, refém dessa situação. 
 

 

1.2.2.  Articulações didático-metodológicas 

 

Nesta subseção, trataremos da dinâmica dos cursos evidenciando as falas da equipe 

pedagógica, composta pela Diretoria de Articulação com o Mundo do Trabalho (DAMT17), a 

Diretoria Pedagógica, a Coordenação Pedagógica, o Orientador de Estágio e a Direção do CEEP-

BA.  

O trabalho realizado na DAMT, diretoria atualmente sob a responsabilidade de um 

profissional com formação em História e pós-graduação em Planejamento e Prática de Ensino, com 

experiência na área de ensino há mais de 10 anos e atuando na Instituição há seis meses, se pauta 

no desenvolvimento das atividades e orientação dos cursos e se dá conjuntamente a Diretoria  

Pedagógica. A equipe de professores, os alunos e a comunidade escolar, também participam e 

buscam apoio nos segmentos da sociedade nas instituições de formação complementar como o 

IEL, SESI, ou outras empresas com orientações de estágio na busca de possíveis postos de trabalho 

para os futuros técnicos egressos dos cursos.  

Segundo as palavras do responsável da DAMT, “Os cursos estão estruturados em matrizes 

curriculares “em movimento”, não fechadas e, os planos de cursos estão sendo reelaborados”.  Os 

cursos constam de uma carga horária de disciplinas para Formação Técnica Geral (FTG), comum 

a todos os cursos, e, uma carga horária diferenciada para a Formação Técnica Especifica (FTE), 

com as particularidades de cada curso, além das horas de estágio. Foram destacadas como 

desafios centrais que devem nortear a produção do projeto político-pedagógico do CEPP-BA, 

atualmente em elaboração: 

“a articulação da formação científica e sócio-histórica à formação tecnológica, 
criando condições para superar a fragmentação entre o pensar e o fazer no 

                                                 
17A referida Diretoria de Articulação com o Mundo do Trabalho faz parte da organização administrativa do CEEP-
BA e é responsável pelas discussões entre trabalho e educação atuando juntamente com a Diretoria Pedagógica na 
elaboração dos planos de ação da Instituição. 
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processo da formação humana e a conexão entre a concepção trabalho, ciência e 
cultura e as demandas dos jovens e adultos baianos.” (Diretor DAMT) 

 

Os objetivos da DAMT são “fazer a mediação entre professor-aluno e a comunidade escolar, 

nas ações promovidas no âmbito do CEEP-BA”, com propostas para a inserção do estudante nas 

temáticas do mundo do trabalho, promovendo “atividades que seguem as orientações da SUPROF, 

com trabalhos específicos, seminários, cursos e palestras desenvolvidas internamente, além do 

diálogo com os parceiros, ex: IEL, CIDE e CIEE” 

Em relação às ações da DAMT no encaminhamento dos alunos para as atividades externas 

de estágio, fomos informados que o apoio acontece no “atendimento de acompanhamento das 

solicitações de estágio, tirar as dúvidas e encaminhar ao Orientador de Estágio”. Conversamos 

também com o orientador de estágio, que enfatizou a importância do estágio para o 

desenvolvimento e aplicação na prática dos conhecimentos adquiridos nos cursos. O estágio está 

regulamentado pela Lei de Estágio nº 11.788/2008 e também a publicação do Manual do Estágio- 

2009, aplicado aos cursos da Educação Profissional como orientação aos educandos e professores 

no que se refere às práticas de estágio (SUPROF) 

Do total de estudantes 53,75% afirmam que desenvolvem ou desenvolveram alguma 

atividade prática nos cursos, contra 41,25% que afirmaram não terem desenvolvido tais atividades. 

No Gráfico 14 podemos verificar a questão dimensionada em cada curso: 

 
Gráfico 14: Desenvolvimento de atividades práticas do curso 

 
Fonte: dados CEEP-BA (2010) 
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As atividades práticas durante o curso são desenvolvidas no âmbito da própria Instituição 

(65,12%) ou em visita técnica (32,56%), também com vínculo curricular.  Essas atividades se 

constituem de práticas no laboratório da instituição e em visitas técnicas programadas. Essas 

questões foram esclarecidas pela DAMT e o Orientador de Estágio e também observadas na sua 

prática no CEEP-BA. 

Acompanhamos uma atividade de orientação ao estágio, realizada com o IEL, relatada a 

seguir, também devidamente referenciada na fala dos alunos dos cursos conforme dados coletados. 

A atividade de orientação de estágio observada foi desenvolvida na Instituição pelo Instituto 

Euvaldo Lodi – IEL, instituição filiada a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), que 

ministrou uma palestra intitulada: O que é estágio? O estágio é um ato educativo. A palestra contou 

com a presença da equipe pedagógica, professores, direção e alunos dos 2º e 3º semestres dos 

quatro cursos. Foi enfatizada pela equipe do CEEP-BA, na abertura da palestra, a importância do 

evento e a parceria com o IEL: “o estágio visa ao aprendizado de competências próprias da 

atividade profissional e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento dos 

educandos para a vida cidadã e o trabalho” (fala do responsável pela DAMT). Segundo a 

SUPROF:  

O Estágio constitui-se em um momento singular da Educação Profissional, é o 
momento da experimentação do conhecimento teórico, o que deve ser precedido 
de orientação, ter acompanhamento e incentivo para o desenvolvimento do 
pensamento lógico e do espírito investigativo (SUPROF, 2010). 

 

Para a empresa parceira IEL, o estágio é: “a oportunidade de aprendizagem prática sobre 

conceitos aprendidos na Instituição de Ensino e uma importante ferramenta para a 

profissionalização, proporcionando experiência e acesso ao mundo empresarial, as suas relações 

interpessoais e comunitárias”. 

Outros pontos abordados durante a palestra foram referentes às informações sobre a 

regulamentação do estágio, pela Lei 11.788/2008, garantindo condições regulamentadas para a 

prática do estágio, entre elas as constantes no Termo de Compromisso de Estágio, que envolve a 

parceria da Instituição e ensino e do intermediador do estágio. Foi distribuída uma cartilha sobre a 

Lei do Estágio, publicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Outras orientações 

práticas foram fornecidas sobre como montar um currículo e informações para a entrevista do 

estágio. 
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As atividades de estágio, segundo a Coordenação Pedagógica, acontecem a partir do 2º 

semestre dos cursos, alternando-se entre os laboratórios da escola, as visitas técnicas, em 

estabelecimentos ligados as áreas de cada curso, como os restaurantes, hotéis, empresas de 

computadores e instalações elétricas. Essa questão é confirmada pela DAMT afirmando que 

busca parcerias na iniciativa privada para a realização das atividades, visando a posterior inserção 

dos jovens no mundo do trabalho.  

Como exemplos citados têm as últimas atividades realizadas em cada curso: 

 

 Técnico em Alimentos: Visita técnica ao restaurante-escola do SENAC e visita a 

um restaurante em Simões Filho. 

 Técnico em Hospedagem: Visita técnica ao Hotel Mar Azul e Grande Hotel da 

Barra, além de albergues e a residência universitária da UFBA. 

 Técnico em Eletroeletrônica: Discussão do processo de instalação elétrica da Feira 

de São Joaquim no laboratório de Elétrica na Unidade Escolar. 

 Técnico em Rede de Computadores: Visita técnica ao laboratório da PRODEB. 

 

Acompanhamos uma Aula Prática do Curso: Técnico em Alimentos - 2º semestre, onde os 

alunos agrupados em equipes apresentaram de forma prática, manipulando os alimentos, a 

aquisição dos saberes necessários a um futuro técnico da área: os fundamentos nutricionais da 

pirâmide alimentar; a composição dos nutrientes dos alimentos: leite, frutas, etc. a importância 

na prevenção de doenças do consumo diário de frutas (construtores), alimentos reguladores e 

energéticos (carboidratos). 

Foi realizada uma explanação pelas equipes, de todos os alimentos associando as etapas da 

pirâmide e os benefícios para o organismo, com a intervenção e orientação da professora. A 

apresentação se deu com a exposição dos alimentos exemplificados onde foi lembrado pela 

professora da necessidade de uma alimentação equilibrada adequada ao metabolismo de cada 

pessoa. Foram lembrados também os cuidados na seleção, manipulação e higiene dos alimentos. 

A atividade foi encerrada com a degustação dos alimentos demonstrados pela equipe. 

Entendemos que as práticas e experiências em forma de estágio, vivenciadas pelos 

estudantes durante a sua formação, em contato direto com a realidade da profissão a ser exercida   
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colaboram para o fortalecer a o intercâmbio de saberes e permitem que o jovem trabalhador 

demonstre ou descubra as suas potencialidades, oportunizando uma ampliação no aprendizado. 

As ações da DAMT na gestão atual estão pautadas em um diagnóstico das necessidades do 

CEEP-BA, dentro da realidade, para atender as necessidades dos alunos na orientação as mudanças 

e exigências do mundo do trabalho, porém algumas metas ainda não puderam ser efetivadas, o que 

vem sendo feito aos poucos, pois é um trabalho recente por parte do novo gestor. A participação 

dos professores e da Direção nas ações promovidas pela DAMT ocorre de forma dialógica e a 

maior preocupação é o tempo para agendar o atendimento a todas as demandas. Na percepção dos 

alunos em relação ao trabalho realizado foi elogiada a mudança física da sala “que saiu do andar 

superior e instalou-se no térreo, mais próximo dos alunos”  

A maior dificuldade enfrentada pela coordenação da DAMT é a “de ordem financeira”, pois 

não tem recursos para a programação de mais visitas técnicas e compra de material para as 

atividades práticas. Nas palavras do Diretor “Educação é investimento, sendo necessária a 

qualificação de recursos humanos, pessoas que auxiliem a operacionalizar de forma participativa as 

ações da DAMT”. Em relação a isso será constituído o Conselho Gestor apoiado pela SUPROF de 

forma a operacionalizar os projetos do CEEP-BA. Dentre os desafios da DAMT junto a equipe de 

professores é “contribuir para que as bases de uma boa articulação das aulas com a realidade do 

mundo do trabalho sejam formadas. O trabalho é invisível e quase sem reconhecimento”. 

Nas palavras do diretor da DAMT:  

“A educação não é institucionalmente vista como um investimento social. Há falta 
de investimento no humano. O discurso é dissociado da prática. O Estado é um 
ente importante e os empresários devem ter uma visão mais coletiva. Temos que 
aprender a criticar para apontar caminhos...”(Diretor DAMT, 2010) 

 

Diante dessa experiência observada, verificamos que DAMT promove ações de integração do 

aluno com o mundo do trabalho possibilitando ao mesmo experienciar atividades em situações 

reais do cotidiano, referentes ao exercício da profissão em formação. 

 A Coordenação Pedagógica do CEEP-BA está subordinada a Diretoria Pedagógica, na qual 

são mediadas as discussões pedagógicas do Centro com a SUPROF. À frente da Coordenação 

pedagógica, temos uma pedagoga atuando no CEEP-BA há quatorze meses, responsável pelo 

acompanhamento de todas as turmas e uma equipe de professores.  As maiores dificuldades 

relatadas dizem respeito a dificuldades dos professores no “entendimento dos conceitos do mundo 
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do trabalho e mercado” (sic), além da questão da formação dos professores, alguns sem 

licenciatura, dificultando a “compreensão da didática e o funcionamento dos cursos”. 

 Compete a essa Coordenação: Desenvolver as atividades de orientação dos projetos 

didáticos e visitas técnicas, além do atendimento as demandas individuais dos alunos. O maior 

desafio da coordenadora é a “falta de tempo para reflexão sobre as ações”, uma vez que o 

trabalho com todas as turmas compete somente ao um coordenador. 

Os aspectos relatados versam sobre as dificuldades que os alunos apresentam em relação às 

atividades propostas no currículo do curso estão no campo do domínio dos conteúdos da 

educação básica, o que está em consonância com a fala dos professores, no trabalho com as 

disciplinas técnicas, onde “a maior dificuldade dos alunos em dominar os conhecimentos 

específicos está pautada na deficiência da formação básica” (Professor 3). Outro aspecto 

colocado é em relação às queixas dos estudantes sobre o excesso de teoria nas aulas, “os alunos 

reclamam do processo de teoria e que há pouca pratica”, o que, segundo a Coordenação vem 

sendo revertido.  

Outra questão polêmica, de cunho político, que segundo a coordenação contribuiu para a 

evasão dos cursos é a dificuldade no transporte até a escola, pelo fato dos estudantes não terem 

garantido o seu direito a meia-passagem de estudante no sistema Salvador Card. Essa é uma 

preocupação do Centro que encaminhou ao longo dos anos de 2009 e 2010 várias ações e 

medidas no sentido de regularizar esse direito dos alunos junto a Prefeitura. 

As reuniões com a equipe de professores têm periodicidade semanal, acontecendo também 

algumas reuniões gerais, tendo como principais assuntos trazidos pela equipe docente a “infra-

estrutura para a realização das aulas prática, por conta da falta de material para o 

desenvolvimento das atividades práticas pelos alunos” (Coordenadora) 

Foi constatado que a elaboração do Projeto Político-Pedagógico (PPP) do CEEP-BA está 

em fase de elaboração, não havendo um instrumento formal que pudesse ser avaliado. Segundo a 

Coordenação “existe uma construção inicial que está sendo reavaliada pela equipe para ser mais 

participativa.” Sobre a pouca participação em algo tão importante para uma Instituição foi 

alegado “questões políticas internas”, sem mais detalhes. Os documentos existentes e que 

norteiam a prática pedagógica da equipe são os Planos de Curso, elaborados em 2009 e que estão 

em processo de reformulação. 
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 Nas palavras da Coordenadora Pedagógica, as maiores dificuldades enfrentadas hoje pelo 

jovem para a inserção no mundo do trabalho é “a busca pelo trabalho formal” e “não acreditar no 

trabalho cooperativo”, como uma alternativa de trabalho. 

A partir das dificuldades apresentadas pelos alunos nas atividades propostas nos cursos, e 

as pontuações da Coordenação Pedagógica, fizemos uma relação com as falas dos alunos nos 

dados coletados. Do grupo pesquisado, 58,75% afirmam não ter dificuldades no desenvolvimento 

das atividades, contra 27,5 % que afirmam ter dificuldade. Os 11,25% restantes informam ter 

“um pouco” de dificuldade, somando os que apresentam algum nível de dificuldade quase 40%, 

conforme dimensionado por curso, no Gráfico 15. 

 
Gráfico 15: Dificuldades em desenvolver as atividades propostas no curso 

 
Fonte: dados CEEP-BA (2010) 

No Gráfico 16 podemos observar que dos alunos que justificaram não ter dificuldades 

(58.75%), indicaram como motivos principais o fato de gostar de estudar e ter facilidade, seguido 

da referência aos professores que explicam bem. No entanto 51,06% dos alunos que se referiram 

a não ter dificuldades nas atividades não justificaram. Podemos constatar nos dados aferidos que 

esses percentuais podem retratar a situação de já terem experiência na área de formação. 
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Gráfico 16: Justificativa da não dificuldade em desenvolver as atividades do curso 

 
Fonte: dados CEEP-BA (2010) 

No Gráfico 17 podemos visualizar as justificativas dos alunos que tem dificuldades em 

desenvolver as atividades propostas no curso (27.5%), onde a metade dos alunos informou ser a 

falta de conhecimento na área a maior dificuldade apresentada, seguida pela dificuldade de 

compreender os assuntos das aulas, referindo-se a eles como “difíceis”, além de uma parcela 

menor de alunos que alega falta de tempo para estudar. 

 

Gráfico 17: Justificativa da dificuldade em desenvolver as atividades do curso                   

        
 Fonte: dados CEEP-BA (2010) 

Dentre os alunos pesquisados nesse item ainda, sobre a questão de ter “um pouco” de 

dificuldade nas atividades do curso, que representam 11,76% do total, a maior queixa é fato de 

não ter conhecimento na área do curso, representado 66,67%, outros 11,11% alegam não ter 
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acesso ao computador em casa para apoio de pesquisa. Houve um índice considerável de 

abstenção 22,22% não justificaram. 

Esta amostra retoma os questionamentos sobre a forma em que a proposta do curso se 

operacionaliza no que diz respeito à didática de ensino e a grade curricular.     

 

1.2.3. Os Sujeitos-Professores: a percepção docente 

 

Aos professores cabe a tarefa de mediar o processo do conhecimento, contribuir para a 

construção e compreensão dos significados e das relações dos conteúdos, estarem atentos as 

necessidades dos seus alunos. Nos resultados das entrevistas semi-estruturadas realizadas com os 

professores encontramos subsídios que indicam essa mediação e a percepção dos mesmos diante 

da realidade do CEEP-BA.  

  Dentre as questões levantadas durante as entrevistas uma das mais presentes foi em 

relação ao material didático, onde os professores avaliam a deficiência de material didático 

utilizado nas disciplinas, e a carência dos mesmos. Consideram “um problema por conta de não 

haver acervo literário (ausência de biblioteca) e a dificuldade de usar a internet para pesquisar” e 

não haver material impresso (falta de livros e apostilas) para uso dos professores nem dos alunos. 

“O material didático é elaborado pelos próprios professores, com a ciência dos coordenadores e 

alguns passam pela revisão e aprovação da SUPROF”. Os materiais trazidos pelos professores 

são socializados na coordenação. “Trazemos material de casa para xerocar”. Uma das 

preocupações dos professores que colaboram na elaboração de apostilas de disciplinas comuns a 

todos os cursos foi em relação ao tempo de análise e aprovação pela SUPROF, o que pode levar 

mais de 30 dias. Mais uma vez nota-se a centralização da SUPROF. 

Segundo os professores, as maiores dificuldades apresentadas pelos alunos no 

desenvolvimento das atividades propostas no curso é a falta de embasamento no Ensino Médio 

acarretando dificuldades na realização das atividades. Nas palavras do professor: “deficiência de 

base para o entendimento das especificidades, precedido do apoio das outras disciplinas.” Essa 

foi uma fala recorrente entre os professores citando também a falta e dificuldade de leitura como 

um dos agravantes para a compreensão das atividades dos cursos.  

Outro ponto levantado foi a questão da falta de motivação dos alunos para as aulas, com 

freqüência irregular e evasão, além da falta de comprometimento de alguns alunos. “Acreditar no 
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curso e que eles podem dar certo. Alunos desmotivados e que não sabem o que querem. Alguns 

alunos são totalmente comprometidos, funcionando como líderes positivos.” Questionados sobre 

as razões dessa desmotivação dos alunos os professores fizeram referência a falta de material 

didático e falta de professores para todas as disciplinas, o que acarreta em atraso na conclusão do 

mesmo e consequentemente o ingresso no mundo do trabalho. 

Como motivos da insatisfação docente foram pontuados a “constante adaptação dos 

recursos para atender os objetivos do curso” a falta de ferramentas para o desenvolvimento das 

aulas, material didático apropriado e a freqüência irregular e evasão, provocando nos professores 

um sentimento de impotência “não temos o que fazer...”. A falta de conceitos básicos por parte 

dos alunos também é considerada motivo que leva os professores a terem que constantemente de 

recorrer aos colegas que ministram as disciplinas básicas no sentido de reforçar algum 

conhecimento dos alunos para que possa haver o entendimento do assunto da disciplina de 

formação específica. A falta de treinamento\capacitação da equipe docente também foi citada 

pela maioria dos professores entrevistados. 

O desenvolvimento de atividades práticas referentes às disciplinas de FTE acontecem nos 

laboratórios com a aplicação das atividades dadas em sala. “As atividades são desenvolvidas no 

laboratório de elétrica, bem equipado, porém faltam às vezes alguns materiais básicos para 

demonstração.” Há, no entanto, mais atividades na sala de aula, principalmente no curso de 

Técnico em Alimentos onde “a cozinha didática é pouco utilizada”, pois faltam utensílios. Os 

professores usam estratégias diversificadas nas atividades, explorando os espaços práticos da 

escola e as atividades acontecem também com visitas técnicas a empresas e no curso de Técnico 

em Hospedagem, em hotéis e pontos turísticos. 

A realização de projetos voltados a inserção no mundo do trabalho, relacionadas as 

disciplinas em que os professores atuam, acontecem ainda muito timidamente, com visitas as 

feiras e a realização de eventos internos, com a apoio da DAMT, por exemplo, na realização do 

contato para as visitas técnicas. Segundo os professores há “projetos interdisciplinares com 

visitas aos locais – visitas técnicas, Pelourinho, restaurante escola SENAC, hotéis, residência 

universitária.” Tentativas de aproximar os alunos do mundo do trabalho 

Os professores consideram que as disciplinas ministradas por eles colaboram para a 

formação do jovem porque “Contribuem na parte do social, na dinâmica e praticidade da aula, 

identificando situações problema e resolvendo mais facilmente” e que “elas contribuem para 
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ampliar a visão de mundo e perceber as organizações sociais”, contribuindo para a formação da 

pessoa, não só na formação para o trabalho, proporcionando reflexões sobre os aspectos da vida, 

citando como ex. a economia solidaria. A formação humanista na prática docente é feita com “a 

utilização de filmes e reflexões que ajudam na parte ética.” Informam, porém que ainda há 

deficiência por conta das reformulações no currículo e na produção do projeto político-

pedagógico (PPP). 

Em relação à produção do projeto político-pedagógico (PPP) do CEEP-BA, a maioria dos 

professores indicou total desconhecimento do mesmo. Outros informaram que há participação 

restrita dos professores na produção do PPP e que o mesmo é discutido nas reuniões especificas e 

periódicas, onde as decisões são subordinadas a SUPROF. Entendemos que a construção de um 

PPP, que deve partir da realidade da Instituição, precisa ser desenvolvida com um mínimo de 

autonomia, pois o mesmo deve retratar as reais necessidades dos educandos, onde a discussão 

pedagógica deve ser ampla e abertamente discutida.   

No quesito de atuação em outras políticas públicas voltadas à educação profissional do 

Estado da Bahia, a metade dos professores nunca atuou, sendo os que participaram citaram: o 

projeto Juventude Cidadã – Trilhar, o ProJovem Urbano e a uma formação de monitores 

turísticos. 

A matriz curricular dos cursos, segundo os professores, atende parcialmente as 

necessidades do mundo do trabalho, apresentando como justificativas o fato da carga horária de 

algumas matérias ser inapropriadas e necessitando ser revistas. “A organização curricular deve 

ser revista para atender as exigências do mundo do trabalho.” Alguns professores informaram que 

as matrizes curriculares “estão dentro do contexto do mundo trabalhista”, mas poderá ser 

melhorada com mais autonomia, “de forma interdisciplinar e contextualizada.”  

  A maioria dos professores pontuou que as matrizes curriculares atende parcialmente em 

média 75% dos objetivos da formação para o mundo do trabalho, mas é preciso ser reformulado 

com novas disciplinas. Novamente a falta do projeto político pedagógico do CEEP-BA foi 

lembrada e a interferência da SUPROF, contribuindo de forma não tão positiva para a resolução 

das demandas. 

Quanto à formação continuada direcionada aos professores no CEEP-BA, a maioria 

informou que não acontece. Contudo, dois professores afirmaram que essa formação é oferecida 
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somente aos professores efetivos e citaram como exemplo uma capacitação oferecida 

recentemente em tecnologia para edição profissional, pelo Instituto Steve Bike.  

O Diretor da Instituição tem formação em Ciências Contábeis, com especialização em 

Educação Estética e Cultura e atua no CEEP-BA desde a sua inauguração. Os maiores desafios 

enfrentados, hoje, pela direção do Centro são: 

 A evasão nos cursos, por conta de não terem reconhecido o direito ao cartão de meia-

passagem estudantil, o Salvador Card e da deficiência no quadro de professores; 

 A deficiência no quadro de professores com a forma de contrato feita pelo REDA e PST, 

sem efetivação de concurso público para o preenchimento das vagas, acarretando uma mobilidade 

constante no quadro docente; 

 A falta de recursos e a burocracia exigida no processo de aquisição de material de consumo 

permanente. 

As metas do CEEP-BA a serem alcançadas a curto e em longo prazo são: 

 Ter o corpo docente completo e qualificado; 

 Ter os recursos necessários para efetuar as mudanças; 

 Consolidação da estrutura interna e do Plano de Ação da Direção; 

 Transformar, em longo prazo, o Centro em referência de Educação Profissional. 

 

Nas entrevistas realizadas com a direção da Instituição, Diretoria de articulação com o 

mundo do trabalho (DAMT), coordenação pedagógica e alguns professores, foi possível 

verificar como o modelo de gestão dos cursos não tem um direcionamento específico, reflexo, 

possivelmente, da inexistência do Projeto Político Pedagógico, assim como pela falta de maior 

número de mão de obra especializada – professores com formação nas disciplinas 

profissionalizantes. Também identificamos que a não acessibilidade a meia passagem, como 

ocorre com os estudantes do ensino médio regular, constitui-se em problema grave, pois a 

evasão tem aumentado consideravelmente.  

 

1.3. MATRIZES CURRICULARES E PROGRAMAS DOS CURSOS  

 

São muitos os sentidos atribuídos ao termo currículo, quando o utilizamos para referenciar 

os aspectos fundamentais do planejamento e organização da atuação pedagógica, pois estão 
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diretamente relacionados a determinadas formas de pensar. Ao longo da história o currículo 

figurou como instrumento de controle, de regulação de aprendizagens, como um conjunto de 

matérias, etc., porém atualmente os estudos sobre o tema tem sofrido reformulações e as 

correntes pós-críticas defendem o currículo com uma função social na escola. Para Moreira e 

Silva (1999) o currículo deixou de ser uma área meramente técnica, voltado para as questões 

relativas a procedimentos e já se produziu, nessa itinerância de estudos, uma tradição crítica do 

currículo guiada por questões epistemológicas, sociológicas e políticas. 

 Segundo as idéias de Peter McLaren (1997), o currículo é considerado um artefato social e 

cultural, envolto em relações de poder. Mais do que uma instância de reprodução o currículo seria 

um campo cultural de construção e produção de significações. Corroborando com essa idéia 

Moreira (2001) diz que: 
O currículo não é um elemento inocente e neutro de transmissão desinteressada 
do conhecimento social. O currículo está implicado nas relações de poder, o 
currículo transmite visões sociais particulares e interessadas, o currículo produz 
identidades individuais e sociais particulares. O currículo não é um elemento 
transcendente e atemporal - ele tem uma história vinculada e formas específicas 
e contingentes de organização da sociedade e da educação (p.80). 
 

Cabe ao currículo, portanto, propiciar o desenvolvimento da capacidade de refletir, 

oferecendo perspectivas de análise para que os professores compreendam os contextos históricos, 

sociais, culturais, organizacionais e de si próprios como profissionais. O indivíduo integra em sua 

história e em sua cultura, a própria história e a cultura de seus antepassados, que se caracterizam 

como peças importantes na construção de seu desenvolvimento, através das experiências, 

situações, hábitos, atitudes, valores, comportamentos e linguagem daqueles com quem interage. 

Nesta perspectiva, a educação pode se fazer fundamental oferecendo ao indivíduo oportunidades 

significativas de construção de conhecimentos e valores.  O que deve haver na elaboração 

curricular é uma indissociabilidade entre teoria e prática e não uma supervalorização de uma em 

detrimento da outra, pois será a atividade teórica que irá possibilitar de maneira indissociável o 

estudo, conhecimento e intervenção da realidade, além da constituição de objetivos para sua 

transformação. 

Em relação aos currículos da educação profissional muito se tem discutivo sobre como 

articular os conhecimentos gerais e específicos, um currículo integrado que tenha o trabalho 

como princípio educativo, permitindo uma compreensão dos seus  significados no âmbito social, 

histórico, político e cultural. Entendemos que os cursos subseqüentes, também devem ter uma 
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organização curricular baseada no trabalho, na ciência, na tecnologia e na cultura, 

proporcionando uma formação integral como preconiza o Decreto 5.154/2004, ou então 

estaremos retrocedendo ao que referenciava o extinto Decreto 2.208/97. 

Conforme Ramos (2005) um currículo integrado deve basear-se “numa epistemologia que 

considere a unidade de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos e numa metodologia 

que permita a identificação das especificidades desses conhecimentos quanto à sua historicidade, 

finalidades e potencialidades” (p.108 e 109). Entendemos que  esse processo de construção  deve  

levar em conta as especificidades locais e regionais, com discussões baseadas em diagnoses 

proporcionando uma construção interdisciplinar, nesse sentido concordamos com Ramos que o 

currículo deve basear-se “numa pedagogia que visa à construção conjunta de conhecimentos 

gerais e específicos, no sentido de que os primeiros fundamentam os segundos e estes evidenciam 

o caráter produtivo concreto dos primeiros (ibid.idem)”  

Analisando a política pública de educação profissional da Bahia, especificamente a 

organização curricular dos cursos subsequentes do CEEP-BA, baseia-se no que é estabelecido 

pela LDB 9394/96, pelo Decreto 5.154/04, pelas Resoluções do MEC, pela Instrução Normativa 

da SEC/SUPROF, pelas Diretrizes Nacionais para Educação Profissional e os Referenciais 

Curriculares da Educação Profissional, com uma metodologia baseada em Pólos Estruturantes e a 

ênfase nos estudos de Formação Técnica Geral de cada curso. 

Os cursos técnicos de nível médio na forma subsequente do CEEP-BA, conforme os 

pressupostos da política pública de educação profissional da Bahia devem possibilitar o 

desenvolvimento das habilidades específicas, conforme as áreas de formação: 

 Técnico em Rede de Computadores: instalar e configurar dispositivos de 

comunicação digital e programas de computadores em equipamentos de rede, 

detectar e corrigir falhas em redes de computadores, preparar, instalar e manter 

cabeamentos de redes, configurar acessos de usuários em rede de computadores, 

configurar serviços de rede, servidores de notícias, implementar recursos de 

segurança em redes de computadores. 

 Técnico em Eletroeletrônica: planejar e executar a instalação e manutenção de 

equipamentos e instalações eletroeletrônicas industriais, observando normas 

técnicas e de segurança. Projetar e instalar sistemas de acionamento e controle 

eletroeletrônicos. Propor o uso eficiente de energia elétrica. 
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 Técnico em Hospedagem: trabalhar na recepção e no atendimento a clientes, 

realizar serviços de andares, prestar suporte ao hóspede, operacionalizar reservas, 

recepção e governança.  

 Técnico em Alimentos: atuar no processamento e conservação de matérias-primas, 

produtos e sub-produtos da indústria alimentícia e de bebidas, realizando análises 

fisico-químicas, microbiológicas e sensoriais. Auxiliar no planejamento, 

coordenação e controle de atividades do setor. Realizar a sanitarização das 

indústrias alimentícias e de bebidas. Controlar e corrigir desvios nos processos 

manuais e automatizados. Acompanhar a manutenção de equipamentos. Participar 

do desenvolvimento de novos produtos e processos, auxiliar no planejamento, 

coordenação e controle de atividades do setor, sugerir cardápio, auxiliar na 

produção de alimentos. 

Mas, os cursos também têm uma carga horária comum de 400h para as disciplinas de 

Formação Técnica Geral – FTG e, uma carga horária diferenciada para a Formação Técnica 

Especifica –FTE em média com 1.600 horas, conforme as particularidades de cada curso, além 

das 400 horas de estágio, perfazendo um total de, aproximadamente, 2.400 horas, com duração 

média de 2 anos. O total de horas na formação específica pode variar dependendo do curso, 

conforme o Quadro 05. 

Quadro 05: Carga horária dos cursos subsequentes  
Curso FTG FTE Estágio CH Total 

Técnico em Rede de Computadores 400h 1.540h    400h 2.340h 

Técnico em Eletroeletrônica 400h 1.560h    400h 2.360h 

Técnico em Hospedagem 400h 1.540h    400h 2.340h 

Técnico em Alimentos 400h 1.600h    400h 2.400h 

 Fonte: dados CEEP-BA (2010) 

As disciplinas que compõem a FTG são comuns a todos os cursos: Organização Social do 

Trabalho (OST); Organização dos Processos de Trabalho (OPT); Informática-Inclusão digital; 

Higiene, Saúde e Segurança do Trabalho; Filosofia, Ética e Direito do Trabalho e Filosofia e 

Metodologia Científica. As disciplinas de FTE são direcionadas conforme as especificidades de 

cada curso.  

Fazendo a análise geral da matriz curricular dos cursos verificamos que componentes 

curriculares não estão bem articulados, pois algumas disciplinas de FTG não são oferecidas em 
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todos os semestres, e como elas são as balizadoras de um conjunto que deve permitir o diálogo 

constante e a reflexão no processo da produção do conhecimento das disciplinas de FTE dos 

cursos, essa desarticulação deveria ser revista. Concordamos com Frigotto, Ciavatta e Ramos 

(2005) sobre a forma de organização curricular no que tange a operacionalização das disciplinas 

nas aulas, pois recomenda que  
[...} não procede delimitar o quanto se destina à formação geral e à específica, 
posto que, na formação em que o trabalho é princípio educativo, estas são 
indissociáveis e, portanto, não podem ser predeterminadas e recortadas 
quantitativamente (FRIGOTTO, CIAVATTA & RAMOS, 2005, p. 1099).  

 

Concordamos que deve haver uma delimitação na organização das disciplinas do currículo, 

porém a indissociabilidade dos conteúdos, nesse caso deve ser cuidadosamente verificado e 

planejado conjuntamente pela equipe pedagógica e professores no intuito de permitir uma 

reflexão em consonância com o que está dito no Plano de Educação Profissional da Bahia, que 

toma o trabalho como princípio educativo.  

Sobre a articulação das disciplinas dos cursos com a ciência e a tecnologia no atendimento 

das demandas do mundo do trabalho a DAMT informou que o trabalho de análise e adequação 

curricular dos cursos é feita juntamente com a equipe pedagógica, com discussões acerca das 

temáticas relevantes e a melhor forma de articulação com as disciplinas. 

 Também verificamos como os sujeitos-alunos vêem a questão do currículo e o atendimento 

ou não das suas expectativas em relação às disciplinas e ao que o curso proporciona para a 

“formação na área escolhida”, isto é, se a qualificação profissional oferecida pelo CEEP-BA estava 

preparando-os para o atual mundo do trabalho. Conforme mostrado no Gráfico 18 os alunos 

elegem as disciplinas de Formação Técnica Específica (62,5%) como as mais relevantes para a 

formação profissional, no entanto na fala dos professores e dos próprios alunos verificamos uma 

deficiência de compreensão dos conteúdos nelas trabalhados, o que demonstra que a base de 

formação desses alunos – ensino médio – não foi com a qualidade desejada, o que compromete a 

evolução compreensiva nas especificidades que cada curso requer. 
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Gráfico 18: Disciplinas que ajudam na aprendizagem da área do curso 

  
Fonte: dados CEEP-BA (2010) 

A identificação dos estudantes com as disciplinas está ligada àquelas que são específicas 

na formação, cujo conteúdo melhora a capacitação na área para 43,75% deles. Quando 

questionados para justificarem a escolha, no entanto, o alto índice de indivíduos não respondentes 

(41,25%) demonstra certa desinformação em relação à aprendizagem e/ou à formatação do curso. 

Outras questões podem ser levantadas, por exemplo: os currículos estão em consonância com o 

público alvo? Existem métodos interessantes, motivadores e apropriados para esta forma de 

curso? A falta de identidade e/ou identificação do estudante com o que lhe é proposto, não 

promove a aprendizagem?  Machado in Moll (2010) esclarece: 
É importante lembrar também da dimensão integral do educando; entendê-lo 
como alguém que tem outros papéis no sistema das relações sociais. Dessa 
pluralidade cultural advêm elementos diversos do contexto, fundamentais ao 
processo de construção do currículo [....]. Elementos do conhecimento empírico 
e da cultura que trazem os educandos de suas experiências de vida que precisam 
juntar-se aos conhecimentos científicos para significá-los (p. 82).  

 

Por conta da sua natureza, de formação técnica específica, os cursos de educação profissional 

na forma subseqüente têm como pré-requisito para o ingresso, ter concluído o ensino médio, logo 

se pressupõe que o aluno já tenha uma formação geral, mas as falas dos professores indicam, 

exatamente, essa deficiência na formação geral, tendo que ser compensada ou complementada no 

curso profissionalizante. Todos nós sabemos, basta verificamos os indicadores educacionais 

produzidos pelo INEP, da deficiência do ensino nas escolas públicas, sejam de ensino médio ou 

fundamental. Também sabemos as causas – baixos salários, deficiência na formação de 
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professores, enfim educação custa caro, mas nossos governantes não têm priorizado, 

historicamente, essa área.  

Por outro lado, os currículos, no caso específico dos cursos subsequentes, não levam em 

conta as necessidades sociais e experiências de vida desses alunos. A proposta, com a qual 

concordamos, seria oferecer um currículo resignificado. Machado in Moll (2010) indica que a 

materialização dessa ideia, 

[...] supõe o emprego de abordagens multidisciplinares e integradas de 
conhecimentos gerais e específicos; a unidade dialética entre conhecimento e 
ação; a contextualização e aplicação dos conhecimentos a situações e problemas 
concretos da prática social; repensar a educação a partir da perspectiva das 
necessidades e das demandas sociais; a promoção de processos de ensino-
aprendizagem participativos, ativos e criativos; a busca da afirmação da identidade 
dos sujeitos sociais (p. 90). 

  

Quando questionamos os alunos sobre a contribuição das disciplinas do currículo para a sua 

“formação geral”, obtivemos novamente como resposta um alto índice de preferência pelas 

disciplinas de FTE, como português instrumental, matemática aplicada, língua estrangeira 

instrumental, o que nos leva a inferir que a deficiência na formação básica do Ensino Médio é 

algo que compromete o aprendizado. As disciplinas de FTG que são comuns a todos os cursos 

distribuídas ao longo de todos os semestres, especialmente Organização Social do Trabalho 

(OST) e Organização dos Processos de Trabalho (OPT) caracterizam-se pelas discussões 

sociológicas dos processos de trabalho como especificado nas ementas e justificativas abaixo: 

 Ementa: Os estudos da Formação Técnica Geral em Sociologia por meio da 

abordagem reflexiva a respeito das organizações e problemas de causa social e suas 

relações com o trabalho; conceito do mundo do trabalho, história do trabalho, a 

questão do trabalho quanto à atividade humana e seu desenvolvimento e 

organização nas diferentes sociedades, importância dos movimentos sociais no 

processo de transformação da nossa sociedade e economia solidária (Plano da 

disciplina OST, 2009). 

Esta disciplina tem como justificativa a necessidade do aluno conhecer o mundo do 

trabalho e as diversas ideologias que norteiam o pensamento sobre trabalho na sociedade 

capitalista, e como essas ideologias impactaram e continuam impactando na vida da sociedade, 

propiciando ao educando/trabalhador uma visão mais ampla do mundo do trabalho, enfatizando a 



68 

 

Formação Técnica Geral, por meio da organização social do trabalho, pensando historicamente, a 

questão do trabalho enquanto atividade humana e seu desenvolvimento e organização. Assim 

como, compreender a importância dos movimentos sociais no processo de transformação da 

nossa sociedade e como a economia solidária tem se apresentado diante das crises do capital 

como alternativa de trabalho.  

  Ementa: Estudos da Formação Técnica Geral em Sociologia por meio da 

abordagem reflexiva da organização dos processos de trabalho, principais processos 

de trabalho na produção de bens e na prestação de serviços, métodos de diagnóstico 

de problemas na organização do trabalho de instituições públicas e privadas, assim 

como estudos sobre o planejamento, a programação e o controle como partes 

integrantes de toda atividade de trabalho, etapas do processo de produção, 

identificação de possibilidades diversas de atuação laboral no mundo do trabalho. 

(Plano da disciplina OPT, 2009) 

Esta disciplina tem como justificativa a questão da reestruturação produtiva que sempre foi 

um fator marcante nos processos de organização do trabalho na sociedade, além dos seus 

impactos na economia, sobretudo na vida do trabalhador. Deste modo, conhecer as mudanças nas 

novas maneiras de trabalhar e de organizar a produção possibilitará ao educando trabalhador o 

desenvolvimento de um posicionamento crítico e reflexivo, a fim de sensibilizá-lo para 

surgimento de atitudes emancipadas no mundo do trabalho.  

