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egressos do curso médio-técnico em Geologia têm a nos dizer sobre formação 
humana? 209f. il. Tese (Doutorado) – Faculdade de Educação, Universidade Federal 
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RESUMO 
 
A presente Tese objetiva compreender, a partir das narrativas dos egressos, a 
formação humana obtida durante o período em que pertenceram ao curso médio-
técnico em Geologia do IFBA Campus Salvador. Para tal, através da revisão da 
literatura, buscamos situar dois pontos de vista em disputa acerca da formação 
humana desde o governo FHC (1995-2002): i) a perspectiva hegemônica, defendida 
pelos reformadores empresariais da educação e materializada nos escritos de 
Castro (2005; 2008) e Schwartzman (2011; 2016), cuja lógica está amparada na 
pedagogia das competências e na formação para atender as demandas do mercado 
de trabalho; e ii) a perspectiva contra-hegemônica, defendida por educadores e 
educadoras progressistas, consolidada nos escritos de Saviani (2003; 2007), Moura 
(2010) Ramos (2008), entre outros,  fundamentada na Politecnia, na Formação 
Omnilateral e no Ensino Médio Integrado (EMI). Em seguida, inspirado nos 
pressupostos da pesquisa qualitativa, recorremos aos seguintes procedimentos 
metodológicos: estudo de caso único (YIN, 2010); Grupo secreto na rede social 
Facebook – Geologia: uma história não contada; roda de conversa (MELO; CRUZ, 
2014 /entrevista grupal (GASKELL,2015); entrevistas narrativas (JOVCHELOVITCH; 
BAUER, 2015). A partir desses procedimentos, chegamos aos seguintes resultados 
da investigação: I) A maioria dos participantes escolheu o IFBA por acreditarem que 
o Instituto oferece uma educação pública, gratuita e de qualidade; II) A opção pela 
área de Geologia se deu pelos seguintes motivos: II.I) Semelhança com a Geografia; 
II.II) Influência da Semana das Profissões promovida pelo Instituto; II.III) Por 
acreditarem que o curso não era de “exatas” ou vinculados à área industrial. Além 
disso, verificamos III) um distanciamento entre as formulações teóricas, tanto da 
perspectiva hegemônica, quanto da perspectiva contra-hegemônica e IV) a 
compreensão dos egressos em torno das noções de formação humana, formação 
integrada etc. Esse distanciamento, portanto, aponta para um desconhecimento por 
parte dos participantes sobre o debate teórico em torno da temática, o que confirma 
a dificuldade em promover a integração entre formação geral e formação específica 
no curso médio-técnico em Geologia. Por fim, os achados e análises apontam a 
necessidade de formação continuada, especialmente, para os docentes vinculados 
às disciplinas de formação profissional, o que demonstra a necessidade de o 
Instituto fortalecer as políticas de formação de seus professores, técnicos, gestão e 
coordenação bem como estabelecer estratégias para a melhoria das práticas 
docentes. 
 
Palavras-chave: Formação Humana. Ensino Médio. Educação Profissional Técnica 
de Nível Médio. Integração. Diálogos. 
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ABSTRACT 

 
The goal of this Thesis is to understand the humane formation provided by IFBA’s 
Geology technical school graduates, campus Salvador, using their own narrative 
descriptions. To accomplish the task two different and polarized perspectives, dating 
from FHC government (1995; 2008), and related to humane formation were put 
together and compared: i) the hegemonic perspective, espoused by entrepreneurial 
education reformists, and materialized in the work of Castro (2005; 2008) and 
Schwartzman (2011; 2016), whose logic is based on the pedagogy of competencies, 
and also on a model of education focused on supplying a professional labor force in 
accordance to the needs of the market; and ii) a counter-hegemonic perspective, 
based on polytechnic, omnilateral formation and integrated formation, adopted  by 
progressive educators, and consolidated on the works of Saviani (2003; 2007), 
Moura (2010), Ramos (2008) and many others. The qualitative research framework 
allowed the following methodological procedures to be used: single case study (YIN, 
2010), social media, Facebook, secret group – Geology: a story that was never told: 
conversation circles (MELO; CRUZ, 2014); group interview (GASKELL, 2015); 
narrative interviews (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2015). The research resulted in the 
following findings: I) most participants opted to study at IFBA because they believed 
the Institute provides a good quality, and free, education; II) They chose the Geology 
course for the following reasons: II.I) Similarities with Geography; II,II) Profession’s 
week, organized by the Institute; II.III)They believed the course did not have any 
similarities with classes such as Mathematics or Physics, nor it was not supposedly 
focused on the industrial job offers. The research also showed that III) students were 
distancing themselves from theoretical formulations, either from the hegemonic, as 
from the counter-hegemonic perspectives, and IV) The comprehension of the 
graduates around the notions of human formation, integrated formation, etc. The 
distancing from theoretical discussions points out to a lack of knowledge of the whole 
debate, which confirms the difficulties found in promoting the integration between 
general and specific formation in Geology technical school. Finally, the findings point 
out that the Institute needs to strengthen not only its teacher’s competencies, but 
also its technicians and administration and coordination staff formation policies, and 
also creating strategies to improve teaching practices. 
 
Keywords: Humane formation. High School. High School Technical Education. 
Integration. Dialogues. 
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RESUMEN 
 
Esta Tesis tiene el objetivo de comprender, a partir de las narrativas de los egresos, 
la formación humana obtenida durante el periodo en que pertenecieron al curso 
secundario-técnico en Geología del IFBA Campus Salvador. Para eso, a través de la 
revisión de literatura, buscamos situar dos puntos de vista en disputa acerca de la 
formación humana desde el gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso 
(1995-2002): i) la perspectiva hegemónica defendida por los reformadores 
empresariales de la educación y materializada en los escritos de Castro (2005; 
2008) y Schwartzman (2011; 2016), cuya lógica está amparada en la pedagogía de 
las competencias y en la formación para atender a las demandas del mercado de 
trabajo; y ii) la perspectiva contra-hegemónica, defendida por educadores y 
educadoras progresistas, consolidada en los escritos de Saviani (2003; 2007), 
Moura (2010), Ramos (2008), entre otros, fundamentada en la Politecnía, la 
Formación Omnilateral y en la Enseñanza Secundaria Integrada (Ensino Médio 
Integrado - EMI). Luego, inspirado en los presupuestos de la investigación 
cualitativa, recurrimos a los siguientes procedimientos metodológicos: estudio de 
caso único (YIN, 2010), Grupo secreto en la red social Facebook - Geología: una 
historia no contada - rueda de conversación (MELO; CRUZ, 2014), entrevista grupal 
(GASKELL, 2015), entrevistas narrativas (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2015). A 
partir de estos procedimientos, llegamos a los siguientes resultados de la 
investigación: I) La mayoría de los participantes eligió IFBA por creer que el Instituto 
ofrece una educación pública, gratuita y de cualidad; II) La opción por el área de 
Geología se dio por los siguientes motivos: II.I) Semejanza con la Geografía; II.II) 
Influencia de la Semana de Las Profesiones, promovida por el Instituto; II.III) Por 
creer que el curso no era de ciencias exactas o vinculado al área industrial. Además, 
averiguamos III) un alejamiento entre las formulaciones teóricas, tanto de la 
perspectiva hegemónica como de la perspectiva contra-hegemónica y IV) la 
comprensión de los egresos sobre de las nociones de formación humana, formación 
integrada etc. Ese alejamiento, por lo tanto, apunta hacia un desconocimiento por 
parte de los participantes sobre el debate teórico acerca de la temática, lo que 
confirma la dificultad en promover la integración entre formación general y formación 
específica en el curso secundario-técnico en Geología. Por fin, las descubiertas y los 
análisis confirman la necesidad de formación continuada, especialmente, para los 
docentes vinculados a las asignaturas de formación profesional, lo que demuestra la 
necesidad de que el Instituto fortalezca las políticas de formación de sus profesores, 
técnicos, gestión y coordinación, además de establecer estrategias para el 
mejoramiento de las prácticas docentes. 
 
Palabras-clave: Formación Humana. Enseñanza Secundaria. Educación Profesional 
Técnica de Nivel Secundario. Integración. Diálogos. 
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que les diplômés du lycée professionnel en géologie nous disent sur la formation 
humaine? 209 f. il Thèse (Doctorat) – Faculté D’ Éducation, Université Fédérale da 
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RÉSUMÉ 
 
La présente thèse vise à comprendre, à partir des narratives des diplômés, la 
formation humaine obtenue pendant la période òu ils ont fait partie de le cours de le 
lycée professionnel en géologie de l'IFBA Campus Salvador. Pour cela, à travers la 
revue de la littérature, nous cherchons à situer deux points de vue en conflit sur la 
formation humaine depuis le gouvernement FHC (1995-2002): i) la perspective 
hégémonique défendue par les réformateurs entrepreneuriaux de l'éducation et 
matérialisée dans les écrits de Castro (2005, 2008) et Schwartzman (2011, 2016), 
dont la logique est soutenue par la pédagogie des compétences et par la formation 
pour répondre aux exigences du marché du travail; et (ii) la perspective contre-
hégémonique défendue par les éducateurs progressistes, consolidée dans les écrits 
de Saviani (2003, 2007), Moura (2010) Ramos (2008), entre autres, basée sur la 
Polytechnie, Formation omnilatérale et Lycée général et technologique intégré au 
lycée professionnel (EMI).  Puis, inspirés par les présupposés de la recherche 
qualitative, nous avons utilisé les procédures méthodologiques suivantes: une étude 
de cas unique (YIN, 2010); groupe secret dans le réseau social Facebook - 
Géologie: une histoire qui n'a pas encore été dite; cercle de conversation (MELO, 
CRUZ, 2014 / entretien de groupe (GASKELL, 2015); entretiens narratifs 
(JOVCHELOVITCH, BAUER, 2015). À partir de ces procédures, nous sommes 
arrivés aux résultats de recherche suivants: I) La plupart des participants ont choisi 
l'IFBA parce qu'ils croyaient que l'Institut offre une éducation publique gratuite et de 
qualité; II) L'option pour le domain d’étude en géologie était pour les raisons 
suivantes: II.I) Ressemblance avec la géographie; II.II) Influence de la Semaine des 
Métiers promue par l'Institut; II.III) Parce qu'ils croyaient que le cours n'était pas du 
domaine des sciences exactes ou lié à la zone industrielle - En outre, nous trouvons 
(III) un détachementl entre les formulations théoriques, tant de la perspective 
hégémonique que de la perspective contre-hégémonique; et IV) la compréhension 
des diplômés autour des notions de formation humaine, de formation intégrée, etc. 
Cette distance indique donc une méconnaissance des participants sur le débat 
théorique autour du thème, ce qui confirme la difficulté de promouvoir l'intégration 
entre l'enseignement général et la formation spécifique au cours de Géologie. Enfin, 
les résultats et les analyses soulignent la nécessité d'une formation continue, en 
particulier pour les enseignants liés à des matières de formation professionnelle, cela 
que démontre la nécessité pour l'Institut de renforcer les politiques de formation de 
ses enseignants, de ses techniciens, de sa gestion et de sa coordination, ainsi que 
d'établir des stratégies pour améliorer les pratiques d'enseignement. 
 
Mots-clés: Formation humaine. Lycée. Formation technique professionnelle de 
niveau secoundaire. Intégration. Dialogues. 
 

 

 

 



 

 

LISTA DE IMAGENS 

 

Imagem 1 Galeria do Bloco O, Antigo Pavilhão 7, do IFBA Campus 
Salvador.............................................................................. 

 
 
20 

Imagem 2 Desempenho em Ciências, Leitura e Matemática dos 
estudantes da Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica no PISA 2015.............................. 

 
 
 
112 

Imagem 3 Mineral Quartzo Branco...................................................... 
 
116 

Imagem 4 Mineral Turmalina............................................................... 
 
117 

Imagem 5 Mineral Água Marinha......................................................... 
 
119 

Imagem 6 Mineral Galena.................................................................... 
 
125 

Imagem 7 Mineral Ônix........................................................................ 
 
126 

Imagem 8 Mineral Cordierita................................................................ 
 
127 

Imagem 9 Mineral Ametista................................................................. 
 
129 

Imagem 10 Mineral Granada................................................................. 
 
130 

Imagem 11 
 
Stand do curso médio-técnico em Geologia na II Semana 
das Profissões do IFBA Campus Salvador realizado nos 
dias 27 e 28 de julho de 2011............................................. 

 
 
 
136 

 
Imagem 12 

 
Imagem de um Labirinto..................................................... 

 
141 

 
Imagem 13 

 
Matriz curricular do curso médio-técnico em Geologia da 
turma ingressante em 2007................................................ 

 

 
 
143 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LISTA DE MAPAS 

 

Mapa 1 Distribuição territorial das Unidades do CEFET-BA em 
2008.................................................................................. 