A Formação Técnica Geral em Sociologia, sobretudo no campo da organização dos 

processos de trabalho, objetiva propiciar o entendimento da sociologia como área do 

conhecimento das questões sociais e suas relações com o trabalho, além de compreender os 

principais processos de trabalho na produção de bens e na prestação de serviços. Assim, 

conhecendo métodos de diagnóstico de problemas na organização do trabalho de instituições 

públicas e privadas, assim como compreender o planejamento, a programação e o controle como 

partes integrantes de toda atividade de trabalho: desenvolvendo a capacidade de antever 

problemas, de sistematizar o trabalho, de criar e utilizar mecanismos de controle e critérios para 

avaliação, possibilitando desse modo identificar etapas do processo de produção. Além disso, 

pode proporcionar ao estudante o reconhecimento de outras possibilidades de trabalho além das 

relações empregador-empregado, como exemplo da economia solidária e seus arranjos produtivos 

locais. 
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Pelas respostas dos estudantes, em relação a contribuição das disciplinas para sua formação 

e a observação do Plano dessas duas disciplinas de FTG podemos inferir que a compreensão dos 

processos que norteiam o mundo do trabalho e as discussões reflexivas sobre o desenvolvimento 

do trabalho na sociedade cedem lugar na preferência dos estudantes pelas questões de 

aprendizagem técnica e instrumental, oferecidas pelas disciplinas de FTE. Isso pode ser o reflexo 

das exigências do mercado do trabalho, que busca um trabalhador “adestrado” e cada vez mais 

qualificado. 

Como verificamos que os alunos consideram que as disciplinas de FTE são as que mais 

contribuem para a sua formação, tomamos para análise mais aprofundada a Matriz Curricular do 

curso Técnico em Hospedagem para verificarmos esse aspecto mais detalhadamente. Essa 

escolha pautou-se no índice de evasão apresentado no desenvolvimento desse curso 

especificamente que chega a mais de 80% nos semestres pesquisados e também pela quantidade 

de alunos do curso de Hospedagem que participaram da pesquisa, 68% do total freqüentando 

regularmente o curso.  

De acordo com a legislação, na Resolução CNE/CEB N.º 04/99, o Art. 10, institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico, segundo a qual 

os planos de curso, devem ser coerentes com os respectivos projetos pedagógicos, e serão 

submetidos à aprovação dos órgãos competentes dos sistemas de ensino, contendo os elementos 

abaixo: 

I - justificativa e objetivos; 
II - requisitos de acesso; 
III - perfil profissional de conclusão; 
IV - organização curricular; 
V - critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores; 
VI - critérios de avaliação; 
VII - instalações e equipamentos; 
VIII - pessoal docente e técnico; 
IX - certificados e diplomas. 

Com base no Plano de Curso do curso de Técnico em Hospedagem, no quadro abaixo, 

verificamos os aspectos relevantes dos elementos constitutivos do referido Plano de Curso e suas 

especificidades pedagógicas e técnicas, contrapondo alguns elementos, com a prática verificada 

no CEEP-BA: 
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 Habilitação: Técnico de Nível Médio em Hospedagem 
Carga Horária parcial: 1.940h 
Estágio: 400h 
Total: 2.340h 
Eixo do Plano: Hospitalidade e Lazer 

 

A Justificativa para a implantação do curso baseia-se no fato do Território da Região 

Metropolitana de Salvador englobar várias cidades e ter como característica principal uma grande 

concentração de indústrias e consequentemente uma grande concentração populacional, com 

cidades costeiras que ter no turismo uma grande fonte de receita. A cidade de Salvador tem 

dentre as suas peculiaridades a geografia que a divide em Cidade Alta e Cidade Baixa, onde se 

localiza o CEEP-BA, mais precisamente na Península Itapagipana, cuja população “vive do 

comercio informal, precarizado e muitas vezes improvisado, com pequenos empreendimentos do 

setor de hospedagem neste território. Porém, a maior parte destes tem grande necessidade de 

formação e informação profissional na área.” (Plano de Curso CEEP-BA, 2009)  

Entendemos que essa justificativa para implantação do curso de Educação Profissional em 

Técnico em Hospedagem, na forma subsequente ao Ensino Médio, na região de Salvador é para 

contribuir com uma parcela da população que necessita ser mais bem amparada nos seus 

empreendimentos, pois conforme descrito no documento analisado, “é crescente a compreensão 

mundial sobre a importância da qualidade no ato de acolher bem o turista, o que comprova que a 

formação profissional técnica em hospedagem é de fundamental importância para toda a 

população e é um mercado consumidor em franca expansão.” (Plano de Curso CEEP-BA, 2009)  

A qualificação especializada dos indivíduos é uma das preocupações presentes no 

documento em questão, conforme consta: 

O mundo do trabalho na área de hospitalidade e lazer é vasto e requer uma maior 
profissionalização o que torna indispensável a qualificação de indivíduos 
especializados para integrarem e desenvolverem todas as suas potencialidades e 
assim transformarem a realidade local e conseqüentemente, a sua própria 
realidade, assumindo a posição de protagonista no contexto social em que 
vivem. (Plano de Curso CEEP-BA, 2009)  

 

Observamos no trecho citado um idealismo na formação do futuro trabalhador, colocando-o 

como transformador das mazelas sociais. Esse discurso tem fundamentação no 
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empreendedorismo que coloca o trabalhador como responsável pelo seu desenvolvimento e 

crescimento profissional, responsabilizando-o pelos possíveis sucessos ou fracassos. 

No Estado da Bahia, o mundo do trabalho, em relação ao curso referido, pode ser 

caracterizado por: hotéis de luxo, albergues, navios, pousadas, hospitais até pequenas hospedarias 

familiares. Assim, o profissional Técnico em Hospedagem pode ser integrado a uma cadeia de 

serviços ligados a lazer, transportes, restaurantes, agências de viagem, guias de turismo entre 

outras. 

A pretensão do curso em Hospedagem é contribuir para o desenvolvimento da região com 

“uma visão estratégica e com responsabilidade sócio-política, ambiental e econômica, o Governo 

da Bahia e mais especificamente a Secretaria de Educação, via SUPROF, cria uma educação 

profissional Técnica em Hospedagem com a preocupação de profissionalizar e garantir a 

melhoria das condições de vida da população”. (Plano de Curso CEEP-BA, 2009)  

  Esse discurso apresentado não nos permite afirmar que o curso vai melhorar as condições 

de vida dos alunos- trabalhadores, pois o trabalho que será desenvolvido por esses profissionais é 

o trabalho abstrato, alienado, portanto que explora o trabalhador. Salvador por ser pólo turístico 

propicia mais postos de trabalho, porém não podemos afirmar que serão postos de trabalho 

socialmente protegidos. Conforme coletânea elaborada pela profª da UFBA, Graça Druck que 

desenvolve pesquisa na área da flexibilização e precarização do trabalho, tomamos as palavras de 

Borges (2007) uma das autoras da Coletânea: “Facilitada pela correlação das forças entre o 

capital e o trabalho, a precarização dos postos de trabalho resultou de um movimento de 

flexibilização dos vínculos empregatícios e dos postos de trabalho”, sendo que dois processos que 

marcaram esse movimento foram: “a terceirização, que assumiu várias formas de contratação dos 

serviços” e a “desregulamentação das relações de trabalho” (p.84).  

A seguir citamos um trecho do Plano de Curso do Curso de Hospedagem que segundo seus 

elaboradores justificam a existência desse curso.   

O Turismo é uma das atividades que mais cresce em todo mundo, impulsionado também 

pelo gigante negócio que é a Copa do Mundo. O eixo de Hospitalidade e Lazer, atualmente gera 

vários postos de trabalho no mundo, atingindo mais de 1 bilhão de empregos. Representa 7% do 

comércio mundial de bens e serviços conforme estimativa da OMT (Organização Mundial do 

Turismo). Atualmente, no Brasil, esta atividade detém o quarto lugar na pauta de economia do 

país mantendo uma oferta crescente de empregos diretos e indiretos. Dos empregos e 
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oportunidades de negócios gerados por este setor, encontram-se os direcionados para a área de 

Hospedagem que segunda a ABIH (Associação Brasileira de Indústria e Hotéis), o setor 

encontra-se em expansão no Brasil, movimentando R$ 5 bilhões ao ano, possuindo 10 mil 

estabelecimentos no país, empregando 180 mil trabalhadores diretamente e 540 mil 

indiretamente. É essencial destacar que a Bahia, especificamente Salvador é um dos destinos 

turísticos mais visitados no Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. (Plano de 

Curso CEEP-BA, 2009)  

 Vale ressaltar que as transformações já evidenciadas por Borges (2007) sobre a 

flexibilização/precarização do mercado de trabalho baiano, desde os anos de 1990, cujo reflexo 

pode ser sentido até os dias atuais, tem ainda rebatimentos pois,  

Reconfigurou o mercado de trabalho brasileiro acentuando os seus elementos 
mais precários – a baixa proporção de vínculos protegidos, a predominância de 
postos de trabalho mal-remunerados na estrutura ocupacional, a instabilidade 
dos vínculos – agregando novos traços, como o desemprego elevado e de longa 
duração e a intensificação da jornada de trabalho.(p.85)  

 

Observadores da área de Turismo prevêem uma explosão dessa atividade, implicando na 

utilização de bens e serviços, ou seja, estruturas e serviços destinados ao alojamento, 

hospedagem, alimentação, diversão, transporte e, sobretudo, profissionais socialmente 

qualificados. Por sua vez, a evolução da cadeia produtiva da hospitalidade e lazer depende da 

melhoria no desempenho dos seus profissionais, dos incentivos fiscais, de um planejamento 

estratégico voltado à sustentabilidade e o desenvolvimento local. Percebe-se que o setor hoteleiro 

do Território Metropolitano de Salvador é favorável, rentável e com grande disponibilidade de 

crescimento com a realização de grandes eventos. (Plano de Curso CEEP-BA, 2009)  

Além desse contexto explicitado pelos seus elaboradores, a região da Península 

Itapagipana, onde esta localizado o CEEP -BA, é uma região periférica de características 

turísticas de grande relevância para a cidade de Salvador, com diversidade de atrativos naturais e 

culturais, possíveis potenciais turísticos, porem carente de profissionais qualificados. 

Diante disso, o Estado de Bahia, a cidade de Salvador e especificamente a cadeia produtiva 

do segmento de hospitalidade e lazer, necessitam da existência de políticas públicas para o 

turismo alternativo de base comunitária, com investimentos no setor de hospedagem social ou 

solidaria que atendam as novas tendências do mundo do trabalho, onde demandam de pessoas 

com qualificação profissional e visão critica de mundo que incentive em seus territórios novos 
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empreendimentos solidários, direcionados ao segmento de hospitalidade e lazer. (Plano de Curso 

CEEP-BA, 2009)  

Segundo as justificativas arroladas pelos idealizadores do Plano de Curso a contribuição da 

educação profissional e tecnológica ao desenvolvimento socioeconômico do território da região 

de Salvador, a partir do acolhimento de um público historicamente colocado à margem das 

políticas de formação para o mundo do trabalho, se destina à elevação do potencial das atividades 

produtivas locais e a democratização do conhecimento para a comunidade em todas as suas 

representações.  

Para uma melhor efetivação das políticas públicas voltadas para a educação o governo da 

Bahia dividiu o Estado em 26 Territórios de Identidade18, partindo da idéia de que é preciso 

trabalhar com uma visão multi setorial, interdisciplinar e em conjunto com as bases sociais e 

princípios básicos da democratização das políticas públicas como a descentralização das 

decisões, a regionalização das ações e a co-responsabilidade na aplicação de recursos, e na 

execução e avaliação de projetos. 

 O Objetivo do Curso é qualificar Técnicos em Hospedagem com uma visão sistêmica do 

mundo do trabalho, de forma a atuar como cidadão crítico, ativo e empreendedor social, de modo 

a contribuir para transformar a realidade social ao seu entorno, do seu território e da Bahia, por 

meio das implantações das Inovações Tecnológicas e Científicas em Hospitalidade e Lazer. 

(Plano de Curso CEEP-BA, 2009)  

 O curso afirma pretender possibilitar a produção do conhecimento de forma crítica, além 

de qualificar o educando para atuar de forma autônoma, utilizando-se dos conhecimentos técnicos 

na área, possibilitando a execução de ações operacionais específicas do setor de Hospedagem em 

busca de organização do serviço, do desenvolvimento da capacidade comunicativa e de domínio 

da história e cultura local. Segundo Freire (1996), falando sobre as questões ideológicas que 

permeiam as relações de trabalho, “o operário precisa inventar, a partir do próprio trabalho, a sua 

cidadania que não se constrói apenas com a sua eficácia técnica, mas também com sua luta 

política em favor da recriação da sociedade injusta, a ceder seu lugar a outra menos injusta e mais 

humana.”(p. 102) 

                                                 
18 O conceito de território de Identidade foi criado pelo revolucionário geógrafo Milton Santos, um dos maiores 
pensadores "baiano-brasileiros" de todos os tempos. Ele elaborou um conceito de território geográfico vivo e 
dinâmico, como um espaço ocupado e transformado, "indivisível dos seres humanos e de suas ações". 
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O CEEP-BA trabalha em conjunto com SUPROF para “balizar os anseios da comunidade 

da Região Metropolitana de Salvador, buscando a inclusão social, o desenvolvimento sustentável 

da região, a qualificação profissional dos jovens e a inclusão destes no Mundo do Trabalho” 

(Plano de Curso CEEP-BA, 2009). Observamos que as ações do CEEP-BA nessa questão 

ocorrem com a interação da DAMT e o empresariado baiano, na busca de oportunidades de 

estágio para os alunos dos cursos. 

Como requisitos de acesso ao Curso temos: Ter cursado e concluído o Ensino Médio em 

escola pública. Ter sido contemplado no sorteio eletrônico realizado pela Secretaria de Educação 

do Estado da Bahia. Efetuar a matrícula, conforme o Edital. (Plano de Curso CEEP-BA, 2009)  

O Perfil profissional do concluinte do Técnico em Hospedagem e Turismo, na forma 

subsequente ao Ensino Médio é de um profissional capaz de atuar na operacionalização de suas 

tarefas, no planejamento e na gestão de meios de hospedagem de acordo com a demanda e 

características regionais, podendo prestar assistência a pessoa física, jurídica, cooperativas, 

associações profissionais, pequenos estabelecimentos do comercio informal ou a outros. 

Preponderantemente, atua como integrante de quadros funcionais de organizações\unidades 

publicas, privadas e do terceiro setor, agregando-se ao empreendedorismo. (Plano de Curso 

CEEP-BA, 2009)  

Para tanto, o Curso de Técnico de Hospedagem deve propiciar ao educando os 

conhecimentos específicos para o exercício profissional, social na área de atuação de 

Hospedagem: 
a) Tomadas de decisões: o trabalho dos profissionais Técnicos da Área de 

Hospedagem deve estar centralizado na capacidade de tomar decisões, visando o 
uso apropriado, da força de trabalho, de softwares ligados a área, de 
equipamentos, de procedimentos de praticas. Para este fim, os mesmos devem 
possuir conhecimentos e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as 
condutas mais adequadas, baseadas em evidencias cientificas; 

b) Comunicação: os profissionais de hospedagem devem ser acessíveis a 
informação e devem manter a confidencialidade das informações a ele 
confiadas, na interação com outros profissionais da área e o público em geral. A 
comunicação envolve comunicação verbal, não-verbal e habilidades de escrita e 
leitura a de tecnologias de comunicação e informação; 

c) Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de 
hospedagem deverão estar aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo 
em vista o bem estar da comunidade. A liderança envolve compromisso, 
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responsabilidade, empatia, habilidade para tomar decisões, comunicação e 
gerenciamento de forma efetiva e eficaz; 

d) Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar 
iniciativa, fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos 
recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que devem estar 
aptos a serem empreendedores, gestores e empregadores ou liderança na equipe 
de hospedagem;  

e) Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 
continuamente, tanto na sua formação, quanto pratica. Dessa forma os 
profissionais de Hospedagem devem aprender a ter responsabilidade e 
compromisso com a sua educação e a formação\estágios das futuras gerações de 
profissionais e os profissionais do serviço, inclusive estimulando o 
desenvolvimento a mobilidade acadêmico\profissional, a formação e a 
cooperação através de redes nacionais e internacionais. (Plano de Curso 
CEEP-BA, 2009)  

A preocupação do governo da Bahia em atender aos estudantes oriundos da escola pública, 

capacitando-os para o mundo do trabalho permeia os documentos oficiais da política pública em 

expansão. A massa trabalhadora ainda é formada nos cursos profissionalizantes. Entendemos que 

a educação do jovem trabalhador no Brasil, requer uma análise ético-política no sentido de 

questionar o papel dessa educação e do sujeito na sociedade, a sustentabilidade das ações 

empreendidas para essa formação – cursos de qualificação profissional – no sentido de 

contribuição deste sujeito tanto para o seu desenvolvimento e manutenção no mundo do trabalho, 

quanto para também uma contribuição para o desenvolvimento social.  Nesse sentido, Simões in 

Moll (2010) esclarece que: 
“As trajetórias profissionais não são mais previsíveis e a responsabilidade de 
inserção no trabalho é dirigida cada vez mais para o próprio jovem e seus 
atributos de escolarização e formação. Novos significados em relação ao 
trabalho são construídos pelos jovens ante a intensidade com que foram tocados 
pela incerteza e o desemprego juvenil.” (p.104,105) 

 

No percurso do curso de Hospedagem serão desenvolvidas ações didático/pedagógicas com 

o objetivo de trabalhar com experiências para o exercício de conhecimentos e habilidades 

especificas do curso de Técnico em Hospedagem, que conforme descrito no Plano de Curso são: 

 Implantar suporte e gerenciar seu próprio negócio; 
 Identificar a origem de falhas no funcionamento de Meios de hospedagem e seus efeitos; 
 Conhecer as normas técnicas de segurança; 
 Atuar de forma empreendedora; 
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 Saber agir com liderança, saber se comunicar, ter bom relacionamento interpessoal, 
cooperação e iniciativa própria; 
 Oferecer serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, assegurando a 
normalidade dos serviços; 
 Ter iniciativa para desenvolver atividades de caráter solidário; 
 Ter consciência ambiental para evitar o desperdício de materiais e o consumo 
desnecessário; 
 Participar do planejamento, organização, execução e avaliação das ações administrativas, 
relacionadas com o processo de trabalho em meios de hospedagens, com visão sistêmica 
do contexto organizacional. Incorporar as tecnologias disponíveis, propondo formas de 
melhoria da assistência, visando a qualidade dos serviços prestados. 
 Integrar grupos de pesquisa na área de hospitalidade e lazer; 
 Identificar funções e responsabilidades dos membros da equipe de trabalho; 
 Planejar e organizar o trabalho na perspectiva do atendimento integral e de qualidade; 
 Realizar trabalho em equipe, correlacionando conhecimentos de varias disciplinas ou 
ciências, tendo em vista o caráter interdisciplinar da área; 
 Aplicar normas de segurança; 
 Identificar e aplicar princípios e normas de conservação dos recursos não renováveis e de 
preservação do meio ambiente; 
 Interpretar e aplicar normas do exercício profissional e princípios éticos que regem a 
conduta do profissional de hospitalidade e lazer; 
 Identificar e avaliar rotinas, protocolos de trabalho, instalações e equipamentos; 
 Operar equipamentos próprios do campo de atuação, zelando pela sua manutenção; 
 Registrar ocorrências e serviços prestados de acordo com exigências do campo de 
atuação; 
 Prestar informações ao cliente, e a outros profissionais sobre os serviços que tenham sido 
prestados; 
 Coletar e analisar dados relativos ao campo de atuação; 
 Utilizar ferramentas de informática e recursos específicos da área. 

 

Observando o conjunto de conhecimentos e habilidades requeridas para o egresso do curso 

de Hospedagem, os quais deverão ser trabalhados durante o curso a partir de ações didático-

pedagógicas, partindo das experiências e dos saberes tacitamente construídos. Nesse processo de 

socialização profissional, segundo Ramos (2010), “o indivíduo encontra um campo de saberes já 

estruturados que deverá interiorizar, mas também transformar numa ação ativa no processo e nas 

relações de trabalho.” (p.89)    

A Organização Curricular19  do curso obedece as orientações da LDB 9394/96, dos 

Decretos 5154/04, as resoluções do MEC, a Instrução Normativa da SEC/SUPROF Nº 003/09 de 
                                                 
19 Vide Matriz Curricular no Anexo do presente trabalho. 
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30 de julho de 2009 que dispõe sobre as orientações para a Organização Curricular dos cursos de 

educação profissional, as Diretrizes Nacionais para Educação Profissional e os Referenciais 

Curriculares da Educação Profissional, com uma metodologia baseada em Pólos Estruturantes e a 

ênfase nos estudos de Formação Técnica Geral que prevêem que o curso Técnico em 

Hospedagem, na forma subseqüente ao Ensino Médio, terá duração de 2 anos. O aluno para ter 

direito ao Certificado de Técnico de Hospedagem deverá seguir o Itinerário Formativo descrito 

na matriz e atender ao perfil profissional de saída. (Plano de Curso CEEP-BA, 2009)  

O Itinerário Formativo é o percurso a ser vivenciado pelo aluno durante todo o curso 

técnico, o qual está descrito na matriz curricular, a qual está estruturada em: 

 Formação Técnica Geral – FTG- que integra um conjunto de conhecimentos de 

caráter sócio-técnico relativos ao trabalho. 

 Formação Técnica Específica – FTE – que integra componentes específicos da área 

profissional de Técnico em Hospedagem. 

 Matrizes Curriculares – distribuídas da seguinte maneira: 

- Formação Técnica Geral: 400h; - Formação técnica Específica: 1.540h 

- Carga Horária parcial: 1.940h; - Estágio supervisionado: 400h;  

- Carga Horária total: 2.340h 

Na análise da matriz curricular do curso de Técnico em Hospedagem verificamos que as 

disciplinas que compõem a FTG de cunho social, reflexivo e inclusivo, estão distribuídas nos 

quatro semestres do curso: Organização Social do Trabalho (OST); Organização dos Processos 

de Trabalho (OPT); Informática-Inclusão digital; Higiene, Saúde e Segurança do Trabalho, com 

carga horária total de 40h cada; e Filosofia, Ética e Direito do Trabalho e, Filosofia e 

Metodologia Científica com carga horária de 80h cada, perfazendo o total de 400h.  

Na análise das disciplinas da formação FTE, conforme Quadro 6, observamos que elas 

devem conforme descrito no Plano de Curso, atender aos objetivos de trabalhar com experiências 

para o exercício de conhecimentos e habilidades especificas do Curso de Hospedagem, 

desenvolvidas de forma a estimular o espírito empreendedor do aluno. As disciplinas de FTE 

estão distribuídas conforme Quadro 06 a seguir: 
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Quadro 06: Disciplinas de FTE – Curso Técnico em Hospedagem 
DISCIPLINAS 

 
Carga horária semestral e anual 

1ºsemestre 2ºsemestre 3ºsemestre 4ºsemestre CHTotal 
Português Instrumental 40 40 40 40 160 

Matemática Aplicada 40 40 0 0 80 

História G./ Bahia 60 40 0 0 100 

Geografia  60 40 0 0 100 

Biologia e Meio Ambiente 0 0 40 0 40 

Língua Estrangeira Instrumental 60 40 40 0 140 

Direito Legis. Aplic. Turismo Hospedagem 0 0 40 0 40 

Psicologia Aplic.  Turismo e a Hospedagem 0 60 0 0 60 

Fundamentos de Hospedagem 60 0 0 0 60 

Técnica em organização de Eventos 0 0 40 60 100 

Fundamentos do Turismo 60 0 0 0 60 

Turismo Comunitário 0 40 0 60 100 

Planejamento em Negócios e Hotelaria 0 0 40 40 80 

Estrutura Hoteleira 0 40 0 0 40 

Empreendedorismo Meios de Hospedagem 0 0 0 40 40 

Administração financeira e Orçamentos 0 0 40 60 100 

Gestão em negócios de Hotelaria 0 0 40 40 80 

Alimentos e Bebidas I 0 40 0 0 40 

Alimentos e Bebidas II 0 0 40 0 40 

Relações Públicas e Eventos 0 0 40 40 80 

Projetos em Hospedagem 0 0 0 60 60 

Carga Horária Total da FTE 380 380 420 360 1540 

                                                                           Elaboração própria – Fonte: dados CEEP-BA(2010) 

  

Sobre a necessidade de o currículo contemplar a vinculação entre educação e prática social 

por meio das dimensões fundamentais da vida: trabalho, ciência e cultura e a formação não só 

para o mercado de trabalho, mas também para a vida, destacando as vantagens da integração 

curricular nos ensinos médio e técnico, dentre os quais se situam os cursos subseqüentes, Ramos 

in Moll e cols.(2010 p.51) destacou “a necessidade de a educação profissional observar a 

estrutura sócio-ocupacional e tecnológica da economia e articular esforços das áreas de educação, 

do trabalho e emprego, e da ciência e tecnologia”, acrescentando que deveriam ser ofertados 
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“segundo itinerário formativos, objetivando o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva 

e social [...] de modo que a qualificação para o trabalho implicasse também a elevação do nível 

de escolaridade do trabalhador” (idem.ibid).  

A Orientação Metodológica, presente no CEEP-BA, é pautada no trabalho educativo e está 

substanciada na pedagogia Histórico-Crítica como mediadora da prática social onde a 

humanidade é produzida historicamente e coletivamente pelo conjunto dos homens. Assim, “o 

objetivo da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos elementos culturais que 

precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos e, 

de outro lado e concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para atingir esse 

objetivo” (SAVIANI, 2000 p. 17). Tendo suas bases fundadas no trabalho, pode criar as 

condições subjetivas para a instrumentalização do processo de trabalho pedagógico na 

especificidade de trato com o conhecimento. Conforme citado no Plano de Curso, a prática 

pedagógica do CEEP-BA pautada na pedagogia Histórico-Crítica de Saviani, utiliza o Método 

Pedagógico denominado Prática Social Final do Conteúdo que tem como ponto de partida e 

ponto de chegada a prática social pela meditação da teoria (Plano de Curso CEEP-BA, 2009). 

Este método propõe um movimento de pensamento que parte da “Prática Social” (o 

conhecimento comum a professores e alunos, quer dizer, a prática social do conteúdo abordado, 

vai à “problematização” - o levantamento de problemas atrelados à prática social do conteúdo e à 

especificidade teórica e técnica do próprio conteúdo, a “Instrumentalização” - são as formas mais 

elaboradas de entendimento da prática social do conteúdo e de sua especificidade, “Catarse” - as 

primeiras sínteses com relação ao conteúdo e sua manifestação no mundo da vida e “Volta à 

Prática Social” , este movimento se caracteriza pela elaboração de instrumentos adequados para a 

transformação da prática social inicial com relação ao conteúdo abordado. Aqui os alunos têm a 

possibilidade de criar alternativas sociais, políticas, técnicas e teóricas de intervenção na 

realidade.   

Consta explicitado no Plano de Curso20 que esse método, baseado nas idéias de Saviani 

(1989), constitui o movimento do pensamento, deslocando-se do concreto ao abstrato. Tal 

Método Pedagógico foi reelaborado por Gasparin (2003) num diálogo com o conceito de “Zona 

de Desenvolvimento Proximal”, produzido no âmbito da teoria Histórico-Cultural de Vigotski. 

Nesse sentido, o CEEP-BA, como vanguarda de uma educação profissional, voltada para o 
                                                 
20 Plano de Curso de Hospedagem, constante no Anexo do presente trabalho. 
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trabalhador, que exaustivamente tem o seu labor em 40 horas semanais, delineia uma educação 

inclusiva, atendendo o perfil apresentado pelo trabalhador brasileiro. (Plano de Curso do CEEP-

BA, 2009). Essa afirmação, no entanto, não está coerente com as limitações encontradas no 

CEEP-BA, dificuldades com professor qualificado, falta de material nos laboratórios etc. 

 Para o CEEP-BA com essa abordagem metodológica, “o trabalhador oprimido, carente de 

bens essenciais ao exercício pleno da cidadania, encontrará uma Educação Profissional 

respaldada na dialética e prática em que as suas necessidades serão atendidas por ações flexíveis 

que desencadeiam uma nova prática social em busca do saber” (Plano de Curso CEEP-BA, 

2010).  Os instrumentos utilizados para essa efetiva inclusão deste trabalhador/aluno serão 

seminários, relatórios, peças teatrais, oficinas, e outros instrumentos que se mostrem necessários 

e que devem estar contemplados no currículo. Para Machado in Moll (2010, p.82), “os currículos 

além das dimensões formais de ordenamento de áreas específicas de saberes e das questões 

pedagógicas próprias derivadas de sua implantação, possuem dimensões políticas mais amplas e 

complexas.” Se essas dimensões não forem contempladas corre-se o risco de um maior grau de 

insatisfações tanto da parte dos estudantes como dos docentes. 

O CEEP-BA tem como missão “criar condição para permanência desse aluno/trabalhador 

no mundo do trabalho, pois a transformação social passa pelo empenho e busca incessante de um 

mundo democrático e igualitário. Nesse tocante descartamos a concepção neoliberal e 

apresentamos um trabalho com foco nas necessidades do trabalhador que busca satisfação ao 

escolher ou se aprimorar em uma área profissional, podendo assim ser protagonista da sua própria 

história e referência na sua comunidade e família.” (Plano de Curso CEEP-BA, 2010)  

Nos dados da realidade encontrados no CEEP-BA constatamos que apesar do discurso e do 

registro nas propostas de implantação das políticas de educação profissional, essa questão está 

longe de ser contemplada, pois o governo estadual continua contratando pelo regime de 

contratação temporária, REDA, que significa trabalho precário. Cabe uma crítica ao discurso do 

governo que, por razões políticas, não operacionaliza a efetivação das propostas de política 

pública de contratação de professores para a educação profissional, conforme o anunciado pelo 

Estado. 

 Conforme as entrevistas realizadas com a Diretoria Pedagógica, a mesma destacou que 

essa proposta de “Prática Social Final do Conteúdo” nova proposta de ação a partir do conteúdo 

aprendido, do nível de desenvolvimento atual do educando, necessita ainda de uma pesquisa 
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sobre “as relações dos alunos com os saberes” para melhor adequar o caminho metodológico e 

ser colocada em prática nas ações pedagógicas do CEEP-BA. Observamos com isso um esforço 

para cumprir o que se encontra estabelecido, no Plano de Curso, que foi elaborado em 2009 e 

necessita de uma revisão quanto aos seus princípios metodológicos mais adequados à realidade 

dos alunos, cuja re-construção deveria ser pautada no diálogo da equipe pedagógica com o 

alunado.  

O Estágio Supervisionado21 é uma atividade que busca integrar o aluno ao mundo do 

trabalho, aprimorando a sua atuação durante o desenvolvimento do curso, através da vivencia de 

novas experiências dentro do mundo do trabalho, as quais deverão ser compartilhadas com os 

professores e demais colegas. 

O estágio na área de hospitalidade tem como carga horária obrigatória 400h; as quais 

deverão ser desenvolvidas ao longo do curso. O objetivo do estagio profissional é o de preparar o 

educando para o trabalho de forma competente, através da vivencia de situações concretas e 

poderá ser realizado em hotéis, pousadas ou meios de hospedagem e outras organizações do setor 

turístico; em unidades de aplicação ou empresas de outros setores que não sejam o de turismo, 

como por exemplo, clubes recreativos, hospedagem hospitalares, SPA, etc; (Plano de Curso 

CEEP-BA, 2009) 

O CEEP-BA realiza as articulações com o mundo do trabalho sob a forma de atividade de 

extensão mediante o empreendedorismo ou, projetos que tenha ligação com a área do curso e de 

interesse social-comunitário (projeto). Os educados trabalhadores que estiverem inseridos em 

atividades produtivas relacionadas à área profissional do curso, terão a pratica profissional 

reconhecida para fins de cumprimento de carga horária de estagio supervisionado, a partir da 

avaliação pelo coordenador técnico e coordenador de estágio. 

O empreendedorismo é um conceito bastante polêmico e pressupõe uma ação do indivíduo 

por meio de atitudes de inquietação, ousadia e pro-atividade na sua relação com o mundo. 

Define-se também, como o tipo de comportamento que favorece a interferência criativa e 

realizadora no meio, em busca de um crescimento pessoal e coletivo, através do desenvolvimento 

da capacidade intelectual para investigar e solucionar problemas, tomar decisões, ter iniciativa e 

orientação inovadora, competências essas, cada vez mais exigidas na formação profissional e 

valorizadas no mundo do trabalho.  
                                                 
21 Vide documento Manual do Estágio presente nos Anexos desse trabalho. 
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Modalidades e Critérios de Avaliação – Para o CEEP-BA a avaliação está pautada nas 

palavras de Freitas (1995): 

A avaliação e os objetivos das escolas são estreitamente interligados. [...]. No 
cotidiano da escola os objetivos estão expressos nas práticas de avaliação. Na 
avaliação estão concentradas importantes avaliações de poder que modulam a 
categoria conteúdo/método. Ou seja, os objetivos da escola como um todo (sua 
função social) determinam o conteúdo/forma da escola. No didático essas ações 
se remetem e, à sua vez, sediam relações de poder que são vitais não para o 
trabalho pedagógico na sala de aula, mas para sustentação da organização do 
trabalho da escola em geral – seja pela via disciplinar, seja pela via de avaliação 
do conteúdo escolar, ou das atitudes e dos valores. Deve-se considerar que os 
objetivos de que falamos não são apenas os explícitos, mas incluem os objetivos 
‘ocultos’ da escola, interiorizados a mando do sistema social que a cerca 
(FREITAS, 1995:59). 
 

O Plano ainda destaca a avaliação como articuladora de conhecimento no currículo, dialoga 

com os objetivos propostos produzidos a partir do mundo da necessidade tendo como eixo o 

processo de aprendizagem, analisados a partir dos níveis de aprendizagem dos alunos, dos 

procedimentos de ensino e do professor e da instituição educativa. Isso possibilita uma 

reestruturação do trabalho pedagógico segundo as necessidades postas, na medida em que a 

avaliação impulsiona um repensar acerca do trato como conhecimento, dos objetivos, da própria 

avaliação e dos tempos e espaços pedagógicos.  

Enquanto possibilidade de avanço, a avaliação é entendida como categoria decisiva no 

processo de aprendizagem/desenvolvimento mediador das relações entre professor, conhecimento 

e discente. Nessas relações dos objetivos / avaliação (metas/resultados), produzidos no âmbito de 

escola surgem os elementos superadores e o entendimento de uma relação dialética entre 

objetivos/avaliação com construção de novas sínteses. (Plano de Curso CEEP-BA, 2009). 

Conforme as nossas observações, isto não acontece, de fato, no CEEP-BA, pois as ações 

pedagógicas, não são compartilhadas. Podemos considerar, de certo modo, essa uma proposta 

ainda idealista, que necessita ser aprimorada. 

 

1.4. O RESULTADO DO MAPEAMENTO DOS CURSOS SUBSEQUENTES 

 
Nesta subseção verificamos que os cursos do CEEP-BA têm a sua organização estrutural e 

pedagógica estabelecida conforme o que rege a legislação maior LDB, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional e os Decretos e Portarias específicas da política pública 
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de educação profissional para o Estado da Bahia. O atendimento ao Plano de Educação 

Profissional da Bahia se faz mediante a aplicação as diretrizes do mesmo, em um trabalho 

conjunto, na medida do possível, porém nem sempre cooperativo, em várias instâncias, 

envolvendo a equipe do CEEP-BA, Direção, Diretoria Pedagógica, coordenadora e professores 

nas discussões. O direcionamento da SUPROF, na intermediação e discussão dos parâmetros 

curriculares e articulação com o mundo do trabalho se faz presente de forma bastante 

centralizadora. 

A equipe pedagógica demonstrou esforço na operacionalização dos cursos para que a 

formação oferecida aos alunos possa, de fato, qualificar e capacitar os estudantes para o mundo 

do trabalho, empenhando-se em ações articuladoras e discussões para o melhoramento da prática 

pedagógica. Porém há limitações na prática pedagógica por conta da escassez no quadro de 

professores e recursos didático-metodológicos.     

Os sujeitos-alunos demonstraram o seu desejo e necessidade de boa qualificação e 

crescimento intelectual com a preocupação constante da possibilidade de inserção no mundo do 

trabalho, demonstrando também sua insatisfação com alguns aspectos do curso que não estão 

atendendo a esses anseios. Os professores por sua vez demonstraram o esforço que fazem para 

tentar atender aos objetivos dos cursos, porém com as limitações impostas pela falta de apoio e 

material didático e uma política de qualificação continuada.  

Na análise das matrizes curriculares dos cursos subseqüentes verificamos que a produção 

curricular do CEEP-BA, obedece a um percurso formativo, pautado nas Diretrizes Nacionais para 

a Educação Profissional, mas necessita ainda de reformulações na distribuição das disciplinas e 

cargas horárias, uma maior inter-relação entre os conteúdos e a prática para atender as 

necessidades dos estudantes e professores. Para o atendimento as demandas do mundo do 

trabalho, é necessário um alinhamento dos conteúdos com a realidade do mundo do trabalho. Em 

relação ao material didático observou-se uma carência que prejudica o bom andamento das 

atividades pedagógicas. 

Na Figura D colocamos a representação da dinâmica dos cursos, onde todos os aspectos 

observados encontram-se interligados e dialogam entre si na operacionalização dos cursos. 
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Figura D: Dinâmica dos cursos subsequentes 

 
As referências encontradas nos documentos oficiais utilizados na implementação e 

funcionamento dos cursos, Decretos Estaduais e Portarias específicas para o funcionamento do 

CEEP-BA nos mostram que a operacionalização dos cursos de educação profissional não 

consegue ainda ser efetivada na sua totalidade, conforme constante no Plano de Educação 

Profissional da Bahia, base para a implantação da pública de educação profissional.  

Como os cursos subseqüentes ocorrem dentro de um contexto de desenvolvimento de uma 

política pública direcionada para atender a um público específico vamos, na próxima seção, 

esclarecer o que de fato objetiva essa política pública no âmbito da educação profissional da 

Bahia para identificar como esses elementos se apresentaram nos cursos subseqüentes 

pesquisados. Porém uma questão fica em evidência: os cursos subseqüentes sob a égide do novo 

Decreto 5,154/2004, que propõe novas bases formativas para a educação profissional, ainda serão 

meramente os cursos formadores de mão-de-obra qualificada para atender ao mercado de 

trabalho? Se assim for, estamos nós diante do “velho”22 com uma nova roupagem? 

                                                 
22 “Velho” nesse sentido faz referência ao Decreto 2,208/1997, que estabelecia a dicotomia entre a formação do 
Ensino Médio e a Educação Profissional. 
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2. AS POLÍTICAS PÚBLICAS PÓS-DECRETO 5.154/2004 E A 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA BAHIA  
 

Nesta seção vamos fazer uma breve análise da legislação pertinente as reformas da 

educação profissional, pós-Decreto 5.154/2004, aplicadas ao contexto da Bahia. Analisaremos o 

Plano de Educação Profissional de Bahia que compõe o conjunto de Diretrizes norteadoras, 

Decretos e Portarias específicas do governo do Estado da Bahia, aplicadas no contexto dos cursos 

Técnicos de Nível Médio na forma subseqüente, objeto da nossa pesquisa. 

Conceituando políticas públicas nos amparamos em Marin (2005) que defende que elas 

devem ser “a expressão pura e genuína do interesse geral da sociedade”, o que num processo 

legítimo, pressupõe que “a demanda social seja auscultada em instâncias democráticas”, 

enfrentada de forma realística pela instituição formuladora e solucionada a luz do possível 

consenso entre os atores sociais a partir de eficaz fluxo de informações. Ainda conforme Marin 

(2005) as políticas públicas são a “expressão da postura do poder público em face dos problemas 

e dos diferentes atores que compõem o cenário e sua intenção de dar respostas afeiçoadas ao 

papel do Estado na sua relação com a sociedade” (2005) 

A implementação de uma política pública de qualidade, pautada em pilares consistentes, em 

um trabalho conjunto entre as instâncias responsáveis, discutida de forma democrática, requer 

muito planejamento e ações conjuntas. As políticas públicas têm sido criadas como resposta do 

Estado às demandas que emergem da sociedade, sendo a expressão do compromisso público de 

atuação numa determinada área.  São as ações empreendidas pelo Estado para atender as 

necessidades da sociedade e sua elaboração obedece a um conjunto de prioridades, princípios, 

objetivos, normas e diretrizes bem definidos. Entretanto, numa sociedade de classe onde há 

conflitos de interesses, elas são o resultado do jogo de poder determinado pela classe dominante.  

Em relação à educação profissional as políticas públicas no Brasil estão pautadas, hoje, nas 

mudanças determinadas pelo Decreto 5.154/2004, que possibilitaram a integração entre a 

educação básica e profissional. Esse instrumento jurídico contribuiu para o “novo ciclo” da 

educação profissional no Brasil. No início do Governo Lula, a educação profissional foi 

concebida como política pública no intuito de corrigir a dualidade histórica, oficializada pelo 

governo FHC, que com o Decreto 2.208/97, “dissociaram a educação profissional da educação 

básica, aligeiraram a formação técnica em módulos dissociados e estanques, dando um cunho de 
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treinamento superficial à formação profissional e tecnológica de jovens e adultos trabalhadores.” 

(Brasil, MEC, 2005, p. 2).  

Com o novo Decreto 5.154/04, o governo federal criou a possibilidade de oferecer uma 

educação profissional integrada, tendo como princípios estruturantes o Trabalho, a Ciência e a 

Cultura, beneficiando a classe trabalhadora com uma formação mais ampla.  Houve revisão das 

Diretrizes Curriculares Nacionais de modo a torná-las compatíveis com o novo Decreto. O CNE 

então emitiu o Parecer CNE/CEB nº 39/2004 com a orientação das aplicações do novo Decreto 

para a educação profissional técnica de nível médio, detendo-se principalmente no art. 4º, que 

estabelece as formas de articulação da educação profissional com o Ensino Médio, determinando 

que as mesmas pudessem se dar de forma integrada, concomitante ou subseqüente. O referido 

Parecer promoveu uma atualização na Resolução CNE/CEB nº 04/1999, dando origem a outra 

Resolução CNE/CEB nº 1/2005, que atualizou as Diretrizes Curriculares Nacionais. Isso foi feito 

de modo a contemplar os dispositivos do novo decreto nº 5.154/2004. 

Dentre as alterações do referido Decreto podemos destacar a mudança da nomenclatura dos 

cursos com uma nova denominação para os segmentos da educação profissional, que passam a 

ser: “formação inicial e continuada” para o nível básico; “Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio”, para o nível médio e “Educação Profissional Tecnológica, de graduação e pós-

graduação”, para o antigo nível tecnológico. Outra mudança foi a forma de articulação da 

educação profissional com o nível médio agora também com a opção “integrada”, os quais terão 

suas cargas horárias ampliadas. 

Outras medidas foram tomadas a partir daí, como a Resolução CNE/CEB nº3/2008 de 9 de 

julho que dispõe sobre a instituição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio 

(CNCT) em atendimento as necessidades de divulgação em âmbito nacional, pelo Ministério da 

Educação. Posteriormente, em 2009 o catálogo foi substituído pelo Sistema Nacional de 

Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC). O referido sistema tem como 

finalidade divulgar informações sobre os cursos técnicos de nível médio, informando as escolas 

onde ocorrem os cursos, com atualização mensal. 

Visando institucionalizar, redimensionar e integrar as ações da educação profissional 

técnica de nível médio, da Educação de Jovens e Adultos e da Educação Profissional e 

Tecnológica, foi criada em 16 de julho a Lei nº 11.741/2008, a qual altera os dispositivos da LDB 

nº 9394/96, mais precisamente dando nova redação ao artigo 37, 39, 41e 42, estes três últimos, 
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específicos da Educação Profissional. Nessa mesma Lei foram revogados os §§ 2° e 4º do art. 36 

e o § único do art. 41.  

Dentre as alterações da Lei merece ainda destaque o Capítulo II do Título V da LDB 

9394/96 na qual é acrescida a Seção IV-A, denominada “Da Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio” com os Art. 36-A a 36-D, especialmente os Art. A e D, com a seguinte redação: 
Art. 36-A.  Sem prejuízo do disposto na Seção IV deste Capítulo, o ensino médio, atendida a 
formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas. 
Parágrafo único.  A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, as habilitações 
profissionais poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em 
cooperação com instituições especializadas em educação profissional. 
Art. 36-D.  Os diplomas de cursos de educação profissional técnica de nível médio, quando 
registrados, terão validade nacional e habilitarão ao prosseguimento de estudos na educação 
superior. 
Parágrafo único.  Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, nas formas articulada 
concomitante e subseqüente, quando estruturados e organizados em etapas com terminalidade, 
possibilitarão a obtenção de certificados de qualificação para o trabalho após a conclusão, com 
aproveitamento, de cada etapa que caracterize uma qualificação para o trabalho.” (LEI 11.741/2008 
BRASIL-MEC) 

O Art. 39. Da mesma Lei preconiza que a educação profissional e tecnológica, no 

cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades 

de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia, estabelecendo que: 

§ 1o Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por eixos 
tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, observadas as normas 
do respectivo sistema e nível de ensino. (LEI 11.741/2008) 

 

Percebe-se com a análise da legislação de educação profissional, pós 2004, que as reformas, 

daí resultantes denotam uma possibilidade de integração entre a educação profissional e o ensino 

médio, contudo necessitando de ações de valorização dos profissionais do ensino.  

As políticas públicas para a educação profissional pensadas nesse contexto devem levar 

em conta os avanços provocados pelo desenvolvimento da indústria, da tecnologia e da ciência, 

sem precedentes na história da humanidade, uma vez que o domínio e conhecimento da natureza 

e da técnica, alcançados pelo homem na sociedade capitalista contemporânea, promovem 

transformações que estão a exigir novas formas de educar.  Porém, este desenvolvimento não 

significa condições de igual entre as classes sociais, ao contrário, cresce a desigualdade, inclusive 

na educação. Conforme Marx,  
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[...] o trabalhador torna-se mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto mais 
a sua produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador torna-se uma 
mercadoria tanto mais barata, quanto maior número de bens produz. Com a 
valorização do mundo das coisas aumenta em proporção direta a desvalorização 
do mundo dos homens (MARX, 2002, p. 111).  

 

Nesse processo é preciso reconhecer que a sociedade que produz riqueza também produz 

miséria, cabendo então o questionamento sobre as políticas pontuais, pretensamente inclusivas 

em relação a alguns bens sociais, sem o rompimento com a lógica geral que institui, na produção 

desses bens, a própria impossibilidade de generalização dessas riquezas.  Assim, no sistema 

capitalista a oferta para aqueles que devem ser “incluídos”, baseia-se em cursos aligeirados que 

dissociam a educação profissional da educação básica, certificando o trabalhador por 

conhecimentos mínimos e fragmentados. (FRIGOTTO, CIAVATTA, RAMOS, 2005; 

KUENZER, 2006). Nesse contexto situamos os cursos subseqüentes em estudo. 

Se o desafio lançado ao sistema escolar com a promulgação do Decreto n. 5.154/2004 é 

proporcionar uma formação integral, segundo Ciavatta (2005, p. 85) uma “formação humana” 

que “busca garantir ao adolescente, ao jovem e ao adulto trabalhador o direito a uma formação 

completa para a leitura do mundo e para a atuação como cidadão”, os cursos oferecidos na forma 

subseqüente, agora repaginados pelo novo Decreto não deveriam seguir a mesma lógica? A 

formação para o cidadão pleno não engloba esses cursos? 

Os alunos/trabalhadores geralmente possuem tempo de afastamento dos estudos mais ou 

menos longos o que implica a possibilidade de terem sido submetidos a propostas educacionais 

de diferentes períodos da história da educação no Brasil, no caso da EJA. Esse fato se faz 

presente nos sujeitos  da pesquisa, pois a faixa etária dos jovens que buscam uma melhor 

qualificação situa-se em todas as faixas de idade, independente também do período de conclusão 

do Ensino Médio. 

Pensar sobre desigualdade implica em atentar para a condição social e as diferenças 

existentes. A desigualdade social está presente, inclusive, no sistema educacional como um todo. 

Essas distorções são evidenciadas na diferença de ensino desde a Educação Infantil até ao Ensino 

Superior destinado à rede privada e à rede pública, ampliando o "abismo" social entre aqueles 

que têm acesso à educação de qualidade, aumentando as oportunidades para a sua emancipação e 

exercício da cidadania e, àqueles que não a têm. Conseqüentemente, sabe-se que, a força de 
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trabalho do sistema educativo tende a reproduzir não só a qualificação, mas também e 

inelutavelmente a aceitação da ideologia dominante, 

(...) a educação numa sociedade de classes transmite os modelos sociais da 
classe dominante, forma os cidadãos para reproduzirem essa sociedade, difunde 
as idéias políticas dessa classe e reproduz por isto tudo, a dominação de classe. 
A educação sempre foi política, o que precisamos é ter clareza do projeto 
político que ela defende, politizando-a. (GADOTTI, 1973: 140 apud BONFIM, 
2006)  

 

Dessa forma, as Políticas Públicas se articulam como um meio de intervenção do Estado 

na realidade social, bem como, o tipo de impacto que elas provocam, os benefícios que produzem 

e a quem favorecem. Para Bobbio (1987, p.13), "o poder público é o poder público no sentido da 

grande dicotomia mesmo quando não é público, não agem em público, esconde-se do público, 

não é controlado pelo público". Já Kuenzer in Moll (2010) em seus estudos demonstra a 

coerência da proposta de educação profissional e a sociedade real afirmando que para o mercado 

de trabalho há uma exclusão includente e para o sistema educacional uma inclusão excludente, 

perfeitamente coerente com a atual lógica da reprodução capitalista. Afinal, no mundo do 

trabalho, hoje, não a emprego socialmente protegido para todos. 

 Diante disso, refletindo sobre as palavras de Gramsci (2000) entendemos que o sistema de 

ensino brasileiro na efetivação de suas políticas públicas, necessita ter clareza de que o que se 

aprende na escola deve estar vinculado à prática social, de forma interativa e não dissociada, 

fragmentada, oca, inócua, sem significado e sentido, mas interligada ao mundo do trabalho. Pois, 

segundo Saviani 
todo sistema educacional se estrutura a partir da questão do trabalho, pois o 
trabalho é a base da existência humana, e os homens se caracterizam como tais 
na medida em que produzem sua própria existência, a partir de suas 
necessidades. Trabalhar é agir sobre a natureza, agir sobre a realidade, 
transformando-a em função dos objetivos, das necessidades humanas. A 
sociedade se estrutura em função da maneira pela qual se organiza o processo de 
produção da existência humana, o processo de trabalho. (1986, p. 14) 
 

  Como promover uma educação que não esteja visando apenas a formação 

mercadológica? Como oportunizar a todos os alunos, oriundos ou não de outras modalidades de 

ensino, tais como Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou com uma formação deficitária no 

Ensino Médio? Como promover uma educação de qualidade, atendendo às expectativas e 

necessidades reais dos alunos, se para a maioria deles a emergência maior é inserir-se no mercado 

de trabalho, através do Ensino Profissionalizante? 
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É inegável perceber que, a trajetória da educação brasileira, como ensino institucional e 

formal, sempre esteve atrelada à dinâmica da manutenção de forças hegemônicas da sociedade 

(BORDIEU, 1998). A Educação Pública de qualidade ainda é um processo em construção no 

país, e, ao longo da história, sofre seqüelas das mazelas sociais, políticas e econômicas. Ramos 

(2005, p.51), por exemplo, defende e identifica que: “na construção de novas perspectivas para o 

ensino médio unitário [...], o trabalho, a ciência e a cultura são princípios estruturantes e devem 

ser resgatados como meio para compreensão e a transformação do mundo atual”.  

Trazendo para a realidade da nossa pesquisa, no caso específico da realidade baiana, pelo 

menos no discurso, as políticas de educação profissional encontram-se alinhadas a essas mesmas 

perspectivas, sendo complementadas por Decretos e Portarias específicas direcionadas à realidade 

local e regional, conforme o Quadro 07: 

 
Quadro 07: Legislação da Educação Profissional na Bahia. 
LEI Nº 10.955 DE 21 DE 
DEZEMBRO DE 2007 

Modifica a estrutura organizacional e de cargos em 
comissão da Administração Pública do Poder 
Executivo Estadual. Art. 58 – Criação da 
Superintendência de Educação Profissional- 
SUPROF 

GOVERNO DO 
ESTADO DA 
BAHIA 

PLANO DE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL DA 
BAHIA: Trabalho, Educação 
e Desenvolvimento-2008 

Objetiva implantar as bases de uma política pública 
de Estado para a Educação Profissional na Bahia, 
vinculada às demandas do desenvolvimento 
socioeconômico e ambiental nos territórios e 
cadeias produtivas.  

SUPROF 

DECRETO Nº 11.355 DE 04 
DE DEZEMBRO DE 2008 

Dispõe sobre a instituição dos Centros Estaduais e 
dos Centros Territoriais de Educação Profissional 
no âmbito do Sistema Público Estadual de Ensino 
do Estado da Bahia. 

GOVERNO DO 
ESTADO DA 
BAHIA 

DECRETO Nº 11.356 DE 04 
DE DEZEMBRO DE 2008 

Dispõe sobre a criação do Centro Estadual de 
Educação Profissional da Bahia e do Centro 
Estadual de Educação Profissional – Águas 

GOVERNO DO 
ESTADO DA 
BAHIA 

PORTARIA Nº 8.676/09 DE 
16 DE ABRIL DE 2009 

Dispõe sobre a regulamentação da estrutura 
administrativa dos Centros Estaduais e Territoriais 
de Educação Profissional, e dá outras providências 

SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO 
DO ESTADO 
DA BAHIA 

PORTARIA Nº 9.719 / 2009 
DE 08 DE MAIO DE 2009 

Estabelece diretrizes norteadoras para o processo 
de matrícula dos Centros Estaduais e Territoriais de 
Educação Profissional, no ano letivo de 2009 

SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO 
DO ESTADO 
DA BAHIA 

INSTRUÇÃO 
NORMATIVA Nº 003/09 
DE 30 DE JULHO DE 2009 

Dispõe sobre as orientações para a Organização 
Curricular, especialmente no que se refere à matriz 
curricular, no âmbito da Educação Profissional 

SUPROF 
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As políticas de educação profissional na Bahia, além de seguirem as “cartas magnas” da 

legislação brasileira, também se articularam com a criação da SUPROF em 2007, tomando um 

direcionamento efetivo com o lançamento do Plano de educação Profissional da Bahia, no 

atendimento as demandas de oferta de educação profissional. Essa política é regulada por essas 

várias Leis, Decretos, Pareceres e Diretrizes regionais e locais.  

Especialmente na Bahia, as políticas públicas de Educação profissional têm se expandido, 

principalmente após o lançamento do Plano de Educação Profissional da Bahia, do qual 

trataremos na subseção a seguir. Apesar do governo do Estado da Bahia investir nos últimos anos 

em melhorias na área de educação no âmbito da educação profissional, 96,25% dos jovens da 

nossa pesquisa, dizem desconhecer as políticas públicas de educação profissional. Esse número 

denota uma ignorância sobre uma situação que diz respeito diretamente aos interesses dos jovens 

da classe trabalhadora. 

 

 

2.1. O PLANO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA BAHIA 
 

Analisar o Plano de Educação Profissional da Bahia23 nesta dissertação de mestrado é 

importante por duas razões: primeiro porque é esse Plano que norteia a implantação do CEEP-

BA, onde são desenvolvidos apenas cursos na forma subsequente, estes, nosso objeto de estudo; 

segundo, porque tanto o governo federal quanto os governos estaduais, particularmente o do 

Estado da Bahia, sinalizam com reformas no sentido de integrar a Educação Profissional à 

Educação Básica, especificamente, ao Ensino Médio, indicando, no discurso oficial, romper a 

dicotomia marcada na história da educação profissional, no Brasil. Sabemos que pelo viés da 

classe dominante é necessário trabalhar no sentido de educar as frações mais destituídas de 

direitos da classe trabalhadora, para atender as necessidades do Capital.  Assim, essa modalidade 

de educação socialmente constituída, apresenta-se até os dias de hoje, como clara explicitação das 

relações assimétricas de poder entre subalternizados e dominantes, em que se assentam as bases 

da dualidade educacional, extremamente cruel, sendo, pois, uma educação de classe.  

                                                 
23 23 Plano lançado pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia em 04/12/08, com objetivos e ações a 

serem empreendidas até 2011, com a meta da criação de 70 mil vagas no ensino profissionalizante. 
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O lançamento do Plano de Educação Profissional da Bahia: Trabalho, Educação e 

Desenvolvimento - 2008, significou o desejo do governo da Bahia de implantação das bases de 

uma política pública de Estado para a Educação Profissional, vinculada às demandas do 

desenvolvimento socioeconômico e ambiental nos territórios e cadeias produtivas (SUPROF- 

SEC-BA), que está concernente com as questões discutidas no fórum Mundial de Educação 

Profissional e Tecnológica realizado em Brasília-DF24. A citação a seguir exemplifica o que 

estamos explicitando. Vejamos: 
 O Plano de Educação Profissional da Bahia tem uma dimensão pedagógica 
arrojada, assume o trabalho como princípio educativo, uma verdadeira 
Pedagogia do Trabalho. Seus pilares são as relações trabalho-educação-
desenvolvimento socioeconômico-ambiental e ciência-tecnologia-sociedade, 
como base das matrizes curriculares. (SEC-BA, 2010) 

O Plano de Educação Profissional da Bahia, segundo depoimento público do governo, foi 

elaborado para atender as demandas do atual mercado baiano, assumindo a Educação Profissional 

como uma política pública do Estado, cuja proposta pedagógica defende o trabalho como 

princípio educativo e pretende investir em práticas pedagógicas dinâmicas e inovadoras, assim 

como na atualização das matrizes curriculares. Segundo esse documento, a missão do plano 

consiste em: 
Implementar Políticas e Estratégias de Desenvolvimento da Educação 
Profissional, em consonância com as demandas sociais e do mundo do trabalho, 
alinhadas às diretrizes educacionais do Estado da Bahia, visando a formação de 
jovens e adultos cidadãos (SEC-BA, 2008). 

É importante ressaltar, segundo dados oficiais, que o referido Plano foi planejado e 

elaborado após um diagnóstico das demandas em todos os territórios baianos, a partir do qual 

foram definidos os cursos de formação profissional que deverão atender a demanda e a 

necessidade do mercado de trabalho em vários municípios.  

Na ocasião da inauguração do CEEP-BA, o governador do Estado declarou que: 

"Essa proposta de educação tem caráter pioneiro no Brasil, como proposta educacional 

interligada com o desenvolvimento econômico do Estado, com abordagens nas potencialidades 

da Bahia"25.   Nesse momento também foram assinados ainda três decretos26 pelo governador em 

exercício, referentes à Educação Profissional. 

                                                 
24 Evento realizado em novembro de 2009, em Brasília-DF, que reuniu representantes de vários países imbuídos em 
discussões sobre a temática da educação profissional, com a realização de palestras e cursos. 
25 Fala proferida pelo então Secretário de Educação do Estado da Bahia, por ocasião da inauguração do Centro de 
Educação Profissional em Salvador, no dia 04/12/08, publicada no jornal A Tarde em 05/12/08. 
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A parceria estabelecida entre governo do Estado com a Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica (SETEC)27, tem por objetivo ampliar as discussões sobre as ações na 

área da educação profissional no território baiano. Assim, compete a SETEC, entre outras 

questões, planejar, orientar, coordenar e supervisionar o processo de formulação e implantação da 

política da educação profissional e tecnológica no país; promover ações de fomento ao 

fortalecimento, à expansão e à melhoria da qualidade da educação profissional e tecnológica e 

zelar pelo cumprimento da legislação educacional no âmbito da educação profissional e 

tecnológica.  

Ainda segundo o Plano Estadual, os cursos oferecidos devem estar alinhados com as 

demandas do desenvolvimento econômico e social do Estado/região/município, e, em 

cumprimento as metas estabelecidas, essa oferta deverá ser ampliada com a implantação de 

cursos dentro dos eixos tecnológicos propostos pelo MEC, nas áreas de: recursos naturais; 

informática e comunicação; saúde, segurança e meio ambiente; gestão e negócios; infra-estrutura; 

controle e processos industriais; produção industrial; produção cultural e design; hospitalidade e 

lazer; e produção alimentícia. Os mesmos foram organizados em dez eixos conforme disposto no 

Quadros 8 e 9.  

 
Quadro 8 : Eixos e Habilitações da Educação Profissional – 2009 
EIXO TECNOLÓGICO: AMBIENTE, SAÚDE 
E SEGURANÇA 
1. Técnico em Análises Clínicas 
2. Técnico em Biotecnologia 
3. Técnico em Controle Ambiental 
4. Técnico em Enfermagem 
5. Técnico em Gerência e Saúde 
6. Técnico em Meio Ambiente 
7. Técnico em Nutrição e Dietética 
8. Técnico em Segurança do Trabalho 
 

EIXO TECNOLÓGICO: GESTÃO E NEGÓCIOS 
1. Técnico em Administração 
2. Técnico em Comércio 
3. Técnico em Contabilidade 
4. Técnico em Cooperativismo 
5. Técnico em Cuidar de Idosos 
6. Técnico em Logística 
7. Técnico em Qualidade 
8. Técnico em Recursos Humanos 
9. Técnico em Serviços de Condomínio 
10. Técnico em Vendas 

EIXO TECNOLÓGICO: PRODUÇÃO 
ALIMENTÍCIA 
1. Técnico em Alimentos 
2. Técnico em Agroindústria 
3. Técnico em Apicultura 

EIXO TECNOLÓGICO: INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 
1. Técnico em Linguagem de Programação 
2. Técnico em Informática 
3. Técnico em Manutenção e Suporte em Informática 

                                                                                                                                                              
26 Durante a inauguração do Centro Estadual de Educação Profissional, o governador Jaques Wagner assinou três 
decretos. O primeiro institui os Centros Estaduais e Territoriais com uma tipologia especifica de unidade escolar. O 
segundo e terceiro decretos tem como finalidade criar o Centro Estadual de Educação Profissional da Bahia e Centro 
Estadual de Educação Profissional da Bahia das Águas. 
27 Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, responsável pelas ações e elaboração de diretrizes de educação 
profissional na Bahia. 
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4. Técnico em Panificação 4. Técnico em Programação de Jogos Digitais 
5. Técnico em Rede de Computadores 

Fonte: SEC-SUPROF 
Quadro 9 : Eixos e Habilitações da Educação Profissional – 2009 
EIXO TECNOLÓGICO: PRODUÇÃO 
CULTURAL E DESIGN 
1. Técnico em Artes Visuais 
2. Técnico em Comunicação Visual 
3. Técnico em Design 
4. Técnico em Design de Móveis 
5. Técnico em Documentação Musical 
6. Técnico em Gestão de Projetos Culturais 
7. Técnico em Instrumentos Musicais 
8. Técnico em Multimídia 
9. Técnico em Paisagismo 
10. Técnico em Produção de Moda 

EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E 
PROCESSOS INDUSTRIAIS 
1. Técnico em Análises Químicas 
2. Técnico em Eletricidade 
3. Técnico em Eletroeletrônica 
4. Técnico em Eletromecânica 
5. Técnico em Eletrônica 
6. Técnico em Eletrotécnica 
7. Técnico em Manutenção Automotiva 
8. Técnico em Máquinas Navais 
9. Técnico em Mecânica 
10. Técnico em Mecatrônica 
11. Técnico em Petroquímica 
12. Técnico em Química 
13. Técnico em Refrigeração e Climatização 
14. Técnico em Sistemas à Gás 

EIXO TECNOLÓGICO: RECURSOS 
NATURAIS 
1. Técnico em Agricultura 
2. Técnico em Agroecologia 
3. Técnico em Agronegócio 
4. Técnico em Agropecuária 
5. Técnico em Mineração 
6. Técnico em Pesca 
7. Técnico em Recursos Pesqueiros 
8. Técnico em Zootecnia 

EIXO TECNOLÓGICO: HOSPITALIDADE E 
LAZER 
1. Técnico em Cozinha 
2. Técnico em Guia de Turismo 
3. Técnico em Hospedagem 
4. Técnico em Lazer 
 

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA 
1. Técnico em Agrimensura 
2. Técnico em Edificações 

EIXO TECNOLÓGICO: PRODUÇÃO 
INDUSTRIAL 
1. Técnico em Açúcar e Álcool 
2. Técnico em Biocombustíveis 
3. Técnico em Calçados 
4. Técnico em Petróleo e Gás 

Fonte: SEC-SUPROF(2009) 

Podemos afirmar, a partir desta informação da SUPROF, que as metas traçadas no Plano de 

Educação Profissional da Bahia em relação à expansão da Educação Profissional no Estado estão 

senso alcançadas, contribuindo para isso a construção e implantação de Centros Territoriais e 

Centros Locais, em várias regiões do território baiano.  

A Figura E demonstra a relação entre o número de vagas oferecidas e matrículas realmente 

efetuadas no período de 2006 a 2010. Nesse cenário é que se encontra o CEEP-BA, um dos 

Centros Estaduais, alvo do desenvolvimento das políticas públicas do Estado da Bahia. 
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Figura E: Vagas oferecidas e matrículas efetuadas: 2006-2010 

 
Fonte: SEC- SUPROF (2010) 

A perspectiva para 2011 é oferecer 70.000 vagas para cursos de educação profissional nas 

diversas modalidades previstas na legislação. O CEEP-BA em Salvador ofereceu no ano de 2009, 

somente turmas de cursos subseqüentes. A justificativa apresentada pelos gestores do Centro é 

que várias propostas ainda estão sendo discutidas, dentre elas a construção das matrizes 

curriculares das outras formas de cursos.  

A regulamentação e transformação das Unidades Escolares Estaduais em Centros 

Estaduais e Territoriais de Educação Profissional foi oficializada pela Portaria Nº 8.677/09 de 16 

de abril de 2009 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA). Assim como, a 

Portaria Nº 9.719 / 2009 de 08 de maio de 2009 estabelece diretrizes norteadoras para o processo 

de matrícula dos Centros Estaduais e Territoriais de Educação Profissional, no ano letivo de 2009 

(SEC-BAHIA). O governo da Bahia tem como meta expandir o ensino Técnico de Nível Médio, 

em todas as suas formas, de acordo com as demandas nos Centros Estaduais e Teritoriais de 

Educação Profissional. 
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FIGURA F: Mapa com a expansão dos CEEP, CETEP e Unidades que ofertam Educação 

Profissional na Bahia. 

 
 

Na Figura F, podemos verificar a expansão da educação profissional na Bahia até o ano de 

2010. Desde o momento do lançamento do Plano de Educação Profissional em 2008 houve um 

crescimento das unidades, que ofertam a modalidade de educação profissional nas suas formas 

concomitante, integrada e subseqüente com um aumento de 370% nas matrículas. 

Segundo o Anuário de Educação Profissional e Tecnológica28, encontramos dados gerais 

sobre as matrículas de educação profissional, por eixo tecnológico, que subsidiam nossa pesquisa, 

conforme a Figura G: 

                                                 
28 Publicação do DIEESE e Secretaria de Educação do Estado da Bahia em 2010 com a expansão da Educação 

profissional da Bahia. 
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Figura G:  

 

Na Figura G vemos a distribuição por eixo tecnológico das matrículas efetuadas na Bahia 

em 2010, o que nos remete aos cursos do CEEP-BA, pertencentes aos eixos tecnológicos: 

Hospitalidade e Lazer, Produção Alimentícia, Informação e Comunicação e Controle de 

Processos Industriais.  

 

2.1.1.  O trabalho como princípio educativo 

 

O Plano de Educação Profissional da Bahia tem uma dimensão pedagógica arrojada, que 

assume o trabalho como princípio educativo, uma verdadeira “Pedagogia do Trabalho” cujos 

pilares são as relações trabalho-educação-desenvolvimento socioeconômico-ambiental e 

ciência-tecnologia-sociedade. Vamos explicitar nesta seção como o trabalho como princípio 

educativo é entendido pelos teóricos e de que forma ele se faz presente na política pública de 

educação profissional da Bahia. 

Conforme Saviani (2007), o trabalho e a educação são atividades exclusivamente 

humanas. É no trabalho que o homem se constitui, pois o ato de produzir é ao mesmo tempo a 
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formação, ou seja, um processo educativo. É nesse processo de produção da própria existência 

que o homem educa as futuras gerações, num processo histórico-dialético. Para existir o 

homem precisa produzir, adaptando a natureza e transformando-a para sua própria 

subsistência.  

O homem produz sua própria cultura, num processo histórico e isso é inerente somente a 

espécie humana. Muitos atributos como sociabilidade, liberdade e consciência constituem a 

subjetividade humana em uma complexidade mediada pelas relações de trabalho e educação. 

Segundo Saviani (2007) a ação consciente do homem sobre a natureza modificando-a de 

acordo com as suas necessidades se constitui como um vínculo ontológico-histórico da relação 

trabalho e educação.  

O homem se constitui no processo de trabalho, segundo Kosik, porque “na base do 

trabalho e por meio do trabalho o homem criou a si mesmo não apenas como ser pensante [...] 

mas também, como único ser do universo, por nós conhecido, que é capaz de criar a realidade” 

(1986, p.114). Sobre essa questão citamos também Gramsci (2000). O autor explica: 

O conceito e o fato do trabalho (da atividade teórico-prática) é o princípio 
educativo imanente à escola elementar, já que a ordem social e estatal (direitos e 
deveres) é introduzida e identificada na ordem natural pelo trabalho. O conceito 
do equilíbrio entre ordem social e ordem natural sobre o fundamento do 
trabalho, da atividade teórico-prática do homem, cria os primeiros elementos de 
uma intuição do mundo liberta de toda magia ou bruxaria, e fornece o ponto de 
partida para o posterior desenvolvimento de uma concepção histórico-dialética 
do mundo... (p.130)  

 

 Sendo o princípio do trabalho imanente29 à escola elementar, 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 na vida da sociedade. A 

referência ao processo de trabalho não precisa se dar de forma direta, porque ela se constitui 

basicamente como um instrumento, por meio do qual os integrantes da sociedade se apropriam 

daqueles elementos, também instrumentais, para a sua inserção efetiva na própria sociedade. 

Segundo Saviani (2007) 

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. (p,160) 

 
                                                 

29 Permanente; constante; persistente, inerente (Dicionário Wickpédia)  
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 Se no ensino fundamental a relação é implícita e indireta, no ensino médio a relação entre 

educação e trabalho, entre o conhecimento e a atividade prática deverá ser tratada de maneira 

explícita e direta. O papel fundamental da escola de nível médio será, então, o de recuperar essa 

relação entre o conhecimento e a prática do trabalho. Para os alunos, tais alterações provocaram 

conseqüências na preparação para a sua vida futura, como mercado de trabalho, entrada na 

universidade, aprendizagem, desenvolvimento de habilidades; para os professores, desafios 

profissionais em dominar marcos teóricos, grades curriculares, métodos, práticas pedagógicas, 

etc. Neste âmbito, Tumolo (2007) questiona: 

O trabalho poderia ser considerado princípio educativo de uma estratégia 
político-educativa que tenha como horizonte a transformação revolucionária da 
ordem do capital? Ou, diferentemente, o trabalho só poderia ser princípio 
balizador de uma proposta de educação que tenha uma perspectiva de 
emancipação humana numa sociedade baseada na propriedade social, vale dizer, 
na não-propriedade dos meios de produção, que, dessa forma, teria superado a 
divisão e a luta de classes e, por conseguinte, qualquer forma de exploração 
social, bem como o trabalho produtivo de capital e o trabalho abstrato, porque 
teriam sido eliminados o capital e o mercado? Neste caso, tratar-se-ia de uma 
sociedade na qual o trabalho, como elemento mediador da relação metabólica 
entre os seres humanos e a natureza, teria como objetivo a produção de riquezas 
para a satisfação de todas as necessidades humanas, do estômago à fantasia. 
Entretanto, se algum dia a humanidade lograr construir uma sociedade nesses 
moldes, o que, a rigor, é apenas uma possibilidade histórica e não uma condição 
determinística, não seria o prazer o princípio educativo e não o trabalho, tendo 
em vista que, se este não poderia ser eliminado de todo, seria tendencial e 
acentuadamente minimizado em favor do prazer de viver? De qualquer forma, 
tanto a respeito desta questão como de outras, referentes a tal hipotética 
sociedade, não é possível, neste momento, oferecer “receitas para as cozinhas do 
futuro”. Enquanto os seres humanos produzirem suas vidas sob a égide do 
capital e de seu modo de produção, o capitalismo, a pergunta persiste: O 
trabalho poderia ser princípio educativo de uma concepção de educação que 
pretenda a emancipação humana? Ou então, ao contrário, o princípio educativo 
não deveria ser, dentro da compreensão aqui arrolada, a crítica radical do 
trabalho, que implicaria a crítica radical do capital e do capitalismo? (p.256) 

 

Tumolo (2007) nos apresenta uma questão amplamente debatida pelos teóricos que 

discutem a égide do trabalho e da educação. Acreditamos, assim como defende Marx, que o 

trabalho é a força de emancipação e educação do sujeito. No entanto, a perspectiva do trabalho na 

sociedade capitalista, circula numa condição não-dialética, que promove a opressão e a 

estagnação do principio educativo. Desta forma, seria sim, o princípio educativo o portador da 

crítica radical do trabalho, que implicaria a crítica radical do capital e do capitalismo.         
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Em outra perspectiva, Saviani (2007) defende não a formação de técnicos especializados, 

mas de politécnicos, sem que a organização do ensino médio deve propiciar aos alunos o domínio 

dos fundamentos das técnicas diversificadas utilizadas na produção, e não o mero adestramento 

em técnicas produtivas, utilizando-se do termo politecnia30 como domínio dos fundamentos 

científicos das diferentes técnicas utilizadas na produção moderna. Assim, a educação técnica de 

nível médio tratará de concentrar-se nas modalidades fundamentais que dão base à multiplicidade 

de processos e técnicas de produção existentes. (SAVIANI 2007, p.161) 

Essa é uma concepção radicalmente diferente da que propõe um ensino médio 

profissionalizante, caso em que a profissionalização é entendida como um adestramento em uma 

determinada técnica sem o conhecimento dos fundamentos teórico/científicos dessa técnica e, da 

articulação dessa técnica com o conjunto do processo produtivo. Nessa concepção de Ensino 

Médio, os jovens ao terminarem a formação comum propiciada pela educação básica, só têm 

diante de si dois caminhos: a vinculação permanente ao processo produtivo, por meio da 

ocupação profissional, ou o ingresso na universidade.  

Os cursos subseqüentes aparecem como opção para uma população de sujeitos egressos do 

ensino médio que necessitam se qualificar para o mundo do trabalho. Sobre esta perspectiva se 

vislumbra a instabilidade e falta de capacidade do mercado de absorver esta população, assim 

como, uma deficiência da educação básica pública, portadora de um grupo de sujeitos, oriundos 

de uma classe social de baixo poder aquisitivo e com necessidades imediatas de inserção no 

mundo do trabalho, que não reflete esta realidade, prorrogando a formação e colaborando para 

um agravamento da crise social. De acordo com Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005): 

A classe trabalhadora brasileira é composta, na sua maioria, de pessoas com 
baixa escolaridade que aprenderam um ofício na prática e/ou mediante um curso 
de qualificação profissional. Como dissemos anteriormente, para essas pessoas, 
a relação entre educação e mundo do trabalho ocorre de forma muito mais 
imediata e contraditória. [...] na maioria das vezes retornam à escola ou a um 
curso de qualificação motivadas pelas dificuldades enfrentadas no mundo do 
trabalho [...](p.1103). 
 

  Nesta medida, os cursos subseqüentes para estes indivíduos, mesmo que portador do 

discurso ideológico da qualificação permanente são para esta população um recurso acessível, até 

mesmo pela gratuidade, porém não significam a garantia de “empregabilidade”.       

                                                 
30 Segundo Paolo Nosella, Politecnia são fundamentos científicos das múltiplas técnicas que caracterizam a produção 
moderna. 
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A maioria dos jovens da nossa pesquisa se insere no mundo do trabalho precocemente, 

antes mesmo de ter conseguido galgar uma qualificação profissional que lhe permita uma boa 

colocação no mercado de trabalho. Fato observado nas respostas conforme o Gráfico 19: 

Gráfico 19: Desenvolvimento de trabalho remunerado 

 
Fonte: dados CEEP-BA (2010) 

Os percentuais de análise apresentam 57,5 % dos estudantes dos cursos como indivíduos 

inseridos no mercado de trabalho, sendo que destes 56,32% no mercado formal, com carteira 

assinada, o que não significa que sejam contratos socialmente protegidos, e no mercado 

informal 36,96%. Do total pesquisado somente 6,52% estão em estágio. Os dados nos mostram 

ainda que dos 41,25% de estudantes que não desenvolvem atualmente trabalho remunerado já 

realizaram trabalho remunerado anteriormente 51,52%. Podemos inferir que os jovens 

pesquisados vêm de uma realidade de experiência no mercado de trabalho e vêem nos cursos 

subseqüentes uma oportunidade de se qualificar melhor ou mudar de área de formação para 

tentar uma vaga melhor no mercado de trabalho. 

Esta análise demonstra uma inconstância e possível insatisfação profissional que tem 

reflexo na Educação Básica. Encontramos indivíduos que cada vez mais tarde, no que se refere à 

idade, buscam um direcionamento estabelecido no que diz respeito ao trabalho.  Destarte,  
Aprofundar as formas que vão assumindo as relações de trabalho historicamente, 
examinado a natureza das contradições que emergem destas relações, 
entendemos seja este o caminho de repensar a relação trabalho e educação. Não 
se trata de identificar a escola com o sindicato, com o partido político, com a 
fábrica, ou com as relações pedagógicas que se dão na totalidade das relações 
sociais. Trata-se de pensar a especificidade da escola não a partir dela, mas das 
determinações fundamentais: as relações sociais de trabalho, as relações sócias 
de produção. [...]. 
Através do aprofundamento desse horizonte teórico talvez possamos avançar na 
compreensão do significado que tem, para a classe trabalhadora, o acesso ao 
saber elaborado e historicamente acumulado, mas, ao mesmo tempo, sem tomar 
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esse saber como uma entidade absoluta, como um dado. É importante entender 
que este saber se produz dentro de relações sociais determinadas e, portanto, 
assume a marca dos interesses dominantes; ou seja, não se trata de um saber 
neutro. (GOMES, et al, 2004, p. 18).             

 

Na revisão de literatura realizada sobre o trabalho como princípio educativo, que é 

referenciado por autores como Saviani (1996),  Frigotto (1999) e  Kuenzer (1998), dentre outros, 

verificamos que o mesmo consiste em garantir ao jovem uma formação integrada do mundo da 

cultura com o mundo do trabalho, que possibilitem a esse jovem ingressar no “mundo do 

trabalho”, de modo mais consciente, melhor preparado, seja ele formal, socialmente protegido ou 

autônomo, pois as novas bases materiais de produção vão educando o trabalhador e o cidadão. 

Conforme Kuenzer(1998): 
A fragmentação da ciência, base do velho princípio educativo taylorista/fordista, 
duramente questionada, vai se confrontando com as circunstâncias do mundo 
contemporâneo que determinam áreas do conhecimento cada vez mais 
transdisciplinares - a bioética, a ecologia, a biotecnologia, a microeletrônica e 
assim por diante. ( p. 110) 

 

 Se partirmos da premissa de que se é mister ao homem produzir a própria vida, é 

necessário, também, que ele aprenda como fazê-lo, para que construa e garanta a própria 

existência. Assim, a educação está ontologicamente ligada ao processo de trabalho. O homem 

aprende a produzir sua existência produzindo-a e, ao fazê-lo, o homem produz conhecimento. 

Sendo assim, os espaços escolares constituem-se no local em que os homens têm acesso ao 

conhecimento socialmente produzido e que está diretamente ligado a produção da existência 

humana. O trabalho, então, é o princípio que orienta os processos educacionais.  