 
39 

Mapa 2 Distribuição territorial do IFBA em 2013........................... 40 

Mapa 3 Distribuição territorial dos campi do IFBA até 2016.......... 48 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

LISTA DE QUADROS  

Quadro 1 Unidades do CEFET-BA até 2008............................................ 38 

Quadro 2 Objetivos dos Institutos Federais conforme a lei 11.892 de 29 
de dezembro de 2008............................................................... 

 
41-42 

Quadro 3 Objetivos gerais do CEFET-BA/IFBA (2008 - 2014)................. 42-43 

Quadro 4 Cursos superiores oferecidos pelo IFBA - 2009....................... 44 

Quadro 5 Cursos técnicos oferecidos pelo IFBA - 2009........................... 45 

Quadro 6 Estudantes por Unidade Descentralizada/Campus CEFET-
BA/IFBA 2008 e 2009............................................................... 

 
46 

Quadro 7 Estudantes por modalidade/nível de ensino CEFET-BA 2008 
e IFBA 2009.............................................................................. 

 
46 

Quadro 8 Educação Continuada CEFET-BA (2008) e IFBA (2009)......... 47 

Quadro 9 Nº de estudantes por nível/modalidade de ensino IFBA 2009 
a 2016....................................................................................... 

 
49 

Quadro 10 Quadro de Pessoal CEFET-BA 2008....................................... 50 

Quadro 11 Quadro de Pessoal do IFBA 2009 a 2016................................ 51 

Quadro 12 Oferta de vagas por curso técnico na forma integrada, 
Campus Salvador ente 2006 e 2009........................................ 

 
55 

Quadro 13 Estudantes matriculados nos cursos técnicos na forma 
integrada do Campus Salvador entre 2006 e 2009.................. 

 
56 

Quadro 14 Quantitativo de vagas x número de concluintes dos primeiros 
cursos médio-técnico ofertados pelo IFBA Campus 
Salvador.................................................................................... 

 
 
57 

Quadro 15 Quantitativo de vagas x número de concluintes dos cursos 
médio-técnico em Geologia, Refrigeração e 
Turismo..................................................................................... 

 
 
57 

Quadro 16 Quantitativo de vagas x número de concluintes do curso 
médio-técnico em Edificações................................................... 

 
58 

Quadro 17 Oferta de vagas dos cursos médio-técnico do Campus 
Salvador 2009 a 2016............................................................... 

 
59 

Quadro 18 Número de estudantes matriculados nos cursos médio-
técnico do Campus Salvador entre 2009 e 2016...................... 

 
60 



 

 

Quadro 19 Número de concluintes dos cursos médio-técnico do Campus 
Salvador entre 2009 e 2016...................................................... 

 
60 

Quadro 20 Quantitativo de turmas do curso médio-técnico em Geologia 
do IFBA Campus Salvador entre 2007 e 2017......................... 

 
68 

Quadro 21 Quantitativo de concluintes por turma do curso médio-técnico 
em Geologia do IFBA Campus Salvador entre 2012 e 
2015.......................................................................................... 

 
 
69 

Quadro 22 Quantitativo de concluintes por turma do curso médio-técnico 
em Geologia do IFBA Campus Salvador entre 2012 e 
2016.......................................................................................... 

 
 
69 

Quadro 23 Quantitativo de ex-estudantes do curso médio-técnico em 
Geologia do IFBA Campus Salvador, por turma e sexo entre 
2012 e 2016.............................................................................. 

 
 
71 

Quadro 24 Cronograma das entrevistas individuais................................... 74 

Quadro 25 Nº da Entrevista, Pseudônimo do participante e ano letivo de 
conclusão.................................................................................. 

75 

Quadro 26 Quadro analítico das entrevistas.............................................. 115 

Quadro 27 Relação dos cursos de ensino superior e as experiências 
acadêmicas e profissionais dos egressos................................ 

 
164 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 
AIRAD Avaliação de Impacto e Recuperação de Ambientes Degradados 
ANPED Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

BI Bacharelado Interdisciplinar 
BID Banco Interamericano de Desenvolvimento 
BM Banco Mundial 

BNC Base Nacional Comum 
BNCC Base Nacional Comum Curricular 

CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
CEB Câmara de Educação Básica 

CEFET-BA Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia 
CENTEC-BA Centro de Educação Tecnológica da Bahia 

CES Câmara Educação Superior 
CIIF Curso Introdutório ao IFBA 

CNCT Cadastro Nacional de Cursos Técnicos 
CNE Conselho Nacional de Educação 
CNS Conselho Nacional de Saúde 

DCNs Diretrizes Curriculares Nacionais 
DE Dedicação Exclusiva 

EBTT Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
EJA Educação de Jovens e Adultos 
EMI Ensino Médio Integrado 

ENEM Exame Nacional do Ensino Médio 
EPCT Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
EPSI Educação, Política, Sociedade e Indivíduo 
ESP Escola Sem Partido 

ETFBA Escola Técnica Federal da Bahia 
FACED Faculdade de Educação 

FHC Fernando Henrique Cardoso 
FIC Formação Inicial e Continuada 
FMI Fundo Monetário Internacional 
GT Grupo de Trabalho 

HISTEDBR Grupo de Estudos e Pesquisas "História, Sociedade e Educação no 
Brasil” 

IETS Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade 
IF Instituto Federal 

IFBA Instituto Federal da Bahia 
IFPR Instituto Federal do Paraná 

LABPROSAUD Laboratório de Produtos para Saúde 
LAFIR Laboratório de Física Médica 

LAPROTI Laboratório de Prototipagem Integrada 
LEMC Laboratório de Engenharia Médica e Clínica 

LSCOMP Laboratório de Sistemas Computacionais 

LULA Luiz Inácio Lula da Silva 
MEC Ministério da Educação  
MP Medida Provisória 

NSE Nova Sociologia da Educação 
NUTE Núcleo Trabalho e Educação 
OMS Organização Mundial de Saúde 



 

 

PAEXDOC  Programa de Apoio a Extensão Docente 
PD&I Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação 
PEA População Economicamente Ativa 
PET Programa de Educação Tutorial 
PGR Procuradoria Geral da República 
PIBIC Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
PIBID Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência 
PISA Programme for International Student Assessment 

PMDB Partido Movimento Democrático Brasileiro 
PP Progressão Parcial 

PPC Projeto Pedagógico de Curso 
PPGE Programa de Pós-Graduação em Educação 

PPI Projeto Político Institucional 
PROEP Programa de Expansão da Educação Profissional 

PRONATEC Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Primeiro 
Emprego 

PIN Petrografia Ígnea e Metamórfica 
PNE Plano Nacional de Educação 

PROEN Pró-Reitoria de Ensino 
PROSEL Processo Seletivo 

PS Porto Seguro 
PSDB Partido da Social Democracia Brasileira 
PSE Petrografia Sedimentar e Estratigrafia  

PSOL  Partido Socialismo e Liberdade 
PT Partido dos Trabalhadores 

REUNI Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 
SEB Secretaria de Educação Básica 

SENAC Serviço Nacional do Comércio 
SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

SESCOOP Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 
SEST Serviço Social do Transporte 

SETEC Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
SINASEFE Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, 

Profissional e Tecnológica 
TAE Técnico Administrativo em Educação 

TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
TDJEMB Técnica de Desmonte de Jazida, Extração Mineral e 

Beneficiamento 
TRF Tribunal Regional Federal 

UEES União Estadual dos Estudantes Secundaristas 
UFBA Universidade Federal da Bahia 

UFABAC Universidade do ABC 
UNED Unidade de Ensino Descentralizada 

UNILAB Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira 

 
 

 
 



 

 

SUMÁRIO 
 

 PRIMEIRAS PALAVRAS............................................................................... 20 

1 INTRODUÇÃO............................................................................................... 27 

2 OBJETO, CONTEXTO E LÓCUS DA FORMAÇÃO INVESTIGADA............ 32 

2.1 Objeto de investigação................................................................................ 32 

2.2 Contexto: o IFBA.......................................................................................... 36 

2.3 Campus Salvador: lócus da formação humana........................................ 52 

3 ESCOLHAS TÉORICAS, PERCURSO METODOLÓGICO E 
PARTICIPANTES DA PESQUISA................................................................ 

 
62 

3.1 Escolhas teóricas........................................................................................ 62 

3.2 Percurso metodológico e participantes da pesquisa.............................. 66 

4 REVISANDO A LITERATURA SOBRE FORMAÇÃO HUMANA NO 
CONTEXTO DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO: PROJETOS EM DISPUTA 
E PERSPECTIVAS PARA A EDUCAÇÃO BRASILEIRA............................ 

 
 
78 

4.1 A perspectiva hegemônica dos reformadores empresariais da 
educação....................................................................................................... 

 
82 

4.1.1 Ensino médio com sabor de jabuticaba......................................................... 83 

4.1.2 Competência SIM, Politecnia NÃO!............................................................... 88 

4.1.3 A elitização dos Institutos Federais e o desvio de finalidade......................... 91 

4.2 A perspectiva contra-hegemônica dos educadores e educadoras 
progressistas............................................................................................... 

 
96 

4.2.1 Politecnia e a luta pela formação omnilateral no ensino médio.................... 99 

4.2.2 Ensino Médio Integrado (EMI) e os princípios do Trabalho, Ciência 
Tecnologia e Cultura..................................................................................... 

 
103 

4.2.3 A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e o 
fortalecimento da política pública de integração entre educação 
profissional e ensino médio........................................................................... 

 
 
107 

5 ENTRE DIÁLOGOS E REFLEXÕES: O QUE OS EGRESSOS DO 
CURSO MÉDIO-TÉCNICO EM GEOLOGIA TÊM A DIZER SOBRE 
FORMAÇÃO HUMANA?.............................................................................. 

 
 
114 

5.1 Desvelando histórias de vida e formação: os egressos e suas 
narrativas...................................................................................................... 

 
116 

5.1.1 Quartzo.......................................................................................................... 116 

5.1.2 Turmalina....................................................................................................... 117 

5.1.3 Água Marinha................................................................................................ 119 

5.1.4 Galena........................................................................................................... 125 

5.1.5 Ônix............................................................................................................... 126 



 

 

5.1.6 Cordierita....................................................................................................... 127 

5.1.7 Ametista......................................................................................................... 129 

5.1.8 Granada......................................................................................................... 130 

5.2 A opção pelo IFBA e o curso médio-técnico em Geologia...................... 131 

5.2.1 Em busca de um ensino público, gratuito e de qualidade............................. 131 

5.2.2 A semelhança com Geografia, as viagens de campo e a Semana das 
Profissões...................................................................................................... 

 
135 

5.3 Trajetórias escolares: narrativas sobre currículo, integração e 
práticas docentes......................................................................................... 

 
141 

5.3.1 Organização curricular e duração do curso................................................... 142 

5.3.2 A dificuldade de integrar formação geral e formação profissional................. 151 

5.3.3 Formação e práticas docentes...................................................................... 156 

5.4 Ensino superior, experiências acadêmicas e profissionais após o 
IFBA.............................................................................................................. 

 
162 

5.4.1 Escolhas universitárias.................................................................................. 165 

5.4.2 Experiências acadêmicas e profissionais...................................................... 172 

6 PALAVRAS QUE NÃO SÃO FINAIS............................................................ 175 

 REFERÊNCIAS............................................................................................. 183 

 APÊNDICE A - Cursos superiores ofertados pelo IFBA entre 2013 e 
2016............................................................................................................... 

 
198 

 APÊNDICE B - Cursos técnicos ofertados pelo IFBA entre 2013 e 
2016............................................................................................................... 

 
199 

 APÊNDICE C - Convite participação no grupo do Facebook........................ 201 

 APÊNDICE D - Termo de consentimento livre e esclarecido e autorização 
para uso de imagem e voz............................................................................. 

 
203 

 APÊNDICE E - Roteiro roda de conversa/entrevista grupal.......................... 205 

 APÊNDICE F - Roteiro entrevista individual.................................................. 206 

 ANEXO A - Folder processo seletivo IFBA 2015 (Frente)............................. 208 

 ANEXO B - Folder processo seletivo IFBA 2015 (Verso).............................. 209 



20 
 

 

PRIMEIRAS PALAVRAS 

 
Imagem 1 - Galeria do Bloco O, Antigo Pavilhão 7, do IFBA Campus Salvador 

 

 
           Fonte: Moura (2015)2 

 
Olhando assim 

 Parece uma prisão, 

Mas pra mim, 

 representa libertação 

Nessas janelas 

vejo minha alma liberta 

Na correria de cada dia 

encontro alento 

no vento que sopra 

devagarzinho 

nesse lugar 

e cura minha agonia 

me diz baixinho 

Fica calma 

Tudo isso já vai passar 

(Autor desconhecido) 

 

                                                           
2Disponível em: <https://www.facebook.com/IFotografiaa/>. Acesso em: 01 ago. 2015 
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Esta tese é um convite à reflexão-ação. Um convite a todos aqueles e aquelas 

que, em diferentes espaços e posições sociais, lutam cotidianamente em defesa da 

universalização da escola pública, gratuita, laica e de qualidade. Pessoas e 

movimentos sociais que têm como horizonte uma perspectiva crítica de formação 

humana, pautada na transformação social e, consequentemente, na superação da 

sociabilidade capitalista. 