Dentro desse contexto, permeado pelas mudanças no mundo do trabalho, que sugerem uma 

nova ordem ou desordem, estaria a educação profissional tensionada a ser uma possível solução 

dos desafios propostos pelo mundo moderno, vivenciado com a terceira revolução industrial, no 

sentido de estabelecer os rumos e diretrizes a serem seguidos? Ao nosso entender, parece que, cada 

vez mais a educação profissional tem a função de cumprir um papel fundamental para que os 

jovens trabalhadores tenham uma formação por inteiro, pois se passa a exigir do homem novos 

conhecimentos e novas atitudes no exercício de suas múltiplas funções, como ser social, político e 

produtivo. Conforme afirma Kuenzer (1998) “A memória, habilidade cognitiva básica nos antigos 

processos de aprender, é posta no seu devido lugar, sendo substituída pela capacidade de localizar e 

mesmo produzir informações e saber trabalhar com elas”. (p.108)  
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 Tornam-se cada vez importantes as discussões acerca de quais são os conteúdos básicos dos 

vários campos do conhecimento que fundamentam os novos processos sociais e produtivos, e cuja 

apropriação permitirá ao cidadão/trabalhador acompanhar as transformações sociais exigindo 

processos de aprender que articulem o mundo da escola ao mundo do trabalho, a teoria à prática, a 

reflexão à ação, e não apenas como repetição de formas de fazer, mas como formas de produzir 

concepções transformadoras da realidade.  

 Paulo Freire (1996) já discernia que a educação sozinha não transforma a sociedade, sem 

ela tão pouco a sociedade muda. É imprescindível assim, pensar os fundamentos de um ensino 

relacionado com a Educação-Trabalho, que permita às pessoas viverem em uma sociedade cuja 

produção do conhecimento se converta em um dos traços principais, conduzindo à reflexão sobre 

os aspectos que perpassam educação x trabalho como um dos elementos do processo educacional. 

Nos cursos profissionalizantes, marginalizados ao longo da história, relegados aos extratos mais 

baixos da sociedade, utilizados como recurso de formação em massa da classe trabalhadora, que 

sofrem pelo acesso deficitário à formação básica de qualidade e ingresso na universidade, cabe 

também uma reflexão sobre o sentido do trabalho como princípio educativo. 
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3. O MUNDO DO TRABALHO E A EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL  
 

Nesta seção discutimos as questões referentes ao mundo do trabalho e a educação 

profissional, pois existe uma relação fundamental entre os cursos subsequentes e a categoria 

trabalho.  Outro aspecto importante é que as transformações ocorridas no mundo do trabalho 

passam a exigir um “novo” perfil profissional, tendo a educação profissional como aquela que 

pode dar a formação desejada pelo sistema capitalista contemporâneo.  

A terminologia “mundo do trabalho” encontra-se bem presente hoje na mídia, em 

publicações de vários autores, em substituição, às vezes, ao conceito de mercado de trabalho. 

Dado o modelo capitalista de “reprodução flexível” – centrado prioritariamente sobre o sistema 

financeiro em detrimento do setor produtivo, passou a exigir também mão de obra flexível no 

sentido de atender as formas de organização e gestão do trabalho de bens materiais e serviços, 

também flexíveis.  E de que maneira tal processo acontece? As empresas têm que se adaptar aos 

“novos tempos”, enxugando o número de funcionários e substituindo a tecnologia ultrapassada 

por novas tecnologias baseadas na microeletrônica, significando, na prática, a substituição de 

trabalho vivo pelo trabalho morto.  

Portanto, a “acumulação flexível” e o modelo de gestão e organização do trabalho 

flexível31, a fim de estar condizentes com a lógica do sistema, demandam profissionais de “novo” 

tipo, no qual é caracterizada a relação trabalhista entre patrão e empregado através de uma 

negociação direta da força de trabalho em segmentes específicos do empresariado (KUENZER, 

2007; ANTUNES, 2007). Assim, entendemos o mundo do trabalho como algo mais amplo, 

abrangente, que visa toda forma de exploração trabalhista, seja trabalho socialmente protegido, o 

informal, o temporário, o trabalho autônomo, etc., exigindo do trabalhador mais do que 

qualificações técnicas.  

Segundo Antunes (1999), o mundo do trabalho vem sofrendo transformações constantes 

nas últimas décadas, devido as exigências do regime de “acumulação flexível”, que para superar 

a crise desencadeada pela modelo de produção taylorista/fordista, adota, como uma das respostas 

                                                 
31 Formação de profissionais flexíveis, aptos a desenvolver competências de diversas naturezas e que acompanhem 
as rápidas mudanças tecnológicas em curso, que tem por finalidade tornar o sujeito adaptável e pronto para a 
aceitação do novo, pressupondo mais que qualificações técnicas. 
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do capital a essa crise estrutural, o modelo toyotista de organização e gestão do trabalho, aliado 

as transformações tecnológicas. Assim, ocorreram metamorfoses no mundo do trabalho, que 

Frigotto (1996) e Ciavatta (2005) alertam para a necessidade de uma reestruturação das diretrizes 

da educação profissional no Brasil.  

Nesta medida, cabe explicitar que as mudanças ocorridas no mundo de trabalho, têm 

priorizado a educação continuada como forma de manter o trabalhador empregado e sua inserção 

no mercado de trabalho, conforme o caso. A educação continuada, que no caso desta pesquisa 

tem como objeto os cursos sob a forma subseqüente, no CEEP-BA, visa à formação técnica 

especializada, e está sendo operacionalizada no sentido do aluno adquirir determinadas 

competências que permitam sua inserção, de imediato, no mundo do trabalho, mesmo que de 

forma precarizada.  

A partir da modernidade a educação tem como objetivo reproduzir a sociedade na qual está 

inserida. Na sociedade brasileira não é diferente. Assim, a educação está intrinsecamente ligada 

ao trabalho, e, mediante a preconização de uma “nova” categoria de trabalhador, com 

características polivalentes, está pautada na continuidade da formação institucionalizada. Essa 

relação trabalho e educação está intimamente ligada ao mundo do trabalho e a educação 

profissional. 

Os termos “trabalho” e “educação” sempre estiveram presentes no processo de formação do 

homem enquanto ser social, e Saviani (2007) busca na historicidade humana fundamentos que 

explicam essa relação. Nessa perspectiva embora trabalhar e educar sejam atributos do homem, 

eles o são em caráter acidental e não substancial, como afirma o autor: 

Ora, o ato de agir sobre a natureza transformando-a em função das necessidades 
humanas é o que conhecemos com o nome de trabalho. Podemos, pois, dizer que 
a essência do homem é o trabalho. A essência humana não é, então, dada ao 
homem; não é uma dádiva divina ou natural; não é algo que precede a existência 
do homem. Ao contrário, a essência humana é produzida pelos próprios homens. 
O que o homem é, o é pelo trabalho. A essência do homem é um feito humano. 
É um trabalho que se desenvolve, se aprofunda e se complexifica ao longo do 
tempo: é um processo histórico. (p.154)  

 

 Diferente do animal, que se adapta e responde instintivamente ao meio, os seres humanos 

criam e recriam, pela ação consciente do trabalho, sua própria existência. É a partir dessa elementar 

constatação que Marx (1983) destaca a centralidade do trabalho quando concebido como valor de 

uso: criador e mantenedor da vida humana em suas múltiplas e históricas necessidades. O trabalho, 
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como criador de valores de uso, como trabalho útil, é indispensável à existência do homem - 

quaisquer que sejam as formas de sociedade- é necessidade natural e terna de efetivar o 

intercâmbio material entre o homem e a natureza, e, portanto, de manter a vida humana.  

O trabalho sempre ocupou lugar central na vida do ser humano, onde gradativamente foi 

sendo limitado pelas condições socialmente estabelecidas. Assim, o trabalho além do seu sentido 

ontológico/filosófico explicitado anteriormente, tem também um sentido social, isto é, assume 

formas diferenciadas conforme a sociedade.  Na sociedade capitalista a forma de trabalho 

assalariado assume papel central e tem na exploração do trabalhador a garantia de reprodução do 

capital.  

Com o desenvolvimento das sociedades e também com a divisão dos homens em classes – 

proprietários e não proprietários cria-se uma divisão na educação, que nas comunidades 

primitivas era plenamente identificada com o processo de trabalho. Segundo Saviani (2007), 

dessa divisão de classes, duas modalidades distintas de educação se acentuam: uma para a classe 

proprietária, baseada nas atividades intelectuais, na arte da palavra e nos exercícios físicos de 

caráter lúdico e militar e a educação para a classe não proprietária, vinculada ao próprio processo 

de trabalho. Para este autor: 

[...] o desenvolvimento da sociedade de classes, especificamente nas suas 
formas escravista e feudal, consumou a separação entre trabalho e educação. 
No entanto, não se pode perder de vista que isso só foi possível a partir da 
própria determinação do processo de trabalho. Com efeito, é o modo como se 
organiza o processo de produção – portanto, a maneira como os homens 
produzem os seus meios de vida – que permitiu a organização da escola como 
espaço separado da produção. Logo, a separação também é uma forma de 
relação, ou seja, nas sociedades de classes a relação entre trabalho e educação 
tende a manifestar-se na forma de separação entre escola e produção 
(SAVIANI, 2007, p. 157).  
 

Assim, a divisão da sociedade em classes provocou a separação entre o trabalho manual e 

intelectual e, consequentemente, a separação entre escola e produção, acarretando uma educação 

vinculada ao processo produtivo, à educação profissional, e outra destinada à educação para o 

trabalho intelectual com o objetivo de formar os futuros dirigentes da classe hegemônica, 

denominada de educação propedêutica, a qual passa a ser considerada a educação propriamente 

dita, estabelecendo-se a dualidade estrutural da educação e a separação entre educação e trabalho.  

Nessa relação histórica identificamos que com o advento da indústria moderna, 

especialmente com a revolução industrial, conduziu-se uma crescente simplificação dos ofícios, 

reduzindo a necessidade de qualificação/formação específica, viabilizada pela introdução de 
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maquinaria que passou a executar a maior parte das funções manuais. Pela maquinaria, que não é 

outra coisa senão trabalho intelectual materializado deu-se visibilidade ao processo de conversão 

da ciência, potência espiritual, em potência material. Vê-se, então, que o fenômeno da 

objetivação e simplificação do trabalho coincide com o processo de transferência para as 

máquinas das funções próprias do trabalho manual.  

 Desse modo, o trabalho na sua dimensão alienante usa as capacidades intelectuais antes 

indissociáveis do trabalho manual humano, incorporadas às máquinas, pois a alienação conduz o 

trabalhador a uma situação dissociada da sua real situação sócio-econômica. Em relação a 

educação,  historicamente, a burguesia não passou, nas suas formas mais avançadas, de uma  

divisão em dois grandes campos, configurando a divisão de classes predominante até hoje no 

regime capitalista: aquele das profissões manuais para as quais se requeria uma formação prática 

limitada à execução de tarefas mais ou menos delimitadas, dispensando-se o domínio dos 

respectivos fundamentos teóricos; e, aquele das profissões intelectuais para as quais se requeria 

domínio teórico amplo a fim de preparar as elites e representantes da classe dirigente para atuar 

nos diferentes setores da sociedade. Fato que ocorre ainda na realidade dos cursos subseqüentes 

de educação profissional, de uma forma velada, oculta, subjacente. 

 Um marco para a relação trabalho-educação foi a Revolução Industrial, que trouxe 

consigo transformações vitais com aplicação de conhecimentos científicos e de novos avanços 

tecnológicos industriais, trazendo novas perspectivas do ponto de vista da organização e 

racionalização do trabalho. Mas, mesmo com todo o avanço tecnológico e a consequente 

reestruturação das formas de organização e gestão do trabalho, este ainda é indispensável a 

existência humana. Esta centralidade do trabalho encontra-se presente nos dias de hoje, no 

próprio processo de existência e desenvolvimento do ser humano. Destarte,  

[...] é preciso considerar que o conceito de trabalho em Marx não se esgota no 
conceito cotidiano de trabalho, na concepção do senso comum de trabalho que 
se aproxima da idéia de ocupação, tarefa, um conceito puramente econômico. O 
conceito de trabalho, categoria central nas relações sociais, tal qual o 
pensamento marxista o entende, é o conceito filosófico de trabalho, é a forma 
mais ampla possível de se pensar o trabalho. Nas análises marxistas acerca desta 
questão, de caráter mais filosófico do que econômico, encontramos que o 
trabalho é central nas relações dos homens com a natureza e com os outros 
homens porque esta é sua atividade vital. Isto quer dizer que, se o caráter de uma 
espécie define-se pelo tipo de atividade que ela exerce para produzir ou 
reproduzir a vida, esta atividade vital, essencial nos homens, é o trabalho [...] 
(PIRES, 1997, p. 87). 
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Nesse processo de reestruturação do modelo de organização e gestão do trabalho e do avanço 

tecnológico, os jovens necessitam se qualificar para se inserir no mundo do trabalho, através de um 

emprego ou ocupação. Na atualidade esse quadro apresenta inúmeros desafios, dentre eles, o 

investimento na qualificação profissional, seja ela em curso técnicos, tecnológicos ou de formação 

superior. Na realidade dos jovens pesquisados observa-se, que o direcionamento da qualificação 

ocupa diversas razões. A seguir apresentamos a situação dos jovens dos cursos subsequentes do 

CEEP-BA em relação a escolha do curso. 

 
Gráfico 20: Razão da escolha do curso em que está matriculado. 

 
Fonte: dados CEEP-BA (2010) 

Os motivos que levam o indivíduo a procurar os cursos de formação profissional estão 

centrados, como apresenta o Gráfico 20, nos postos de trabalho específicos para cada formação 

técnica. Esta expectativa dos jovens – qualificação - reflete a exigência do mercado, cada vez 

mais intensificada, de mão de obra com qualificação contínua. Os dados também indicam que 

além da busca da qualificação, o desejo de conseguir um bom emprego, que coadune com a 

identificação da área de interesse é um dos fatores mais importantes para esses jovens. Se 

levarmos em conta que os jovens da nossa pesquisa situam-se em diversas faixas de idade, o dado 

revela a falta de instrumentos na Educação Básica para diminuir a distância individuo/trabalho, 

individuo/formação, no tempo regulamentar. Segundo Antunes 
Outra tendência presente no mundo do trabalho é a crescente exclusão dos 
jovens, que atingiram a idade de ingresso no mercado de trabalho e que, sem 
perspectiva de emprego, acabam muitas vezes engrossando as fileiras dos 
trabalhos precários, dos desempregados, sem perspectivas de trabalho, dada a 
vigência da sociedade do desemprego estrutural (2007 p.34 ). 
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 Dos jovens pesquisados, 78,75% revelaram não ter experiência profissional na área de 

formação do curso escolhido, contra somente 18,75% com experiência nessa área. Isso 

demonstra uma busca da qualificação, dada à dificuldade de inserção no mercado de trabalho, 

que cada vez mais exige profissionais mais competentes e flexíveis, no sentido de adaptação.  

  Ainda de acordo com os dados indicados acima, no que diz respeito à razão da escolha 

do curso, percebemos um movimento que caracteriza uma constante procura por formação 

atrelada a busca de emprego, ou seja, a necessidade determina a escolha e, consequentemente, a 

futura profissão fica subjugada à liberdade e dignidade.  Portanto, ao tomar como referência a 

realidade de um mercado de trabalho que especifica em suas bases a necessidade de constante 

atualização, surge o questionamento sobre esta mesma perspectiva, na medida em que, ele 

mesmo – o mercado – não absorve este quantitativo, principalmente quando tem como exigência, 

um número crescente de critérios de inserção – flexibilidade, autonomia, capacidade de trabalhar 

em equipe, criatividade e etc., - habilidades que estão além do que a formação pode oferecer.  

Tomando como suposto que educação na sociedade capitalista é pautada pelos interesses 

capitalistas, representados pela classe hegemônica, as discussões acerca da educação profissional 

têm sido freqüentemente direcionadas à formação de mão-de-obra para o mercado de trabalho 

como forma de se atender a demanda e dar condições aos jovens de competir nesse mercado.  

Contudo, na concepção mais humanística da educação, a mesma é, antes de tudo, um direito 

universal de desenvolvimento de potencialidades e apropriação do saber social produzido 

historicamente, da cultura e valores que são produzidos pela humanidade.   

 Diante desse contexto, cabe uma reflexão sobre a educação profissional e como os jovens 

situam-se nesse processo a partir das seguintes perguntas: como os cursos de educação 

profissional estão “educando” e atendendo as demandas do mundo do trabalho? Até que ponto os 

cursos oferecidos pelo CEEP-BA estão atendendo ao atual mundo do trabalho? Quais são as 

alternativas desses jovens? São muitas as inquietações... Será que o papel da escola ou dos cursos 

de formação profissional é desenvolver nos jovens somente habilidades e competências que 

instrumentalizem para uma formação competitiva no mercado de trabalho? Qual é o “novo perfil” 

exigido do trabalhador? 
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3.1.  O NOVO PERFIL DO TRABALHADOR E A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
 

Com a introdução das novas tecnologias microeletrônicas e as novas formas de gestão e 

organização do trabalho, o mundo do trabalho passa a exigir um novo perfil de trabalhador, e, 

portanto uma formação profissional diferenciada na perspectiva da inserção no mercado de 

trabalho do aluno/trabalhador.  Para Antunes (1999), os donos dos meios de produção têm que se 

relacionar com quem não os possui, assim o capital torna o trabalhador um objeto, pois na 

sociedade capitalista, a força de trabalho torna-se uma mercadoria. O que deveria ser a forma 

humana de realização do indivíduo reduz-se à única possibilidade de subsistência do indivíduo 

despossuído. Neste sentido, o capitalismo configura as relações de trabalho fora da dimensão do 

humano.  

As mudanças ocorridas no mundo do trabalho exigem um trabalhador com formação 

multirreferencial, articulando o conhecimento científico e o saber fazer, sendo ao mesmo tempo 

capaz de atuar praticamente e trabalhar intelectualmente, dominando ao mesmo tempo as tarefas 

específicas, as formas de organização e gestão do trabalho e compreendendo as relações sociais 

mais amplas que constituem a sociedade, onde exerce as funções de produtor e de cidadão. Essa 

formação norteia a concepção dos cursos integrados, idealizado pelo governo da Bahia. Todavia, 

entre o idealizado e o real encontra-se uma lacuna imensa.  

A educação como prática social está articulada aos interesses da sociedade, sejam eles 

econômicos políticos ou culturais. Desta forma, o sistema educacional está vinculado aos interesses 

de classes e de certa forma pautado nas contradições entre capital e trabalho. Segundo Frigotto 

(2003), a educação, como parte de uma totalidade compreendida por múltiplas determinações e 

relações sociais, é constituinte e ao mesmo tempo constituída por estas relações. Portanto, 

apresenta-se historicamente como um campo da disputa hegemônica.  

A hegemonia burguesa da sociedade brasileira submete os processos educacionais aos seus 

interesses, colocando-os a serviço da sua manutenção. Nesta perspectiva, a educação assume a 

função de contribuir para reprodução do capitalismo. Entretanto, compreendida como prática social 

universal, cuja existência é percebida em qualquer modo de produção, e por estar inserida num 

campo de disputa hegemônica, a educação pode voltar-se para o atendimento das necessidades da 

classe trabalhadora, contribuindo efetivamente para a conformação de uma nova hegemonia. Desta 

forma, é necessário resgatar a vinculação ontológica entre trabalho e educação.  
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Porém, seja em qualquer colocação ou posto de trabalho este novo tipo de trabalhador, 

“adequado” ao mundo do trabalho, deverá também adequar-se ao regime de acumulação flexível. 

Segundo Kuenzer (1999) as novas exigências do mundo do trabalho, cobram do trabalhador: 
Capacidade de síntese, estabelecimento de relações, criação de soluções inovadoras, 
rapidez de resposta, comunicação clara e precisa, interpretação e uso de diferentes 
formas de linguagem, capacidade para trabalhar em grupo, gerenciar processos para 
atingir metas, trabalhar com prioridades, avaliar, lidar com as diferenças, enfrentar os 
desafios das mudanças permanentes, resistir a pressões, desenvolver o raciocínio lógico-
formal aliado à intuição criadora, buscar aprender permanentemente e assim por diante 
(p.20) 

 

Para compreender essa exigência de um novo perfil profissional, devemos repensar o que 

seja Educação Profissional sendo importante considerar a historicidade do trabalho e das 

profissões ao longo do tempo. Segundo Manfredi (2002), “o trabalho é uma atividade social 

central para garantir a sobrevivência de homens e mulheres e para a organização e o 

funcionamento das sociedades” (p. 33), considerando a mesma que as profissões surgem para 

satisfazer as necessidades advindas com as transformações dos processos produtivos e da 

diversificação das funções de controle e de preservação social, nas diferentes formações sociais.  

Portanto, a educação profissional pode ser conceituada, inicialmente, como um conjunto de ações 

determinantes e determinadas para a formação do ser social que o habilitará a atuar 

produtivamente na sociedade e em benefício próprio. 

Os jovens sujeitos da pesquisa vivenciam essa situação na medida em as relações de 

trabalho, estão ligadas à necessidade de inserção social, autonomia, realização pessoal e 

reconhecimento. No Gráfico 21 vemos um reflexo da dificuldade de quem não possui a 

qualificação adequada para inserir-se no mundo do trabalho. Dos jovens pesquisados, 45% 

demonstram a preocupação com a qualificação, seguidos por 32,5% que afirmam falta de 

oportunidade no atual mercado de trabalho. Isso indica que a grande maioria passa ou já passou 

por dificuldades de se inserir no mercado de trabalho.  
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Gráfico 21: Dificuldades enfrentadas atualmente para a inserção no mercado de trabalho: 

 
Fonte: dados CEEP-BA (2010) 

 

Também podemos inferir que como o mundo do trabalho está cada vez mais precarizado, 

passando por um processo de afunilamento, onde o emprego formal está cada vez mais escasso, a 

busca por qualificação se torna uma forma de não ficar totalmente excluído. Em relação à 

inserção no mercado de trabalho, após a conclusão do curso, 33,75% dos sujeitos esperam 

ingressar no mercado de trabalho e igualmente 33,75 esperam estar capacitados para atuar na área 

da formação e 25% dos estudantes colocam as expectativas como “as melhores possíveis”.  

 

Gráfico 22: Expectativas de inserção no mercado de trabalho após a conclusão do curso 

 
Fonte: dados CEEP-BA (2010) 

Esse “otimismo” leva a crer que apesar das dificuldades apresentadas no contexto de 

formação, os indivíduos entendem a qualificação como necessária para a inserção no mercado de 
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trabalho. Esta reflexão não se pauta exclusivamente nas possibilidades, ou não, oferecidas pela 

qualificação e sim pelo discurso dos indivíduos atores desta dinâmica. Nesta medida,  
Na população menos favorecida economicamente, o trabalho mesmo que precário, é a 
chance, por exemplo, de seguir os estudos ou qualificar-se em busca de melhor sorte, 
uma vez que acreditam que o aumento da escolaridade possa trazer melhores chances em 
função da concorrência e da luta pelos postos de trabalho. (TAVARES, 2006). 

 

Por outro lado, vemos também nas falas dos sujeitos um descrédito de que a qualificação 

seja um diferencial realmente importante. Um aluno, por exemplo, diz que “O mercado de 

trabalho está praticamente privatizado pelos “QI”, que pode revelar uma conscientização da 

realidade e que as relações interpessoais também constituem um diferencial na hora de entrar no 

mercado, apesar de não ser garantia de manutenção no emprego. 

  É importante assinalar que o ideário neoliberal estabeleceu novos rumos ao Estado 

brasileiro, pois houve a redução de investimentos para o desempenho de suas funções sociais e a 

incorporação de novas funções voltadas para o atendimento às demandas do mercado. As reformas 

subseqüentes já evidenciam a materialização desse ideário. Gentilli in Mancebo, Maué e Chaves 

(2006) evidência esse processo da seguinte forma: 
Essas orientações políticas, em linhas gerais, têm provocado como resultado uma 
deterioração na oferta dos serviços sociais públicos, especialmente nos setores da 
educação e da saúde, além de abrir todo um campo para a transferência ‘(...) da educação 
da esfera política para a esfera do mercado, negando sua condição de direito social e 
transformando-a em uma possibilidade de consumo individual, variável segundo o 
mérito e a capacidade dos consumidores (p 46).  

 

Entendemos então que para suprir essa nova exigência de perfil profissional o objetivo é 

criar cursos que garantam perspectivas de trabalho para os jovens e facilitem seu acesso ao 

mercado, que atendam, também, os profissionais que já estão no mercado, mas sentem falta de 

uma melhor qualificação para exercerem suas atividades, e, ainda, seja um instrumento eficaz na 

reinserção do trabalhador no mundo do trabalho.   

Essa qualificação no caso dos jovens da pesquisa está sendo buscada nos cursos 

subseqüentes de formação profissional, uma vez que 92,5% deles nunca freqüentaram um curso 

superior. E, dos 7,5% que cursaram a metade de algum curso superior foi em área diversa da que 

está estudando atualmente.  Somente um aluno concluiu o curso de nível superior.  As principais 

razões alegadas foram duas: necessidade de entrar logo no mercado de trabalho para ajudar a 

família e as dificuldades em pagar uma faculdade particular. 
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De acordo com o Gráfico 23, a maioria dos entrevistados deseja ingressar num curso 

superior, isto é, 57 alunos o que representa 71,25% do universo pesquisado.  

  Gráfico 23:  Pretende cursar ou concluir o nível superior    

 
Fonte: dados CEEP-BA (2010) 

Os dados nos evidenciam que, o objetivo é de ampliar os conhecimentos e buscar uma 

melhor formação profissional, acreditando que por serem oriundos da escola pública (50%), de 

má qualidade, suas dificuldades de passar no vestibular são grandes (25%).  Este já é um fator 

preponderante para grande parte dos sujeitos inseridos na pesquisa optarem pelos cursos 

profissionalizantes. 

De acordo com o comentário de uma estudante “no momento eu acho que os cursos de 

tecnologia ou de curta duração atendem melhor o mercado”, percebemos uma reflexão acrítica 

em relação à educação e em consenso com o mundo do trabalho, imbuída de um processo 

ideológico historicamente estabelecido.         

Nesta medida, o discurso utilizado se insere na imagem construída pela classe dominante, 

formadora de opinião, opinião esta, facilmente internalizada pelo senso comum. O discurso que 

permeia o projeto de educação e, por conseguinte, de educação profissional, é um discurso 

sobre o qual só uma pequena camada da população se insere – a própria burguesia – ficando os 

demais apenas com a forma do que seria ideal. Apesar disso, os estudantes desejam prosseguir 

nos estudos para ampliar os conhecimentos na área (38,6%) e conseguir uma melhor 

qualificação para o mercado de trabalho (33,33%).      

Conforme dados do Anuário de Educação Profissional e Tecnológica da Bahia (2010), que 

trata dos indicadores de trabalho e educação na população jovem do território baiano e da região 

metropolitana de Salvador, entre os anos de 2005 e 2009, referentes as variáveis - trabalho e 
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estudo -  verificamos que no somatório das faixas de idade dos jovens entre 16 e 29 anos da 

RMS, em média 50 % só trabalha e/ou procura emprego e 21% em média estudam e trabalham. 

Somados os estudantes que só estudam, que representam em média 15% dos que estudam e 

trabalham, temos pouco mais de 35%. Isso demonstra que nessa faixa etária o trabalho representa 

elemento de sobrevivência, substituindo a escolarização. Os dados constam na Figura H. 

 

 Figura H 

       
 

Os jovens da nossa pesquisa reafirmam essa situação, onde 58,75% exercem alguma 

atividade remunerada, englobando o trabalho formal ou não. Podemos observar pelos dados que a 

situação do jovem na região metropolitana de Salvador, no que diz respeito à formação mais 

qualificada, ainda é bastante precária, tendo em vista o alto índice de indivíduos com idade entre 

16 a 29 anos que só trabalha. Este dado pode indicar outros problemas mais sérios – pouca 

escolaridade dos pais, renda familiar muito baixa, condições desfavoráveis da educação pública, 

dentre outros.  

Os dados do Anuário também indicam que há muitos jovens, quase 60%, que estão fora 

da escola, e que, provavelmente, encontram-se trabalhando em postos de trabalho que exigem 

baixa qualificação, portanto desenvolvendo trabalho sem proteção social no mercado informal. 

Fazendo uma relação com a realidade do mundo do trabalho, as transformações provocadas pela 
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reestruturação da cadeia produtiva, por conta das novas tecnologias, contribuem para esse 

agravamento. 

      As novas tecnologias também provocaram diversas mudanças no cotidiano da sociedade, 

exigindo o domínio de competências cognitivas para a operação dos novos equipamentos 

produzidos pela inteligência humana. Um exemplo disso é a necessidade cada vez mais crescente 

do domínio de processos informatizados e uso de softwares que regulam os mais diversos 

processos em todas as áreas de empresas e segmentos do mercado. Perguntamos: como os cursos 

de educação profissional ora pesquisados estão contribuindo ou estão adequados a esse novo perfil 

de trabalhador? 

Para Castells (1999), a revolução tecnológica em curso originou-se e difundiu-se, não por 

acaso, em um período histórico da reestruturação global do capitalismo - para o qual foi uma 

ferramenta básica - e, sendo assim, a nova sociedade emergente desse processo de transformação 

é capitalista e também informacional. Segundo o autor, a conectividade possibilitada pelas 

transformações tecnológicas conduz a uma crise dos padrões de identidade estabelecidos 

referentes ao mundo industrial. Acredita que uma revolução tecnológica concentrada nas 

tecnologias da informação está remodelando a base material da sociedade em ritmo acelerado e 

as economias por todo o mundo, nesse final de milênio, passam a manter interdependência 

global, apresentando uma nova forma de relação entre a economia, o Estado e a sociedade. 

Concordamos com o autor e acrescentamos que essa reestruturação tem reflexos também 

nas políticas públicas de educação profissional, que estão sendo difundidas e implementadas no 

país, e especificamente na Bahia. Nessa perspectiva, a educação profissional deveria ser 

repensada na sua organização pedagógica e bases curriculares promovendo a integração entre 

educação geral e formação profissional, evidenciando-se a necessidade de articulação entre teoria 

e prática, entre ciência e técnica.  

Dentro desse contexto encontram-se os jovens pesquisados buscando nos cursos 

subseqüentes de educação profissional do CEEP-BA uma formação que lhes permita não 

somente qualificar-se para o mundo do trabalho, mas também que promova uma ampliação 

formativa. A educação profissional, pensada e idealizada pelo governo do Estado estaria nesse 

sentido apta a dar tal contribuição?  
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A educação profissional no Brasil, sempre foi uma educação de classes, reservada para os 

estratos mais baixos da escala social, já que a classe dirigente preferia encaminhar seus filhos 

para os estudos acadêmicos. O governo brasileiro instituiu uma política para a educação 

profissional direcionada a uma determinada classe social em 1909, com a criação das Escolas de 

Aprendizes Artífices, distribuídas pelo Brasil. Entre as décadas de 30 e 50, houve um pequeno 

avanço no âmbito da educação profissional e criou-se a Inspetoria de Ensino Profissional Técnico 

e a promulgação da Lei Orgânica do Ensino Industrial, que transformou as escolas 

profissionalizantes e promoveu o ensino de ofícios manufatureiros em nível de 2º grau. Ao final 

da Segunda Guerra os sistemas de formação baseados no fordismo e taylorismo desempenharam 

o papel de regulação social aumentando o tempo das qualificações, regulando as estruturas dos 

empregos e a organização tecnológica para atender aos interesses dominantes, pois a sociedade 

capitalista é hegemônica no mundo, regulada pela lógica da reprodução do capital, realizada 

através da exploração do trabalho.   

Com a Lei Federal 5.692/71, a formação profissional tornou-se obrigatória no ensino de 2º 

grau. Conforme Piletti (1998) “a profissionalização compulsória significou “o desmantelamento 

tanto do ensino técnico antes existente [...] quanto do ensino secundário” (p 88).  

Outra mudança ocorreu com a Lei n.o 7.044/82 que acabou com a profissionalização 

compulsória, tornando facultativa a profissionalização no ensino de 2º grau, fazendo com que as 

escolas de segundo grau revertessem suas grades curriculares e passassem a oferecer apenas o 

ensino acadêmico. Segundo Silva (2003): 
Se, por um lado, tornou-se livre das amarras da profissionalização a escola, por 
outro, praticamente restringiu a formação profissional a instituições 
especializadas nessa modalidade de ensino (SENAC, SENAI, Escolas Técnicas 
Estaduais, Escolas Técnicas Federais, Liceus Técnico-Profissionais, etc). (p.123)   
 

 Em função da sua trajetória histórica, a educação profissional ocupou por diversas vezes 

um papel à margem da estrutura educacional regular no Brasil. Somente no limiar do século XXI 

é que recebeu um tratamento diferenciado na LDB nº 9.394/96. As maiores mudanças se deram, 

no entanto, com as definições do Decreto Federal 2.208/97 que, de acordo com Manfredi(2002): 
Instituíram as bases para a reforma do ensino profissionalizante, ou seja, a partir 
da respectiva legislação pelo menos do ponto de vista formal todas as 
instituições públicas e privadas de educação profissional terão que se ajustar as 
novas diretrizes estabelecidas pela Legislação em vigor (p 113). 
 

Ramos (2002) referindo-se ao mesmo Decreto destaca que: 
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O redimensionamento pelo qual passa o conceito de qualificação traz 
implicações sobre os parâmetros de formação profissional, de acesso ao 
emprego, de classificação e de remuneração. Neste sentido, testemunhamos um 
movimento generalizado em diversos países do mundo, de reformulação de seus 
sistemas de educação profissional. Esse fenômeno tem um significado não só 
técnico, mas também político. As reformas associaram-se ainda aos processos de 
globalização da economia e à crise do emprego, colocando-se a necessidade da 
criação de novos códigos que aproximem a educação das tendências produtivas. 
(RAMOS, 2002, p. 402).  
 

Contudo, no governo Lula o referido Decreto foi extinto, sendo substituído pelo Decreto 

5.154/2004, resgatando a possibilidade de realização de uma educação profissional integrada ao 

ensino médio, com uma formação baseada no trabalho, na cultura, na ciência e na tecnologia. Os 

cursos subseqüentes fazem parte dessa política e são referenciados pelos mesmos pressupostos, 

pelo menos no que diz respeito a uma formação humana integral e não meramente técnica, como 

foi estabelecida na era do governo FHC. Portanto, novas mudanças ocorreram e novas formas de 

articulação das políticas públicas de educação profissional foram discutidas, desde então.  

No entendimento de Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), no fundo, essa política retoma o 

fundamento que esteve na origem da educação profissional no início do século passado: formar 

mão-de-obra necessária ao desenvolvimento econômico e educar psicofisicamente os jovens 

trabalhadores para a divisão social do trabalho. (p. 1104). Corroborando com as idéias dos 

autores situamos os cursos de educação profissional técnica de nível médio, na forma 

subseqüente, objeto da nossa pesquisa, na mesma questão: formadores de mão-de-obra técnica 

para atender as demandas do capital. 

Esse breve histórico da trajetória da educação profissional brasileira nos referencia para 

compreender na atualidade as razões e questões que se encontram ainda vigentes, e perpetuadas 

na formação profissional, pelas políticas públicas, em decorrência do novo mundo do trabalho. 

Na próxima seção voltamos ao ponto de origem e destacamos a realidade encontrada nos 

cursos do CEEP-BA evidenciando os desafios a serem superados. 
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4. OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CEEP-

BA  
 

O estudo que empreendemos – cursos subsequentes do CEEP-BA – nos permitiu 

compreendê-los na sua totalidade, isto é, fruto de uma política pública nacional/regional, imersa 

numa conjuntura sócio-econômica, política e cultural, que é a sociedade capitalista brasileira. 

  Os resultados encontrados neste estudo, a partir dos dados coletados junto aos sujeitos que 

compõem os recursos humanos do CEEP-BA - dirigentes, equipe pedagógica, professores e 

alunos – analisados a luz da produção acadêmica nas áreas da sociologia do trabalho, de trabalho 

e educação e da educação profissional, nos permitiu compreender que a proposta pedagógica do 

Centro, materializada nos cursos subsequentes, que são ofertados a alunos trabalhadores, precisa 

enfrentar muitos desafios para que o declarado –concepção e princípios – de fato, se torne 

realidade. 

A representação imagética (Figura I), que apresentamos abaixo, tem como objetivo, de um 

lado, mostrar como a educação profissional está imersa numa totalidade, de outro, indicar a 

particularidade, especificidade dos cursos subsequentes, parte desta totalidade. Essa 

representação, portanto, procura mostrar a inter-relação entre todo e parte e, parte e todo.   

     
Figura I: Pirâmide da Educação Profissional                            Fonte: Autoria própria 



120 

 

É importante assinalar que consideramos bastante positivo o fato do poder público do 

Estado da Bahia, através da SUPROF, estar investido na implantação de uma educação 

profissional baseada no trabalho, na ciência, na cultura e na tecnologia, assumida inclusive como 

política pública, já que, anteriormente, nada existia, contudo é necessário materializá-la.  

Esta dissertação teve como objetivo fundamental compreender a formação profissional 

realizada através dos cursos subsequentes, no sentido de identificar os desafios da educação 

profissional diante das mudanças no mundo do trabalho, buscando respostas para as 

inquietações32 que a motivaram.  

Os dados analisados indicam que a formação dos jovens, nos cursos subsequentes, ocorre de 

forma técnica, instrumental no sentido de atender as exigências do mundo do trabalho, cada vez 

mais flexibilizado e precarizado, por conta da redução de postos de trabalho socialmente 

protegidos. Assim, para atender a esse mundo do trabalho, basta instrumentalizar os alunos, pois 

irão, provavelmente, ocupar postos de trabalho que exigem menor qualificação. Aqui nos 

apropriamos das teses de Kuenzer (2005) da exclusão/includente em relação ao mercado de 

trabalho e da inclusão/excludente quando se refere à educação profissional.   

A qualificação oferecida nesses cursos não propicia integralmente ao jovem uma formação 

de qualidade, como proclamado nos documentos oficiais (nacional e local), porque identificamos 

vários problemas como falta de professores, evasão e os currículos dos cursos, que necessitam de 

uma discussão para reformulação de conteúdos, mais condizente com uma formação integral que 

não meramente técnica.  

Outros problemas que deverão ser enfrentados pelo CEEP-BA:  

 Contratação de professores pelo REDA e PST (contratos por tempo determinado), 
causando alta rotatividade de docentes; 

 Falta de professores com determinada especialização para ministrar a disciplinas 
FTE; 

 Ausência na prática pedagógica do conceito de trabalho como princípio educativo, 
como proclamado nos documentos oficiais; 

 Desconhecimento por parte dos docentes sobre o conceito de educação integral; 
 Alunos sem os pré-requisitos do Ensino Médio que propiciariam um melhor 

entendimento dos conhecimentos específicos de cada curso;    
 Baixa freqüência dos alunos às aulas; 

                                                 
32 Perguntas referenciadas na Introdução do presente trabalho. 
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 Índice elevado de evasão dos alunos dos cursos. 
 

Como a educação profissional exerce papel fundamental, principalmente como alternativa 

para a formação e qualificação do segmento da sociedade que não tem acesso aos cursos de nível 

superior, o CEEP-BA precisa promover, de fato, essa educação com qualidade, superando as 

questões levantadas acima, o que depende, no nosso entendimento, de decisão política para 

enfrentar os “descaminhos”.  

Representamos abaixo imageticamente (Figura J) as principais questões encontradas na 

pesquisa que permeiam os desafios a serem superados pelo CEEP-BA. 

 

 
Figura J: Desafios do CEEP-BA                                                      Fonte: Autoria própria (2011) 

 

A base da pirâmide representa o que está subjacente. O ápice é o "ponto final" e "ponto 

inicial" representando as contradições na realidade dos cursos subseqüentes do CEEP-BA. A 

pirâmide expressa a totalidade do trabalho com seus elementos essenciais em um movimento 

constante. Essas questões, implicadas no desenvolvimento dos cursos balizam as nossas 

discussões a seguir sobre os desafios a serem superados no âmbito da educação profissional, 

tomando por base os resultados encontrados nos cursos subseqüentes analisados. 