Quem acompanha a minha trajetória acadêmica3 desde os tempos do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), na Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), tem ciência que adoto os fundamentos da concepção 

materialista da história, introduzida por Karl Marx e Frederich Engels, enquanto base 

teórico-metodológica para a realização das minhas reflexões. Tal concepção, 

conforme aprendi com Florestan Fernandes, parte do pressuposto que na produção 

do conhecimento não há neutralidade possível, cabendo ao intelectual, ao 

acadêmico, ao professor, tomar posição frente à realidade na qual está inserido. 

Logo, numa sociedade tão desigual como a brasileira, assumir posição de 

“neutralidade” significa, na maioria das vezes, reproduzir, mesmo que de forma 

inconsciente a ideologia das classes dominantes, o que não é o caso do autor dessa 

tese. 

Nessa direção, meu primeiro contato com a educação pública data da época 

que cursei a Licenciatura em Ciências Sociais na UFBA (2001-2005), quando tive a 

oportunidade de ser apresentado às teorias críticas da educação, entre elas, a 

Pedagogia Histórico-Crítica, desenvolvida por Dermeval Saviani e pelo Grupo de 

Estudos e Pesquisas em História, Sociedade e Educação no Brasil (HISTEDBR). 

Naquele momento, também pude saborear, pela primeira vez, a docência em 

Sociologia no ensino médio, no Colégio Estadual Deputado Manoel Novaes, 

localizado no bairro do Canela, Salvador-Bahia, por meio do componente curricular 

Metodologia e Prática de Ensino de Ciências Sociais II. 

Inclusive, por intermédio desse componente curricular, pude realizar minhas 

primeiras intervenções no campo da formação humana no contexto escolar, ao 

mesmo tempo em que, também, constatei, na prática, in loco, o que um conjunto de 

professores e professoras já havia me alertado: ser professor da educação básica 
                                                           
3Cf. ANTONIAZZI, Maria Regina F. LEAL NETO, Alberto A. V. A formação profissional 
através da pesquisa: trajetórias diferenciadas, mas convergentes. In______. TENÓRIO, 
Robinson M. e LORDÊLO, José A. (Orgs.) Formação pela pesquisa: desafios 
pedagógicos, epistemológicos e políticos. Salvador, EDUFBA, 2008. 
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no Brasil, especialmente na escola pública estadual, no turno noturno, é uma tarefa 

hercúlea. Isto porque, além das condições de trabalho desfavoráveis, muitos 

estudantes não podiam ficar até o final da última aula, haja vista a escassez de 

transporte público e a preocupação com a violência em seus bairros. 

Concluída a Licenciatura em Ciências Sociais, no primeiro semestre de 2005, 

me deparei, infelizmente, com um fenômeno comum entre milhares de jovens 

brasileiros: o desemprego.  

De acordo com o estudo “Desemprego entre jovens: situação do Brasil e 

lições da experiência internacional”, publicado por Furtado (2016, p.5), o quadro 

atual desse fenômeno permanece grave: 

Além da taxa de desemprego entre jovens ser sistematicamente 
superior à dos trabalhadores adultos, o tempo que levam para 
conseguir uma ocupação tende a ser maior do que o das demais 
faixas etárias da População Economicamente Ativa (PEA). Essa 
situação é ainda mais grave para aqueles que buscam seu primeiro 
emprego no mercado de trabalho. 

No caso específico do Brasil e de muitas economias emergentes, a 
transição escola-trabalho é tipicamente conseguida por meio da 
colocação em ocupações informais, de baixa produtividade. Mesmo 
os jovens que conseguem sua primeira colocação no mercado de 
trabalho formal são submetidos a taxas mais altas de rotatividade. 

Diante do contexto desfavorável em relação ao mercado de trabalho e de um 

conjunto de dúvidas em relação à continuidade na área de Ciências Sociais, no 

semestre que concluí a Licenciatura, optei por não dar prosseguimento aos estudos 

em nível de bacharelado4. Desta forma, transferi minha matrícula, via vagas 

residuais, para o Curso de Ciências Econômicas, na própria UFBA.  

A época, aos 22 anos, três motivos me fizeram tomar essa decisão: 1º) a não 

obrigatoriedade das Ciências Sociais5 (Antropologia, Sociologia e Política) nos 

currículos da educação básica; 2º) a falta de experiência em sala de aula, resumida 

há dois meses no Colégio Estadual Manoel Novaes; 3º) A expectativa de que, com 

uma segunda graduação, teria mais oportunidades no mercado de trabalho. 

                                                           
4Na UFBA, o curso de Ciências Sociais permite duas habilitações, Licenciatura e 
Bacharelado, podendo ser cursadas simultaneamente. 
5Ao revogar o Inciso IV do Art. 36º da LDB, a Lei 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, a 
presença do componente curricular Sociologia volta a ficar ameaçada no currículo do ensino 
médio brasileiro. Cabe registrar que desde a Lei 11.684, de 2 de junho de 2008, o 
componente curricular era obrigatório em todas as séries do ensino médio, o que possibilitou 
a ampliação das oportunidades de trabalho para os formados em Ciências Sociais.  



23 
 

 

Apesar de não ter concluído Ciências Econômicas6, a experiência de dois 

semestres no curso foi extremamente significativa. A partir dela, tive clareza que, 

mesmo com as adversidades, o caminho a seguir era em Ciências Sociais, 

especialmente, na docência. Além disso, foi enquanto estudante de Ciências 

Econômicas que obtive o meu primeiro contrato de trabalho como professor. Um 

contrato por tempo determinado, para ministrar a disciplina Princípios de Gestão, no 

curso Técnico de Nível Médio em Segurança do Trabalho, em uma Unidade do 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).  

A partir dessa experiência, mesmo com prazo determinado e com vínculo de 

trabalho precário, foi possível o primeiro contato com a educação profissional técnica 

de nível médio. Experiência ampliada dois meses depois quando, no próprio SENAI, 

também ministrei a disciplina Sociologia do Trabalho. Essas duas experiências 

foram fundamentais para seguir na docência e posteriormente retomar os estudos 

em nível de pós-graduação7 (lato e stricto sensu), haja vista os meus objetos de 

pesquisa tanto no mestrado, quanto, agora, no doutorado estarem vinculados à 

educação profissional. 

Destarte, após as experiências no SENAI, no final de 2007, decidi cursar o 

mestrado em Educação na UFBA. Isso porque, passei a sentir necessidade de 

aprofundar, sob uma perspectiva crítica, o conhecimento relacionado à educação 

profissional técnica de nível médio, muito por conta da experiência direta com essa 

modalidade de educação.  

Aprovado no mestrado e sob orientação da professora Maria Regina 

Filgueiras Antoniazzi, ingressei no Núcleo Temático Trabalho e Educação (NUTE) da 

Faculdade de Educação (FACED) e iniciei uma investigação sobre a política pública8 

de integração entre educação profissional e ensino médio que, naquele momento, 

encontrava-se em processo de implantação.  

A opção por investigar tal política esteve associada ao fato de ela (re) 

estabelecer a possibilidade de articulação, num mesmo currículo, entre ensino 

                                                           
6A não conclusão de Ciências Econômicas se deu pelo desejo em voltar a atuar na área de 
Ciências Sociais, especialmente na docência. 
7Antes da realização do mestrado, cursei uma especialização lato sensu em Administração 
de Empresas, também na UFBA, com a intenção de me apropriar da relação trabalho e 
educação a partir do olhar das organizações empresariais. 
8Por política pública entende-se um conjunto de decisões de governo, visando fins 
previamente estabelecidos a serem atingidos através de práticas encadeadas e globalmente 
programadas (AUGUSTO, 1989, p.106). 



24 
 

 

médio e educação profissional técnica de nível médio (ensino técnico) – que havia 

sido impedida no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), por intermédio do 

Decreto 2.208/1997. Também despertou em mim a curiosidade de saber como se 

daria a materialização dessa proposta formativa, pois, na minha trajetória enquanto 

estudante do ensino médio, a profissionalização sempre esteve associada a vida 

universitária, ou seja, a educação superior. 

Assim, a nova forma de articulação introduzida por meio da edição de um 

novo decreto, o Decreto 5.154/20049, pelo então presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, passou a ser denominada de “integrada”. Essa nova forma de articulação 

deveria ser “oferecida somente a quem já tivesse 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” (BRASIL, 2004, p. 1).  

A edição de um novo Decreto, mesmo que por intermédio de um percurso 

controvertido10, teve como objetivo reverter uma decisão política do governo FHC, 

que havia promovido a obrigatoriedade da separação entre os currículos do ensino 

médio e da educação profissional técnica de nível médio. 

Nesse momento, cabe um adendo sobre o poder das classes dominantes em 

relação aos rumos da educação escolar brasileira. Levando em consideração que a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9.934/1996, deixava em 

aberto a possibilidade de articulação entre o ensino médio e a educação profissional, 

vide parágrafo 4º, do artigo 36, a independência curricular, introduzida pelo Decreto 

2.208/1997, no mínimo, teria que ser interpretada como uma ilegalidade jurídica, 

pois, no âmbito do Direito, um decreto não deveria contrariar qualquer das 

disposições de uma lei (SOUZA, 2014). 

Portanto, a deliberação do governo FHC mais uma vez expressou uma 

decisão política. Esta, por sua vez, pautada em interesses de determinados 

Organismos Internacionais, a exemplo do Banco Mundial (BM) e Fundo Monetário 

Internacional (FMI), bem como de grupos privados nacionais. Estes grupos 

                                                           
9No Decreto 5.154/2004, foram mantidas as formas, concomitante e subsequente, contidas 
no Decreto 2.208/1997. 
10Sobre esse percurso contraditório, recomendo a leitura do artigo de FRIGOTTO, G.; 
CIAVATTA, M.; RAMOS, M. A política de educação profissional no governo lula: um 
percurso histórico controvertido. Educ. Soc., Campinas, vol. 26, n. 92, p. 1087-1113, 
Especial - Out. 2005. 
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passaram a defender, abertamente, a partir da década de 1990, o receituário 

neoliberal11 como alternativa para a “modernização” da sociedade brasileira. 

Deste modo, como no período em que cursei o mestrado (2008-2010), a 

política pública de integração ainda se encontrava em processo de implantação, 

optei por elaborar uma dissertação que, através da revisão da literatura, sob uma 

perspectiva crítica, e da análise de documentos oficiais (Leis, Decreto, Resoluções, 

Pareceres, etc.) buscava compreender a trajetória de objetivação dessa proposta à 

luz da categoria trabalho (LEAL NETO, 2010). 

Como consta na introdução do texto monográfico, 

A opção pela análise dessa trajetória, a partir da categoria trabalho, 
justifica-se pelo fato da sociedade brasileira estar inserida no 
contexto hegemônico da mundialização do capital, cujo modo de 
reprodução centra-se no mercado trabalho, isto é, trabalho humano. 
Assim, a categoria trabalho, para o nosso estudo, é central em três 
sentidos: enquanto mediação de primeira ordem, cuja finalidade é a 
reprodução individual e societal; enquanto força de trabalho que 
reproduz o capital e enquanto mediação na formação profissional 
(Ibidem, p. 13). 

Ou seja, ao tomar como referência analítica essa categoria, busquei resgatar 

a tradição de pesquisas vinculadas ao materialismo histórico. Além disso, ao assumir 

a categoria trabalho como ponto de partida para a análise da vida social em suas 

diversas dimensões, dentre elas, a dimensão da educação escolar, pude reafirmar a 

importância dessa categoria no âmbito dos estudos e pesquisas voltados à 

educação profissional de nível técnico. 

A título de esclarecimento, a defesa da centralidade do trabalho – tanto no 

texto dissertativo, quanto nesta tese – não está associada à ideia de trabalho 

enquanto sinônimo de emprego. Isso porque, no âmbito do materialismo histórico a 

noção de trabalho é entendida enquanto relação entre ser humano e natureza, 

relação essencial para nossa existência e reprodução enquanto espécie. Quer dizer, 

para além da forma histórica do emprego. 

Assim sendo, após dois anos de investigação, uma das considerações a que 

cheguei no mestrado foi que a ambiguidade havia sido uma das principais marcas 

da política pública de integração entre 2003 e 2008, período analisado. Ou seja, se 

de um lado o Ministério da Educação (MEC), órgão responsável por fomentar a 
                                                           
11Sobre o receituário neoliberal, conferir o texto do ANDERSON, P. Balanço do 
Neoliberalismo. In: BORÓN, Atílio; SADER, Emir, GENTILI, Pablo. Pós-Neoliberalismo: as 
Políticas Sociais e o Estado Democrático.  Paz & Terra, 1995.  
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política pública, criou um programa voltado para estimular a forma integrada nas 

redes estaduais, o Programa Brasil Profissionalizado, por outro lado, criou um 

programa que, no nosso entendimento, à época, fortalecia a independência entre 

ensino médio e educação profissional. O Programa Ensino Médio Inovador, que na 

prática reafirmava a histórica ambiguidade das políticas públicas relacionadas à área 

de trabalho e educação. 