122 

 

Os dados empíricos indicam que há uma dissonância entre o discurso presente nos 

documentos oficiais que regulamentam as políticas de educação profissional na Bahia e a 

materialização desse discurso na prática. Com base no Plano de Educação Profissional da Bahia, 

que tem como suposto o trabalho como princípio educativo, isto é, como um balizador da 

construção pedagógica das matrizes curriculares dos cursos, verificamos que esta concepção não 

é explicitada através das disciplinas por semestre.  

O PPP ainda não existe no CEEP-BA, o que acarreta prejuízos tanto para a 

operacionalização didática no trabalho dos professores como não permite que se tenha uma visão 

do conjunto de ações do Centro e também não há discussões coletivas que visem o 

aperfeiçoamento das ações. 

O grande índice de evasão nos cursos, 60% na média dos quatro cursos, indica que esse 

dado é importante e merece ser analisado com cuidado. Contudo nos arriscamos a indicar 

algumas causas como os principais pontos de insatisfação dos sujeitos/alunos: a falta de 

professores nas disciplinas específicas, dificuldades em acompanhar as atividades do curso, falta 

do apoio ao transporte via Salvador Card. Essas questões podem ser consideradas como fatores 

que contribuem tanto para a freqüência irregular as aulas como para o alto índice de evasão 

apresentado nos cursos.  

Subjacente a esses problemas, também temos que avaliar a questão curricular que apesar de 

estar posta nos documentos oficiais de forma a atender aos estudantes, torna-se evidente pelas 

falas dos sujeitos que as disciplinas e o conteúdo das mesmas não atendem as necessidades dessas 

jovens. Também corrobora o fato da formação básica dos alunos no Ensino Médio ser deficiente, 

dada a conhecida realidade da escola pública brasileira/baiana.  

       A busca por uma vaga no mercado de trabalho cada vez mais cedo, por conta das 

necessidades de sobrevivência, faz com que os jovens tenham que optar por trabalhar em vez de 

estudar, fato observado nos dados coletados. Outra questão é o fato dos jovens que estudam e 

trabalham ao mesmo tempo, não tendo para ao estudo o tempo necessário de dedicação.  

A ausência da política de concurso público para contratação efetiva de docentes 

compromete a operacionalização do curso, contribuindo para a evasão, pois a grande rotatividade 

de professores contratados em regime temporário compromete tanto a atuação do docente, quanto 

a continuidade do curso. A atuação dos docentes em disciplinas alheias a sua formação, também 

compromete a aprendizagem do aluno, por não permitir um aprofundamento e uma maior 
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propriedade nos conteúdos ensinados. A falta de uma política de qualificação para os docentes que 

poderia minimizar essas questões também não é efetivada no CEEP-BA através do governo da Bahia. 

           A centralização na SUPROF da gestão dos recursos financeiros dificulta as ações do 

gestor do CEEP-BA. Além disso, este órgão central também fica responsável pela fiscalização 

dos materiais didáticos desenvolvidos pelos professores e técnicos. A análise e aprovação desse 

material didático pelo órgão pode durar dias, semanas e às vezes meses.  

A pouca participação dos professores nas reuniões para discussão e decisões pedagógicas 

são fatores também que comprometem o tanto o pedagógico quanto o administrativo.  

Apesar de o CEEP-BA ter uma infra-estrutura física bem montada, os aspectos pedagógicos 

ainda precisam de ajustes, como a revisão curricular, a construção do PPP, e uma melhor 

interlocução com a equipe pedagógica, e as Diretorias: Pedagógica e de Articulação com o 

Mundo do Trabalho. 

Os currículos obedecem a legislação vigente, contudo precisam ser melhor avaliados e 

reprogramados para que o Centro promova a educação integral anunciada no Plano de Educação 

Profissional da Bahia, pois as ações pedagógicas são pautadas em Planos de Curso elaborados em 

2009 que necessitam ser reformulados.  

Listamos minimamente alguns aspectos a serem observados e melhor desenvolvidos: 

 Elaborar o Projeto Político Pedagógico 

 Reformular os Planos de Curso 

 Alinhar os procedimentos metodológicos 

 Exercer a autonomia didático-pedagógica 

 Contratar professores efetivos 

 Revisar as matrizes curriculares 

 Capacitar o corpo docente 

 Diminuir a evasão 

 Descentralizar os recursos financeiros 

 Equipar os laboratórios 

 Investir em mais atividades práticas 

É inegável a contribuição do CEEP-BA para a formação dos jovens estudantes dos cursos 

pesquisados, porém, partindo do pressuposto que a educação profissional no CEEP-BA tem o 

objetivo de oferecer educação continuada, com vista à profissionalização para os sujeitos 
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Relação Dialética A Relação Dialética B 

Relação Dialética C 

oriundos de escola pública em benefício da sua inserção no mercado de trabalho, podemos 

afirmar que existem muitos desafios a serem enfrentados.  

 

 

4.1.    AS RELAÇÕES DIALÉTICAS DA PESQUISA 
 

Durante o desenvolvimento e análise dos dados da pesquisa, várias questões foram 

surgindo, as quais suscitaram um movimento reflexivo. As categorias eleitas como pontos chaves 

representaram na teoria e na prática suas nuances e permitiram compreender um pouco essa 

relação dialética, onde um diálogo por vezes explícito, ora implícito se fez presente.  

As relações dialéticas evidenciadas na Figura L, representadas por engrenagens onde os 

elementos se movem em sentidos, ora dissonantes para alguns aspectos e ora consonantes em 

outros, referentes as nossas categorias eleitas, se fizeram presentes contrapondo-se ou não, em 

movimentos constantes. 

 

Figura L: Relações dialéticas da pesquisa 
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Na relação dialética A constatamos que as políticas públicas de Educação profissional e os 

cursos pesquisados no CEEP-BA estão alinhados em alguns aspectos da teoria na sua dinâmica 

operacional. No entanto, as exigências do mundo do trabalho não são atendidas, por conta de 

limitações observadas na ausência de atividades práticas ou práticas deficitárias nos cursos, que 

dariam aos alunos, futuros trabalhadores, uma formação mais segura para atuação no campo 

profissional escolhido. 

Na relação dialética B observamos que os cursos do CEEP-BA estão alinhados com o 

mundo do trabalho no que tange ao empenho da equipe de professores e a ação dos gestores do 

Centro, porém, as políticas de Educação Profissional no que tange a sua aplicabilidade e suas 

matrizes curriculares não contemplam as necessidades impostas pelo mundo do trabalho para que 

o processo formativo seja efetivo. 

Na relação dialética C verificamos que, em grande parte, as políticas de Educação 

profissional estão em consonância com as necessidades do mundo do trabalho, no entanto na 

efetivação dos cursos do CEEP-BA não se concretizam alguns aspectos por conta do 

engessamento da operacionalização dos cursos e a falta de professores com formação qualificada 

para atendimento das especificidades de Educação Profissional. 

Conforme os nossos conjuntos regidos pela lógica dialética33 procuramos assim, retratar a 

realidade dos cursos subseqüentes, suas contradições e movimentos, onde tudo se relaciona, se 

movimenta e se transforma em uma totalidade concreta. Tentamos descrever o movimento real 

dos cursos subsequentes, isto é, sua vinculação com a política pública de educação profissional e 

o mundo do trabalho. Uma análise aprofundada dessas relações poderia demonstrar todos os 

aspectos implícitos e explícitos em cada uma delas nas suas contradições, e como elas interagem, 

intercalando-se na “força movente”, estando uma ou outra em evidência, conforme a situação 

apresentada.  

Não se constituiu objetivo desse estudo, no entanto, aprofundar a discussão dessas relações 

dialéticas, pois nosso tempo no curso de mestrado não permitiria. Mas, foi objetivo compreender 

como se realiza a educação profissional, através dos cursos subsequentes, no CEEP-BA. Assim, a 

partir de nossos dados empíricos, podemos identificar os problemas vivenciados pela equipe do 

CEEP-BA, relacioná-los com os documentos oficiais e concluirmos que o proclamado nem 

                                                 
33 A dialética em seu momento constitutivo passa por três fases: a tese, a antítese e a síntese. O movimento da realidade se explica 
pelo antagonismo entre o momento da tese e o da antítese, cuja contradição deve ser superada pela síntese, em uma constante 
relação recíproca. (Kosik, 2006) 
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sempre materializa, pois o Plano de Educação Profissional da Bahia informa que “tem uma 

dimensão pedagógica arrojada, assume o trabalho como princípio educativo, uma verdadeira 

Pedagogia do Trabalho” (Plano de Educação Profissional da Bahia, 2008). Fica uma questão: 

seria essa pedagogia uma referência ao antigo Escola de Fábrica, regido pelo princípio educativo 

do taylorismo/fordismo que conforme as palavras de Kuenzer in Moll (2010), 
[...] resume-se a observar e repetir até memorizar as “boas práticas” dos 
trabalhadores mais experientes, bastando inserir, desde logo, o futuro 
trabalhador na situação concreta de trabalho, mesmo sem que ele se aproprie de 
categorias teórico-metodológicas, permitindo-lhe analisá-las e compreendê-las 
para poder intervir com competência (p.267). 

 
Queremos acreditar que essa concepção possa ser superada na efetivação das políticas de 

educação profissional da Bahia, onde não mais a formação seja reduzida somente ao 

conhecimento tácito, inibindo a possibilidade de uma epistemologia reflexiva sobre a ação, 

mesmo que o desejado, cobrado e esperado pelo “mundo do trabalho” se revele de outra forma.   

No processo dialético estabelecido durante toda a pesquisa e que foi explanada a cada 

capítulo, onde a realidade apresentada pelo campo empírico, seja nos dados coletados nos 

instrumentos aplicados, ou nas falas dos agentes, alunos, professores gestores, foi possível 

perceber a imensa complexidade da educação profissional nessa nova conjuntura política e social. 

O trabalho de efetivação dessa política pública da Bahia, no seu formato arrojado e por vezes 

ainda um pouco distante da realidade dos alunos e do mundo do trabalho, esbarra em uma 

questão fundamental que, a nosso ver, é de ordem maior: o entendimento da importância da 

educação profissional no atual cenário e a vontade política e social de que esse avanço realmente 

aconteça. 

É necessário sair da zona de conforto, ir em frente, lutar para que a nossa juventude, como 

ela mesmo se manifesta, acredite mais em si, no seu potencial. Mas para isso a ação no cerne da 

questão precisa ser encarada e a qualificação do corpo docente com a convocação de concurso 

público específico e formação continuada é algo urgente. 

Podemos trazer o pensamento de Paulo Freire (1996), na sua obra Pedagogia da 

Autonomia, onde coloca sabiamente que é necessário reconhecer que no ato de ensinar a 

educação é, muitas vezes, ideológica e que a ética deve permear a ação educativa em todos os 

seus segmentos. O ato de intervenção no mundo provocado pela ação educativa pode aspirar a 

mudanças radicais, mas também pode colaborar para manter a ordem injusta.  No processo 

vigente da efetivação de uma política pública temos presentes essa questão. 
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4.2. CONSIDERAÇÕES... 
Diante de todo nosso caminhar e de todas as contribuições que emergiram na pesquisa, seja 

explícita ou implicitamente, destacamos alguns pontos fundamentais: 

Consideramos que a educação profissional exerce um papel fundamental, principalmente 

como alternativa para a formação e qualificação do segmento da sociedade que não tem acesso aos 

cursos de nível superior, historicamente marginalizada.  

Acreditamos que nos desafios dessa educação deve estar a propositura da efetivação de 

formação integral que traga em seu bojo verdadeiramente o trabalho como princípio educativo. 

 Compreendemos que na efetivação da política pública de Educação profissional dos Estado 

da Bahia muitos avanços têm ocorrido, o que evidencia que estamos num caminho promissor. 

Entendemos que as condições básicas para permanência do aluno devem ser foco principal 

na efetivação dessa educação profissional, tomada como política pública.  

Destacamos que no bojo de um processo formativo é imprescindível a construção de um 

currículo que atenda aos interesses dos jovens e adultos em formação. 

Esperamos que a ideologia da classe dominante, constantemente presente, de forma 

subjacente, não tenha força maior que o desejo dos educadores, professores, alunos, dirigentes e 

gestores presentes na ação educativa no seu sentido mais amplo. 

Deixamos aqui uma provocação para que novos estudos sejam empreendidos nesse sentido e 

que o desenvolvimento das políticas de Educação Profissional possam realmente se efetivar junto à 

sociedade, gerando novas condições aos jovens. 

Enceraremos as considerações finais dessa dissertação, incluindo a percepção da 

pesquisadora diante do universo pesquisado em forma de carta aberta, retratando inquietações que 

se fizeram presentes em tempos outros34. 

 

Caríssimos: 

Para onde vai esse mundo do trabalho? As pessoas sempre trabalharam para sobreviver. 

Historicamente o homem busca extrair da natureza a subsistência passando pelos regimes, feudal, 

escravista, e chegando ao modo capitalista, muitas mudanças ocorreram e ainda ocorrem. No 

entanto, a busca pela sobrevivência continua, carregada agora pela égide do capital. Esse regime, 

                                                 
34 Escritos originais produzidos pela pesquisadora em 2009, no início da pesquisa do Mestrado demonstrando as primeiras 

inquietações sobre a temática. 
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cruel e discriminatório tira do homem o direito à igualdade, a luta justa ao poder, partilhar e 

usufruir livremente dos bens que ajuda a produzir.  

Tomemos como exemplo um pedreiro, que trabalha incessantemente a erguer edifícios 

luxuosos, porem pelo regime a que está submetido, jamais terá condições de habitar um deles. 

Não que isso lhe seja negado pelo direito da lei, afinal esta escrito na constituição que todos são 

iguais, porém a realidade não ocorre assim. O regime capitalista, o poder e as oportunidades de 

crescimento não são para todos igualmente. Onde está o princípio de tudo? Na educação?  

Como vai a educação? É direito de todos? Acessível a todos? Uma criança nasce, em uma 

família humilde, é desde cedo, privada de condições de crescimento igualitário, com acesso a 

uma educação de má qualidade, lutando com a discriminação de todas as formas. Ao entrar na 

adolescência, tem ao redor de si o mundo das drogas como realidade iminente, sem escolha. Na 

família a desestruturação, na escola o descaso, o caos, a falta de compromisso, não somente dos 

professores, mas também deles, que também são vítimas de uma situação. Esse jovem que está 

em formação, incorporando valores, formando opiniões e sendo formado pelo ambiente em que 

vive depara-se com o fim da infância e a entrada na vida adulta. Na realidade cruel do mundo. E 

esse jovem tem agora que fazer uma escolha. Escolha!!! Que tipo de escolha pode ter um jovem 

na vida quando não encontra pelo caminho as devidas oportunidades para o seu crescimento?  

Pode esse jovem escolher seguir um caminho profissional digno, diante de todas as privações que 

passou? Lembro-me da ocasião em que pesquisei sobre o futuro profissional dos jovens da escola 

pública e fiquei chocada com a realidade vivenciada pelos alunos carentes vindos de uma 

realidade como a explanada anteriormente, onde não se viam como merecedores das chances e 

oportunidades de cursar uma universidade pública. Sentiam que essa era uma realidade muito 

distante, impossível de ser alcançada. A responsabilidade seria do governo que não ofertou 

educação de qualidade? E a educação profissional? 

Para onde vai a educação profissional? Acredito que quando são pensadas as políticas 

públicas que podem atingir a massa, ou seja, os menos favorecidos, pensa-se em algo que possa 

ao mesmo tempo compensar algo que não foi possível ser oferecido ou vivenciado, como também 

“resolver” um problema iminente de “capacitar” esses mesmos jovens marginalizados para 

atender ao “mundo do trabalho” regido pelo capitalismo que é altamente discriminatório e 

excludente. Olha que ironia!! O mesmo trabalhador que não tem o “direito” de habitar o bem que 
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ajuda a construir é o que serve de “alvo” para a ganância do capital e das classes mais abastadas 

no regime da exploração trabalhista. O culpado é o jovem? 

Para onde vai o jovem? Para os cursos de educação profissional? Como uma política 

pública pode ser estabelecida baseada nas leis maiores da constituição, sem feri-la e ao mesmo 

tempo atender aos interesses do mercado e do jovem trabalhador? Isso é possível? De que forma? 

Qual deveria ser o objetivo principal de uma política pública de educação profissional? Como 

fazer com que algo que está posto, designado e colocado para ser aplicado indistintamente possa 

ser colocado ou tomado como referência para uma discussão? Sabemos, porém que nada pode ser 

pensado ou implementado sem levar em conta as leis maiores, a carta magna da Constituição. No 

entanto, vejo cada vez mais um distanciamento da realidade, a realidade vivenciada por aquela 

criança que nasceu e cresceu dentro de uma situação de exclusão. Pensa-se na implementação de 

uma política de educação profissional de caráter emancipatório? No recém-lançado Plano de 

Educação Profissional estabelece-se como uma das metas a missão da formação do cidadão 

pleno, com o desenvolvimento de suas aptidões e competências para atuar no mundo do trabalho 

de forma efetiva. Considero mais uma vez que há uma distorção da realidade, nesse contexto. São 

meramente equívocos.... Para onde vamos afinal? 
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APÊNDICE A -  Questionário aplicado aos Alunos dos cursos técnicos subseqüentes 

do CEEP-BA –  2º e 3º semestres 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Data da aplicação do Instrumento_________________________________________________ 

Sexo:   Feminino (    )  Masculino  (     )  Idade: _________________________ 

Bairro onde Reside:____________________________________________________________ 

Estado civil:_______________________________ Nº de filhos: ________________________ 

 

QUESTÕES NORTEADORAS DA PESQUISA 

 

1- Informe o Curso profissionalizante que você cursa atualmente no CEEPBA. 

(     ) Técnico em Hospedagem                (     )  Técnico em Alimentos  

(     ) Técnico em eletroeletrônica            (     ) Técnico de Rede de Computadores 

Semestre: _________________________       Turno:_____________________________ 

2- Cite os motivos que levaram você a escolher esse Curso. 

3- Você já fez algum outro Curso profissionalizante antes? 

(     ) Não                                 (    ) Sim        Quando (ano)?________________________ 

4-  Se a sua resposta na questão 3 foi Sim, indique qual o curso: 

 (     ) concluído                             (     ) não concluído 

5- Você concluiu o Ensino Médio há quanto tempo?  

(     )  2 anos       (     )  2 - 5 anos  (     )  6 - 10 anos (     ) A mais de 10 anos 

6- A forma de conclusão do Ensino Médio foi: 

(     )  Ensino Médio regular de 3 ou 4  anos            (     ) Curso Supletivo  

(     ) Provas CPA                                                   (     ) Outro:(_____________________) 

7- Se você respondeu Ensino Médio regular na questão 6, indique o nome da escola onde você o 

realizou: ______________________________________________________________ 

8- Você desenvolve atualmente algum trabalho remunerado? 

(    ) Sim                                    (    )  Não 

9- Se a resposta à Questão 8 foi Sim, indique a forma: 

(     ) carteira assinada (     ) autônomo (     ) estágio  (     ) outros 

10- Se a resposta à Questão 8 foi Não, indique se você já trabalhou anteriormente e em qual forma de 

trabalho: 

11-   O Curso profissionalizante que você está cursando:  

(     ) Atende as suas expectativas 
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(     ) Atende parcialmente as suas expectativas 

(     ) Não atende as suas expectativas 

12- Explicite os motivos da sua resposta na questão 11:________________________________ 

13- Indique a razão principal de ter escolhido o curso profissionalizante em que está matriculado. 

14- Você já teve alguma experiência profissional nessa área de formação?  

(     ) Sim                                  (      ) Não 

15- Se a resposta da questão 14 for Sim, indique onde foi essa experiência. 

16- Quais as disciplinas do currículo do curso que você está matriculado lhe ajudam ou ajudaram na 

aprendizagem dessa área? Justifique sua resposta. 

17- Qual a disciplina que você considera que mais contribuiu ou contribui para a sua formação 

profissional? Por quê? 

18- Você tem dificuldades em desenvolver as atividades propostas no curso? Explique: 

19- Você desenvolve ou desenvolveu alguma atividade prática durante o curso? Onde e como? 

20- Você considera que a atuação dos professores no curso que você freqüenta:  

(    ) Atende as suas expectativas 

(    ) Atende parcialmente as suas expectativas 

(    ) Não atende  as suas expectativas 

Explicite os motivos da sua resposta:__________________________________________ 

21- Quais as dificuldades enfrentadas, hoje, para a inserção no mercado de trabalho? 

22- Após a conclusão desse curso, qual sua expectativa em relação a sua inserção no mercado de 

trabalho?  

23-  Você conhece as políticas públicas para formação profissional do Estado da Bahia?  

(    ) Sim                               (    ) Não 

Se sua resposta foi Sim informe se você participou de alguma delas, falando da experiência. 

24- Você já fez algum curso de nível superior? 

(     ) Não         (     ) Sim      Qual?_________________  Onde? ______________________ 

(     ) concluído                     (     ) não concluído 

25-  Conforme a sua resposta na questão anterior, você pretende cursar ou concluir um curso de nível 

superior? Explique as razões da sua resposta:  

26- Explique as razões que levaram você a escolher o CEEPBA para fazer o curso profissionalizante: 
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APÊNDICE  B – Roteiro de entrevista semi-estruturada aplicada aos Professores dos 

cursos subsequentes do CEEP-BA 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Data da entrevista: ____________________ Hora início:______________Hora término_________ 

Sexo:   Feminino (    )  Masculino  (     )    

Formação profissional: 

(    ) Superior completo. Especificar:________________________________________________ 

(    ) Superior incompleto. Especificar:______________________________________________ 

(    ) Pós-Graduação. Especificar: 1-________________________________________________ 

 

QUESTÕES NORTEADORAS DA PESQUISA 

 

Atividade na Instituição: Cursos em que atua na Instituição:  

 (    ) Técnico em Alimentos                                (    ) Técnico em Hospedagem   

(    ) Técnico em Eletroeletrônica                        (     ) Técnico em Rede de Computadores 

Disciplinas ministradas nesses cursos:______________________________________________ 

1- Formação profissional: 

(    ) Curso Técnico Profissional: Especificar:_________________________________________ 

(    ) Superior completo. Especificar:________________________________________________ 

(    ) Superior incompleto. Especificar: ______________________________________________ 

(    ) Pós-Graduação. Especificar: 1-_______________________________________________ 

Tempo de atuação na profissão docente: 

(    ) menos que 2 anos   (     ) de 2 a 5 anos  (    ) de 5 a 10 anos             (     ) mais de 10 anos 

2- Tempo de trabalho no CEEPBA:____Carga horária:_________Turno(s):_______________ 

Regime de contratação:__________________________________________________________ 

3- Realiza atividade docente em outra Unidade Escolar? Especifique: 

4- Qual o  material didático utilizado  nas disciplinas que você leciona e como você avalia a qualidade 

dos mesmos no desenvolvimento das atividades propostas? 

5- Quais as maiores dificuldades apresentadas pelos alunos no desenvolvimento das atividades 

propostas? Especifique: 

6- Quais as maiores dificuldades enfrentadas por você, na prática docente, nos cursos do CEEPBA?. 

7- Na(s) sua(s) disciplina(s) há o desenvolvimento de atividades práticas? Explique onde e como elas 

são desenvolvidas:  
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8- Há no CEEPBA  a realização de projetos voltados a inserção no mundo do trabalho, relacionadas 

as disciplinas em que você atua? Exemplifique: 

9- Você considera que as disciplinas por você ministradas contribuem de que forma para a formação 

do jovem? 

10- Especifique de que forma o laboratório e equipamentos para o desenvolvimentos das atividades 

práticas são utilizadas pela equipe pedagógica e os alunos? 

11- Você participou ou participa da construção do projeto político-pedagógico do CEEPBA ? Relate a 

experiência: 

12- Você já atuou em outras políticas públicas voltadas à educação profissional do Estado da Bahia?  

13- Você considera que a matriz curricular dos cursos atende aos requisitos  para  a formação exigida 

hoje no mundo do trabalho? Justifique: 

14- O CEEPBA oferece algum tipo de formação continuada direcionada aos professores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

 

APÊNDICE  C - Roteiro de entrevista semi-estruturada aplicada ao Diretor de 

Articulação com o Mundo do Trabalho dos cursos subsequentes do CEEP-BA 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Data da entrevista: ____________________ Hora início:______________Hora término_________ 

Sexo:   Feminino (    )  Masculino  (     )    

Formação profissional: 

(    ) Superior completo. Especificar:________________________________________________ 

(    ) Superior incompleto. Especificar:______________________________________________ 

(    ) Pós-Graduação. Especificar: 1-________________________________________________ 

 

1- Qual o seu tempo de atuação no CEEPBA?  

2- Carga horária de trabalho no CEEPBA: 

(     )  20 horas                   (     ) 40 horas                  (     ) mais de 40 horas 

3- Quais os objetivos da  Diretoria de Articulação com o Mundo do Trabalho (DAMT)? 

4- Quais as ações propostas pela DAMT para a inserção dos estudantes nas temáticas do mundo do 

trabalho?  

5- Quais as ações da DAMT no encaminhamento dos alunos para as atividades de estágio fora do 

CEEPBA? 

6- Quais as maiores dificuldades enfrentadas atualmente coordenação da DAMT? 

7- Você considera que as disciplinas dos cursos do CEEPBA estão articuladas com a ciência e a 

tecnologia no atendimento as demandas do mundo do trabalho? 

8- A DAMT busca parcerias na iniciativa privada para a realização de atividades visando à inserção 

dos jovens no mundo do trabalho? 

9- Qual o apoio recebido da SUPROF na realização de atividades ou projetos desenvolvidos no 

CEEPBA? 
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APÊNDICE  D - Roteiro de entrevista semi-estruturada aplicada ao Coordenador 

Pedagógico dos cursos subsequentes do CEEP-BA 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Data da entrevista: ____________________ Hora início:______________Hora término_________ 

Sexo:   Feminino (    )  Masculino  (     )    

Formação profissional: 

(    ) Superior completo. Especificar:________________________________________________ 

(    ) Superior incompleto. Especificar:______________________________________________ 

(    ) Pós-Graduação. Especificar: 1-________________________________________________ 

 

 

QUESTÕES NORTEADORAS DA PESQUISA 

 

1- Tempo de atuação na profissão docente: 

(    ) menos que 2 anos                              (     ) de 2 a 5 anos 

(    ) de 5 a 10 anos                                    (     ) mais de 10 anos 

2- Trabalha no CEEPBA há quanto tempo?  

3- Carga horária de trabalho no CEEPBA: 

(     )  20 horas                   (     ) 40 horas                  (     ) mais de 40 horas 

4- Descreva as atividades de coordenação que você desenvolve junto aos professores no CEEPBA: 

5- Na sua opinião, quais as maiores dificuldades apresentadas pelos alunos nas atividades propostas 

no currículo dos cursos?  

6- Quais as maiores dificuldades apresentadas pelos professores na aplicação das atividades propostas 

nos cursos? Explique: 

7- Quais as maiores dificuldades enfrentadas por você, na coordenação pedagógica dos cursos do 

CEEPBA?.  

8- Quais as atividades práticas desenvolvidas pela Instituição no 2º e 3º semestres dos cursos de:  

Técnico em  Alimentos: _________________________________________________________ 

Técnico em Hospedagem:________________________________________________________ 

Técnico em Eletroeletrônica:______________________________________________________ 

Técnico em Rede de Computadores:________________________________________________ 

9-  Quais os procedimentos de apoio no encaminhamento dos jovens para as atividades de estágio fora 

da Instituição? 

10- Qual a periodicidade de reuniões da coordenação pedagógica com a equipe de professores? 
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11- Você participou ou participa da construção do Projeto político-pedagógico do CEEPBA ? Relate a 

experiência: 

12- Em sua opinião, quais as maiores dificuldades enfrentadas hoje, pelo jovem, para a inserção no 

mundo de trabalho? 

13- De que forma a coordenação pedagógica do CEEPBA apóia os professores na realização de 

atividades ou projetos propostos? 
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APÊNDICE  E Roteiro de entrevista semi-estruturada aplicada ao Diretor Geral do 

CEEP-BA 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Data da entrevista: ____________________ Hora início:______________Hora término_________ 

Sexo:   Feminino (    )  Masculino  (     )    

Formação profissional: 

(    ) Superior completo. Especificar:________________________________________________ 

(    ) Superior incompleto. Especificar:______________________________________________ 

(    ) Pós-Graduação. Especificar: 1-________________________________________________ 

 

 

QUESTÕES NORTEADORAS DA PESQUISA 

 

1- Qual o tempo de atuação na direção do CEEPBA?  

2- De que forma está estruturado hoje o CEEPBA, em relação ao funcionamento dos cursos e equipe 

pedagógica?  

3- Quanto a estrutura física, o CEEPBA dispõe hoje de instalações e equipamentos disponíveis para 

uso pelos alunos e equipe de professores no desenvolvimento das atividades? Exemplifique: 

4- Quais os procedimentos de apoio da direção nos projetos e atividades propostas pela equipe 

pedagógica? 

5- Em que etapa de construção encontra-se hoje a elaboração do projeto político-pedagógico do 

CEEPBA? 

6- Você considera que as matrizes curriculares dos cursos do CEEPBA estão pautadas na ciência e 

tecnologia em atendimento as demandas do mundo do trabalho? 

7- Quais os maiores desafios enfrentadas por você, atualmente na direção do CEEPBA? 

8- Quais as metas a serem alcançadas a curto e a longo prazo, pelo CEEPBA? 
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APÊNDICE F - Termo de consentimento para uso das informações coletadas na 

pesquisa  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – FACED 

PROGARMA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

PESQUISA: A Educação Profissional no CEEPBA: rumos e desafios 

LOCAL DE APLICAÇÃO: Centro Estadual de Educação Profissional da Bahia 

DATA:__________________________________________________________ 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 

 

Declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado(a) e/ou participar da 

pesquisa que está sendo desenvolvida, pela mestranda Lisiane Weber de Oliveira, no 

Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal da 

Bahia, intitulada provisoriamente “A educação Profissional no CEEPBA: rumos e 

desafios”, sob orientação da Professora Dra. Regina Antoniazzi. Estou participando da 

referida pesquisa por vontade própria, sem receber qualquer incentivo financeiro ou ter 

qualquer ônus, com a finalidade exclusiva de colaborar com o Programa. Fui 

informado(a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que, em linhas gerais se 

propõe a analisar a implementação da política pública desenvolvida nos cursos 

subsequentes do CEEPBA. Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio de 

questionário ou entrevista semi-estruturada. 

 

Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento. 

  

 

 

Salvador, ____ de _________________ de __________ 

 

 

 

_____________________________________________ 
 

Assinatura do(a) informante/entrevistado 

 

 

_____________________________________________ 
 

Assinatura da pesquisadora/mestranda 



ANEXOS
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 
Centro de Documentação e Informação 

 
DECRETO Nº 5.154, DE 23 DE JULHO DE 2004 

 
 

Regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, e dá outras providências.   

 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
inciso IV, da Constituição,  

 
DECRETA:  
 
Art. 1º. A educação profissional, prevista no art. 39 da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), observadas as diretrizes 
curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação, será desenvolvida por 
meio de cursos e programas de:  

 I -formação inicial e continuada de trabalhadores; 
 II - educação profissional técnica de nível médio; e  
 III - educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação.  
 
Art. 2º A educação profissional observará as seguintes premissas:  
I - organização, por áreas profissionais, em função da estrutura sócio-ocupacional e 

tecnológica;  
II - articulação de esforços das áreas da educação, do trabalho e emprego, e da ciência 

e tecnologia; 
      

Art. 3º Os cursos e programas de formação inicial e continuada de trabalhadores, 
referidos no inciso I do art. 1º, incluídos a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a 
atualização, em todos os níveis de escolaridade, poderão ser ofertados segundo itinerários 
formativos, objetivando o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social.  

§ 1º Para fins do disposto no caput considera-se itinerário formativo o conjunto de 
etapas que compõem a organização da educação profissional em uma determinada área, 
possibilitando o aproveitamento contínuo e articulado dos estudos.  

§ 2º Os cursos mencionados no caput articular-se-ão, preferencialmente, com os 
cursos de educação de jovens e adultos, objetivando a qualificação para o trabalho e a elevação 
do nível de escolaridade do trabalhador, o qual, após a conclusão com aproveitamento dos 
referidos cursos, fará jus a certificados de formação inicial ou continuada para o trabalho.  
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Art. 4º A educação profissional técnica de nível médio, nos termos dispostos no § 2º 
do art. 36, art. 40 e parágrafo único do art. 41 da Lei nº 9.394, de 1996, será desenvolvida de 
forma articulada com o ensino médio, observados:  

I - os objetivos contidos nas diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho 
Nacional de Educação;  

II - as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino; e  
III - as exigências de cada instituição de ensino, nos termos de seu projeto 

pedagógico.  
§ 1º A articulação entre a educação profissional técnica de nível médio e o ensino 

médio dar-se-á de forma:  
I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, 

sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível 
médio, na mesma instituição de ensino, contando com matrícula única para cada aluno;  

II - concomitante, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental 
ou esteja cursando o ensino médio, na qual a complementaridade entre a educação profissional 
técnica de nível médio e o ensino médio pressupõe a existência de matrículas distintas para cada 
curso, podendo ocorrer:  

a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais 
disponíveis; 

b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades educacionais 
disponíveis; ou   

c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de 
intercomplementaridade, visando o planejamento e o desenvolvimento de projetos pedagógicos 
unificados; 

III - subsequente, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino médio.  
§ 2º Na hipótese prevista no inciso I do § 1o, a instituição de ensino deverá, 

observados o inciso I do art. 24 da Lei nº 9.394, de 1996, e as diretrizes curriculares nacionais 
para a educação profissional técnica de nível médio, ampliar a carga horária total do curso, a fim 
de assegurar, simultaneamente, o cumprimento das finalidades estabelecidas para a formação 
geral e as condições de preparação para o exercício de profissões técnicas.  

 
Art. 5º Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação 

organizar-se-ão, no que concerne aos objetivos, características e duração, de acordo com as 
diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação.  

 
Art. 6º Os cursos e programas de educação profissional técnica de nível médio e os 

cursos de educação profissional tecnológica de graduação, quando estruturados e organizados em 
etapas com terminalidade, incluirão saídas intermediárias, que possibilitarão a obtenção de 
certificados de qualificação para o trabalho após sua conclusão com aproveitamento.  

§ 1º Para fins do disposto no caput considera-se etapa com terminalidade a conclusão 
intermediária de cursos de educação profissional técnica de nível médio ou de cursos de educação 
profissional tecnológica de graduação que caracterize uma qualificação para o trabalho, 
claramente definida e com identidade própria.  

§ 2º As etapas com terminalidade deverão estar articuladas entre si, compondo os 
itinerários formativos e os respectivos perfis profissionais de conclusão.  
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Art. 7º Os cursos de educação profissional técnica de nível médio e os cursos de 
educação profissional tecnológica de graduação conduzem à diplomação após sua conclusão com 
aproveitamento.  

Parágrafo único. Para a obtenção do diploma de técnico de nível médio, o aluno 
deverá concluir seus estudos de educação profissional técnica de nível médio e de ensino médio.  

 
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Art. 9º Revoga-se o Decreto nº 2.208, de 17 de abril de 1997.  
 
Brasília, 23 de julho de 2004; 183º da Independência e 116º da República.  
 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  
Fernando Haddad  
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Publicado D.O.E. 
Em 22 e 23.12.2007 

LEI Nº 10.955 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2007 
 

Modifica a estrutura organizacional e de cargos em comissão da 
Administração  Pública  do  Poder  Executivo  Estadual,  disciplina  o 
Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores Públicos do 
Estado da Bahia e o Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do 
Estado da Bahia, em observância ao art. 249, da Constituição Federal 
de 1988, e dá outras providências. 

 
O  GOVERNADOR  DO  ESTADO  DA  BAHIA,  faço  saber  que  a  Assembléia 

Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

TÍTULO I 
DA CRIAÇÃO E DA COMPETÊNCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA 
 

Art. 1º - Fica criada, na estrutura da Secretaria da Administração, a Superintendência de 
Previdência, com a finalidade de gerir, administrar e operacionalizar o Regime Próprio de Previdência 
Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia, incluindo a arrecadação e gestão dos recursos e a 
concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários, integrada pela Diretoria de 
Administração dos Benefícios Previdenciários e pela Diretoria de Gestão Financeira Previdenciária e 
Investimentos. 

 
§ 1º - Compete à Diretoria de Administração dos Benefícios Previdenciários: 

I - administrar a prestação dos benefícios previdenciários; 

II - outras atividades correlatas previstas em Regimento. 
 

§ 2º - Compete à Diretoria de Gestão Financeira Previdenciária e Investimentos: 

I - prover recursos para o pagamento dos benefícios previdenciários; 

II - aplicar os recursos provenientes das contribuições e transferências do Estado e dos 
seus segurados; 

 
III - outras atividades correlatas previstas em Regimento. 

 
§ 3º - Para atender ao disposto no caput deste artigo, ficam criados, na estrutura de 

cargos em comissão da Secretaria da Administração, 01 (um) cargo de Superintendente, símbolo DAS- 
2A, 02 (dois) cargos de Diretor, símbolo DAS-2B, 07 (sete) cargos de Coordenador I, símbolo DAS- 
2C, 07 (sete) cargos de Coordenador II, símbolo DAS-3, 01 (um) cargo de Assessor Técnico, símbolo 
DAS-3,  06  (seis)  cargos  de  Assessor  Administrativo,  símbolo  DAI-4,  e  04  (quatro)  cargos  de 
Secretário Administrativo I, símbolo DAI-5. 
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Art. 2º - Ficam extintos, na estrutura de cargos em comissão da Superintendência de 
Recursos Humanos, da Secretaria da Administração, 01 (um) cargo de Diretor, símbolo DAS-2B, 02 
(dois) cargos de Coordenador I, símbolo DAS-2C, 02 (dois) cargos de Assessor Técnico, símbolo 
DAS-3, 02 (dois) cargos de Coordenador II, símbolo DAS-3, 05 (cinco) cargos de Coordenador III, 
símbolo DAI-4, 01 (um) cargo de Coordenador IV, símbolo DAI-5, e 01 (um) cargo de Secretário 
Administrativo II, símbolo DAI-6. 

 
Art. 3º - Fica alterada, da Secretaria da Fazenda para a Secretaria da Administração, a 

vinculação do Fundo de Custeio da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia, 
instituído pela Lei nº 7.249, de 07 de janeiro de 1998, e suas modificações posteriores, incluindo seus 
bens, direitos e obrigações, que passa a denominar-se Fundo Financeiro da Previdência Social dos 
Servidores Públicos do Estado da Bahia. 

 
§ 1º - Fica extinto, na estrutura organizacional da Secretaria da Fazenda, o Comitê 

Deliberativo do Fundo de Custeio da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia, 
criado pela Lei nº 7.249, de 07 de janeiro de 1998. 

 
§ 2º - Ficam extintos, na estrutura de cargos em comissão da Secretaria da Fazenda, 01 

(um) cargo de Diretor, símbolo DAS-2B, 02 (dois) cargos de Gerente, símbolo DAS-3, 01 (um) cargo 
de Coordenador IV, símbolo DAI-5, e 01 (um) cargo de Secretário Administrativo I, símbolo DAI-5, 
alocados na Diretoria do FUNPREV, da Superintendência de Administração Financeira. 

 
§ 3º - Os atuais ocupantes de cargos efetivos lotados na Diretoria do FUNPREV, da 

Superintendência de Administração Financeira, da Secretaria da Fazenda, que forem, transitoriamente, 
postos à disposição da Superintendência de Previdência, da Secretaria da Administração, com ônus 
para o cedente, terão assegurada a continuidade da percepção do Prêmio por Desempenho Fazendário, 
se já percebedores do mesmo, quando da disponibilização. 

 
TÍTULO II 

DOS FUNDOS DE CUSTEIO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA 

 
CAPÍTULO I 

DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA - 
BAPREV 

 
Art. 4º - Em observância ao disposto no art. 249, da Constituição Federal, fica criado o 

Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado da Bahia - BAPREV, vinculado à Secretaria 
da Administração, para vigorar por prazo indeterminado, e que tem por finalidade reunir, arrecadar e 
capitalizar os recursos econômicos de qualquer natureza a serem utilizados no pagamento dos 
benefícios previdenciários dos servidores públicos estatutários, civis e militares, de quaisquer dos 
Poderes, do Estado da Bahia, que ingressarem no serviço público a partir da vigência desta Lei, 
incluindo os seus dependentes. 

 
Art. 5º - Constituem receitas do Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do 

Estado da Bahia - BAPREV: 
 

I - os recursos provenientes de dotações orçamentárias; 
 

II -  contribuições previdenciárias mensais dos segurados ativos, inativos e pensionistas, 
na forma do art. 4º, desta Lei; 

 
III -   contribuições  previdenciárias  mensais  do  Estado  da  Bahia,  através  dos  seus 

órgãos e Poderes, inclusive o Ministério Público, a Defensoria Pública e os Tribunais de Contas do 
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Estado e dos Municípios, da administração direta, das autarquias e fundações, na forma do art. 4º, 
desta Lei; 

 
IV -  valores  decorrentes  da  compensação  financeira  apurada  entre  os  regimes  de 

previdência, na forma estabelecida na Constituição Federal, relativos aos segurados ativos, inativos e 
dependentes abrangidos pelo art. 4º, desta Lei; 

 
V - reversão de saldos não aplicados; 

VI -  outras receitas provenientes de: 

a) resultados financeiros de convênios ou contratos; 

b) renda de juros e de administração de seus capitais; 

c) produto da utilização do seu patrimônio; 

d) doações e legados que lhe sejam feitos; 
 

e) bens  e  direitos  que,  a  qualquer  título,  lhe  sejam  adjudicados,  doados  ou 
transferidos, desde que aceitos pelo Conselho Previdenciário do Estado - CONPREV; 

 
VII - outros recursos extraordinários ou eventuais que lhe sejam atribuídos; 

VIII -  outras receitas previstas em lei. 

CAPÍTULO II 
DO FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

ESTADO DA BAHIA - FUNPREV 
 

Art. 6º - O Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado 
da Bahia – FUNPREV tem por finalidade reunir, arrecadar e capitalizar os recursos econômicos de 
qualquer natureza a serem utilizados no pagamento dos benefícios previdenciários dos servidores 
públicos estatutários, civis e militares, de quaisquer dos Poderes do Estado da Bahia, ingressos no 
serviço público até a vigência desta Lei, incluindo os seus dependentes, até que se extinga o último 
benefício a ser custeado com os recursos deste Fundo. 

 
Parágrafo único - Existindo eventual saldo financeiro positivo do FUNPREV, quando 

de sua extinção, será automaticamente incorporado ao BAPREV. 
 

Art. 7º - Constituem receitas do Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores 
Públicos do Estado da Bahia - FUNPREV: 

 
I - os recursos provenientes de dotações orçamentárias; 

 
II -  contribuições previdenciárias mensais dos segurados ativos, inativos e pensionistas, 

na forma do art. 6º, desta Lei; 
 

III -   contribuições  previdenciárias  mensais  do  Estado  da  Bahia,  através  dos  seus 
órgãos e Poderes, inclusive o Ministério Público, a Defensoria Pública e os Tribunais de Contas do 
Estado e dos Municípios, da administração direta, das autarquias e fundações, na forma do art. 6º, 
desta Lei; 



Lei10955 1

152 
 

 

IV -  valores  decorrentes  da  compensação  financeira  apurada  entre  os  regimes  de 
previdência, na forma estabelecida na Constituição Federal, relativos aos segurados ativos, inativos e 
dependentes abrangidos pelo art. 6º, desta Lei; 

 
V - reversão de saldos não aplicados; 

VI -  outras receitas provenientes de: 

a) resultados financeiros de convênios ou contratos; 
 

b) renda de juros e de administração de seus capitais; 
 

c) produto da utilização do seu patrimônio, inclusive alienação de imóveis; 
 

d) doações e legados que lhe sejam feitos; 
 

e) bens  e  direitos  que,  a  qualquer  título,  lhe  sejam  adjudicados,  doados  ou 
transferidos, desde que aceitos pelo CONPREV; 

 
VII - outros recursos extraordinários ou eventuais que lhe sejam atribuídos; 

VIII -  outras receitas previstas em lei. 

Parágrafo único - As receitas indicadas no inciso IV e 2% (dois por cento) das receitas 
indicadas no inciso III, deste artigo, serão creditadas em conta distinta, porém integrante do Fundo 
Financeiro, para que sejam capitalizadas, ficando a utilização dos seus recursos condicionada ao 
atingimento do equilíbrio financeiro e atuarial do FUNPREV, podendo ser antecipada, mediante prévia 
e expressa autorização do CONPREV, após decorridos 10 (dez) anos da vigência desta Lei. 

 
CAPÍTULO III 

DO PATRIMÔNIO, RECURSOS E DESPESAS 
 

Art. 8º - O FUNPREV tem seu patrimônio formado pelos seguintes elementos: 

I - saldo existente em conta bancária e aplicações financeiras; 

II -  créditos oriundos da carteira imobiliária; 
 

III -   bens e direitos que, a qualquer título, lhe sejam adjudicados e transferidos; 

IV -  os que atualmente lhe pertencem; 

V - o que vier a ser constituído na forma legal. 
Art. 9º - O BAPREV tem seu patrimônio formado dos seguintes elementos: 

 
I -  bens e direitos que, a qualquer título, lhe sejam adjudicados e transferidos; 

II - o que vier a ser constituído na forma legal. 

Art. 10 - Sem prejuízo das contribuições previstas no inciso III, do art. 5º, e no inciso 
III, do art. 7º, desta Lei, o Estado poderá propor, quando necessário, a abertura de créditos adicionais, 
visando assegurar ao FUNPREV e ao BAPREV, a alocação de recursos orçamentários destinados à 
cobertura de eventuais insuficiências técnicas reveladas no plano de custeio. 
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Art. 11 - A alienação de bens imóveis do FUNPREV e do BAPREV dependerá de 
prévia anuência do Conselho Previdenciário do Estado – CONPREV e de autorização legislativa 
específica. 

 
CAPÍTULO IV 

DA GESTÃO DOS FUNDOS 
 

Art.  12  -  O  BAPREV  e  o  FUNPREV  serão  geridos  pela  Superintendência  de 
Previdência, da Secretaria da Administração, sob orientação superior do CONPREV. 

 
 

 
nesta Lei: 

Art. 13 - Cabe à Superintendência de Previdência, dentre outras competências previstas 

 
I - coordenar  e  executar  as  políticas  e  diretrizes  gerais  que  orientarão  as 

aplicações dos Fundos; 
 

II - coordenar a elaboração das propostas orçamentárias a serem encaminhadas à 
Secretaria do Planejamento, para inclusão no Plano Plurianual – PPA e na Lei Orçamentária Anual – 
LOA, bem como em suas alterações; 

 
III -  prestar apoio técnico-administrativo para o funcionamento do CONPREV, 

de que trata o art. 33, desta Lei; 
 

IV - disponibilizar ao público, inclusive por meio de rede pública de transmissão 
de dados, informações atualizadas sobre as receitas e despesas do Regime Próprio de Previdência 
Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia, bem como os critérios e parâmetros adotados para 
garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, inclusive em relação à alocação e uso dos recursos dos 
Fundos, com periodicidade estabelecida em Regulamento, não superior ao exercício financeiro; 

 
V - efetivar a concessão e revisão dos benefícios previdenciários; 

VI - elaborar anualmente a prestação de contas dos Fundos. 

Art. 14 - O Regulamento definirá as ações integradas de acompanhamento e controle a 
serem exercidas pelo CONPREV, sem prejuízo das competências dos órgãos de controle interno e 
externo. 

 
Art. 15 - Não haverá transferências de recursos entre o BAPREV e o FUNPREV para 

custeio dos benefícios previdenciários dos servidores, civis e militares, nem de seus dependentes, 
excetuado o disposto no parágrafo único, do art. 6º, desta Lei. 

 
Art. 16 - É vedada a concessão de empréstimos aos segurados e dependentes com os 

recursos dos Fundos. 
 

Art. 17 - As contas do BAPREV e do FUNPREV, inclusive bancárias, serão distintas 
da conta do Tesouro Estadual. 

 
Art. 18 - Os ativos financeiros do BAPREV e do FUNPREV serão utilizados, 

exclusivamente, para o pagamento dos benefícios previdenciários aos servidores, civis e militares, e a 
seus dependentes de que tratam os arts. 4º e 6º, respectivamente, desta Lei. 
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Art. 19 - O servidor que for investido em novo cargo público estatutário, a partir da 
vigência desta Lei, terá seus benefícios pagos pelo BAPREV, ainda que tenha ocupado, sem solução 
de continuidade, sucessivos cargos estatutários nos órgãos e entidades dos Poderes do Estado. 

Art. 20 - As aplicações financeiras dos recursos dos Fundos serão realizadas diretamente, ou 
por intermédio de instituições especializadas credenciadas mediante critérios técnicos, observadas as 
diretrizes dadas pelo CONPREV e as normas emanadas do Conselho Monetário Nacional. 

 
Art. 21 - As despesas correntes e de capital dos Fundos ficam a cargo da Secretaria da 

Administração, conforme disposição em lei. 
 

Art.  22  -  A  execução  orçamentária  e  a  prestação  de  contas  anuais  dos  Fundos 
obedecerão às normas legais de controle e administração financeira adotadas pelo Estado. 

 
Art. 23 - Comporá a prestação de contas anual dos Fundos a avaliação atuarial do plano 

de benefícios, elaborada por entidades ou profissionais legalmente habilitados. 
 

Parágrafo único - Os órgãos e entidades dos Poderes do Estado deverão auxiliar a 
realização dos estudos de natureza atuarial, disponibilizando à Superintendência de Previdência, da 
Secretaria da Administração, os dados relativos aos seus servidores. 

 
Art. 24 - Da avaliação atuarial, constará relatório específico do plano de benefícios do 

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia - RPPS, 
discriminando: 

 
I - provisões matemáticas previdenciárias de benefícios concedidos; 

II -  provisões matemáticas previdenciárias de benefícios a conceder; 

III -   outras reservas; 

IV -  balanço atuarial. 
 

Art. 25 - As reservas financeiras dos Fundos serão capitalizadas para o pagamento dos 
benefícios previdenciários aos seus segurados e dependentes. 

 
Art. 26 - O BAPREV e o FUNPREV terão contabilidade própria, cujo plano de contas 

discriminará as receitas realizadas, as despesas incorridas e as reservas, de forma a possibilitar o 
acompanhamento da sua situação financeira e atuarial. 

 
Art. 27 - O saldo positivo do BAPREV e do FUNPREV, apurado em balanço ao final 

de cada exercício financeiro, será transferido para o exercício seguinte, a crédito dos respectivos 
Fundos, constituindo-se nas suas reservas financeiras. 

 
Art. 28 - Os órgãos e entidades dos Poderes do Estado deverão encaminhar à 

Superintendência de  Previdência,  da  Secretaria  da  Administração,  até  o  último  dia  do  mês  de 
referência, por meio magnético ou outro que se mostre mais adequado, a folha de pagamento de seus 
servidores ativos, contendo as suas respectivas informações, conforme disposto em Regulamento. 

 
Art. 29 - Os órgãos e entidades dos Poderes do Estado deverão manter registro 

individualizado das contribuições previdenciárias dos servidores ativos, contendo as seguintes 
informações: 

 
I - nome e demais dados pessoais, inclusive dos dependentes; 
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II - matrícula e outros dados funcionais; 
 

III -   remuneração de contribuição, mês a mês; 
 

IV - valores mensais e acumulados da contribuição do segurado; 

V - valores mensais e acumulados da contribuição do Estado; 

VI - averbação do tempo de contribuição. 
 

Parágrafo único - Aos segurados serão disponibilizadas as informações das 
contribuições previdenciárias mensais, constantes de seu registro individualizado, mediante extrato 
anual, relativas ao exercício anterior. 

 
Art. 30 - A Superintendência de Previdência, da Secretaria da Administração, fornecerá 

certidão de tempo de contribuição previdenciária, quando solicitada, conforme disposto em 
Regulamento. 

 
Art. 31 - O servidor, que ingressar no serviço público após a publicação desta Lei, 

deverá averbar, no órgão ou entidade a qual estiver vinculado, todo o tempo de contribuição prestado a 
outros regimes de previdência, como condição para fruição de benefício custeado pelo RPPS. 

 
Art. 32 - Os segurados e beneficiários do RPPS estão obrigados a atualizar suas 

informações cadastrais, na forma estabelecida em Regulamento. 
 

CAPÍTULO V 
DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO - CONPREV 

 
Art. 33 - O Conselho Previdenciário do Estado – CONPREV, Órgão consultivo, 

deliberativo e de supervisão superior, que tem por finalidade a formulação de normas e diretrizes para 
a execução da política previdenciária do Estado, para seus servidores e pensionistas, tem a seguinte 
composição: 

 
I - o Secretário da Administração, que o presidirá; 

 
II -  01 (um) representante do Poder Legislativo, indicado pela Assembléia Legislativa 

dentre seus membros; 
 

III -   01 (um) representante do Poder Judiciário, indicado pelo Tribunal de Justiça 
dentre integrantes da carreira da magistratura do Estado; 

 
IV -  01 (um) representante do Ministério Público do Estado da Bahia, indicado pela 

Instituição dentre os membros da carreira; 
 

V - 01 (um) representante da Defensoria Pública do Estado da Bahia, indicado pela 
Instituição dentre os membros da carreira; 

 
VI -  01 (um) representante da Secretaria do Planejamento; 

 
VII - o Superintendente de Previdência, da Secretaria da Administração; 

VIII -  01 (um) representante da Secretaria da Fazenda; 
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IX -  01 (um) representante da Casa Civil; 
X - o Superintendente de Recursos Humanos, da Secretaria da Administração; 

 
XI -  01 (um) representante da Procuradoria Geral do Estado, indicado pela Instituição 

dentre os membros da carreira; 
 

XII - 01 (um) representante dos servidores públicos ativos do Estado, mediante critérios 
definidos em Regulamento; 

 
XIII -  01 (um) representante dos servidores públicos inativos do Estado, mediante 

critérios definidos em Regulamento. 
 

§ 1º - Os membros do CONPREV e seus suplentes serão nomeados pelo Governador do 
Estado, respeitadas as indicações dos incisos II, III, IV, V, XI, XII e XIII deste artigo, cujo resumo 
será publicado no Diário Oficial do Estado. 

 
§ 2º - O Regimento Interno do CONPREV, que estabelecerá suas normas de 

funcionamento, será aprovado por ato do Governador do Estado. 
 

Art. 34 - Compete ao CONPREV: 
 

I - estabelecer as diretrizes gerais e os programas de investimento dos recursos dos 
Fundos,  a  serem  aplicados  de  acordo  com  os  critérios  estabelecidos  nesta  Lei  e  em  sua 
regulamentação, observados os estudos atuariais apresentados ao CONPREV pela Diretoria de Gestão 
Financeira Previdenciária e Investimentos, da Superintendência de Previdência, da Secretaria da 
Administração, para a consecução das políticas de seguridade social, estabelecidas pelo Estado; 

 
II -  apreciar e aprovar a programação anual e plurianual dos Fundos; 

 
III -   participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão dos Fundos; 

IV - apreciar e recomendar propostas de alteração da política previdenciária do Estado; 

V - apreciar e aprovar as propostas orçamentárias dos Fundos; 
 
 

 
atuariais; 

VI - autorizar a contratação de entidades especializadas para a realização de estudos 

 
VII - acompanhar e apreciar, através de relatórios gerenciais, a execução dos planos, 

programas e orçamentos dos Fundos; 
 

VIII - aprovar, previamente, a aquisição, a alienação e o gravame de bens imóveis, 
integrantes do patrimônio dos Fundos; 

 
IX - aprovar a contratação de agentes operativos e financeiros dos Fundos e fixar as 

diretrizes para sua atuação, bem como autorizar a celebração de contratos, convênios, acordos e ajustes 
que impliquem, direta ou indiretamente, comprometimento de bens patrimoniais dos Fundos; 

 
X - deliberar  sobre  a  aceitação  de  doações,  cessões  de  bens,  direitos  e  legados, 

inclusive quando onerados por encargos; 
 

XI - acompanhar e avaliar a gestão operacional, econômica e financeira dos recursos, 
bem como os resultados alcançados pelos programas executados pelos Fundos; 
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XII - pronunciar-se quanto às contas prestadas pelo gestor dos Fundos, podendo, se 
julgar necessário, solicitar o apoio de órgãos de fiscalização e controle interno do Estado, ou autorizar 
a contratação de auditoria externa para aprofundamento dos exames; 

 
XIII - adotar as providências cabíveis para a correção de atos e fatos, decorrentes de 

gestão, que prejudiquem o desempenho e o cumprimento das finalidades dos Fundos; 
 

XIV - dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares, relativas aos 
Fundos, nas matérias de sua competência; 

 
XV - deliberar sobre os recursos voluntários interpostos pela parte interessada contra as 

decisões denegatórias de pensão; 
 

XVI - acompanhar e fiscalizar a administração da unidade gestora do Regime Próprio 
de Previdência dos Servidores Públicos do Estado da Bahia; 

 
XVII - autorizar a utilização antecipada dos recursos de que trata o parágrafo único, do 

art. 7º, desta Lei; 
 

XVIII - exercer outras atividades correlatas. 
 

§ 1º - Sem prejuízo da competência estabelecida no inciso XIII, deste artigo, o 
CONPREV poderá deliberar, a qualquer tempo, pela contratação de peritos para a realização de 
estudos econômicos e financeiros, revisões atuariais, inspeções, auditorias ou tomada de contas, 
observadas as normas de licitação em vigor. 

 
§ 2º - As matérias submetidas ao CONPREV, indicadas nos incisos I a XII e XVIII, 

deste artigo, deverão estar consubstanciadas em estudos e pareceres técnicos aprovados pela Diretoria 
de Gestão Financeira Previdenciária e Investimentos, da Superintendência de Previdência. 

 
Art. 35 - O material permanente e os bens adquiridos com os recursos da Secretaria da 

Fazenda, utilizados na Diretoria do FUNPREV – DIREF, da Superintendência de Administração 
Financeira, em conseqüência, passarão a constituir patrimônio da Superintendência de Previdência, da 
Secretaria da Administração e serão por ela administrados. 

 
Parágrafo único – Cabe à Secretaria da Fazenda, por meio de inventário, proceder à 

baixa do tombamento e à transferência dos bens de que trata o caput deste artigo, em articulação com 
os órgãos competentes. 

 
Art. 36 - Até que se conclua a instalação da Superintendência de Previdência, os órgãos 

e entidades dos Poderes do Estado ficam incumbidos de assegurar o suporte necessário ao seu 
funcionamento. 

 
TÍTULO III 

 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DOS CARGOS EM COMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL 
 

Art. 37 - Fica alterada a estrutura organizacional da Superintendência de Construções 
Administrativas da Bahia – SUCAB, na forma a seguir indicada: 

I - fica extinta a Diretoria Executiva; 



Lei10955 15

158 
 

 

II - ficam alteradas as seguintes Unidades: 
 

a) a Diretoria de Planejamento passa a denominar-se Diretoria de Projetos de 
Construções Administrativas, com a finalidade de planejar e coordenar os projetos, estudos e pesquisas 
de construções administrativas; 

 
b) a Diretoria de Obras passa a denominar-se Diretoria de Obras Administrativas, 

com a finalidade de executar e acompanhar as obras administrativas nas áreas de edificações e 
paisagismo; 

 
c) a Diretoria de Programação e Orçamento passa a denominar-se  Assessoria 

Técnica, com a finalidade de desempenhar as atividades de planejamento, programação, orçamentação 
e acompanhamento, bem como de modernização administrativa e informática, em articulação com os 
respectivos sistemas. 

 
Parágrafo único - As demais Unidades, que compõem a estrutura organizacional da 

SUCAB, não sofrerão alteração. 
 

Art. 38 - Ficam extintos, na estrutura de cargos em comissão da Superintendência de 
Construções Administrativas da Bahia – SUCAB, 01 (um) cargo de Diretor Executivo, símbolo DAS- 
2A, 01 (um) cargo de Chefe de Gabinete, símbolo DAS-2C, 01 (um) cargo de Diretor, símbolo DAS- 
2C, 02 (dois) cargos de Coordenador I, símbolo DAS-2C, 01 (um) cargo de Coordenador Técnico, 
símbolo DAS-2D, 02 (dois) cargos de Assessor Técnico, símbolo DAS-3, 02 (dois) cargos de Assessor 
Administrativo, símbolo DAI-4, 02 (dois) cargos de Coordenador IV, símbolo DAI-5, 02 (dois) cargos 
de Secretário Administrativo I, símbolo DAI-5, e 03 (três) cargos de Secretário Administrativo II, 
símbolo DAI-6. 

 
Art. 39 - Ficam criados, na estrutura de cargos em comissão da SUCAB, 01 (um) cargo 

de Chefe de Gabinete, símbolo DAS-2B, 01 (um) cargo de Assessor Chefe, símbolo DAS-2C, 01 (um) 
cargo de Assessor Especial, símbolo DAS-2C, 07 (sete) cargos de Coordenador II, símbolo DAS-3, 02 
(dois) cargos de Coordenador III, símbolo DAI-4, e 03 (três) cargos de Assistente IV, símbolo DAI-5. 

 
Art. 40 - Os Cargos em Comissão da Superintendência de Construções Administrativas 

da Bahia – SUCAB são os constantes no Anexo Único, que integra esta Lei. 
 

Art. 41 - Ficam criados na estrutura organizacional da Secretaria de Cultura: 
 

I - o Conselho Gestor do Centro Antigo de Salvador, com a finalidade de aprovar os 
planos estratégicos e estabelecer diretrizes de ação para o Centro Antigo de Salvador – CAS, bem 
como acompanhar e avaliar as atividades do Escritório de Referência do Centro Antigo de Salvador; 

 
II -  o Escritório de Referência do Centro Antigo de Salvador, com a finalidade de 

viabilizar a implementação dos planos estratégicos do CAS, em cumprimento às diretrizes de ação 
estabelecidas pelo Conselho Gestor. 

§ 1º - O Conselho de que trata o inciso I, deste artigo, tem a seguinte composição: 

I - o Secretário de Cultura, que o presidirá; 
 
 

 
Presidente; 

II -  o  Secretário  de  Desenvolvimento  Urbano,  que  exercerá  a  função  de  Vice- 

 
III -   o Secretário de Turismo; 
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IV -  o Secretário de Promoção da Igualdade; 

V - o Secretário da Segurança Pública. 

§ 2º - Para atender ao disposto no inciso II, deste artigo, ficam criados, na estrutura de 
cargos em comissão, 01 (um) cargo de Coordenador I, símbolo DAS-2C, 02 (dois) cargos de 
Coordenador II, símbolo DAS-3, 01 (um) cargo de Assistente Orçamentário, símbolo DAI-4, e 04 
(quatro) cargos de Secretário de Câmara, símbolo DAI-4. 

 
Art. 42 - Fica criado, na estrutura organizacional do Instituto do Patrimônio Artístico e 

Cultural da Bahia - IPAC, o Palacete das Artes - Rodin Bahia, com a finalidade de fomentar a criação 
e produção artística na Bahia, implementar uma política curatorial abrangendo diferentes linguagens, 
bem como propiciar condições para articulação institucional nacional e internacional. 

 
Parágrafo único - Para atender ao disposto no caput deste artigo, ficam criados, na 

estrutura de cargos em comissão, 01 (um) cargo de Diretor, símbolo DAS-2C, 01 (um) cargo de 
Coordenador II, símbolo DAS-3, 01 (um) cargo de Assessor Técnico, símbolo DAS-3, 01 (um) cargo 
de Assessor Administrativo, símbolo DAI-4, e 01 (um) cargo de Secretário Administrativo I, símbolo 
DAI-5. 

 
Art. 43 - Ficam criados, na estrutura de cargos em comissão da Secretaria de Relações 

Institucionais - SERIN, 01 (um) cargo de Assessor de Comunicação Social I, símbolo DAS-3, e 03 
(três) cargos de Coordenador II, símbolo DAS-3. 

 
Art. 44 - A Empresa de Turismo da Bahia S/A – BAHIATURSA, Sociedade de 

Economia Mista, vinculada à Secretaria de Turismo – SETUR, tem por finalidade executar a política 
de fomento ao turismo, no âmbito do Estado da Bahia. 

 
Art. 45 - Fica criada, na estrutura organizacional da Secretaria de Desenvolvimento 

Social e Combate à Pobreza – SEDES, a Coordenação de Gestão da Informação e Acompanhamento 
de Programas, com a finalidade de criar e manter canais de comunicação com instituições e com o 
público beneficiado, e gerenciar sistemas de informações para o acompanhamento e integração dos 
programas e ações voltados para a inclusão social. 

 
Art. 46 - Fica alterada a alínea “a”, do inciso III, do art. 4º, da Lei nº 10.549, de 28 de 

dezembro de 2006, passando a vigorar com a seguinte redação: 
 

“a) a Diretoria Executiva do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da 
Pobreza – FUNCEP, criada pelo art. 2º, inciso II, alínea “c”, da Lei nº 
7.988, de 21 de dezembro de 2001, com as alterações introduzidas pela Lei 
nº 9.509, de 20 de maio de 2005, exceto a Diretoria de Orçamento Público 
e a Diretoria de Finanças;”. 

 
Art. 47 - Fica alterada a denominação do Conselho Estadual de Desportos – CED, 

vinculado à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE, para Conselho Estadual de 
Esporte e Lazer. 

Art. 48 - Fica criada, na estrutura organizacional da Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Inovação - SECTI, a Coordenação de Gestão do Parque Tecnológico, com a finalidade de gerenciar, 
promover, incentivar e apoiar iniciativas do Parque Tecnológico – TECNOVIA. 

 
Parágrafo único - Para atender ao disposto no caput deste artigo, ficam criados, na 

estrutura   de   cargos   em   comissão,   01   (um)   cargo   de   Coordenador   Executivo,   símbolo 
DAS-2B, e 01 (um) cargo de Assessor Administrativo, símbolo DAI-4. 



Lei10955 16

160 
 

 

 
 
Unidades: 

Art.  49  -  Ficam  criadas,  na  estrutura  organizacional da  Casa  Civil,  as  seguintes 

 
I - a Coordenação de Articulação e Monitoramento, com a finalidade de analisar e 

monitorar as ações e programas governamentais, definidos como prioritários pelo Governador do 
Estado, promovendo a sua coordenação e integração, em articulação com os órgãos e entidades 
executoras; 

 
II - a Coordenação de Acompanhamento de Políticas Governamentais, com a finalidade 

de subsidiar, no assessoramento ao Governador, a análise política da ação governamental e promover a 
sua coordenação e integração, em articulação com os órgãos e entidades executoras; 

 
III - a Assessoria de Gestão Estratégica de Tecnologias da Informação e Comunicação, 

com a finalidade de propor e submeter ao Conselho de Informática Governamental as políticas de 
Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, disseminando-as e acompanhando-as nos órgãos e 
entidades da Administração Pública do Poder Executivo Estadual; 

 
IV - o Conselho de Informática Governamental, órgão colegiado, com funções 

normativas e deliberativas, com a finalidade de apreciar e deliberar sobre propostas de políticas e 
diretrizes de Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC para a Administração Pública Estadual. 

 
Parágrafo único - O  Conselho de Informática Governamental será presidido pelo 

Chefe do Poder Executivo e terá suas normas de funcionamento e composição estabelecidas em 
Regimento próprio. 

 
Art. 50 - Fica alterada a estrutura de cargos em comissão da Casa Civil, na forma a 

seguir indicada: 
 

I - ficam criados: 
 

a) 01 (um) cargo de Coordenador Executivo, símbolo DAS-2B, 02 (dois) cargos 
de Coordenador I, símbolo DAS-2C, 04 (quatro) cargos de Assessor Técnico, símbolo DAS-3, 01 (um) 
cargo de Assessor Administrativo, símbolo DAI-4, e 01 (um) cargo de Secretário Administrativo I, 
símbolo DAI-5, alocados na Coordenação de Articulação e Monitoramento; 

 
b) 01 (um) cargo de Coordenador Executivo, símbolo DAS-2B, 03 (três) cargos 

de Coordenador I, símbolo DAS-2C, 07 (sete) cargos de Assessor Técnico, símbolo DAS-3, e 01 (um) 
cargo de Assessor Administrativo, símbolo DAI-4, alocados na Coordenação de Acompanhamento de 
Políticas Governamentais; 

 
c) 01 (um) cargo de Coordenador Geral, símbolo DAS-2A, 03 (três) cargos de 

Coordenador Executivo, símbolo DAS-2B, 02 (dois) cargos de Assessor Técnico, símbolo DAS-3, e 
01  (um)  cargo  de  Assessor  Administrativo,  símbolo  DAI-4,  alocados  na  Assessoria  de  Gestão 
Estratégica de Tecnologias da Informação e Comunicação; 

 
d) 04 (quatro) cargos de Assessor de Comunicação Social I, símbolo DAS-3, 

alocados na Assessoria Geral de Comunicação Social – AGECOM; 
 

II - ficam extintos 02 (dois) cargos de Coordenador I, símbolo DAS-2C, e 05 (cinco) 
cargos de Assistente II, símbolo DAS-3, alocados no Gabinete do Secretário. 

 
Art. 51 - Fica criada, na estrutura organizacional da Secretaria da Administração, a 

Corregedoria Geral com a finalidade de fiscalizar e controlar a atuação funcional e a conduta dos 
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servidores do Poder Executivo Estadual, em coordenação com as Corregedorias instituídas nos órgãos 
e entidades da Administração Pública Estadual. 

 
Parágrafo único - Para atender ao disposto no caput deste artigo, ficam criados na 

estrutura de cargos em comissão da Secretaria da Administração, 01 (um) cargo de Corregedor Geral, 
símbolo DAS-2B, 02 (dois) cargos de Coordenador I, símbolo DAS-2C, 01 (um) cargo de Assessor 
Administrativo, símbolo DAI-4, e 01 (um) cargo de Secretário Administrativo I, símbolo DAI-5. 

 
Art.  52  -  Fica  alterada  a  estrutura  de  cargos  em  comissão  da  Secretaria  da 

Administração, na forma a seguir indicada: 
 

I - ficam  criados  02  (dois)  cargos  de  Coordenador  Executivo,  símbolo  DAS-2B, 
alocados na Coordenação Central de Licitação; 

 
II -  ficam criados 01 (um) cargo de Coordenador Executivo, símbolo DAS-2B, e 03 

(três) cargos de Coordenador I, símbolo DAS-2C, alocados na Superintendência de Gestão Pública; 
 

III -   ficam extintos 10 (dez) cargos de Coordenador III, símbolo DAI-4, alocados na 
Superintendência de Atendimento ao Cidadão. 

 
Art. 53 - A Coordenação de Gestão de Tecnologias da Informação e Comunicação da 

Secretaria da Administração passa a denominar-se Coordenação de Tecnologias Aplicadas à Gestão 
Pública, com a finalidade de promover, coordenar e executar as ações de desenvolvimento e 
modernização tecnológica para a gestão pública, em consonância com as políticas e diretrizes 
governamentais. 

 
Art. 54 - Fica extinto o Conselho de Modernização e Informática – COMIN, vinculado 

à estrutura da Secretaria da Administração. 
 

Art. 55 - Fica criado, na estrutura organizacional da Secretaria da Justiça, Cidadania e 
Direitos Humanos – SJCDH, o Centro de Educação em Direitos Humanos e Assuntos Penais – 
CEDHAP, com a finalidade de executar programas, projetos e atividades de formação e 
aperfeiçoamento técnico para agentes públicos que exerçam funções de defesa e proteção dos Direitos 
Humanos e Execução Penal. 

 
Parágrafo único - Para atender ao disposto no caput deste artigo, ficam criados, na 

estrutura de cargos em comissão da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, 01 (um) 
cargo de Coordenador I, símbolo DAS-2C, e 01 (um) cargo de Assessor Administrativo, símbolo DAI- 
4. 

 
Art. 56 - Fica alterada a estrutura de cargos em comissão da Vice-Governadoria, na 

forma a seguir indicada: 
 

I - ficam criados 01 (um) cargo de Coordenador I, símbolo DAS-2C, e 03 (três) cargos 
de Assessor Administrativo, símbolo DAI-4; 

 
II -  ficam extintos 01 (um) cargo de Assessor Técnico, símbolo DAS-3, e 02 (dois) 

cargos de Coordenador IV, símbolo DAI-5. 
 

Art. 57 - Ficam criados, na estrutura de cargos em comissão do Gabinete do 
Governador, 01 (um) cargo de Assessor Especial, símbolo DAS-2B, 01 (um) cargo de Coordenador I, 
símbolo DAS-2C, 02 (dois) cargos de Coordenador II, símbolo DAS-3, e 02 (dois) cargos de 
Coordenador III, símbolo DAI-4. 
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Art. 58 - Fica alterada a estrutura organizacional e de cargos em comissão da Secretaria 
da Educação - SEC, na forma a seguir indicada: 

 
I - ficam criados 01 (um) cargo de Coordenador Geral, símbolo DAS-2A, e 03 (três) 

cargos de Coordenador II, símbolo DAS-3, e extinto 01 (um) cargo de Coordenador Executivo, 
símbolo DAS-2B, alocados na Coordenação de Desenvolvimento de Educação Superior; 

 
II - fica criada a Superintendência de Educação Profissional, com a finalidade de 

planejar, coordenar, promover, executar, acompanhar, supervisionar e avaliar, no âmbito do Estado, as 
políticas, programas, projetos e ações de educação profissional, incluindo orientação e certificação 
profissional; 

 
III - fica extinta a Coordenação de Projetos Especiais e os cargos em comissão que nela 

estão alocados ficam remanejados para a Superintendência de Educação Profissional; 
 

IV - fica excluída da finalidade da Superintendência de Desenvolvimento da Educação 
Básica as ações de Educação Profissional e remanejados para a Superintendência de Educação 
Profissional, os seguintes cargos em comissão: 01 (um) cargo de Coordenador Técnico, símbolo DAS- 
2D, 04 (quatro) cargos de Coordenador III, símbolo DAI-4, e 01 (um) cargo de Coordenador IV, 
símbolo DAI-5. 

 
Parágrafo único - Para atender ao disposto no inciso II, deste artigo, fica criado 01 

(um) cargo de Superintendente, símbolo DAS-2A. 
 

Art.  59  -  Fica  alterada  a  estrutura  de  cargos  em  comissão  da  Secretaria  da Saúde – 
SESAB, alocados na Superintendência de Acompanhamento e Avaliação da Rede Própria, referentes aos 
Titulares dos Hospitais e Unidades Especiais de Atenção à Saúde, na forma a seguir indicada: 

 
I - ficam criados 02 (dois) cargos de Diretor, símbolo DAS-2B, 08 (oito) cargos de 

Diretor, símbolo DAS-2C, e 02 (dois) cargos de Diretor, símbolo DAS-2D; 
 

II -  ficam extintos 12 (doze) cargos de Diretor, símbolo DAS-3. 
 

Art. 60 - Fica o Poder Executivo autorizado a promover, no prazo de 120 (cento e 
vinte) dias, os atos necessários: 

 
I - à revisão dos Regimentos e de outros instrumentos regulamentares, para adequação 

às alterações organizacionais decorrentes desta Lei; 
 

II -  à continuidade dos serviços, até a definitiva estruturação dos órgãos e entidades; 
 

III - à transferência dos contratos, convênios, protocolos e demais instrumentos vigentes 
celebrados pela DPR/SRH/SAEB e DIREF/SAF/SEFAZ, procedendo às devidas adequações 
orçamentárias; 

 
IV - às modificações orçamentárias que se fizerem necessárias ao cumprimento do 

disposto nesta Lei, respeitando os valores globais constantes dos orçamentos vigentes. 
 

Art. 61 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2008. 
 

Art. 62 - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 21 de dezembro de 2007. 
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ANEXO ÚNICO 
 

QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DA BAHIA – SUCAB 

 
 

CARGO 
 

SÍMBOLO 
 

QUANTIDADE 

Diretor Geral DAS-1 01 
Chefe de Gabinete DAS-2B 01 
Assessor Especial DAS-2C 01 
Coordenador I DAS-2C 02 
Procurador Chefe DAS-2C 01 
Assessor Chefe DAS-2C 01 
Diretor DAS-2C 03 
Coordenador Técnico DAS-2D 12 
Assessor Técnico DAS-3 03 
Coordenador II DAS-3 24 
Assessor de Comunicação Social I DAS-3 01 
Assessor Administrativo DAI-4 05 
Coordenador III DAI-4 17 
Coordenador IV DAI-5 06 
Assistente IV DAI-5 03 
Secretário Administrativo I DAI-5 09 

  Secretário Administrativo II  DAI-6  10   
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Salvador, Bahia · Sexta-feira 
5 de dezembro de 2008 

Ano · XCIII · No 19.866 
 
 
 

DECRETO Nº 11.355 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2008 
 
 
 

Dispõe  sobre  a  instituição   dos  Centros  Estaduais  e  dos  Centros  Territoriais  de 
Educação  Profissional no âmbito  do Sistema Público Estadual de Ensino do Estado  da 
Bahia. 

 
 
 

O GOVERNADOR  DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições, nos termos do artigo 105, inciso V, da Constituição Estadual, à vista do 
disposto nos artigos 39 a 41 da Lei Federal nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, e 
no Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006, que institui, no âmbito federal, o Programa 
Nacional  de  Integração  da  Educação  Profissional  com  a  Educação  Básica  na 
Modalidade de Jovens e Adultos – PROEJA, 

 
considerando o Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro de 2007, que institui o Sistema 
Escola Técnica Aberta do Brasil- eTec Brasil; 

 
considerando o que prevê o artigo 58 da Lei Estadual nº 10.955, de 21 de dezembro de 
2007, que estabelece as finalidades da Superintendência de Educação Profissional; 

 
considerando a Resolução do Conselho Estadual de Educação nº 015/2001, que fixa as 
normas complementares para implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais da 
Educação Profissional de Nível Técnico no Sistema Estadual de Ensino, 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1º - Ficam instituídos os Centros Estaduais e os Centros Territoriais 

de Educação Profissional, no âmbito do Sistema Público Estadual de Ensino, em 
decorrência da política pública de ampliação da oferta e reestruturação da Educação 
Profissional no Estado da Bahia, visando o desenvolvimento social, econômico e 
ambiental, a interação da educação profissional com o mundo do trabalho e o incentivo 
à inovação e desenvolvimento científico- tecnológico. 

 
§ 1º - Os Centros Estaduais de Educação Profissional atenderão às 

demandas consideradas estratégicas para o desenvolvimento sócio econômico e 
ambiental do Estado, e se caracterizam pela oferta de Educação Profissional em todas as 
suas modalidades, com ênfase nas seguintes: 

 
I - formação inicial e continuada; 

 
II - educação profissional técnica de nível médio, nas modalidades 

integrada e subsequente; 
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PROEJA; 

III - educação profissional integrada à educação de jovens e adultos- 

 
IV - educação profissional à distância (semi-presencial); 

V - educação tecnológica. 

§ 2º - Os Centros Territoriais de Educação Profissional atenderão às 
demandas consideradas relevantes nos Territórios de Identidade do Estado da Bahia e se 
caracterizam pela oferta de Educação Profissional, no âmbito de cada Território, nas 
seguintes modalidades: 

 
I - formação inicial e continuada; 

 
II - educação profissional técnica de nível médio, nas modalidades 

integrada e subsequente; 
 
 

 
- PROEJA; 

III - educação profissional na modalidade à educação de jovens e adultos 

 
IV - educação profissional à distância (semi-presencial). 

 
Art. 2º - Os Centros Estaduais e os Centros Territoriais de Educação 

Profissional, estruturados em eixos tecnológicos de formação, serão considerados 
Unidades Escolares de Porte Especial em decorrência de suas características específicas, 
competindo à Superintendência de Educação Profissional, da Secretaria de Educação do 
Estado da Bahia, planejar, coordenar, promover, acompanhar, supervisionar e avaliar os 
programas, ações e projetos desenvolvidos nestas unidades escolares, incluindo 
orientação e certificação profissional. 