 Ao defender a dissertação, em virtude da relevância do tema, um dos 

membros da banca, em seu parecer, recomendou a continuidade e aprofundamento 

da investigação, “buscando, talvez, ver como o ensino médio integrado tem sido 

interpretado e implementado [...] (FRIGOTTO, 2010, p. 2). 

Três anos após a conclusão do mestrado, decidi seguir essa recomendação, 

pois em 2013 já havia me tornado professor efetivo de Sociologia do Instituto 

Federal da Bahia (IFBA), Campus Salvador, e há dois anos e meio lecionava para 

diversas turmas vinculadas ao que se convencionou chamar de Ensino Médio 

Integrado (EMI).  

Logo, esta tese constitui-se na continuidade da minha trajetória de formação 

acadêmica e profissional. Ao mesmo tempo em que busca contribuir para o 

aperfeiçoamento das instituições ofertantes de ensino médio-técnico e para a 

disputa teórico-política em torno de uma perspectiva de formação humana que 

contemple, de fato, os interesses dos jovens e adultos vinculados à classe 

trabalhadora. 
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1 INTRODUÇÃO 

As relações jurídicas, bem como as formas de 
Estado não podem ser explicadas por si 
mesmas, nem pela chamada evolução geral do 
espírito humano; essas relações têm, ao 
contrário, suas raízes nas condições materiais 
de existência, em suas totalidades, condições 
estas que Hegel, a exemplo dos ingleses e dos 
franceses do século XVIII, compreendia sob o 
nome de ‘sociedade civil’ (MARX, 2008, p. 45). 

Vivemos tempos desafiadores no Brasil. Na economia, baixa previsão de 

crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e elevada taxa de desemprego12. Na 

política, impeachment da presidenta Dilma Rousseff (PT), Michel Temer, atual 

presidente, denunciado por duas vezes pela Procuradoria Geral da República13 (PGR) 

e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva condenado a nove anos e seis meses de 

prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro14. Na esfera religiosa, 

crescimento das denúncias de intolerância, principalmente no que diz respeito às 

religiões de matriz africana. Na educação, ascensão das ideias vinculadas ao 

programa Escola Sem Partido (ESP)15 e a reforma do ensino médio imposta, 

inicialmente, via Medida Provisória (MP). 

O que essas questões têm a ver com a epígrafe de Karl Marx e a reflexão 

sobre formação humana no contexto do ensino médio-técnico16, objeto desta tese? 

                                                           
12Até o fechamento da tese, a previsão do Banco Central era de um crescimento de 0,7% do 
Produto Interno Bruto (PIB) em relação a 2016. Já a taxa de desemprego entre agosto e 
outubro de 2017 ficou em 12,2%, sendo que no mesmo período do ano anterior encontrava-
se em 11,8%. 
13A primeira denuncia foi por corrupção passiva. Já a segunda, esteve associada à obstrução 
de justiça e participação em organização criminosa. Ambas foram rejeitas pela Câmara dos 
Deputados. 
14No dia 24 de janeiro de 2018, ocorreu o julgamento do recurso do ex-presidente Lula no 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), sendo a pena ampliada para doze anos e um 
mês de prisão, de forma unânime pelos três desembargadores da 8ª turma. 
15O movimento Escola Sem Partido (ESP) surgiu em 2004 sob o pretexto de “doutrinação 
política e ideológica e a usurpação do direito dos pais a que seus filhos recebam a educação 
moral [...]” (ESP, 2016). Objeto de polêmica e disputa no campo educacional, em março de 
2015 o deputado federal Izalci (PSDB/DF) apresentou o Projeto de Lei nº 867/2015 que inclui 
entre as diretrizes e bases da educação nacional o programa “Escola sem Partido". Em 
contrapartida a esse projeto o deputado federal Jean Willis (PSOL/RJ) em 16 de agosto de 
2016 apresentou o Projeto de Lei nº 6.00/2016 que institui o programa “Escola Livre” em todo 
território Nacional. Ambos os projetos até o início de 2017 continuam em tramitação no 
Congresso Nacional. 
16Tanto no título como em diversas passagens dessa tese, optei pelo uso da expressão 
“ensino médio-técnico” no lugar de “ensino médio integrado” tendo em vista que, no âmbito da 
realidade investigada, ainda existe um conjunto de obstáculos teórico-práticos para a 
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Assim como Marx afirmou, em meados do século XIX, que não era possível explicar 

as relações jurídicas, bem como as formas de Estado por si mesmas, entendo17 que 

não será possível elucidar o tema da formação humana no contexto da educação 

básica-profissional no IFBA – em particular no curso médio-técnico em Geologia18 do 

Campus Salvador – recorrendo apenas ao objeto em si, ou seja, a sua manifestação 

empírica, fenomênica. 

Por este motivo, ao refletir sobre o tema da formação humana, tomei como 

referência o seguinte pressuposto: A escola e os processos formativos estão inseridos 

em determinado contexto – histórico, econômico, político, cultural e social. 

Consequentemente apropriar-se desse contexto torna-se parte inseparável da 

apropriação do objeto, no sentido de captar o que este revela e, ao mesmo tempo, 

esconde. 

Como é de conhecimento geral, o Brasil foi o último país no continente 

americano a abolir a escravidão. Na história recente, o país está entre as dez maiores 

economias capitalistas do mundo. Porém, ocupa uma das primeiras colocações no 

ranking da desigualdade social, sendo a desigualdade educacional uma de suas 

principais consequências. 

Assim, a concentração de riqueza e propriedade nas mãos de poucos e, por 

conseguinte, a elevada desigualdade tornam o direito à educação escolar no Brasil, 

em especial a educação pública, gratuita, laica e de qualidade19, muito mais um 

                                                                                                                                                                                        

efetivação da integração entre a última etapa da educação básica e a educação profissional 
técnica de nível médio. 
17Nesta tese, farei uso de duas pessoas do discurso: eu e nós. Ao usar a primeira pessoa do 
singular, a intenção é deixar explícita a minha presença no texto, chamar a atenção para o 
que me levou a investigar o tema abordado, bem como as considerações feitas por mim a 
partir dos achados da pesquisa. No entanto, no decorrer do texto, também recorro a primeira 
pessoa do plural, conforme tradição na escrita de textos acadêmicos. Com isso, ao mesmo 
tempo em que me implico com meu objeto de investigação, mantenho o suposto rigor 
acadêmico exigido na elaboração de um texto dissertativo. 
18Geologia é a ciência que estuda os processos que ocorrem no interior do globo terrestre e 
na superfície. Pode-se dizer também que é a ciência que estuda a Terra (do grego Geo = 
Terra e logos = estudo). É uma ciência relativamente nova, surgida no século XVIII 
(BRANCO, 2016). 
19A noção de “educação de qualidade” adotada neste texto refere-se a um direito social que 
deve ser garantido a todos - independente de cor, raça, gênero, orientação sexual e condição 
financeira - por intermédio de uma formação humana crítica, pautada na superação das 
desigualdades sociais existentes, incluindo a desigualdade de escolaridade. No caso das 
narrativas dos egressos, essa mesma noção vincula-se à expectativa de terem no IFBA uma 
formação escolar que traga possibilidades de progresso dentro do contexto econômico-social 
em que vivem, seja através do ingresso no ensino superior público e/ou ampliação de 
oportunidades no mercado de trabalho. 



29 
 

 

exercício de retórica por parte das classes dominantes e seus representantes no 

Estado, do que algo concreto, real, acessível à maioria da população em pleno século 

XXI.  

Em relação ao ensino médio, última etapa da educação básica20, além de 

termos somente 58% de jovens frequentando a escola na faixa etária considera ideal 

(15 a 17 anos) e cerca de um milhão e seiscentos mil jovens da mesma faixa etária 

fora da escola (BRASIL, 2016), ainda convivemos com um modelo de educação dual. 

Tal modelo, de acordo com Frigotto e Ciavatta (2004, p. 21), apresenta a seguinte 

configuração: 

[...] de um lado uma educação propedêutica destinada a preparar o 
educando para o acesso a níveis superiores de ensino, e por outro, 
uma formação de caráter técnico-profissionalizante centrada no ideário 
da preparação para atender ao mercado de trabalho. 

Ao discorrer sobre os fundamentos ontológicos e históricos da relação trabalho 

e educação, sob a perspectiva do materialismo histórico, Saviani (2007) argumenta 

que esse modelo dualista de educação é produto da divisão social e técnica do 

trabalho e da divisão dos homens e mulheres em classes sociais. Isso faz com que 

haja, historicamente, modalidades distintas e separadas de educação21, bem como 

tipos diferenciados de escola. Ou seja, temos um tipo de escola voltada às classes 

dominantes, que tem como fundamento o ensino das “ciências e humanidades” e a 

preparação para o acesso às instituições de educação superior. Já outro tipo de 

escola está voltada para as classes subalternizadas, vinculada ao processo de 

trabalho. Portanto, destinada ao ensino profissional mediante cursos básicos de 

aprendizagem e/ou cursos técnicos de nível médio. 

No Brasil, essa dualidade se efetivou com a constituição de escolas de 

formação acadêmica e escolas de formação profissional para o atendimento de 

grupos com origens e destinação socioeconômicas desiguais. No caso do ensino 

médio (antigo ensino secundário), por mais de um século, ficou restrito àqueles que 

prosseguiriam seus estudos na educação superior enquanto que as escolas de 

formação profissional deveriam atender um público marginalizado pelo segmento 

                                                           
20De acordo com o Art. 21 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 9.394 de 
20 de dezembro de 1996 a educação escolar no Brasil compõe-se de: I – educação básica, 
formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio. II – educação superior. 
21Sobre as modalidades distintas e separadas da educação confira: SAVIANI, Dermeval. 
Trabalho e Educação: fundamentos ontológicos e históricos. Revista Brasileira de 
Educação, v.12, n.34 jan./abr.2007. 
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dominante: os “órfãos e desvalidos da sorte”, “os desfavorecidos da fortuna”. Assim 

eram rotulados, ideologicamente, os segmentos da população que não pertenciam 

aos “estratos superiores” da sociedade no início do século XX. 

Apesar de um conjunto de modificações na sociedade brasileira – que levaram 

a um conjunto de reformas na esfera educacional –, em essência, o modelo dualista 

de educação permanece no interior da nossa sociedade. Mesmo com a eleição de um 

representante do Partido dos Trabalhadores (PT) para a presidência da República, no 

início do século XXI, e a continuidade do projeto denominado de “democrático-

popular”, por quase quatorze anos, o que se viu, na prática, foi um conjunto de 

contradições que, no âmbito da educação escolar, revelou, desde o início, “um 

percurso controvertido entre as lutas da sociedade, as propostas de governo e as 

ações e omissões no exercício do poder” (FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 2005, 

p. 1088). 

No que diz respeito à problemática da formação humana no ensino médio-

técnico, ainda que se tenha conquistado a possibilidade de articulação curricular entre 

esta etapa de ensino e a educação técnica de nível médio através do Decreto 

5.154/200422, mais uma vez o que se observou nos governos Lula e Dilma (2003-

2016) e agora no governo Temer (2016-) foi a reafirmação das disputas em torno da 

concepção de formação humana. Dizendo de outra forma, em linhas gerais, pode ser 

assim sintetizada: i) de um lado, a defesa de perspectiva de formação humana 

vinculada às necessidades imediatas do modo de produção capitalista, em especial, 

decorrentes dos avanços tecnológicos, da reestruturação da produção de bens e 

serviços e da financeirização da economia; ii) do outro lado, uma concepção de 

formação humana oposta aos interesses do capital, fundamentada em processos 

formativos emancipatórios, contra-hegemônicos, entre os quais se destaca a 

perspectiva da formação integrada. 

Como essa tese insere-se no campo da disputa em torno da formação humana 

na perspectiva contra-hegemônica, ou seja, não vinculada aos interesses do capital, e 

por acreditar que não existe conhecimento desinteressado, busco no decorrer do 

texto, com base nas narrativas dos egressos  compreender a formação humana que 

                                                           
22Menos de quatro meses após a promulgação da LDB 9.394/1996 o governo Fernando 
Henrique Cardoso (FHC) sancionou o Decreto 2.208 de 17 de abril de 1997 que através do 
seu O Art. 5º estabeleceu que a educação profissional técnica de nível médio deveria ter 
organização curricular própria e independente do ensino médio, podendo ser oferecida, 
apenas, de forma concomitante ou subsequente a este. 
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obtiveram durante o período que estiveram no curso médio-técnico em Geologia do 

IFBA, Campus Salvador. 

Portanto, além da “Introdução” (Seção 1) e “Palavras que não são Finais” 

(Seção 6), a tese está organizada em mais quatro seções. Na segunda, retomo a 

discussão do objeto, os objetivos – geral e específicos – o contexto e o lócus da 

formação investigada. Para isso, busco apresentar ao leitor o IFBA, em termos gerais, 

e o Campus Salvador em termos específicos (seções secundárias 2.1 a 2.3). Na 

terceira seção, discorro sobre as escolhas teóricas, o percurso metodológico e os 

participantes da pesquisa, com o intuito de deixar explícito a literatura selecionada, os 

procedimentos adotados no decorrer da investigação e os critérios utilizados para a 

definição dos participantes.  

Já na quarta seção, fundamentado na revisão da literatura sobre formação 

humana, situo o debate em torno dos projetos em disputa nas últimas décadas23, 

destacando, em linhas gerais, tanto a perspectiva de formação humana – que 

denominei de hegemônica, ou seja, vinculada aos interesses das corporações 

capitalistas e que têm como horizonte a formação por competências para o mercado 

de trabalho –, quanto à perspectiva de formação humana contra-hegemônica, 

vinculada a intelectuais e instituições da sociedade civil críticos ao capitalismo e que 

têm na noção de politecnia e formação integrada o seu contraponto. Entre os autores 

selecionados para compor essa revisão estão Castro (2005, 2008) e Schwartzman 

(2016), como representantes da primeira perspectiva de formação. Além destes, 

temos Moura (2010), Saviani (2007), Frigotto (2009), Ciavatta (2005) e Ramos (2008), 

como nomes de destaque na perspectiva contra hegemônica de formação humana. 

Na quinta seção, com base nas escolhas teórico-metodológicas, busco 

discorrer sobre os processos formativos a partir das vivências e experiências de oito 

egressos do curso médio-técnico em Geologia do IFBA Campus Salvador, com o 

intuito de compreender a formação humana obtida durante o período em que 

estiveram na instituição.  

Portanto, espera-se com essa tese contribuir com a produção do conhecimento 

vinculada à formação humana no contexto escolar, ao mesmo tempo em que se 

                                                           
23Os projetos em disputa indicados, emergem a partir da década de 1980. Período em que o 
Brasil viveu o seu processo de redemocratização e ficou marcado por perspectivas 
divergentes em relação aos rumos da política educacional. 
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busca reafirmar a importância de pensar os processos formativos em conjunto com os 

principais interessados, os estudantes, a partir dos seus desejos e necessidades. 

 

2 OBJETO, CONTEXTO E  LÓCUS DA FORMAÇÃO INVESTIGADA 

Nesta seção, apresento o objeto da investigação, os objetivos, geral e 

específicos, o contexto da pesquisa, o IFBA, e o lócus da formação investigada, o 

IFBA Campus Salvador. 

2.1 Objeto da investigação 

No segundo semestre de 2013, iniciei o curso de Doutorado no Programa de 

Pós-Graduação em Educação, da Faculdade de Educação (FACED), da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), com o seguinte objeto de investigação: “A política pública 

de integração entre educação profissional e ensino médio do governo brasileiro, a 

partir da sua implantação no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia (IFBA) sob a perspectiva da gestão” (LEAL NETO, 2013, p. 3). 

Naquele momento, três motivos justificavam a escolha do objeto: 

I. Retomada da investigação que iniciei na própria FACED, no primeiro 
semestre de 2008, e que resultou na dissertação de mestrado intitulada A 
educação profissional integrada ao ensino médio no governo Lula: uma 
análise à luz da categoria trabalho (LEAL NETO, 2010). Nesta dissertação 
analisei a trajetória de objetivação da proposta de educação profissional 
integrada ao ensino médio no governo Lula – no período de janeiro de 
2003 a dezembro de 2008 – tendo como referência analítica a categoria 
trabalho24;  

 
II. Necessidade de realizar um balanço (teórico-empírico) da política pública 

de integração que, no ano seguinte, completaria uma década de existência 
(2004-2014); 

 
III. Interesse em contribuir com o IFBA, instituição da qual, desde 2011, faço 

parte do quadro de servidores25 atuando, principalmente,na docência de 
cursos técnicos de nível médio na forma integrada. 

                                                           
24A categoria trabalho foi considerada central, pois, ao adotar a concepção materialista da 
história, enquanto referência de análise, eu entendia que essa categoria possuía três sentidos 
fundamentais para a investigação realizada: enquanto mediação de primeira ordem, cuja 
finalidade é a reprodução individual e societária; enquanto força de trabalho ,que reproduz o 
capital e enquanto mediação da formação profissional. 
25Ingressei na condição de professor substituto de Sociologia no IFBA Campus Salvador em 
janeiro de 2011, e me tornei professor efetivo da Carreira do Magistério do Ensino Básico, 



33 
 

 

Diante dos motivos apresentados, naquele momento, estabeleci o seguinte 

objetivo geral a ser alcançado: “analisar o processo de implantação da política pública 

de educação profissional-ensino médio26 no Instituto Federal da Bahia, a partir da 

apropriação tanto do ponto de vista teórico quanto prático da ideia de integração” 

(LEAL NETO, 2013, p. 6). Para alcançar tal objetivo, a análise tomaria como 

referência duas dimensões: 

Uma objetiva, que buscaria apreender, a partir da análise dos 
documentos oficiais do Ministério da Educação (Leis, Decretos, 
Resoluções, Pareceres) e dos documentos oficiais do Instituto Federal 
da Bahia (Estatuto, Regimento Geral, Plano de Desenvolvimento 
Institucional, Projeto Político Pedagógico) como a política pública 
vinha sendo apropriada no plano teórico; e a outra de dimensão 
subjetiva, que se configurava no plano das representações dos 
sujeitos que operacionalizavam a referida política no âmbito da gestão 
(Ibidem, p. 15). 

No entanto, após os dois primeiros semestres do curso de Doutorado (2013.2 e 

2014.1) e de maior contato como cotidiano institucional, através da prática docente, 

percebi que o que mais inquietava e me motivava na realização desta tese não estava 

na intenção inicial de verificar como a gestão do IFBA implementava a política pública 

de integração da educação básica-profissional, mas como os estudantes dos cursos 

integrados27, a partir das suas vivências/experiências, compreendiam a formação 

proporcionada pela instituição. 

Ao estabelecer por mais de um ano diálogos com vários desses estudantes, 

tanto durante as minhas aulas de Sociologia, quanto nos corredores do Campus 

Salvador, bem como ter acesso a uma série de postagens em grupos do Facebook28, 

percebi que meu objeto não era mais a política pública de integração a partir do olhar 

dos profissionais que deveriam implantá-la no IFBA. Isso porque, o que de fato eu 

queria compreender eram os percursos formativos dos estudantes que, após quatro 

ou cinco anos, sairiam da instituição com a possibilidade tanto de dar prosseguimento 
                                                                                                                                                                                        

Técnico e Tecnológico (EBTT) um ano e oito meses depois, agosto de 2012, após aprovação 
em concurso público de provas e títulos. 
26Utilizo o hífen na expressão “educação profissional-ensino médio” com o intuito de 
demonstrar a ligação entre a educação profissional, considerada pela LDB como modalidade 
de educação e o ensino médio, nível de ensino e última etapa da educação básica.  
27No Campus Salvador, atualmente, são ofertados 9 cursos na forma integrada. São eles: 
Automação Industrial, Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica, Geologia, Mecânica, Química, 
Refrigeração e Climatização e Saneamento (Esse último na modalidade Jovens e Adultos). 
28Entre os principais grupos não oficiais do IFBA no Facebook estão: Calouros do CEFET-
IFBA (Salvador), bem-vindos! com 3.994 membros e o IFBA - Campus Salvador com 5.579 
membros. Dados extraídos das duas páginas em 20 de janeiro de 2018. 
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à formação no ensino superior, em qualquer área e curso de interesse, quanto 

estariam habilitados para atuar como técnicos de nível médio nas respectivas 

ocupações profissionais oferecidas pela instituição.  

Allain Coulon, na Introdução do seu livro A Condição de Estudante (2008), 

afirmou que a primeira tarefa que um estudante na França deve realizar quando 

chega à universidade é aprender o ofício de estudante. Guardadas as particularidades 

do nível de ensino e as diferenças entre a educação francesa e a educação brasileira, 

entendo que o estudante do IFBA, ao ingressar na instituição, também busca 

aprender este ofício. Pois, assim como o estudante universitário francês pesquisado 

por Coulon, o principal desafio de nosso educando é manter-se na instituição para 

além do ano de ingresso, haja vista as dificuldades encontradas por muitos em se 

adaptar ao novo ambiente escolar. 

Nessa direção, outro aspecto levado em consideração para a reformulação do 

objeto diz respeito à oportunidade de ter tido acesso, em outubro de 2014, ao 

Relatório Final da Pesquisa29 do professor Celso João Ferretti (2014). Neste período – 

01/07/2012 a 01/07/2014 – ele investigou a implementação do ensino técnico 

integrado ao ensino médio no Instituto Federal do Paraná (IFPR). 

A partir de análise documental e entrevistas com a equipe da Pró-Reitoria de 

Ensino do IFPR, com o Diretor de Ensino do Campus Curitiba e com grupo de 

dezesseis professores que ministravam aulas em sete cursos técnicos desse 

campus30, Ferretti (2014) chegou a um conjunto de considerações que, em certa 

medida, respondia a maioria dos meus questionamentos iniciais e que, resguardadas 

as devidas particularidades, poderiam, inclusive, ser estendidas ao IFBA. Entre as 

principais considerações estão: a) apropriação muito pouco elaborada da 

fundamentação teórico-filosófica dos cursos integrados; b) os professores 

entrevistados do IFPR tendiam a entender a integração como a justaposição de 

campos disciplinares com o objetivo de abordar temas escolhidos e c) pouca 

                                                           
29Confira Ferretti (2014) Relatório de Pesquisa: A implementação no ensino técnico integrado 
ao ensino médio no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (Mimeo). 
30Celso João Ferretti em 28 de outubro de 2014 participou conosco da mesa redonda 
“Educação Profissional e Tecnológica no Brasil: dos Institutos Federais ao novo Plano 
Nacional de Educação”, em evento organizado pelo Grupo de Trabalho de Políticas 
Educacionais do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, 
Profissional e Tecnológica (SINASEFE) seção Bahia. Nesse evento, ele disponibilizou o 
Relatório Final da referida pesquisa (em arquivo de Word). Até o fechamento dessa tese 
(fevereiro de 2018), não localizei o documento para consulta na internet. 
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articulação acadêmica entre os professores do denominado “Núcleo Comum” e dos 

que desenvolvem as disciplinas consideradas da “Parte Específica”. 

Deste modo, ao me apropriar dos resultados dessa pesquisa, bem como 

avançar na revisão da literatura sobre formação humana, formação integrada, no 

contexto do ensino médio-técnico no Brasil, com destaque para a produção 

acadêmica de Dante Moura (2010, 2013, 2016), Gaudêncio Frigotto (2003, 2009, 

2010), Maria Ciavatta (2005), Marise Ramos (2003, 2005, 2008), constatei que ainda 

existiam lacunas no que diz respeito a pesquisas voltadas para a compreensão da 

formação humana na perspectiva dos egressos dos cursos denominados de 

integrados na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. 

Já no âmbito da instituição pesquisada, ao consultar o Banco de Teses & 

Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), verifiquei que dos cento e sessenta31 (160) registros encontrados para o 

termo IFBA havia apenas um que deixava em evidência a realização de pesquisa com 

egressos da instituição. Não obstante, ao ler o resumo do trabalho, constatei que o 

objetivo da autora era “analisar como os egressos do IFBA Porto Seguro (PS) 

avaliavam o impacto dos cursos técnicos integrados e subsequentes em Alimentos, 

Biocombustíveis e Informática em sua vida profissional” (RAYKIL, 2014, p. 9). Ou 

seja, um estudo mais vinculado à relação trabalho e educação, com destaque para a 

formação profissional, do que uma pesquisa voltada para a compreensão da 

formação humana para além do mercado de trabalho. 

A partir dessas constatações, optei pela reformulação do objeto da 

investigação e das escolhas metodológicas. Isto resultou no seguinte problema de 

pesquisa: Como os egressos compreendem a formação humana obtida durante o 

período que pertenceram ao curso médio-técnico em Geologia do IFBA Campus 

Salvador? 

Deste modo, o problema de pesquisa, transformado em objetivo geral, ficou 

assim definido: Compreender, a partir das narrativas dos egressos, a formação 

humana obtida durante o período em que pertenceram ao curso médio-técnico 

em Geologia do IFBA Campus Salvador. 

Para auxiliar no alcance do objetivo geral, foram formulados os seguintes 

objetivos específicos: 

                                                           
31Consulta realizada no endereço eletrônico: <http:http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-
teses/#!/>. Acesso em: 20 jan. 2018. 
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• Identificar as razões que levaram os egressos a escolherem o IFBA e o 
curso médio-técnico em Geologia; 
 

• Discorrer sobre o percurso formativo dos egressos com bases nas suas 
narrativas;  

 
• Relacionar noções e conceitos de formação, formação humana e 

formação integrada contidas na revisão da literatura com as narrativas 
dos egressos.  