 
Art. 3º - No âmbito de cada Centro de Educação Profissional, a gestão 

democrática da educação profissional pública realizar-se-á com a criação de um 
Conselho Escolar com o objetivo de ampliar e garantir a participação da comunidade, 
visando à qualidade dos cursos ofertados e o fortalecimento do projeto político- 
pedagógico desenvolvido, assegurada a participação paritária dos segmentos da 
comunidade escolar e local. 

 
§ 1º - Compõem o segmento da comunidade escolar os representantes 

indicados no § 1º do art. 3º da Lei Estadual nº 11.043, de 09 de maio de 2008: 
 

I - da direção da escola; 
 

II - dos professores e/ou coordenadores pedagógicos em exercício na 
unidade escolar; 

 
III - dos estudantes; 

 
IV - dos servidores técnico-administrativos em exercício na escola; 

V - dos pais ou responsáveis. 
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§ 2º - compõem o segmento da comunidade local entidades 
representativas: 

 
I - dos trabalhadores, empresários e/ou integrantes da sociedade civil 

organizada com atuação no campo da educação profissional ofertada; 
 

II - dos municípios e órgãos públicos estaduais. 
 

§ 3º - O Conselho Escolar constitui-se em órgão colegiado de caráter 
deliberativo, consultivo, avaliativo e mobilizador nas questões pedagógicas, 
administrativas e financeiras do Centro de Educação Profissional. 

 
Art. 4º - A estrutura administrativa dos Centros Estaduais de Educação 

Profissional e dos Centros Territoriais de Educação Profissional será regulamentada 
pela Secretaria de Educação e deve contemplar, além da estrutura prevista para as 
unidades escolares de porte especial, as coordenações dos eixos tecnológicos, a da 
interação com o mundo do trabalho e estágio, e a da relação entre o Centro e os 
Territórios de Identidade. 

 
Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

 
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 04 de dezembro de 2008. 

 

JAQUES WAGNER 
Governador 

Eva Maria Cella Dal Chiavon 
Secretária da Casa Civil 

Adeum Hilário Sauer 
Secretário da Educação 
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DECRETO Nº 11.356 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2008 

 
Dispõe sobre a criação  do Centro Estadual de Educação 
Profissional da Bahia e do Centro Estadual de Educação 
Profissional – Águas. 

 
O GOVERNADOR  DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições, à vista do disposto no Decreto nº 11.355 de 04 de dezembro de 2008, que 
cria  os  Centros  Estaduais  de  Educação  Profissional  e  os  Centros  Territoriais  de 
Educação Profissional, no âmbito do Sistema Público Estadual de Ensino do Estado da 
Bahia, considerando a necessidade de ampliação da oferta de Educação Profissional na 
Rede Pública Estadual, 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1º - Fica criado o Centro Estadual de Educação Profissional da 

Bahia, situado no âmbito do Complexo Oscar Cordeiro, Av. Oscar Pontes, s/nº, Água de 
Meninos, Município de Salvador-BA. 

 
Art. 2º  -  Fica  criado  o  Centro  Estadual de  Educação Profissional - 

Águas, situado na Antiga Fazenda Bali Hai, BR 161, Município de Barra - BA. 
 
 
 
 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
 
 
 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 04 de dezembro de 2008. 

JAQUES WAGNER 
Governador 

Eva Maria Cella Dal Chiavon 
Secretária da Casa Civil 

Adeum Hilário Sauer 
Secretário da Educação 
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PORTARIA Nº 8.676/09 

 
Salvador, Bahia · Sexta-feira 

17 de abril de 2009 
Ano · XCIII · No 19.964 

 
Dispõe sobre a  regulamentação da  estrutura administrativa 
dos Centros Estaduais e Territoriais de Educação Profissional, 
e dá outras providências. 

 
O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, 
à vista do disposto no Decreto Estadual Nº 11.355 de 04 de dezembro de 2008, que 
institui  os  Centros  Estaduais  e  Territoriais  de  Educação  Profissional no  âmbito  do 
Sistema Público Estadual de Ensino do Estado da Bahia, 

 
considerando o que prevê o artigo 58 da Lei Estadual nº 10.955, de 21 de dezembro de 
2007, que estabelece as finalidades da Superintendência de Educação Profissional - 
SUPROF, 

 
RESOLVE 

 
Art. 1º Fica regulamentada a estrutura administrativa dos Centros Estaduais e Territoriais 
de Educação Profissional, criados pelo Decreto Estadual Nº 11.355 de 04 de dezembro 
de 2008. 

 
Art.2º Compõe a estrutura administrativa dos Centros Estaduais e Territoriais de 
Educação Profissional o Diretor, o Vice-Diretor Administrativo-Financeiro; o Vice-Diretor 
Técnico-Pedagógico e o Vice-Diretor de Articulação com o Mundo do Trabalho. 

 
Art. 3º As atribuições do Diretor seguem o disposto no artigo 7º do Decreto Nº 8.450, de 
12 de fevereiro de 2003. 

 
Parágrafo Único. O Diretor deverá comunicar à SUPROF e à respectiva Diretoria 
Regional – DIREC todos os eventos referentes aos Centros de Educação Profissional, 
em particular, os que afetem a qualidade técnica e pedagógica da Educação Profissional 
ofertada. 

 
Art. 4º - São atribuições dos Vice-Diretores: 
I. substituir o Diretor em sua falta e nos seus impedimentos eventuais; 
II. assessorar o Diretor no gerenciamento da Unidade Escolar, compartilhando com o 
mesmo a execução das tarefas que lhe são inerentes e zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais; 
III. executar outras atribuições correlatas e afins determinadas pela direção. 

 
§ 1º - O Vice-Diretor Administrativo Financeiro: 
a) exercerá as atividades de apoio administrativo-financeiro; 
b) acompanhará o desenvolvimento das tarefas da Secretaria Escolar e do pessoal de 
apoio; 
c) controlará a freqüência do pessoal docente e técnico-administrativo, encaminhando 
relatório ao Diretor para as providências; 
d) zelará pela manutenção e limpeza do estabelecimento no seu turno; 
e) supervisionará e controlará os serviços de reprografia e digitação. 

 
§ 2º - O Vice-Diretor Técnico-Pedagógico: 
a)  orientará as ações da coordenação dos eixos tecnológicos; 
b)  providenciará a adequação das matrizes curriculares; 
c)  acompanhará a utilização de material didático; 
d)  desempenhará outras atividades vinculadas à aprendizagem; 
e)  acompanhará as ações do Sistema de Informação Técnica e Tecnológica – SISTec; 
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f)  acompanhará os indicadores de freqüência, repetência e evasão escolar. 
 
§ 3º - O Vice-Diretor de Articulação com o Mundo do Trabalho: 
a) coordenará o Sistema de Integração Escola/Mundo do Trabalho – SIEMT; 
b) orientará as ações de interação com o mundo do trabalho; 
c) articulará as ações relativas ao estágio curricular dos educandos; 
d) articulará a relação entre o Centro e os atores sociais dos respectivos Território de 
Identidade. 

 
Art. 5º - Compete à SUPROF, da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, planejar, 
coordenar, promover, acompanhar, supervisionar e avaliar os programas, ações e 
projetos desenvolvidos nos Centros, incluindo orientação e certificação profissional. 

 
Parágrafo Único - As ações implementadas pela SUPROF, no âmbito dos Centros de 
Educação Profissional, serão articuladas com as respectivas DIREC. 

 
Art. 6º - Os professores e funcionários das Unidades Escolares transformadas em 
Centros serão mantidos, acrescidos dos selecionados ou transferidos especificamente 
para atuação no campo da Educação Profissional e outros que se fizerem necessários. 

 
Art. 7º - Cada Centro de Educação Profissional deverá constituir o Sistema de Integração 
Escola/Mundo do Trabalho - SIEMT que prestará serviços de orientação profissional, 
encaminhamento  ao  estágio  e  interação  com  os  agentes  sociais  no  sentido  de 
possibilitar o acesso do formando ao mundo do trabalho. 

 
Art. 8º - Para garantir a celeridade na execução das ações no âmbito da educação 
profissional, medidas deverão ser adotadas para a criação de Unidades Gestoras 
referentes aos Centros de Educação Profissional criados. 

 
Art. 9º - Os procedimentos necessários para o processo de transição da transformação 
das UEE em Centros de Educação Profissional serão conduzidos pela SUPROF em 
comum acordo com a SUPEC, a respectiva DIREC e a direção do Centro. 

 
Art. 10º - O Conselho Escolar deverá ser constituído em até 180 dias após a criação do 
Centro de Educação Profissional, conforme a composição prevista no artigo 3º do 
Decreto Estadual Nº 11.355 de 04 de dezembro de 2008 

 
Art. 11º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. 

Salvador, 16 de abril de 2009. 

ADEUM HILÁRIO SAUER 
Secretário da Educação 
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PORTARIA Nº 8.677/09 
 

Dispõe sobre a transformação de Unidades Escolares 
Estaduais em Centros Estaduais e Territoriais de Educação 
Profissional, e dá outras providências. 

 
O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, 
à vista do disposto no Decreto Estadual Nº 11.355 de 04 de dezembro de 2008, que 
institui  os  Centros  Estaduais  e  Territoriais  de  Educação  Profissional no  âmbito  do 
Sistema Público Estadual de Ensino do Estado da Bahia, 

 
considerando o que prevê o artigo 58 da Lei Estadual nº 10.955, de 21 de dezembro de 
2007, que estabelece as finalidades da Superintendência de Educação Profissional, 

 
RESOLVE 
Art. 1º Transformar as Unidades Escolares integrantes da Rede Estadual de Ensino, 
constantes no Anexo Único desta Portaria, em Centros Estaduais e Territoriais de 
Educação Profissional, seguindo a denominação indicada. 

 
Art. 2º Extinguir o Colégio Modelo Luis Eduardo Magalhães, criado pelo Decreto 7.293 
de 5 de maio de 1998, com sede no Município de Barreiras. 

 
Parágrafo Único. Os servidores do antigo Colégio Luis Eduardo Magalhães serão 
remanejados para o Centro Territorial de Educação Profissional do Oeste Baiano no 
Município de Barreiras. 

 
Art. 3 º - Os novos Centros Estaduais e Territoriais de Educação Profissional atenderão 
às demandas relevantes nos Territórios de Identidade do Estado da Bahia e se 
caracterizarão pela oferta de Educação Profissional nas seguintes modalidades: 
I - formação inicial e continuada; 
II - educação profissional técnica de nível médio - nas modalidades integradas e 
subseqüentes; 
III - educação profissional na modalidade de jovens e adultos – PROEJA e educação 
profissional à distância (semi-presencial). 

 
Parágrafo Único - Os procedimentos necessários para a transição da transformação das 
UEE em Centros de Educação Profissional seguem o disposto na Portaria Nº 8.676 de 
16 de abril de 2009, que dispõe sobre a regulamentação da estrutura administrativa dos 
Centros Estaduais e Territoriais de Educação Profissional e dá outras providências. 

 
Art. 4º - As disposições constantes na presente Portaria são aplicáveis às Unidades 
Escolares sob gestão direta da Secretaria da Educação ou por meio de Organizações 
Sociais. 

 
Art.5 º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. 

Salvador, 16 de abril de 2009. 

ADEUM HILÁRIO SAUER 
Secretário da Educação 
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ANEXO ÚNICO 
 

 
DIREC 

 
Município 

 
Escola 

Ato de Criação  
Nova Denominação 

Nº Decreto/ 
Portaria/ 
Resolução 

Data de 
Publicação no 
Diário Oficial 

1B Camaçari Centro de 
Educação 
Tecnológica 
do Estado da 
Bahia - 
CETEB 

Dec. 7915 13/03/2001 Centro Territorial de 
Educação Profissional 
da Região 
Metropolitana 

2 Ipirá Colégio 
Estadual 
Polivalente 
de Ipirá 

Dec. 22716 12/01/1972 Centro Territorial de 
Educação Profissional 
da Bacia do Jacuípe 

2 Feira de 
Santana 

Escola 
Agrotécnica 
Dr. 
Francisco 
Martins da 
Silva 

Port. 1.616 30/01/1991 Centro Territorial de 
Educação Profissional 
do Portal do Sertão 

3 Alagoinhas Colégio 
Estadual 
Luís 
Navarro de 
Brito 

Dec. 21294 27/06/1969 Centro Territorial de 
Educação Profissional 
do Agreste de 
Alagoinhas/Litoral 
Norte 

5 Gandu Colégio 
Estadual 
Eliseu Leal 

Dec. 2.097 12/02/1982 Centro Territorial de 
Educação Profissional 
do Baixo Sul 

6 Maraú Colégio 
Estadual 
Juracy 
Magalhães 

Port. 2877 06/05/1981 Centro Territorial de 
Educação Profissional 
do Litoral Sul 

9 Teixeira de 
Freitas 

Colégio 
Modelo Luis 
Eduardo 
Magalhães 

Port. 7293 05/05/1998 Centro Territorial de 
Educação Profissional 
do Extremo Sul 

10 Paulo 
Afonso 

Centro 
Integrado 
Doutor Luiz 
Viana Filho 
– CIEPA 

Port. 21.745 10/03/1970 Centro Territorial de 
Educação Profissional 
de Itaparica 

11 Ribeira do 
Pombal 

Escola 
Agrotécnica 
de Ribeira 
do Pombal 

Port. 646 31/01/1979 Centro Territorial de 
Educação Profissional 
do Semi-Árido 
Nordeste II 

12 Serrinha Colégio Port. 2160 15/03/2003 Centro Territorial de 
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  Estadual 
Professor 
José Maria 
de 
Magalhães 
Netto 

  Educação Profissional 
do Sisal 

12 São 
Domingos 

Colégio 
Estadual 
Luiz de 
Camões 

Port. 2348 11/04/1981 Centro Estadual de 
Educação Profissional 
do Semi-Árido 

13 Ipiaú Escola 
Agrot. 
Estadual 
Democrática 
Chico 
Mendes 

Port. 3.258 17/05/1989 Centro Territorial de 
Educação Profissional 
do Médio Rio das 
Contas 

14 Itororó Colégio 
Estadual 
Getúlio 
Vargas 

Port. 2349 11/04/1981 Centro Territorial de 
Educação Profissional 
de Itapetinga 

15 Juazeiro Escola 
Agrotécnica 
de Juazeiro 

Port. 5.966 30/07/1980 Centro Territorial de 
Educação Profissional 
do Sertão do São 
Francisco 

16 Capim 
Grosso 

Colégio 
Estadual 
José Mendes 
de Queiroz 

Port. 5.957 24/04/1986 Centro Territorial de 
Educação Profissional 
do Piemonte da 
Diamantina 

17 Mundo 
Novo 

Escola 
Polivalente 
de Mundo 
Novo 

Dec. 23.072 13/09/1972 Centro Territorial de 
Educação Profissional 
do Piemonte do 
Paraguaçu II 

18 Itaberaba Colégio 
Estadual de 
Itaberaba 

Dec. 21.715 20/02/1970 Centro Territorial de 
Educação Profissional 
do Piemonte do 
Paraguaçu I 

18 Wagner Escola 
Agrotécnica 
Afrânio 
Peixoto 

Dec. 2.618 07/02/1975 Centro Territorial de 
Educação Profissional 
da Chapada 
Diamantina 

20 Vitória de 
Conquista 

Escola 
Agrotécnica 
Sérgio de 
Carvalho 

Port. 709 31/01/1979 Centro Territorial de 
Educação Profissional 
de Vitória da 
Conquista 

21 Irecê Escola de 
Agricultura 
da Região 
de Irecê - 
ESAGRI 

Dec.25.140 09/03/1976 Centro Territorial de 
Educação Profissional 
de Irecê 
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22 Ibotirama Colégio 
Modelo Luis 
Eduardo 
Magalhães 

Dec.7.293 04/05/1998 Centro Territorial de 
Educação Profissional 
do Velho Chico 

23 Macaúbas Colégio 
Estadual 
Aloysio 
Short 

Lei. 1.240 31/12/1959 Centro Territorial de 
Educação Profissional 
da Bacia do Paramirim 

24 Caetité Colégio 
Modelo Luís 
Eduardo 
Magalhães 

Dec. 8.275 26/06/2002 Centro Territorial de 
Educação Profissional 
do Sertão Produtivo 

25 Barreiras Escola 
Estadual 
Agrotécnica 
Geraldo 
Rocha 

Port. 707 31/01/1979 Centro Territorial de 
Educação Profissional 
do Oeste Baiano 

26 Santa Maria 
da Vitoria 

Colégio 
Estadual 
Joaquim 
Rocha da 
Medeiros 

Port. 705 31/01/1979 Centro Territorial de 
Educação Profissional 
da Bacia do Rio 
Corrente 

28 Jaguarari Colégio 
Estadual 
Luís 
Eduardo 
Magalhães 

Port. 305 17/01/2001 Centro Territorial de 
Educação Profissional 
do Piemonte Norte do 
Itapicuru 

29 Amargosa Escola 
Agrotécnica 
de 
Amargosa 

Port. 3942 22/06/1989 Centro Territorial de 
Educação Profissional 
do Vale do Jequiriçá 
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PORTARIA Nº 9.719 / 2009 

 
Salvador, Bahia · Sábado e Domingo 

9 e 10 de maio de 2009 
Ano · XCIII · Nos 19.980 e 19.981 

 
 
 
 

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, no uso das 
suas atribuições,  à vista  do disposto  nos  artigos  39 a  41 da  Lei  Federal  nº 
9.394/96, de 20 de dezembro  de 1996, e no Decreto nº 5.840, de 13 de julho  de 
2006,  que  institui,  no âmbito  federal,  o Programa  Nacional  de  Integração  da 
Educação  Profissional  com   a  Educação   Básica  na  Modalidade   de  Jovens  e 
Adultos – PROEJA e considerando: 

 
- o que prevê o artigo 58 da Lei Estadual nº 10.955, de 21 de dezembro  de 2007, 
que estabelece as finalidades da Superintendência de Educação Profissional; 
- a Resolução  do Conselho  Estadual  de Educação  nº 015/2001,  que  fixa  as 
normas complementares para implementação  das Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação  Profissional de Nível Técnico no Sistema Estadual de 
Ensino; 
- os princípios, objetivos e metas do Plano de Educação Profissional da Bahia: 
Trabalho, Educação  e Desenvolvimento; 
- a necessidade de estabelecer diretrizes norteadoras para o processo de matrícula 
dos Centros Estaduais e Territoriais de Educação Profissional, no ano letivo de 
2009. 

 
RESOLVE: 
Art. 1º - Fica determinado  que o acesso aos cursos  subseqüentes ofertados no 
Centro Estadual de Educação Profissional da Bahia, município  de Salvador e ao 
Centro Territorial de Educação Profissional da Região Metropolitana no 
município  de Camaçari, no ano letivo de 2009, seja efetivado através de Sorteio 
Eletrônico. 

 
Art. 2º - Somente poderá participar do Sorteio Eletrônico, estudante que conclui 
o ensino médio oriundo  da rede pública de educação (escola federal, estadual ou 
municipal). 

 
Parágrafo  Único - Não  será  admitida  a inscrição  nem  a matrícula  de aluno  já 
matriculado em Curso  de Educação Profissional Subseqüente na Rede Pública 
Estadual. 

 
Art. 3º - Fica estabelecido o cronograma  abaixo para inscrição e confirmação do 
Sorteio  Eletrônico  – 2009,  para  as vagas dos  cursos  subseqüentes,  no Centro 
Estadual de Educação Profissional da Bahia, município  de Salvador   no Centro 
Territorial de Educação  Profissional da Região Metropolitana no município de 
Camaçari. 
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ATIVIDADE Início Término 

Período de Inscrição 11/mai 15/mai 

Sorteio eletrônico 20/mai 20/mai 

Matrícula 21/mai 22/mai 

 

 
 

Art. 4º - As inscrições  para o Sorteio Eletrônico dos cursos subseqüentes, no 
Centro Estadual de Educação Profissional da Bahia, município   de Salvador no 
Centro Territorial de Educação Profissional da Região Metropolitana no 
município  de Camaçari, serão realizadas por meio do telefone 0800 285 8000 de 
segunda à sexta das 8 às 18 horas. 

 
Parágrafo  Único – No ato da inscrição   o  aluno, se maior de 18(dezoito)  anos, 
ou seu responsável legal, quando menor, deverá informar o CPF do aluno. 

 
Art. 5º – No ato da inscrição  o candidato deverá  fazer a opção para um único 
centro, curso e turno. 

 
Art. 6º - Ficará assim fixado a oferta de vagas para o ano letivo do ano 2009, dos 
cursos  subseqüentes,  no Centro  Estadual  de Educação  Profissional  da  Bahia, 
município  de Salvador  no Centro Territorial de Educação Profissional da Região 
Metropolitana no município de Camaçari. 

 
CENTRO/ESCOLA CURS 

O (S) 
TURMA(S 
) 

VAGAS TURNO 

CENTRO ESTADUAL 
DE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL DA 
BAHIA SALVADOR 

TÉCN 
ICO 
EM 
HOSP 
EDAG 
EM 

1 30 MAT 

1 30 VESP 

TÉC. 
EM 
REDE 
DE 
COMU 
NICA 
ÇÃO 

1 30 MAT 

TÉC. 
EM 
REDE 
DE 
COMU 
NICA 
ÇÃO 

1 30 VESP 

TÉC. 
EM 
ALIM 
ENTO 
S 

1 30 MAT 

1 30 VESP 

TÉC. 
EM 
ELET 
ROEL 
ETRÔ 
NICA 

2 60 MAT 

2 60 VESP 
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TOTAIS 10 300  

CENTRO 
TERRITORIAL DE 
EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL DA 
REGIÃO 
METROPOLITANA 
CAMAÇARI 

TÉC. 
EM 
PROC 
ESSOS 
INDU 
STRIA 
IS 

1 30 MAT 

1 30 VESP 

TÉC. 
ELET 
ROEL 
ETRÔ 
NICA 

1 30 MAT 

1 30 VESP 

TÉC. 
EM 
MECA 
TRÔN 
ICA 

1 30 MAT 

1 30 NOT 

TÉC. 
EM 
SEGU 
RANÇ 
A DO 
TRAB 
ALHO 

1 30 VESP 

1 30 NOT 

TOTAIS 8 240  
 

 
 
 

Art. 7º - Será sorteado   o número   de vagas de acordo com o fixado na tabela 
acima, acrescido de 50%, para preenchimento  das  vagas dos candidatos que  não 
atenderam  os requisitos exigidos nos art. 2.º e art. 9º. 

 
§ 1º Os candidatos serão convocados de acordo com a ordem do sorteio. 

 
§  2º A desistência de um candidato será configurado na ausência do 
comparecimento no período da efetivação da matrícula. 

 
Art. 8º -  O Sorteio Eletrônico será realizado às 11 horas do dia 20 de maio de 
2009,    no Auditório do Centro  Estadual  de Educação  Profissional  da  Bahia, 
situado na Avenida Oscar Pontes, Água de Meninos, município  de Salvador, com 
a   participação  de   representante  do Ministério  Público,  Tribunal  de  Contas, 
Auditoria  Geral  do Estado,  Conselho  Estadual  de Educação,    Alunos,   Pais, 
Imprensa e APLB  Sindicato. 

 
Art. 9º - O aluno contemplado no Sorteio Eletrônico efetivará sua matrícula na 
escola para a qual foi contemplado, no período  de 21 a 22 de maio   de 2009, 
apresentando a seguinte documentação: 

 
Cópia  do CPF - sendo  necessária  a  apresentação  do original  para    a  devida 
autenticação;; 
Cópia do Histórico Escolar – sendo necessária a apresentação do original para  a 
devida autenticação; 
Cópia da Cédula de Identidade - sendo necessária a apresentação do original para 
a devida autenticação; 
2 fotos ¾ recentes 
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Parágrafo Único – Somente serão acatados Atestado de Conclusão de cursos para 
os alunos concluintes do ensino médio no ano letivo de 2008. 

 
Art. 10 - O número  de alunos  por classe deverá  obedecer  aos limites 
estabelecidos na Portaria nº 13.574/2008, do Diário Oficial de 07 de novembro 
de 2008. 

 
Art.  11 - O resultado  do sorteio  eletrônico  será  disponibilizado  no site  da 
Secretaria Estadual de Educação www.sec.ba.gov.br e nos centros para os quais 
há inscrição. 

 
Parágrafo Único - A Unidade Escolar ofertante dos cursos subseqüentes deverá 
preencher Ficha para inclusão no Sistema Nacional de Informação da Educação 
Profissional e Tecnológica  – SISTEC – e encaminhamento  para a 
SEC/SUPAV/Coordenação de Avaliação e inserção de dados no Banco Alunos, 
até o dia 29 de maio de 2009. 

 
Art. 12º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua  publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Salvador, 08 de maio de 2009. 
ADEUM SAUER 
Secretário da Educação 
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Salvador, Bahia · Sexta-feira 
31 de julho de 2009 

Ano · XCIII · No 20.044 
 
 
 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/09 DE 30 DE JULHO DE 2009 
 

Dispõe  sobre  as  orientações  para   a 
Organização Curricular,  especialmente no que 
se refere à matriz curricular, no âmbito da 
Educação Profissional. 

 
O SUPERINTENDENTE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, no uso de suas 
atribuições que lhes são conferidas pelo Decreto Nº 8.877, de 19 de janeiro de 
2004, tendo em vista a Lei Nº 10.955 de 21 de dezembro de 2007, e considerando 
o que prevê: 

 
a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, e dá outras providências; 

 
a Lei nº 11.741, de 16 de julho de 2008, que altera dispositivos da Lei nº 9.394, 
de 20/12/96, para redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação 
profissional  técnica  de  nível  médio,  da  educação  de  jovens  e  adultos  e  da 
educação profissional e tecnológica; 

 
o Decreto 5.154, de 23 de julho de 2004, que regulamenta o § 2º do art. 36 e os 
arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; 

 
o Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006, que institui, no âmbito federal, o 
Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 
Básica na Modalidade de Jovens e Adultos – PROEJA; 

 
a Lei 11.684, de 2 de julho de 2008,  que altera o artigo 36 da Lei 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, para incluir a Filosofia e Sociologia como disciplinas 
obrigatórias nos currículos de ensino médio; 

 
a Resolução do CNE/CEB nº 01/ 2005, que atualiza as Diretrizes Curriculares 
Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação para o Ensino Médio e 
para a Educação Profissional Técnica de nível médio às disposições do Decreto 
nº 5.154/2004; 

 
a Resolução do CEE/CEP nº 015/2001, que fixa as normas complementares para 
implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional 
de Nível Técnico no Sistema Estadual de Ensino; 

 
a Resolução do CNE/CEB  nº 03/ 2008, dispõe sobre a instituição e implantação 
do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio; 

 
a Resolução do CEE/CEP nº 06/2009, que estabelece normas complementares 
para adequação de Planos de Curso Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, no 
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âmbito das  instituições de  educação profissional que  integram o  Sistema de 
Ensino do Estado da Bahia. 

RESOLVE 

Art. 1º A matriz curricular dos Cursos de Educação Profissional, referenciados no 
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, nas diversas modalidades, deverá 
contemplar todas as disciplinas da Base Nacional Comum, as disciplinas da Parte 
Diversificada/Formação Técnica Geral e da Parte Profissional/Formação Técnica 
Específica de acordo com o curso profissional técnico adotado. 

 
§ 1º A Formação Técnica Geral caracteriza-se por um conjunto de conhecimentos 
de caráter sócio-técnico relativos ao trabalho, que perpassam todas as áreas de 
ocupação e que são necessários para  qualquer tipo de inserção no mundo do 
trabalho (assalariado, de forma autônoma ou por meio da economia solidária). 

 
§ 2º A Formação Técnica Geral, enquanto estratégia metodológica de integração 
de conhecimentos no currículo e abordagem e/ou introdução ao mundo do 
trabalho, deverá ser utilizada nos currículos integrados como conhecimentos- 
ponte entre a formação geral (Educação básica) e a formação específica, que pode 
ser concebida na forma de arcos ocupacionais. 

 
§ 3º A Formação Técnica Específica - FTE contempla o conjunto de 
conhecimentos e práticas indispensáveis para a inserção dos educandos/as nos 
conhecimentos  e  técnicas  inerentes  à  sua  formação  profissional,  devendo 
dialogar com a Base Nacional Comum e a Formação Técnica Geral, propiciando 
aos educandos/as a qualificação sócio-técnica necessária à atuação no Mundo do 
Trabalho. 

 
§ 4º As unidades escolares que oferecem educação profissional devem 
obrigatoriamente contemplar, nas disciplinas ofertadas, a revisão dos conteúdos 
do ensino fundamental e/ou médio necessários para a aprendizagem dos novos 
conhecimentos. 

 
Art.  2º  A  Formação  Técnica  Geral  deverá  constar  em  todos  os  Cursos  de 
Educação Profissional Técnica e as disciplinas serão comuns a todos os cursos, 
constituindo um campo de conhecimento necessário à inserção e atuação no 
mundo do trabalho. 

 
Parágrafo Único - As disciplinas referidas no caput do artigo 2º são as seguintes: 
I Sociologia - Organização dos Processos de Trabalho; 
II Sociologia - Organização Social do Trabalho – Empreendedorismo e Economia 
Solidária; 
III Filosofia – Ética e Direito do Trabalho; 
IV Filosofia - Metodologia do Trabalho Científico; 
V Biologia - Higiene, Saúde e Segurança do Trabalho; 
VI Informática – Inclusão Digital. 

 
Art. 3º A matriz curricular deverá ter 25 horas semanais para os cursos diurnos e 
20 horas para os cursos noturnos. 
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§ 1º A unidade escolar que tenha projeto-pedagógico, infra-estrutura, recursos 
materiais e humanos adequados poderá trabalhar com mais de 25 horas semanais 
nos cursos diurnos, desde que justificadas, a exemplo da Pedagogia da 
Alternância. 
§ 2º Em qualquer situação, a SUPROF deverá se pronunciar executando a análise, 
apreciação e validação das matrizes curriculares. 

 
Art. 4º A distribuição de carga horária deverá apresentar-se em consonância com 
o curso profissional técnico ofertado, de forma a favorecer a integração e 
construção de conhecimentos, habilidades e valores. 

 
Art. 5º As especificidades sociais, culturais e econômicas, no âmbito local e 
regional dos territórios de identidade, deverão ser desenvolvidas nos conteúdos 
curriculares de todas as disciplinas da matriz curricular. 

 
Art. 6º As disciplinas da Matriz Curricular deverão ter, no mínimo, duas horas- 
aula e no máximo, quatro horas-aula semanais. 

 
Art. 7º As disciplinas da matriz curricular poderão ser ofertadas em uma, duas, 
três ou quatro séries com exceção de Sociologia e Filosofia que devem ser 
trabalhadas em todas as quatro séries. 

 
Art. 8º Esta instrução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
 

ANTONIO ALMERICO BIONDI LIMA 
Superintendente de Educação Profissional 
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Plano de Educação Profissional da 
Bahia 
Publicado qua, 20/01/2010 - 16:46 por SUPROF  

O Governo do Estado vem 

revolucionando o modo de pensar e 

fazer a Educação Profissional na Bahia. 

Definiu a Educação Profissional como 

uma política pública prioritária de Estado 

e vem implementando, desde 2008, o 

Plano de Educação Profissional da Bahia 

para investir, de forma contínua e 

sistemática, na formação de jovens e trabalhadores/as baiano/as, preparando-os/as 

para o mundo do trabalho.  

O Plano tem o objetivo de implantar as bases de uma política pública de Estado para a 

Educação Profissional na Bahia, vinculada às demandas do desenvolvimento 

socioeconômico e ambiental nos territórios e cadeias produtivas. Serve de base para 

articular as ações públicas e privadas de Educação Profissional no Estado e estabelecer 

o marco regulatório, o modelo de gestão e os recursos para a Educação Profissional. 

O Plano de Educação Profissional da Bahia foi construído a partir do envolvimento e 

diálogo com diferentes atores sociais, que contribuíram com a elaboração do Plano 

Plurianual Participativo (PPA 2008-2011), elaborando um profundo diagnóstico das 

demandas socioeconômicas e ambientais em todos os territórios baianos, bem como 

das ocupações e habilitações técnicas e profissionais que melhor atendem às 

necessidades locais e territoriais. Portanto, é direcionado aos jovens, trabalhadores/as 

e alunos egressos da Escola Pública, promovendo a elevação da escolaridade e 

inserção cidadã no mundo do trabalho. 

  

Blog da Educação Profissional: 

 

http://educacaoprofissionaldabahia.blogspot.com 
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Desenvolvimento com inclusão socioeconômica e ambiental 

O Plano de Educação Profissional da Bahia interage com o projeto includente de 

desenvolvimento social, econômico e ambiental do Estado, através do qual a Educação 

Profissional ultrapassa o estágio de frágil elo da formação humana para tornar-se uma 

ferramenta vigorosa para a formação integral dos cidadãos, trabalhadores/as e sujeitos 

de direitos, um meio capaz de possibilitar novas oportunidades e perspectivas para 

milhares de jovens estudantes e trabalhadores/as baianos/as nos setores ocupacionais 

mais diversos.  

O Plano de Educação Profissional da Bahia funciona como um instrumento de gestão, 

vinculado ao Plano Plurianual (PPA 2008-2011), alavancando, de maneira consistente, 

uma política pública de Educação Profissional inclusiva e permanente, a ser assumida 

pelas próximas gestões. Estabelece um marco regulatório sólido, um modelo de gestão 

democrático e socialmente justo, e a articulação entre iniciativas públicas do Estado, do 

Governo Federal e dos municípios com as ações sob gestão do setor privado. 

Proposta pedagógica  

O Plano de Educação Profissional da Bahia tem uma dimensão pedagógica arrojada, 

assume o trabalho como princípio educativo, uma verdadeira Pedagogia do Trabalho. 

Seus pilares são as relações trabalho-educação-desenvolvimento socioeconômico-

ambiental e ciência-tecnologia-sociedade, como base das matrizes curriculares. É 

pioneiro no Brasil quanto à visão de territorialidade e à abordagem das potencialidades 

do Estado e quanto à sustentabilidade das unidades e cursos implantados.  

O Plano é baseado em um modelo de gestão democrático e com controle social, que 

contempla a formação de professores, gestores e técnicos, o respeito às culturas e 

vocações regionais e o atendimento às populações excluídas. Vale destacar a 

participação dos atores sociais na gestão dos Centros de Educação Profissional, por 

meio dos conselhos, ampliando o controle social. 

A proposta pedagógica dos cursos de Educação Profissional da Bahia possibilita que o/a 

aluno/a construa e desenvolva conhecimentos, habilidades e valores que conduzam à 

sua formação profissional, em dimensões conceituais e instrumentais, sempre 

contextualizadas com o mundo do trabalho e o território. Contribui, também, para a 

obtenção futura de um curso de nível superior e propicia a sua formação como sujeito 

social, para compreender e intervir na sociedade. 
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Público beneficiário 

O Plano de Educação Profissional da Bahia é direcionado aos jovens da rede pública de 

educação, trabalhadores/as com ensino médio e fundamental incompletos e jovens 

egressos do ensino médio público. O Plano também pretende contemplar projetos 

específicos para populações excluídas, como quilombolas, povos indígenas, 

agricultores/as familiares, trabalhadores/as domésticos/as e apenados. Em todos os 

cursos, o Plano prevê ações que impeçam a discriminação de raça/etnia e de gênero, e 

que permitam a inclusão de pessoas com deficiência. 

Modalidades oferecidas 

Atualmente, são oferecidos cursos de Educação Profissional em quatro modalidades, na 

Bahia:  

Ensino Médio Integrado - cursos de Educação Profissional técnica, que são 

integrados ao ensino médio e que têm duração de quatro anos, voltados para quem 

terminou o ensino fundamental. Nestes cursos, a formação integra a Educação Básica à 

Educação Profissional, desde o primeiro ano, e, após a conclusão, o formando pode 

prosseguir os estudos na educação superior e/ou, como detentor de um diploma de 

técnico de nível médio, adentrar o mundo do trabalho em condições muito mais 

favoráveis. 

 

Subsequentes - cursos técnicos para quem já concluiu o ensino médio e volta à escola 

para fazer a formação profissional. Estes cursos duram de um ano e meio a dois anos, 

dependendo do eixo tecnológico e ocupação a que eles se destinam.  

PROEJA – cursos direcionados a jovens e adultos que não tiveram oportunidade de 

concluir os estudos. Esta modalidade integra Educação Profissional de nível técnico ou 

Formação Inicial e Continuada (FIC) com elevação da escolaridade aos níveis 

fundamental e médio. Estes cursos duram de dois a três anos, dependendo do eixo 

tecnológico e ocupação a que eles se destinam. 

Semipresencial (2011) – cursos com a parte teórica realizada a distância e com a 

parte prática realizada nas escolas da rede estadual. 

Criação da Superintendência de Educação Profissional - Suprof  

Para garantir a efetividade do Plano de Educação Profissional da Bahia, o Governo 

do Estado criou, pelo Decreto Lei nº 10.955, de 21 de dezembro de 2007, a 
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Superintendência de Educação Profissional (Suprof). O papel da Suprof é garantir que 

os jovens e trabalhadores/as baianos/as acessem a Educação Profissional, tornem-se 

aptos para atender às demandas do mundo do trabalho e se beneficiem do 

desenvolvimento socioeconômico e ambiental da Bahia. Compete à Suprof, planejar, 

coordenar, promover, executar, acompanhar, supervisionar e avaliar, no âmbito do 

Estado, as políticas, programas, projetos e ações de Educação Profissional, incluindo 

orientação e certificação profissional. 

Reestruturação e ampliação da Rede Estadual 

Com a criação da Suprof, estruturas ociosas existentes na rede estadual de educação 

foram aproveitadas e recursos federais (Programa Brasil Profissionalizado) são 

priorizados para a adequação e modernização das unidades escolares, o que inclui 

reforma e ampliação das unidades, equipagem de laboratórios e montagem do acervo 

bibliográfico. Neste processo de estruturação da rede de Educação Profissional, 

unidades escolares foram transformadas em Centros Estaduais e Centros Territoriais, 

específicos para a Educação Profissional.  

A mudança não é apenas de nomenclatura: novos cursos são oferecidos com eixos 

tecnológicos que atendam às demandas socioeconômicas e ambientais voltados à 

qualificação da mão de obra local e territorial. Era muito comum que as empresas se 

instalassem na Bahia e a mão de obra tinha que ser importada de outros estados. 

Agora, o governo do Estado está mudando esta realidade. Com os novos Centros 

Estaduais e Territoriais de Educação Profissional, novos conhecimentos são 

disseminados e espera-se que os jovens e trabalhadores/as baianos/as tornem-se 

aptos/as para atender a estas demandas relevantes nos Territórios de Identidade do 

Estado da Bahia, adentrando com maior facilidade no mundo do trabalho. 

Bahia já tem 140 unidades com Educação Profissional 

Desde o início da atual gestão, o Governo da Bahia já implantou 11 Centros Estaduais 

de Educação Profissional, 27 Centros Territoriais e conta com 102 escolas de ensino 

médio com Educação Profissional. Com as inaugurações do Centro Estadual de 

Educação Profissional das Águas, em Barra, do Centro Estadual de Educação 

Profissional do Vale do Paraguaçu, em Maragogipe, do Centro Estadual de Educação 

Profissional de Tecnologia da Informação e Comunicação, em Lauro de Freitas e do 

Centro Estadual de Educação Profissional Oceano, em Vera Cruz, a Bahia deverá 

superar a meta prevista para 2010, chegando a 144 unidades com Educação 



186 
 

Profissional. 

Ampliação da oferta de vagas 

Os avanços mais expressivos observados até agora com a implantação do Plano de 

Educação Profissional da Bahia podem ser verificados com o número de beneficiados. 

No início de 2007, havia apenas 4.016 matriculados nos cursos de Educação 

Profissional. Ao final de 2007, este número pulou para 7.672 matriculados e, em 2008, 

chegou a 14.903 estudantes matriculados. Em 2009, foram alcançadas 28.680 

matrículas. Em 2010 já são 40.100 matriculados. O aumento na oferta de vagas, 

portanto, foi superior a 1000%. 