Contudo, antes de discorrer sobre as escolhas metodológicas e os 

participantes da pesquisa, optei por apresentar o IFBA, em termos gerais, e o 

Campus Salvador, em termos específicos, com o intuito de aproximar o leitor da 

realidade institucional, tanto nos seus aspectos macro, quanto micro. Isso porque 

entendo ser fundamental para a compreensão do objeto da investigação. 

2.2 Contexto: o IFBA 

O que, desde 29 de dezembro de 2008, a sociedade brasileira conhece por 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, popularmente 

conhecido como IFBA, é resultado de um processo sócio-político-econômico que teve 

na Escola de Aprendizes Artífices da Bahia, ou melhor, na Escola do Mingau a sua 

origem histórica. 

A Escola de Aprendizes e Artífices da Bahia foi criada em 23 de setembro de 

1909 pelo então presidente Nilo Peçanha, através do Decreto 7.566. Esta instituição, 

por sua vez, iniciou suas atividades em 02 de junho de 1910, ocupando 

temporariamente as instalações do Centro Operário da Bahia, que funcionava no 

Solar Ferrão, localizado na Rua 11 de junho, Distrito da Sé, Centro Histórico de 

Salvador-Bahia. Já o apelido “Escola do Mingau”, de acordo com Lessa (2002) foi 

dado à instituição por servir alimentação, geralmente na forma de mingau, aos filhos 

dos “desfavorecidos da fortuna”, como eram chamados, ideologicamente, os primeiros 

alunos. 

Como não se trata de uma tese sobre a história da instituição e suas 

transformações ao longo do tempo32, e reconhecendo que a nova institucionalidade33 

                                                           
32Antes da criação do IFBA, a instituição teve as seguintes denominações: a) Escola de 
Aprendizes Artífices da Bahia (1909 a 1937); b) Lyceu Industrial de Salvador (1937 a 1942); c) 
Escola Técnica de Salvador (1942 a 1965); d) Escola Técnica Federal da Bahia (1965-1993) e 
e) Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (1993 a 2008). 
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tornou ainda mais desafiadora a tarefa de compreender o Instituto em sua totalidade, 

o marco cronológico adotado para essa investigação compreendeu o período entre 

2009 e 2016, ou seja, os sete primeiros anos do IFBA. Entretanto, como em alguns 

momentos do texto houve a necessidade de realizar comparações, aproximações e 

distanciamentos em relação à institucionalidades anteriores, com destaque para a 

Escola Técnica Federal da Bahia (ETFBA) e o Centro Federal de Educação 

Tecnológica da Bahia (CEFET-BA) e por se tratar de uma instituição que, em 2016, 

ainda se encontrava em processo de expansão34, foi necessário recorrer a 

documentos institucionais anteriores ao marco cronológico35, pois alguns deles, 

inclusive, ainda encontram-se em vigência, a exemplo da Organização Didática da 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio (CEFET-BA, 2008). 

Assim sendo, de acordo com o Relatório de Gestão de 2008, antes da 

transformação do CEFET-BA em IFBA, a instituição, territorialmente, contava com 

nove unidades. A Unidade de Salvador, também denominada de Sede, e mais oito 

Unidades de Ensino Descentralizadas (UNEDs)36, localizadas nas seguintes 

cidades/mesorregiões do Estado da Bahia: Simões Filho37 (Metropolitana de 

Salvador), Barreiras (Extremo Oeste Baiano), Valença (Sul Baiano),Vitória da 

Conquista (Centro Sul Baiano), Eunápolis (Extremo Sul Baiano), Santo Amaro 

(Recôncavo Baiano), Porto Seguro (Sul Baiano) e Camaçari (Metropolitana de 

                                                                                                                                                                                        
33A Lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008 instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica e criou trinta e oito (38) Institutos Federais, entre eles o Instituto 
Federal da Bahia (IFBA) mediante a transformação do Centro de Federal de Educação 
Tecnológica da Bahia. 
34Até o final de 2016, o IFBA encontrava-se na terceira fase da sua expansão FASE III. 
35Entre os documentos institucionais anteriores a criação do IFBA e que ainda estão em 
vigência destaco a Proposta de Organização Didática dos cursos de Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio (Documento aprovado pelo antigo Conselho Diretor do CEFET-BA em 
16/12/2008) e o Plano de Curso do curso técnico de nível médio integrado de Geologia 
aprovado em 2007. 
36As Unidades Descentralizadas de Camaçari, Santo Amaro e Porto Seguro fazem parte da 
primeira fase do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica. Essa primeira fase começou em 2005 com a publicação da Lei 11.195 de 18 de 
novembro que deu nova redação § 5o do art. 3o da Lei no 8.948, de 8 de dezembro de 1994 
que impedia a criação de novas unidades de ensino de forma autônoma pela União. 
37A Unidade Descentralizada de Simões Filho entrou em funcionamento no início de 1983, 
mas fez parte do Centro Federal de Educação Tecnológica (CENTEC), outra instituição 
educacional, até 1993. Com a incorporação do CENTEC à Escola Técnica Federal da Bahia 
em 1993 a Unidade de Simões Filho passou a fazer parte do CEFET-BA. 
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Salvador)38. O Quadro 1 apresenta as Unidades do CEFET-BA e o respectivo ano de 

criação39. 

Quadro 1 - Unidades do CEFET-BA até 2008 

Unidade Ano de criação 

Salvador 1909 

Simões Filho 1983 

Valença 1989 

Barreiras 1993 

Eunápolis 1993 

Vitória da Conquista 1993 

Santo Amaro 2006 

Porto Seguro 2006 

Camaçari 2007 

                            Fonte: Sites dos Campi. Elaborado pelo autor da tese (2017). 

Já a distribuição territorial do CEFET-BA em 2008 pode ser visualizada no 

Mapa 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38A título de registro, cabe informar que, no último ano de funcionamento do CEFET-BA, 
foram colocadas em pleno funcionamento as Unidades de Ensino de Camaçari e sua 
extensão em Dias D’Ávila e a Unidade de Porto Seguro, dando início também aos processos 
licitatórios para a construção de 7 (sete) novas Unidades de Ensino, espalhadas nas diversas 
mesorregiões da Bahia, que fazem parte do processo de Expansão II (CEFET-BA, 2008, p. 
8). 
39O ano de criação não corresponde, necessariamente, a entrada em funcionamento da 
unidade, haja vista o tempo para a realização da construção, ou a incorporação da mesma ao 
IFBA. No caso da unidade de Simões Filho, o critério adotado para definir o “ano de criação” 
foi o momento da transferência do CENTEC (denominação anterior) do bairro do Monte Serrat 
para o respectivo município. 
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Mapa 1 - Distribuição territorial das Unidades do CEFET-BA em 2008 

 

Fonte: JESUS, 2016. (sic)   

Com a criação da nova institucionalidade, tanto a “Sede” (Salvador), quanto as 

UNEDs foram transformadas em Campus e a administração central do IFBA passou a 

ser de responsabilidade da Reitoria40. Esta última, inicialmente, funcionou nas 

dependências administrativas do Campus Salvador até ser transferida, em 2010, para 

a edificação que abrigava o Colégio Maristas, e que havia sido adquirida em 

novembro de 2009 pelo governo federal (ROCHA, 2013). 

Conforme o Art. 2º, da Portaria nº 129 de 05 de maio de 2009 da Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), a definição de CAMPUS diz respeito à 

“unidade de ensino formalmente constituída na estrutura da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cujo funcionamento está 

                                                           
40De acordo com o Art.11 da Lei 11.892/2008, os Institutos Federais terão como órgão 
executivo a Reitoria, composta por 1 (Reitor) e 5 (cinco) Pró-Reitores. A Reitoria do IFBA 
funcionou nas dependências administrativas do Campus de Salvador até o ano de 2010, 
quando suas atividades começaram a ser transferidas para o antigo prédio do Colégio 
Maristas, localizado na Av. Araújo Pinho, bairro do Canela, Salvador-Bahia, adquirido pelo 
governo federal no ano anterior.  
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condicionado ao ato de publicação de Portaria Ministerial específica” (BRASIL, 2009, 

p.1). 

Essa distribuição territorial, somente, foi alterada a partir do segundo semestre 

de 2010 e no ano de 2011, com a implantação de sete novos campi. São eles: Paulo 

Afonso (Vale São Franciscano), Jequié (Centro-Sul), Irecê (Centro-Norte), Ilhéus (Sul 

Baiano), Feira de Santana (Centro-Norte Baiano), Seabra (Centro-Sul Baiano) e 

Jacobina (Centro-Norte Baiano). Assim, temos um total de dezesseis campi41 que, 

com a Reitoria e quatro Núcleos avançados42, passaram a compor a nova distribuição 

territorial do IFBA, conforme Mapa 2. 

 

Mapa 2 - Distribuição territorial do IFBA em 2013 

 

Fonte: JESUS, 2016. (sic.) 

                                                           
41A implantação dos novos campi a partir de 2010 foi resultado do Programa de Expansão da 
Rede Federal de Educação Profissional - Fase II - lançado em 2007 e tendo como meta 
entregar mais 150 unidades de ensino nas diferentes regiões do país. 
42De acordo com o Artigo 3º da Portaria 129/2009 da SETEC os Núcleos Avançados 
consistem em unidades de ensino destinadas ao atendimento de demandas específicas por 
formação e qualificação profissional, cujo funcionamento resultará de entendimentos entre o 
Instituto Federal e entidade(s) parceira(s). 
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Destarte, quando o processo de investigação foi iniciado, no segundo semestre 

de 2013, o IFBA ainda vivia o processo de consolidação da FASE II de sua expansão 

que, além da ampliação do número de campi e criação de núcleos avançados, 

interiorizou a oferta de educação profissional (nos diversos níveis e modalidades de 

ensino) no Estado da Bahia. Assim, a educação oferecida por esta instituição chegou 

a municípios que até então ainda não dispunham de unidades da rede federal de 

educação profissional, científica e tecnológica. 

Contudo, a criação do IFBA e sua posterior expansão territorial não 

provocaram, até o momento, a alteração de sua missão institucional que continua 

sendo: “Promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, 

pesquisa e extensão com qualidade socialmente referenciada, objetivando o 

desenvolvimento sustentável do país (CEFET, 2008, p. 11; IFBA, 2015, p. 18). Ou 

seja, apesar da incorporação de novas finalidades e competências aos Institutos 

Federais, o IFBA manteve a sua missão, demonstrando que a criação de uma nova 

institucionalidade não significa, necessariamente, a modificação por completo do seu 

propósito anterior. 

No que tange aos Objetivos Gerais, apesar da Lei n. 11.892/2008, na Seção III, 

Arts. 7° e 8° definir os objetivos dos Institutos Federais (IFs), o IFBA, pelo menos nos 

Relatórios de Gestão Institucional, até 2015, manteve os objetivos gerais destinados 

ao CEFET-BA. Os Quadros 2 e 3 apresentam os objetivos dos IFs e do CEFET-BA 

(2008), respectivamente. 

 

Quadro 2 - Objetivos dos Institutos Federais conforme a lei 11.892 de 29 de dezembro 
de 2008 

I - ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de 
cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da 
educação de jovens e adultos; 

II - ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a 
capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em 
todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica; 

III - realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e 
tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade; 

IV - desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da 
educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os 
segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de 
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conhecimentos científicos e tecnológicos; 

V - estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à 
emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e 
regional; e 

VI - ministrar em nível de educação superior: 

a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para os 
diferentes setores da economia; 

b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com 
vistas na formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de 
ciências e matemática, e para a educação profissional; 

c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os 
diferentes setores da economia e áreas do conhecimento; 

d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, visando à 
formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; e 

e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que contribuam para 
promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, com 
vistas no processo de geração e inovação tecnológica. 

Art. 8o  No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal, em cada 
exercício, deverá garantir o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para 
atender aos objetivos definidos no inciso I do caput do art. 7o desta Lei, e o mínimo de 
20% (vinte por cento) de suas vagas para atender ao previsto na alínea b do inciso VI 
do caput do citado art. 7o. 

§ 1o  O cumprimento dos percentuais referidos no caput deverá observar o conceito de 
aluno-equivalente, conforme regulamentação a ser expedida pelo Ministério da 
Educação. 

§ 2o  Nas regiões em que as demandas sociais pela formação em nível superior 
justificarem, o Conselho Superior do Instituto Federal poderá, com anuência do Ministério 
da Educação, autorizar o ajuste da oferta desse nível de ensino, sem prejuízo do índice 
definido no caput deste artigo, para atender aos objetivos definidos no inciso I 
do caput do art. 7o desta Lei.  
 

Fonte: BRASIL (2008, p. 4). 

Quadro 3 - Objetivos gerais do CEFET-BA/IFBA (2008-2014) 

Ministrar Cursos de Graduação e Pós-Graduação, lato senso e strictu sensu, visando à 
formação de especialistas na área tecnológica;  

Ministrar Cursos de Licenciatura com vistas à formação de professores especializados 
para as disciplinas específicas do Ensino Técnico e Tecnológico; 

Ministrar Cursos Técnicos visando à formação de técnicos, instrutores e auxiliares; 

Ministrar Cursos de Educação Continuada visando à atualização e o aperfeiçoamento 
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de profissionais na Área Tecnológica; 

Realizar pesquisas aplicadas na área tecnológica, estimulando atividades criadoras e 
estendendo seus benefícios à comunidade mediante cursos e serviços; 

Promover o aperfeiçoamento contínuo do pessoal docente e técnico-administrativo da 
Instituição; 

Participar da implantação e operação de redes de informação tecnológica; 

Assegurar permanente atualização da estrutura curricular, voltada para o atendimento 
das necessidades da sociedade; 

Manter intercâmbio com a finalidade social, científica e tecnológica com outras 
instituições e organizações nacionais e internacionais; 

Oferecer prestação de serviços tecnológicos à comunidade e empresas. 
 

     Fonte: CEFET-BA (2008, p. 11) e IFBA (2014, p. 16). 

Ao compararmos os objetivos contidos nos Quadros 2 e 3, percebemos que, 

para além da expansão territorial da rede federal de educação profissional, científica e 

tecnologia, a criação dos IFs coloca, entre os novos desafios, a ampliação dos cursos 

de Licenciatura. Estes deixam de ser voltados, apenas, à formação de professores 

especializados para as disciplinas do Ensino Técnico e Tecnológico e passam a 

incorporar as disciplinas da educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e 

matemática.  

Além da ampliação dos cursos de Licenciatura, há uma reorganização da oferta 

de educação profissional técnica de nível médio, haja vista a prioridade das matriculas 

nos cursos integrados, inclusive para o público da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). A possibilidade desse tipo de curso já existia desde a promulgação do Decreto 

5.154 de 23 de julho 2004, no entanto, a edição da Lei 11.892/2008, contribuiu para o 

fortalecimento dessa proposta formativa nos IFs. 

No caso do IFBA, apesar dos relatórios de gestão institucional, entre 2009 e 

2015, manterem no texto os objetivos Gerais no CEFET-BA, na prática, a instituição 

buscou se adaptar à nova realidade. Em relação à formação humana, objeto dessa 

investigação, por exemplo, o CEFET-BA começou a ofertar cursos na forma integrada 

desde 2006, mas, com a transformação em IFBA, a mesma ganhou impulso à medida 

que novos campi foram inaugurados e turmas de ensino médio propedêutico de três 

anos encerravam o seu ciclo formativo. 



44 
 

 

Nessa direção, a continuidade da Missão, bem como os Objetivos Gerais do 

CEFET-BA, demonstram que a nova identidade institucional vem sendo formada de 

modo gradual. Ou seja, o IFBA, ao mesmo tempo em que possui novos elementos 

organizacionais, educativos, etc., mantém elementos das institucionalidades 

anteriores, fazendo com que o instituto seja uma síntese entre o “novo” e o “remoto”. 

Já em relação à oferta de cursos, por se tratar de uma instituição pluricurricular 

e multicampi, também foi possível constatar, a partir da consulta ao relatório de 

gestão 2009, que na transição de CEFET-BA para IFBA houve mais ajustes do que 

mudanças em relação à institucionalidade anterior. Assim, o IFBA manteve a oferta de 

vagas em cursos de Educação Superior (graduação e pós-graduação), de educação 

básica de nível médio (educação profissional integrada ao ensino médio regular e 

educação profissional integrada ao ensino médio na modalidade da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA)) e vagas ligadas diretamente à Educação Profissional (sem 

relação com a elevação de escolaridade) a exemplo de cursos de educação inicial e 

continuada e cursos técnicos subsequentes. 

Os Quadros 4 e 5 apresentam uma síntese da oferta de cursos (Superiores e 

Técnicos de Nível Médio) por campi do IFBA no primeiro ano de sua existência. 

 

Quadro 4 - Cursos superiores oferecidos pelo IFBA -2009 
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Administração          

Engenharia Elétrica          

Engenharia Industrial Elétrica          

Engenharia Industrial Mecânica          

Engenharia Química          

Licenciatura em Matemática          

Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas 

         

Tecnologia em Radiologia          

Fonte: IFBA (2009), adaptado pelo autor da tese (2016). 
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Quadro 5 - Cursos técnicos oferecidos pelo IFBA - 200943 

 
CURSOS TÉCNICOS 

Integrado (I) 
Integrado PROEJA (P) 

SUBSEQUENTE (S) 
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Alimentos    IS      

Alimentos e Bebidas I         

Análise Química     I     

Aquicultura        IS  

Automação e Controle Industrial     IS     

Biocombustíveis    I      

Cooperativismo   P       

Edificações I  I  I     

Eletromecânica P     IS IS  IS 

Eletrônica         IS 

Eletrotécnica S IS   IS     

Enfermagem S  S       

Geologia     I     

Informática I  I IS    IS IPS 

Infraestrutura urbana     P     

Instalação e Manutenção Eletrônica     IS     

Manutenção Mecânica Industrial     IS  IS   

Meio Ambiente   S      IS 

Meios de Hospedagem     I     

Metalurgia       IS   

Operação de Processos Químicos     IS     

Petróleo e Gás       IS   

Refrigeração     I     

Tecnologia da Informação  IS S   IS    

Turismo        I  

Fonte: AVENA (2009, p. 95). 

                                                           
43O Núcleo Avançado de Dias D’Ávila (Extensão do Campus Camaçari) ofertou, em 2009, o 
curso técnico subsequente em Tecnologia da Informação. 
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A apreciação dos Quadros 4 e 5 nos permite verificar que há no IFBA uma 

diversidade de possibilidades de formação, tanto na educação superior, quanto na 

educação profissional técnica de nível médio, a partir da oferta de cursos que vão 

desde Administração de Empresas (nível superior), passando pelos cursos na forma 

integrada, subsequentes até a EJA. 

Quanto ao número de matrículas, num primeiro momento houve um 

crescimento de cerca de 3%, principalmente em virtude da criação de novos cursos 

na forma integrada e da expansão do ensino superior. Esse último com um 

incremento de 19% no número de matrículas de 2008 para 2009. Já em relação aos 

cursos subsequentes, houve uma redução do número de matrículas (cerca de 22%) 

em virtude da decisão institucional em ampliar a oferta de cursos integrados. O 

Quadro 6 apresenta o número de estudantes por Unidade de Ensino/Campus entre 

2008 e 2009 e o Quadro 7, por sua vez, evidencia o número de estudantes por 

nível/modalidade de ensino no mesmo período. 

Quadro 6 - Estudantes por Unidade Descentralizada/Campus CEFET-BA/IFBA 2008 
e 2009 

UE/CAMPUS 2008* 2009* 
Barreiras 696 918 
Camaçari 300 438 
Eunápolis 537 480 
Porto Seguro 194 191 
Salvador 3.865 3.630 
Santo Amaro 684 454 
Simões Filho 1.202 1.502 
Valença  429 412 
Vitória da Conquista 688 859 
Total 8.595 8.915 

       Fonte: IFBA (2010, p. 61) adaptado pelo autor da tese (2016). 

Quadro 7 - Estudantes por modalidade/nível de ensino CEFET-BA 2008 e IFBA 2009 

Nível/Modalidade de Ensino 2008* 2009* 
Bacharelado/Licenciatura/Tecnólogo 1.120 1.333 
Subsequente 3.591 2.831 
Integrado 3.194 3.844 
PROEJA 200 317 
Ensino médio 490 114 
Total 8.595 8.915 

       Fonte: IFBA (2010, p. 61), adaptado pelo autor da Tese (2016). 
     * Dados referentes a matricula anual. 
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No que diz respeito ao incremento das matrículas nos cursos na forma 

integrada e a redução do número de estudantes nos cursos subsequentes, 

entendemos que é resultado direto da determinação institucional de seguir a 

orientação contida no Art. 8º, da Lei 11.892/2008, que estabeleceu que, em cada 

exercício, os Institutos Federais (IFs) deveriam: 

[...] garantir o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de suas vagas em 
cursos de educação técnica de nível médio, prioritariamente na forma 
de cursos integrados para concluintes do ensino fundamental e para o 
público da educação de jovens e adultos (BRASIL, 2008, p. 4). 

Outro dado relevante foi que essa decisão institucional de priorizar a oferta de 

cursos na forma integrada contribuiu para acelerar o processo de extinção do ensino 

médio propedêutico44 no IFBA, que mesmo com a criação dos primeiros cursos 

integrados em 2006 continuava a ser ofertado em alguns campi. 

Paralelamente a oferta dos cursos técnicos de nível médio (forma integrada e 

subsequente), do ensino médio propedêutico e dos cursos superiores, o IFBA, em 

2009, também manteve cursos de Formação Inicial e Continuada de trabalhadores 

igualmente conhecidos pela sigla FIC, inclusive, com uma quantidade maior de 

cursos, turmas e pessoas treinadas em relação ao último ano do CEFET-BA. Os 

números da Educação Continuada podem ser visualizados no Quadro 8. 

Quadro 8 - Educação Continuada CEFET-BA (2008) e IFBA (2009) 

 

Descrição 

Ano 

2008 2009 

Cursos ofertados 20 24 
Número de Turmas 32 38 
Número de treinados 694 1.213 

Fonte: IFBA (2010, p.40), adaptado pelo autor da Tese (2016). 

De acordo com o Inciso II, do art. 7º, da Lei 11.892/2008, os cursos FIC, ou de 

“Educação Continuada”, como aparece nos relatórios de gestão do CEFET-BA (2008) 

e IFBA (2009), têm como finalidade “o aperfeiçoamento, a especialização e a 

atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da 

educação profissional e tecnológica” (BRASIL, 2008, p. 4). Na prática, tais cursos são 

focalizados em supostas necessidades de qualificação ou requalificação de 

                                                           
44O Campus Eunápolis foi o último Campus do IFBA a oferecer vagas nesse tipo de curso, 
realizando o seu último processo seletivo em 2009, tendo suas turmas concluídas em 2011. 
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trabalhadores para atender as demandas do mundo do trabalho. Eles possuem carga 

horária mínima de 160 e máxima de 400 horas e não estão articulados com a 

elevação de escolaridade. Ou seja, são cursos pontuais, frequentemente de qualidade 

duvidosa e que, de acordo com pesquisadores da educação profissional, tais como 

Frigotto (2014)45 pouco contribuem para a perspectiva de uma formação ampliada 

desses trabalhadores. No caso do IFBA, não foi possível precisar o perfil dos cursos 

ofertados até 2010, pois não consta esse tipo de informação nos relatórios de gestão 

consultados. 

Retomando a questão da expansão, verifiquei, durante o período de realização 

do doutorado (2013 a 2018), que o IFBA continuou o seu processo de ampliação do 

número de campus passando de dezesseis, no início de 2013, para vinte,no final de 

201746. Além da ampliação do número de campi, o instituto também passou a contar, 

desde setembro de 2016, com o seu primeiro Polo de Inovação, denominado de Polo 

de Inovação Salvador. O Mapa 3 apresenta a distribuição territorial do IFBA, a partir 

da consolidação da III Fase da expansão. 

Mapa 3 - Distribuição territorial dos campi do IFBA até 2016 

 

Fonte:<http://portal.ifba.edu.br/polo_de_inovacao_salvador/imagens-polo-de-inovacao/mapa-
ifba-2016_cs2_textovetor.jpg/view>. Acesso em: 20 jan. 2017. 
                                                           
45Essa citação vincula-se à entrevista concedida pelo professor Gaudêncio Frigotto à 
jornalista Marcellle Souza do portal UOL sob o título: “Pronatec é um caça níquel da para 
redes privadas, afirma especialista.” Disponível em:  
<https://educacao.uol.com.br/noticias/2014/06/30/pronatec-e-um-caca-niquel-para-redes-
privadas-diz-especialistas.htm>. Acesso em: 05 ago. 2017. 
46Os Núcleos Avançados de Brumado e Euclides de Cunha, na FASE III da expansão, 
transformaram-se em Campus. No mesmo período, foram criados os Campi de Santo Antônio 
de Jesus e Lauro de Freitas. 
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Conforme Art. 3º, Inciso II, da Portaria nº 1.291/2013 do MEC, o Polo de 

Inovação destina-se ao atendimento de demandas das cadeias produtivas por 

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) e à formação profissional para os 

setores de base tecnológica. Localizado nas dependências do Parque Tecnológico da 

Bahia, o Polo de Inovação Salvador conta com equipe especializada e infraestrutura 

de cinco laboratórios: Laboratório de Engenharia Médica e Clínica (LEMC), 

Laboratório de Física Médica (LAFIR), Laboratório de Produtos para 

Saúde(LABPROSAUD), Laboratório de Prototipagem Integrada (LAPROTI) e 

Laboratórios de Sistemas Computacionais (LSCOMP) (IFBA, 2016, p. 1). 