Garantia de acesso por sorteio eletrônico 

As vagas da Educação Profissional na Bahia são oferecidas exclusivamente para os 

egressos da rede pública, beneficiando, assim, os que não têm condições de pagar por 

um curso de Educação Profissional. No caso específico dos cursos técnicos 

subsequentes, com grande procura, o ingresso dos interessados é feito mediante 

inscrições on-line na página da Secretaria da Educação do Estado. Todas as etapas, 

desde a abertura das inscrições, são amplamente divulgadas. 

O sorteio eletrônico garante transparência do processo e permite a igualdade de 

condições para o ingresso nas escolas da rede estadual, evitando a "meritocracia". É 

que, antes, o ingresso do aluno nesses cursos era mediante a “indicação” ou realização 

de prova e aquele que tem uma formação em escola privada ou fez o cursinho tinha 

maiores chance de aprovação. Agora, as vagas são somente para egressos da rede 

pública, mediante inscrição e sorteio público, uma forma democrática de acessar a 

Educação Profissional no Estado.  

O sorteio eletrônico geralmente é transmitido por videoconferência, em tempo real, 

sempre com acompanhamento de representantes do Ministério Público, Tribunal de 

Contas, Auditoria Geral do Estado, Conselho Estadual de Educação, professores e 

candidatos. 

Contratação de professores 

Ao aumentar a oferta de vagas e estruturar a rede de ensino, o Governo da Bahia 

também investe na contratação e formação de professores/as especializados/as. Em 

2009, foram 445 convocados, de um total de 696 vagas. Estes profissionais foram 

aprovados no Processo Seletivo Simplificado pelo Regime Especial de Direito 
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Administrativo no primeiro processo seletivo específico para Educação Profissional 

realizado pelo Estado da Bahia desde 1992.  

São bacharéis, tecnólogos ou licenciados em áreas relacionadas aos eixos tecnológicos 

dos cursos técnicos de nível médio oferecidos pelo Estado. Eles exercem atividades de 

ensino na Educação Profissional e de acompanhamento dos estágios integrados à 

unidade escolar e ao mundo do trabalho e serão capacitados na Pedagogia do Trabalho, 

além de receber cursos de atualização tecnológica. 

Está em elaboração, o Concurso Público para 350 professores e 80 técnicos para os 

Centros Estaduais e Territoriais, passo fundamental para a consolidação da política de 

Educação Profissional no Estado. 

Mais cursos  

A Rede Estadual de Educação Profissional da Bahia já oferece 69 cursos de Educação 

Profissional, abrangendo quase todos os eixos tecnológicos previstos pelo Ministério da 

Educação (MEC). No início de 2007, a rede oferecia apenas 15 cursos e chegou ao final 

de 2007 com 24 cursos. Em 2008, o número de cursos ofertados subiu para 33, em 

2009 passou para 51 e em 2010, a Rede Estadual de Educação Profissional da Bahia 

passou a ofertar 69 cursos. 

 

Recursos 

O Plano de Educação Profissional do Estado da Bahia é financiado com recursos 

estaduais e federais. Além de recursos do tesouro estadual, utiliza-se o Fundo Nacional 

da Educação Básica (Fundeb) para o ensino médio integrado à Educação Profissional e 

PROEJA. O Governo do Estado da Bahia entra com custeio e contrapartidas de, 

aproximadamente, R$ 50 milhões por ano.  

O controle social 

O diálogo com diferentes atores sociais tem sido um marco para a construção de 

políticas públicas no Estado da Bahia. Foi assim com o PPA Participativo, tem sido assim 

com as Conferências Estaduais, inclusive a Conferência Estadual de Educação, com as 

Caravanas da Educação e não é diferente neste momento em que se instala uma 

política de Educação Profissional.  

É por isso que vários Seminários Territoriais e com Movimentos Sociais estão sendo 
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promovidos pelo Governo do Estado para discutir questões como a Educação 

Profissional e o Desenvolvimento Sustentável, a Educação Profissional e os Movimentos 

Sociais. Esses eventos reúnem gestores públicos, trabalhadores, agricultores familiares, 

educadores, empresários dos diversos setores da economia regional, ambientalistas, 

representantes de movimentos sociais, pais e alunos das unidades escolares de ensino 

médio e de Educação Profissional.  

O objetivo é proporcionar uma reflexão sobre os desafios da Educação Profissional, 

envolvendo os Territórios, e identificar ações que possam melhor orientar os 

investimentos do Governo da Bahia em relação à ampliação da Educação Profissional. 

Contribuem, nesse sentido, para levantar as ocupações e habilitações técnicas e 

profissionais que melhor atendem às necessidades locais e territoriais. 

A grande perspectiva, no entanto, com esses espaços de diálogo, é criar condições para 

que essas políticas públicas sejam construídas coletivamente e implementadas a partir 

do olhar da sociedade, inclusive, para que haja o acompanhamento dos investimentos 

feitos pelas diferentes esferas de governo e permanente controle social. 

 

 

Fórum de Educação Profissional da Bahia: mais controle e participação social 

Como forma de fortalecer a Política de Educação Profissional da Bahia e oportunizar 

maior controle e participação social na gestão, a Secretaria da Educação do Estado 

(SEC) instalou, no dia 23 de outubro de 2009, o Fórum de Educação Profissional da 

Bahia. Trata-se de um espaço permanente, que reúne os diferentes atores sociais para 

a articulação, discussão e troca de experiências sobre a Educação Profissional no 

Estado. A instalação foi um dos encaminhamentos do Fórum Trabalho, Educação e 

Desenvolvimento: desafios e perspectivas da Educação Profissional, realizado no mês de 

outubro de 2009, em Salvador. 

O Fórum é composto por representantes de entidades educacionais, sociedade civil e 

gestores públicos. Fazem parte, ainda, os Centros Estaduais, Territoriais e unidades que 

ofertam Educação Profissional no Estado, a Escola Técnica de Saúde, a Escola de Dança 

da Fundação Cultural, Universidades Estaduais e Federais, Institutos Federais e o 

Sistema S.  

O Fórum reúne, também, representantes de entidades comunitárias, como a Escola 

Família Agrícola, alunos, os Territórios de Identidade, setores empresariais, sindicais, 
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movimentos sociais, gestores públicos de secretarias do Estado e instituições 

representativas dos municípios, como a Undime – União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação. 

O Fórum de Educação Profissional da Bahia é uma instância democrática, plural, não 

partidária e suprainstitucional para acompanhar as políticas públicas de Educação 

Profissional na Bahia e no Brasil, podendo fazer proposições que contribuam para o 

aperfeiçoamento desta política pública no Estado. 

 

 

 

Mapas com expansão dos CEEP, CETEPs e unidades que ofertam EP 
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Gráficos sobre a expansão da EP - Matrículas, Unidades, Municípios e 

Territórios de Identidade 
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http://www.educacao.escolas.ba.gov.br/node/15  
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Reestruturação e ampliação da Rede Estadual 

Com a criação da Suprof, estruturas ociosas existentes na rede estadual de educação 
foram aproveitadas e recursos federais (Programa Brasil Profissionalizado) são 
priorizados para a adequação e modernização das unidades escolares, o que inclui 
reforma e ampliação das unidades, equipagem de laboratórios e montagem do acervo 
bibliográfico. Neste processo de estruturação da rede de Educação Profissional, 
unidades escolares foram transformadas em Centros Estaduais e Centros Territoriais, 
específicos para a Educação 
Profissional.  
 
A mudança não é apenas de 
nomenclatura: novos cursos são 
oferecidos com eixos tecnológicos que 
atendam às demandas 
socioeconômicas e ambientais 
voltados à qualificação da mão de 
obra local e territorial. Era muito 
comum que as empresas se 
instalassem na Bahia e a mão de obra 
tinha que ser importada de outros 
estados. Agora, o governo do Estado está mudando esta realidade. Com os novos 
Centros Estaduais e Territoriais de Educação Profissional, novos conhecimentos são 
disseminados e espera-se que os jovens e trabalhadores/as baianos/as tornem-se 
aptos/as para atender a estas demandas relevantes nos Territórios de Identidade do 
Estado da Bahia, adentrando com maior facilidade no mundo do trabalho. 

 

Mais cursos 

A Rede Estadual de Educação Profissional da Bahia já oferece 69 cursos de Educação 

Profissional, abrangendo quase todos os eixos tecnológicos previstos pelo Ministério da 

Educação (MEC). No início de 2007, a rede oferecia apenas 15 cursos. A oferta foi 

sendo ampliada e o ano de 2007 terminou com uma oferta de 24 cursos. Em 2008, o 

número de cursos ofertados subiu para 33, em 2009 passou para 51 e em 2010, a Rede 

Estadual de Educação Profissional da Bahia passou a ofertar 69 cursos.  
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Eixos e Habilitações da Educação Profissional – 2010 

 

EIXO TECNOLÓGICO: AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA 
1. Técnico em Análises Clínicas 
2. Técnico em Biotecnologia 
3. Técnico em Controle Ambiental 
4. Técnico em Enfermagem 
5. Técnico em Gerência e Saúde 
6. Técnico em Meio Ambiente 
7. Técnico em Nutrição e Dietética 
8. Técnico em Segurança do Trabalho 
  
EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
1. Técnico em Análises Químicas 
2. Técnico em Eletricidade 
3. Técnico em Eletroeletrônica 
4. Técnico em Eletromecânica 
5. Técnico em Eletrônica 
6. Técnico em Eletrotécnica 
7. Técnico em Manutenção Automotiva 
8. Técnico em Máquinas Navais 
9. Técnico em Mecânica 
10. Técnico em Mecatrônica 
11. Técnico em Petroquímica 
12. Técnico em Química 
13. Técnico em Refrigeração e Climatização 
14. Técnico em Sistemas à Gás 
  
EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA 
1. Técnico em Agrimensura 
2. Técnico em Edificações 
  
EIXO TECNOLÓGICO: GESTÃO E NEGÓCIOS 
1. Técnico em Administração 
2. Técnico em Comércio 
3. Técnico em Contabilidade 
4. Técnico em Cooperativismo 
5. Técnico em Cuidador de Idosos 
6. Técnico em Logística 
7. Técnico em Qualidade 
8. Técnico em Recursos Humanos 
9. Técnico em Serviços de Condomínio 
10. Técnico em Vendas 
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EIXO TECNOLÓGICO: HOSPITALIDADE E LAZER 
1. Técnico em Cozinha 
2. Técnico em Guia de Turismo 
3. Técnico em Hospedagem 
4. Técnico em Lazer 
  
EIXO TECNOLÓGICO: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
1. Técnico em Linguagem de Programação 
2. Técnico em Informática 
3. Técnico em Manutenção e Suporte em Informática 
4. Técnico em Programação de Jogos Digitais 
5. Técnico em Rede de Computadores 
  
EIXO TECNOLÓGICO: PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA 
1. Técnico em Alimentos 
2. Técnico em Agroindústria 
3. Técnico em Apicultura 
4. Técnico em Panificação 
  
EIXO TECNOLÓGICO: PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN 
1. Técnico em Artes Visuais 
2. Técnico em Comunicação Visual 
3. Técnico em Design 
4. Técnico em Design de Móveis 
5. Técnico em Documentação Musical 
6. Técnico em Gestão de Projetos Culturais 
7. Técnico em Instrumentos Musicais 
8. Técnico em Multimídia 
9. Técnico em Paisagismo 
10. Técnico em Produção de Moda 
  
EIXO TECNOLÓGICO: PRODUÇÃO INDUSTRIAL 
1. Técnico em Açúcar e Álcool 
2. Técnico em Biocombustíveis 
3. Técnico em Calçados 
4. Técnico em Petróleo e Gás 
  
EIXO TECNOLÓGICO: RECURSOS NATURAIS 
1. Técnico em Agricultura 
2. Técnico em Agroecologia 
3. Técnico em Agronegócio 
4. Técnico em Agropecuária 
5. Técnico em Mineração 
6. Técnico em Pesca 
7. Técnico em Recursos Pesqueiros 
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8. Técnico em Zootecnia 

Legislação 

Decretos Nº 11.355 e 11.356 de 4 dezembro de 2008   
O Decreto Nº 11.355 dispõe sobre a instituição dos Centros Estaduais e dos Centros 
Territoriais de Educação Profissional no âmbito do Sistema Público Estadual de Ensino 
do Estado da Bahia.  
O Decreto Nº 11.356 dispõe sobre a criação do Centro Estadual de Educação 
Profissional da Bahia e do Centro Estadual de Educação Profissional – Águas.  
Portaria Nº 9.719/ 2009 - normatização referente ao Sorteio Eletrônico e matrículas.  
Portaria Nº 12.189 de 29 de julho de 2009 - normatização referente ao Sorteio 
Eletrônico para o segundo semestre.  
 Portarias 8.676 e 8.677 de 17 de abril de 2009 – A Portaria 8.676 dispõe sobre a 
regulamentação da estrutura administrativa dos Centros Estaduais e Territoriais de 
Educação Profissional, e dá outras providências. A Portaria 8.677 dispõe sobre a 
transformação de Unidades Escolares Estaduais em Centros Estaduais e Territoriais de 
Educação Profissional, e dá outras providências.  
Instrução Normativa Nº 003/09 de 30 de julho de 2009 - Dispõe sobre as orientações 
para a Organização Curricular, especialmente no que se refere à matriz curricular, no 
âmbito da Educação Profissional.  
Portaria Nº 17.283/09 - Dispõe sobre a transformação de Unidades Escolares Estaduais 
em Centros Estaduais de Educação Profissional. 
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Apresentação 
 
O Estágio curricular obrigatório é parte integrante dos projetos político-

pedagógicos dos cursos da educação profissional da SUPROF. Constitui-se um 

ato educativo em conformidade com a lei Nº 11.788 de 25 de Setembro de 2008. 

É uma atividade de competência da unidade escolar, a quem cabe as decisões 

relativas ao tema em consonância com as deliberações da SUPROF, sob a 

premissa de promover integração entre os conhecimentos adquiridos no percurso 

formativo do educando e a prática acompanhada no mundo do trabalho.  

Este manual foi concebido com o objetivo de orientar educandos e professores no 

que se refere às práticas de estágio. Neste texto encontram-se esclarecimentos 

sobre os objetivos do estágio, os requisitos necessários à concessão, as etapas 

para o encaminhamento, os instrumentos legais que o regulamentam, as 

obrigações da escola em relação aos estudantes, atribuições das partes 

envolvidas, locais onde o estágio poderá ser realizado, convalidação de 

atividades profissionais já realizadas pelo educando, carga horária do estágio e 

agentes de integração, sobre este tema informa-se que está em andamento a 

implementação de um sistema de integração entre escola e mundo do trabalho 

(SIEMT). Em anexo está uma cópia da nova Lei de Estágio.  

 

Objetivos do Estágio 

Integrar os conhecimentos adquiridos na escola com o mundo do trabalho 

viabilizando fluxos de experiências;  

Incentivar a pesquisa; 

Oferecer aos educandos a condição de iniciar de forma orientada a 

experimentação da prática profissional, com a possibilidade de planejar e 

desenvolver atividades técnicas de modo sistêmico em empreendimentos 

relacionados à sua formação. 
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Estágio curricular ou obrigatório 

É parte integrante do percurso formativo de todos os cursos da educação 

profissional, está definido como pré-requisito no PPP para obtenção do diploma 

de técnico de nível médio em atendimento ao que preconiza a Lei n° 11.788/2008 

(§ 1° do art. 2°).  

Requisitos necessários à concessão do estágio 

1º- O estágio curricular deverá ser parte do projeto político pedagógico das 

escolas de educação profissional; 

2º- Estar matriculado e ter frequência regular; 

 3º- Celebração de termo de compromisso entre educando, concedente e unidade      

escolar; 

4º- Compatibilidade entre atividades desenvolvidas no estágio e as previstas no 

termo de compromisso. 

Encaminhamento do estágio 

Cada escola deverá implementar com sua equipe técnico-pedagógica  um plano 

de estágio que contemple  suas demandas. 

O estudante deverá cumprir as seguintes etapas: 

1º- Definir onde fará seu estágio, caso tenha dificuldades para isto, poderá contar 

com a coordenação deste setor na sua Escola; 

2º - Apresentar-se na empresa com documento de encaminhamento emitido pela 

coordenação de estágio da sua Escola; 

3º- Assinar termo de compromisso, juntamente com o concedente, o coordenador 

de estágio da escola e seu responsável caso seja o educando menor de idade; 

4º - Receber da coordenação de estágio as instruções para elaboração do seu 

relatório, formulário de freqüência, onde será apontada sua freqüência diária. 
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Instrumentos legais que regulamentam estágio 

- Lei 11788 de 25 de Setembro de 2008 (em anexo); 

- Cadastros do aluno e da empresa concedente; 

- Convênio de Estágio; 

- Formulários de programação do estágio, avaliação, frequência e avaliação final; 

-Termo de compromisso, no qual deverá conter qualificação da escola, empresa 

e estudante, carga horária do estágio, apólice de seguro, nome do professor 

responsável pelo estágio, plano de atividades, nome de um funcionário com 

formação na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário; 

- Instruções para elaboração do relatório.  

Custos do estágio para o estudante 

Não deve haver custo algum, é terminantemente proibida a cobrança de qualquer 

tipo de taxa inclusive a do seguro obrigatório, cujos custos são de obrigação do 

concedente de acordo com a Lei 11.788 de 25 de Setembro de 2008 (Capítulo III, 

art. 9º, inciso IV). 

Direitos e Deveres do Estagiário 

Direitos 

 Receber orientação, acompanhamento e avaliação do estágio tanto da sua 

escola quanto da parte concedente; 

 Receber cópias dos documentos relacionados à sua contratação; 

 Poder contar com auxílio para esclarecimentos das dúvidas relacionadas 

ao estágio; 

 Desenvolver atividades em consonância com o que foi acordado no termo 

de compromisso. 

 Ter seguro contra acidentes pessoais. 
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Deveres 

 Cumprir com pontualidade o horário acordado com o concedente; 

 Acatar as decisões e orientações do concedente ou do seu supervisor no 

que se refere às normas da empresa; 

  Apresentar o plano de estágio e o relatório final das atividades 

desenvolvidas em cada etapa, para o concedente e para a escola na data 

estabelecida; 

 Manter o registro diário da frequência do estágio. 
 Zelar pelo patrimônio do concedente; 

Obrigações da escola em relação ao Estágio 

1) Firmar convênio com os concedentes de estágios; 

2) Celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante 

legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz e com a parte 

concedente, indicando as condições de adequação do estágio à proposta 

pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e 

ao horário e calendário escolar; 

3) Avaliar as instalações da empresa e sua adequação à formação cultural e 

profissional do educando; 

4) Indicar o  professor articulador da área a ser desenvolvida no estágio como 

responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do educando-

estagiário; 

5) Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a seis 

meses, de relatório das atividades do qual deverá constar visto do articulador da 

instituição de ensino e do supervisor da parte concedente (§ 1° do art. 3° da Lei 

n° 11.788/2008); 

6) Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário 

para outro local, em caso de descumprimento de suas normas; 

7) Registrar as atividades desenvolvidas pelo educando durante todas as etapas 

do estágio. 
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Professor articulador do estágio 

Este professor deverá ser integrante da equipe da escola e ter formação na área 

específica dos educandos-estagiários. A direção deverá ter a previsão do número 

de educandos que farão estágio para que seja feita a programação do professor 

articulador junto ao setor de programação da SEC.  

Ao professor articulador caberão as atribuições a seguir: 

1) Orientar, coordenar e supervisionar todas as atividades relativas ao 

cumprimento dos programas de estágio; 

2) Conhecer e zelar pelo cumprimento da Lei de Estágio e pela oficialização do 

estágio por meio da tramitação dos instrumentos jurídicos pertinentes, tais como 

termo de compromisso, cartas de encaminhamento e outros; 

3) Articular e ampliar junto à Direção, parcerias com instituições públicas e 

privadas, para favorecer as situações de aprendizagem técnica e a prática 

profissional; 

4) Observar as normas e rotinas dos locais e instituições em que o estágio, sob 

sua responsabilidade for desenvolvido; 

5) Elaborar um plano de estágio com todas as atividades a serem desenvolvidas 

pelo aluno ao longo do estágio além de zelar para que este plano seja cumprido;  

6) Estar atento às atividades desenvolvidas durante o estágio, tendo em vista que 

a contratação de educandos para atividades incompatíveis com sua formação 

terá implicações legais; 

7) Oferecer suporte técnico ao estagiário no cumprimento das atividades que lhe 

forem atribuídas; 

8) Avaliar os relatórios dos alunos e dos responsáveis pelo estágio na instituição 

concedente; 

9) Orientar o aluno na elaboração do seu projeto de estágio, indicar bibliografia e 

apoiá-lo na elaboração do relatório;  
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10) Realizar com o educando-estagiário, sistematicamente, reunião sobre o seu 

desempenho; 

11) Avaliar o desempenho do estagiário por meio do formulário de avaliação final; 

12) Receber e analisar pedidos de convalidação da disciplina/unidade curricular 

Estágio Curricular Obrigatório. 

13) Conhecer e executar as diretrizes e normas complementares emanadas da 

SUPROF. 

14) Participar das reuniões pedagógicas promovidas pelo coordenador 

pedagógico; 

15) Participar das atividades promovidas por órgãos colegiados e outros que 

contribuam para o desenvolvimento profissional dos estudantes. 

Atribuições do Concedente 
 

1) Indicar um profissional da empresa com formação técnica na área de estudo 

do estagiário para  acompanhá-lo nas suas atividades;  

 

2) Receber visita do professor articulador de estágio;    

 

3) Providenciar seguro contra acidentes pessoais para o educando-estagiário; 

 

 4) Assegurar ao estudante estagiário condições de trabalho previstas na 

legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho;  

5) Garantir que o educando somente inicie suas atividades de estágio após o 

trâmite dos instrumentos jurídicos afins, evitando a descaracterização da 

condição legal de estágio e possível entendimento da relação como possuidora 

de vínculo empregatício. 
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Onde estagiar 

O estágio curricular poderá ser realizado em empresas privadas urbanas ou 

rurais, órgãos públicos, autarquias, sociedades civis, movimentos sociais, 
associações, instituições de pesquisa, organizações não governamentais, 

profissionais liberais devidamente registrados em conselhos que regulamentam 

suas atividades, desde que apresentem condições de proporcionar experiência 

prática relacionada à formação dos educandos. Até 100 horas da carga horária 

do estágio curricular poderá ser realizada dentro da própria escola, por meio de 

atividades compatíveis com a formação de cada curso e validado pela 

coordenação técnica do curso e da comissão de estágio da SUPROF. 

Convalidação de atividades profissionais 

 O educando que possui emprego fixo com carteira assinada poderá solicitar 

convalidação de suas atividades profissionais para cumprimento de carga horária 

do estágio, desde que sejam atendidas as seguintes condições, mediante 

deferimento do professor articulador do estágio: 

a) Que a empresa tenha setor de atividades compatíveis com as demandas do 

estágio curricular e no quadro funcional profissionais com competência para fazer 

a supervisão técnica do estagiário; 

b) Que o educando apresente documentação comprobatória de ser funcionário 

da empresa. 

Carga horária do estágio 

 A SUPROF sugere que o estágio curricular tenha carga horária de 400 horas ou  

de 600 horas para os cursos regulamentados por conselhos regionais que 

determinam esta carga horária. Recomenda-se que estas horas sejam 

distribuídas ao longo do curso já a partir do 2º ano, iniciando como estágio de 

observação, sendo 100 horas no segundo ano 100 horas no terceiro ano e 200 

horas no quarto ano. Considerando-se que o trabalho é o princípio educativo que 

deve nortear a prática pedagógica dos cursos da educação profissional, esta é 

uma forma de proporcionar aos educandos o contato com o mundo do trabalho 

durante todas as etapas da sua formação, isto poderá ser feito já na unidade 

escolar, caso haja esta possibilidade. A carga horária de cada etapa deverá ser 
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discutida pela equipe pedagógica e validada pelo professor articulador do estágio 

definindo assim os moldes para um plano de estágio que melhor atenda as suas 

demandas de forma que possa realizar a  a v a l i a ç ã o  d a s  

h a b i l i d a d e s  a d q u i r i d a s  p e l o  e d u c a n d o .   

Agentes de Integração 

Poderá haver participação de agentes de integração por opção da escola, do 

educando e da parte concedente, desde que as condições sejam acordadas por 

instrumento jurídico próprio.  A SUPROF informa que encontra-se em fase de 

implantação um sistema de integração que deverá ser o Sistema Estadual de 

Integração Escola-Mundo do Trabalho para atender aos educandos das escolas 

de educação profissional da rede pública estadual, de acrônimo SIEMT, cujo 

objetivo fundamental será articular o ingresso e melhor posicionamento do 

educando no mundo do trabalho funcionando assim como um agente de 

integração próprio da rede estadual para o desenvolvimento do estágio curricular, 

este sistema deverá ser composto por todas as unidades escolares.  

As escolas e estudantes optantes pelos agentes que já atuam no setor devem ter 

atenção que de acordo com a legislação sobre o tema, os agentes de integração 

serão responsabilizados civilmente se indicarem estudantes para atividades 

incompatíveis com o programa do seu curso. 

Considerações Finais 

O estágio curricular não é nem deverá ser o primeiro emprego dos nossos 

educandos é sim, uma prática pedagógica destinada a promover o fluxo de 

conhecimentos entre escola e mundo do trabalho incentivando a pesquisa e a 

observação orientadas, assim, há que se ter atenção aos limites tênues que 

podem surgir entre um estágio curricular e uma proposta de trabalho precário, 

para que isto jamais ocorra com o aval do sistema público de educação. 

As normas mais recentes relativas ao estágio poderão gerar algumas dúvidas, 

para estes casos a SUPROF informa que juntamente com o SIEMT conta com 

uma comissão de estágio e de um departamento jurídico disponível à prestar 

auxílio para que o estágio dos nossos educandos possam verdadeiramente 

cumprir seus objetivos,  assim os casos omissos na legislação deverão ser 
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encaminhados à SUPROF-DIRDEP, com documentação comprobatória relativa à 

questão para que possam ser avaliados.  

Está em anexo a Lei de Estágio, que deverá ser de conhecimento de todos os 

interessados no tema. 

 

 

LEI 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 

  

Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art. 428 da 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, 

de 1o de maio de 1943, e a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996; revoga as 

Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o 

parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 

6o da Medida Provisória  no 2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e dá outras 

providências. 

 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

CAPÍTULO I 

DA DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RELAÇÕES DE ESTÁGIO  

Art. 1o  Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 

ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de 

educandos que estejam freqüentando o ensino regular em instituições de 

educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação 

especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da 

educação de jovens e adultos.  

§ 1o  O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o 

itinerário formativo do educando.  

§ 2o  O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade 

profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do 

educando para a vida cidadã e para o trabalho.  



208 
 

Art. 2o  O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme 

determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e 

do projeto pedagógico do curso.  

§ 1o  Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja 

carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma.  

§ 2o  Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade 

opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória.  

§ 3o  As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na 

educação superior, desenvolvidas pelo estudante, somente poderão ser 

equiparadas ao estágio em caso de previsão no projeto pedagógico do curso.   

Art. 3o  O estágio, tanto na hipótese do § 1o do art. 2o desta Lei quanto na 

prevista no § 2o do mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer 

natureza, observados os seguintes requisitos:  

I – matrícula e freqüência regular do educando em curso de educação 

superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos 

anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de 

jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino;  

II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte 

concedente do estágio e a instituição de ensino;  

III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas 

previstas no termo de compromisso.  

§ 1o  O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter 

acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por 

supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios referidos 

no inciso IV do caput do art. 7o desta Lei e por menção de aprovação final.  

§ 2o  O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de 

qualquer obrigação contida no termo de compromisso caracteriza vínculo de 

emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da 

legislação trabalhista e previdenciária.  
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Art. 4o  A realização de estágios, nos termos desta Lei, aplica-se aos 

estudantes estrangeiros regularmente matriculados em cursos superiores no 

País, autorizados ou reconhecidos, observado o prazo do visto temporário de 

estudante, na forma da legislação aplicável.  

Art. 5o  As instituições de ensino e as partes cedentes de estágio podem, a 

seu critério, recorrer a serviços de agentes de integração públicos e privados, 

mediante condições acordadas em instrumento jurídico apropriado, devendo ser 

observada, no caso de contratação com recursos públicos, a legislação que 

estabelece as normas gerais de licitação.  

§ 1o  Cabe aos agentes de integração, como auxiliares no processo de 

aperfeiçoamento do instituto do estágio:  

I – identificar oportunidades de estágio;  

II – ajustar suas condições de realização;  

III – fazer o acompanhamento administrativo;  

IV – encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais;  

V – cadastrar os estudantes.  

§ 2o  É vedada a cobrança de qualquer valor dos estudantes, a título de 

remuneração pelos serviços referidos nos incisos deste artigo.   

§ 3o  Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente se 

indicarem estagiários para a realização de atividades não compatíveis com a 

programação curricular estabelecida para cada curso, assim como estagiários 

matriculados em cursos ou instituições para as quais não há previsão de estágio 

curricular.  

Art. 6o  O local de estágio pode ser selecionado a partir de cadastro de 

partes cedentes, organizado pelas instituições de ensino ou pelos agentes de 

integração.  

CAPÍTULO II 

DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO  
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Art. 7o  São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios 

de seus educandos:  

I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu 

representante ou assistente legal, quando ele for absoluta ou relativamente 

incapaz, e com a parte concedente, indicando as condições de adequação do 

estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação 

escolar do estudante e ao horário e calendário escolar;  

II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação 

à formação cultural e profissional do educando;  

III – indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, 

como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do 

estagiário;  

IV – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 

6 (seis) meses, de relatório das atividades;  

V – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o 

estagiário para outro local em caso de descumprimento de suas normas;  

VI – elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos 

estágios de seus educandos;  

VII – comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, 

as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas.  

Parágrafo único.  O plano de  atividades do estagiário, elaborado em acordo 

das 3 (três) partes a que se refere o inciso II do caput do art. 3o desta Lei, será 

incorporado ao termo de compromisso por meio de aditivos à medida que for 

avaliado, progressivamente, o desempenho do estudante.  

Art. 8o  É facultado às instituições de ensino celebrar com entes públicos e 

privados convênio de concessão de estágio, nos quais se explicitem o processo 

educativo compreendido nas atividades programadas para seus educandos e as 

condições de que tratam os arts. 6o a 14 desta Lei.  
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Parágrafo único.  A celebração de convênio de concessão de estágio entre 

a instituição de ensino e a parte concedente não dispensa a celebração do termo 

de compromisso de que trata o inciso II do caput do art. 3o desta Lei.  

CAPÍTULO III 

DA PARTE CONCEDENTE 

Art. 9o  As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração 

pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como profissionais liberais de 

nível superior devidamente registrados em seus respectivos conselhos de 

fiscalização profissional, podem oferecer estágio, observadas as seguintes 

obrigações:  

I – celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o 

educando, zelando por seu cumprimento;  

II – ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando 

atividades de aprendizagem social, profissional e cultural;  

III – indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou 

experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do 

estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários 

simultaneamente;  

IV – contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja 

apólice seja compatível com valores de mercado, conforme fique estabelecido no 

termo de compromisso;  

V – por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização 

do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e 

da avaliação de desempenho;  

VI – manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a 

relação de estágio;  

VII – enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) 

meses, relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário.  
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Parágrafo único.  No caso de estágio obrigatório, a responsabilidade pela 

contratação do seguro de que trata o inciso IV do caput deste artigo poderá, 

alternativamente, ser assumida pela instituição de ensino.  

CAPÍTULO IV 

          DO ESTAGIÁRIO 

Art. 10.  A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo 

entre a instituição de ensino, a parte concedente e o aluno estagiário ou seu 

representante legal, devendo constar do termo de compromisso ser compatível 

com as atividades escolares e não ultrapassar:  

I – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de 

estudantes de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na 

modalidade profissional de educação de jovens e adultos;  

II – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de 

estudantes do ensino superior, da educação profissional de nível médio e do 

ensino médio regular.  

§ 1o  O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos 

em que não estão programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 

(quarenta) horas semanais, desde que isso esteja previsto no projeto pedagógico 

do curso e da instituição de ensino.  

§ 2o  Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem 

periódicas ou finais, nos períodos de avaliação, a carga horária do estágio será 

reduzida pelo menos à metade, segundo estipulado no termo de compromisso, 

para garantir o bom desempenho do estudante.  

Art. 11.  A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá 

exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de 

deficiência.  

Art. 12.  O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de 

contraprestação que venha a ser acordada, sendo compulsória a sua concessão, 

bem como a do auxílio-transporte, na hipótese de estágio não obrigatório.  
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§ 1o  A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, 

alimentação e saúde, entre outros, não caracteriza vínculo empregatício.  

§ 2o  Poderá o educando inscrever-se e contribuir como segurado 

facultativo do Regime Geral de Previdência Social.   

Art. 13.  É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração 

igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser 

gozado preferencialmente durante suas férias escolares.  

§ 1o  O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando o 

estagiário receber bolsa ou outra forma de contraprestação. 

§ 2o  Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de 

maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano.  

Art. 14.  Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e 

segurança no trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade da parte 

concedente do estágio.  

CAPÍTULO V 

                DA FISCALIZAÇÃO 

Art. 15.  A manutenção de estagiários em desconformidade com esta Lei 

caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio 

para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária.  

§ 1o  A instituição privada ou pública que reincidir na irregularidade de que 

trata este artigo ficará impedida de receber estagiários por 2 (dois) anos, 

contados da data da decisão definitiva do processo administrativo 

correspondente.  

§ 2o  A penalidade de que trata o § 1o deste artigo limita-se à filial ou 

agência em que for cometida a irregularidade.  

CAPÍTULO VI 

             DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Art. 16.  O termo de compromisso deverá ser firmado pelo estagiário ou 

com seu representante ou assistente legal e pelos representantes legais da parte 

concedente e da instituição de ensino, vedada a atuação dos agentes de 

integração a que se refere o art. 5o desta Lei como representante de qualquer das 

partes.  

Art. 17.  O número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal 

das entidades concedentes de estágio deverá atender às seguintes proporções:  

I – de 1 (um) a 5 (cinco) empregados: 1 (um) estagiário;  

II – de 6 (seis) a 10 (dez) empregados: até 2 (dois) estagiários;  

III – de 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) empregados: até 5 (cinco) estagiários;  

IV – acima de 25 (vinte e cinco) empregados: até 20% (vinte por cento) de 

estagiários.  

§ 1o  Para efeito desta Lei, considera-se quadro de pessoal o conjunto de 

trabalhadores empregados existentes no estabelecimento do estágio.  

§ 2o  Na hipótese de a parte concedente contar com várias filiais ou 

estabelecimentos, os quantitativos previstos nos incisos deste artigo serão 

aplicados a cada um deles.  

§ 3o  Quando o cálculo do percentual disposto no inciso IV do caput deste 

artigo resultar em fração, poderá ser arredondado para o número inteiro 

imediatamente  superior.  

§ 4o  Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos estágios de nível 

superior e de nível médio profissional.  

§ 5o  Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 

10% (dez por cento) das vagas oferecidas pela parte concedente do estágio.  

Art. 18.  A prorrogação dos estágios contratados antes do início da vigência 

desta Lei apenas poderá ocorrer se ajustada às suas disposições.  
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Art. 19.  O art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada 

pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, passa a vigorar com as 

seguintes alterações:  

“Art. 428.  

§ 1o  A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação 

na Carteira de Trabalho e Previdência Social, matrícula e freqüência do 

aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino médio, e inscrição 

em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade 

qualificada em formação técnico-profissional metódica.  

§ 3o  O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais 

de 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de aprendiz portador de 

deficiência. 

§ 7o  Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio para o 

cumprimento do disposto no § 1o deste artigo, a contratação do aprendiz poderá 

ocorrer sem a freqüência à escola, desde que ele já tenha concluído o ensino 

fundamental.” (NR). 

Art. 20.  O art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a 

vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 82.  Os sistemas de ensino estabelecerão as normas de 

realização de estágio em sua jurisdição, observada a lei federal sobre a 

matéria.  

    Parágrafo único. (Revogado).” (NR)  

Art. 21.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 22.  Revogam-se as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, 

de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, e o art. 6o da Medida Provisória no 2.164-41, de 24 de agosto 

de 2001.             

Brasília, 25 de setembro de 2008; 187o da Independência e 120o da 

República. LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

 

Fernando Haddad 

 

André Peixoto Figueiredo Lima  
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SEM. SEMES SEM. SEMES SEM. SEMES SEM. SEMES
Organização dos processos de 
Trabalho

2 40 2 40 0 0 0 0 80

Organização Social do Trabalho 0 0 0 0 2 40 2 40 80

Informática - Inclusão Digital 2 40 0 0 0 0 0 0 40

Higiene, Saúde e Segurança do 
Trabalho

0 0 2 40 0 0 0 0 40

Filosofia e Direito do Trabalho 2 40 2 40 0 0 0 0 40

Filosofia e Metodologia Científica 0 0 0 0 2 40 2 40 80

6 120 6 120 4 80 4 80 400

Português Instrumental 2 40 2 40 2 40 2 40 160
Matemática Aplicada 2 40 2 40 0 0 0 0 80
História 3 60 2 40 0 0 0 0 100
Geografia 3 60 2 40 0 0 0 0 100
Biologia 3 0 0 0 2 40 0 0 40
Língua Estrangeira Instrumental 3 60 2 40 2 40 0 0 140

Noções de Direito e Legislação 
Aplicada a Hospedagem e ao Turismo

0 0 0 0 2 40 0 0 40

Psicologia Aplicada ao Turismo e a 
Hospedagem 0 0 3 60 0 0 0 0 60

Fundamentos de Hospedagem 3 60 0 0 0 0 0 0 60

Técnica em Organização de Eventos
0 0 0 0 2 40 3 60 100

Fundamentos do Turismo 3 60 0 0 0 0 0 0 60

Turismo Comunitário 0 0 2 40 3 60 0 0 100

Planejamento em Negócios de 
Hotelaria

0 0 0 0 2 40 2 40 80

Estrutura Hoteleira 0 0 2 40 0 0 0 0 40
Empreendedorismo em Meios de 
Hospedagem 0 0 0 0 0 0 2 40 40
Administração Financeira e 
Orçamentos 0 0 0 0 3 60 2 40 100

Gestão em Negócios de Hotelaria 0 0 0 0 2 40 2 40 80

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA BAHIA
78.323
AV. ENGENHEIRO OSCAR PONTES,S/N - ÁGUA DE MENINOS

NOME DA UEE:
REGISTRO DA UEE:
ENDEREÇO:

4 SEMESTRE

EIXO:
CURSO: 
MODALIDADE:

HOSPITALIDADE E LAZER
TÉCNICO EM HOSPEDAGEM
SUBSEQUENTE - DIURNO

ANEXO K - MATRIZ CURRICULAR DO CURSO  TÉCNICO EM HOSPEDAGEM

SUPROF - Superintendência de Educação 
Profissional

CH 
TOTAL

Carga Horária da FTG e subtotal por semestre
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DISCIPLINAS
CARGA HORÁRIA SEMANAL E ANUAL

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE
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Alimentos e Bebidas I 0 0 2 40 0 0 0 0 40

Alimentos e Bebidas II 0 0 0 0 2 40 0 0 40

Relações Públicas e Eventos 0 0 0 0 2 40 2 40 80

Projetos em Hospedagem 0 0 0 0 0 0 3 60 60

19 380 19 380 21 420 21 360 1540

25 500 25 500 25 500 25 440 1940
100 0 100 0 200 400

25 500 100 500 100 0 200 400 2340
Estágio
Carga Horária Total incluíndo Estágio

Carga Horária da FTE e subtotal por semestre
CH total por Série e por Curso


	Apendice.pdf
	APÊNDICES A a  E- Instrumentos aplicados
	APENDICE F - Termo de Consentimento

	Anexo J.pdf
	Anexo J-1
	Anexo J-2
	Anexo J-3
	Anexo J-4
	Anexo J-5
	Anexo J-6
	Anexo J-7
	Anexo J-8
	Anexo J-9
	Anexo J-10
	Anexo J-11
	Anexo J-12
	Anexo J-13
	Anexo J-14
	Anexo J-15
	Anexo J-16