Já em relação à oferta de cursos, a mesma acompanhou a expansão do 

número de campi, contribuindo ainda mais para a diversificação de possibilidades de 

formação, tanto dos cursos de nível superior, quanto os cursos técnicos de nível 

médio (forma integrada e subsequente). Os APÊNDICES A e B (ver elementos pós-

textuais) apresentam a nova configuração dos cursos superiores e técnicos de nível 

médio entre 2013 e 2016. 

Em decorrência da ampliação do número de Campi e da oferta de novos 

cursos, o IFBA também vivenciou, em termos gerais, um aumento substancial no 

quantitativo de estudantes. O Quadro 9 apresenta essa evolução por 

nível/modalidade entre 2009 e 2016. 

 

QUADRO 9 - Nº de estudantes por nível/modalidade de ensino IFBA 2009 a 201647 

Nível/Modalida
-de de Ensino 

200948 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Pós-Graduação  - - 284 159 60 95 63 128 
Bacharelado/ 
Licenciatura 

1.192 1.817 2.457 3.055 3.216 3.415 3.571 4.284 

Tecnologia 141 297 312 431 535 564 595 1.079 
Subsequente 2.831 3.249 3.246 5.584 5.697 5.471 4.426 4.631 
Integrado 3.844 4.896 5.747 6.704 7.048 6.622 7.152 7.730 
PROJEA 317 407 737 610 514 410 333 302 
Ensino Médio 114 40 14 - - - - - 
FIC - - - 2.616 244 1.728 1.143 2.561 
EAD-
Profuncionário 

- - - - 2.016 2.330 2.245 581 

Total  8.439 10.706 12.797 18.859 19.330 20.635 19.528 21.296 
Fonte: IFBA (2010, 2012, 2014, 2015 e 2016), adaptado pelo autor da tese (2016). 

                                                           
47Não foram computadas as matrículas do PRONATEC. Há divergências entre os dados a 
depender do Relatório de Gestão consultado. 
48Nos Relatórios de Gestão 2009 e 2010 consta para o ano de 2009 o total de 8.915 
estudantes, sendo que o somatório dos números apresentados corresponde a 8.439. 
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Ao analisar o quantitativo de estudantes entre 2009 e 2016, verificamos que o 

ápice de matrículas do IFBA se deu em 2016, com 21.296 estudantes matriculados 

em diversos níveis e modalidades. Entretanto, antes disso, entre 2014 e 2015, houve 

uma redução do número de matrículas de 20.635 (2014) para 19.528 (2015), 

principalmente, em consequência da diminuição representativa de estudantes nos 

cursos subsequentes (-1.045 estudantes) e na modalidade FIC (-585 estudantes).  No 

relatório de gestão institucional 2015, não é/são explicado(s) o(s) motivo(s) para essa 

redução, mas, no caso dos cursos FIC, sabe-se que, em 2015, ocorreu um corte de 

recursos no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Primeiro Emprego 

(PRONATEC) - o que resultou na diminuição do número de vagas ofertadas. 

Para atender o processo de expansão em suas diversas dimensões 

(geográfica, infraestrutural, educacional etc.), o Instituto também ampliou tanto o seu 

quadro de servidores (Docentes e Técnicos Administrativos em Educação (TAE), 

quanto o número de trabalhadores terceirizados e estagiários. O Quadro 10 

apresenta o quantitativo de trabalhadores do último ano do CEFET-BA (2008) e o 

Quadro 11 traz os dados para o IFBA entre 2009 e 2016. 

Quadro 10 - Quadro de Pessoal CEFET-BA 2008 

Quadro de Pessoal ANO 

2008 

Docentes efetivos 585 

Docentes substitutos 123 

Técnicos Administrativos em Educação 500 

Terceirizados 234 

Estagiários 159 

Total 1.601 
                                  Fonte: CEFET (2008), adaptado pelo autor da tese (2016). 
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Quadro 11 - Quadro de Pessoal do IFBA 2009 a 2016 

Quadro de Pessoal Ano 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Docentes efetivos 643 827 883 1.105 1.218 1.400 1.405 1.385 

Docentes substitutos 145 218 141 136 363 128 207 197 

Docentes temporários - - - - - 79 15 - 
Técnicos 
Administrativos 

565 574 721 757 754 872 1.066 1.116 

Terceirizados 362 401 650 747 701 642 735 834 

Estagiários 248 283 246 476 311 313 217 154 

Total 1.963 2.303 2.641 3.221 3.347 3.434 3.645 3.686 
Fonte: IFBA (2010, 2013, 2015 e 2016), adaptado pelo autor da tese (2017). 

 

Apesar do Relatório de Gestão (2015) informar que “a quantidade de 

servidores disponíveis frente às necessidades da Instituição vem atendendo 

razoavelmente às demandas, com ressalvas de deficitários pontuais em cargos 

específicos” (IFBA, 2015, p. 150), a vivência enquanto servidor do IFBA permite 

questionar esse dado, haja vista em constante diálogo com servidores de outros 

campi e do próprio campus Salvador ouvir, frequentemente, questionamentos acerca 

da sobrecarga de atividades, assim como o número reduzido de profissionais em 

determinados setores. A título de exemplo, cito a realidade dos pedagogos do 

Campus Salvador que, em média, acompanham entre oito e dez turmas dos cursos 

integrados, o que dificulta, muitas vezes, a realização de um trabalho pedagógico de 

qualidade. 

No que se refere ao fenômeno da terceirização, o IFBA tem se inserido cada 

vez mais na lógica vigente, ou seja, reproduz uma estratégia que, de acordo com 

Druck (2016, p. 16), os estudos desenvolvidos sobre a temática nos últimos 25 anos 

no Brasil: 

Foram unânimes em revelar a degradação do trabalho em todas as 
suas dimensões: no desrespeito aos direitos trabalhistas, nas más 
condições de trabalho, nos baixos salários, na piora das condições de 
saúde, nos maiores índices de acidentes e na vulnerabilidade política 
dos trabalhadores que, dispersos e fragmentados, têm dificuldades 
para se organizar coletivamente. 

A alusão a essas questões torna-se importante, pois compreender a formação 

humana no contexto do ensino médio-técnico em um dos cursos do IFBA exige ir 

além da discussão em torno da apropriação ou não dos fundamentos teórico-
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metodológicos de determinado projeto formativo e suas implicações no âmbito 

pedagógico. Inclui também pensar a formação humana em termos de experiências – 

certezas, incertezas, medos, angústias etc. – dos trabalhadores e estudantes da 

instituição, participantes ativos nesse processo.  

Após a apresentação do contexto geral do IFBA, na próxima seção secundária 

(2.3) trato da realidade do Campus Salvador enquanto lócus formativo dos egressos 

do curso médio-técnico em Geologia. 

2.3 Campus Salvador: lócus da formação humana 

Na seção secundária 2.2, ao traçar um panorama do IFBA, verifiquei que, entre 

2009 e 2016, o Instituto passou por um processo de expansão que, ante a 

reformulação do meu objeto de investigação49, me obrigou a tomar decisões, tanto no 

que diz respeito à delimitação do lócus da pesquisa, quanto às escolhas 

metodológicas. 

Diante das motivações iniciais e das condições objetivas para a realização da 

pesquisa de campo, elegi o Campus Salvador enquanto lócus da formação humana 

investigada. Além de ser docente de Sociologia e atuar na maioria do tempo em 

cursos na forma integrada, criei vínculos, laços afetivos e de pertencimento, tanto com 

parte da comunidade (docentes, técnico-administrativos, trabalhadores terceirizados, 

estagiários, estudantes e ex-estudantes), quanto com o próprio campus. Este tem sua 

rotina acadêmica iniciada por volta das 6h45, com a liberação do acesso aos 

estudantes, e encerrada por volta das 22 horas, com a conclusão das atividades do 

turno noturno. 

A partir da criação desses laços e antes mesmo do início do doutorado, 

comecei a pesquisar a história do Campus. Através de relatos de estudantes e 

servidores (as) com mais “tempo de casa”, percebia que várias questões que me 

inquietavam – a exemplo de uma maior preocupação por parte dos discentes em 

relação às “disciplinas técnicas” em detrimento das “disciplinas de humanidades” nos 

diferentes cursos e uma “hierarquia de prestígio” entre os próprios cursos – poderiam 

ser melhor compreendidas à medida que me apropriasse dessa história. 

Na condição de docente da área de humanidades, frequentemente, também, 

escutava de vários estudantes, independente do curso que estivessem fazendo, a 
                                                           
49Esta pesquisa foi desenvolvida exclusivamente com recursos financeiros e materiais do 
autor, o que em certa medida limitou o lócus da investigação. 
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necessidade de priorizar “disciplinas da área técnica”, bem como Matemática, Física e 

Química, em detrimento das demais disciplinas que compõem o currículo, mesmo que 

ao final do ano letivo soubessem que deveriam obter pelo menos média final seis 

(6,0) em cada uma para aprovação, sem a necessidade de ser submetido à avaliação 

do Conselho de Classe Final. Na seção quatro, a partir das narrativas dos egressos, 

trato com mais detalhes o conjunto dessas questões. 

Nessa perspectiva, o primeiro contato que tive com a biografia do Campus 

Salvador se deu a partir da leitura do livro CEFET-BA - UMA RESENHA HISTÓRICA 

(2002), de autoria do ex-professor de história da instituição, José Silva Lessa, que, 

por meio de um conjunto de dados e informações, nos apresentou à instituição, bem 

como registrou que, por quase sete décadas, a história do que hoje é o IFBA50 se 

confunde com a própria história do Campus Salvador. 

Entre a inauguração do prédio, localizado no bairro do Barbalho, Salvador, 

Bahia,51 ocorrida em 01 de maio de 1926, e a criação da primeira Unidade 

Descentralizada (UNED) no município de Barreiras, em outubro de 1993, é possível 

afirmar que o FBA “literalmente” era o Campus Salvador. Uma das explicações para 

isso é porque, mesmo com o uso provisório de parte das instalações da antiga 

ETFBA, em meados da década de 1970 pelo Centro de Educação Tecnológica da 

Bahia52 (CENTEC), havia clareza que se tratava de instituições distintas com 

dinâmicas e identidades próprias. 

Assim, o Campus Salvador, além de ter sido a terceira sede da Escola de 

Aprendizes Artífices da Bahia e ter ofertado, no início dos anos 1940, os primeiros 

cursos técnicos53, vivenciou todas as transformações da Instituição. O que para o 

autor da tese, o torna um Campus singular, sobretudo no que diz respeito à 

compreensão da formação ofertada. 

                                                           
50Daqui para frente, adoto a terminologia Campus Salvador, independente do momento 
histórico, exceto quando se tratar de referência a algum documento que apresente as 
terminologias anteriores, ou quanto o contexto exigir. 
51Antes da transferência para nova edificação localizada no Barbalho, o IFBA teve duas 
sedes. A primeira, provisória, localizada no Centro Operário da Bahia, onde ficou de 1910 a 
1912 e a segunda em edificação localizada no Largo dos Aflitos, onde ficou de 1912 até 1926. 
52O CENTEC foi criado pela Lei Ordinária nº 6.344 de 1976 e instalou-se, provisoriamente, em 
prédio cedido pela Escola Técnica Federal da Bahia e no bairro de Monte Serrat, em 
edificação cedida pelo governo do Estado da Bahia. A transferência para sede própria ocorreu 
em 1983 quando suas atividades foram deslocadas para o município de Simões Filho, 
localizado a 21 Km de Salvador.   
53Antes da oferta dos primeiros cursos técnicos, a instituição disponibilizava a sociedade 
cursos de Alfaiataria, Encadernação, Ferraria, Sapataria e Marcenaria. 
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Sem deixar de reconhecer a importância dos demais Campi, haja vista que 

cada um tem sua história e particularidades, outro dado relevante sobre o Campus 

Salvador diz respeito aos indivíduos que, na última década deste século, assumiram a 

direção político-administrativa do Instituto. Eles, inclusive, têm sido os responsáveis 

pela efetivação da política pública de integração entre ensino técnico e ensino médio. 

Como é de conhecimento da maioria da comunidade do IFBA, os dois 

primeiros reitores54 da instituição, além de fazerem parte do quadro docente do 

Campus Salvador, também foram estudantes do curso técnico em eletrotécnica da 

ETFBA, na década de 1970. Esse sentimento de pertencimento é evidenciado por 

eles em várias falas públicas, pois gostam de relembrar a época em que foram 

estudantes. Eles sempre destacam a importância da instituição para o que são hoje. 

Esse dado da realidade torna-se relevante, à medida que a concepção atual de 

educação do IFBA, em vários aspectos, se aproxima da visão de mundo e formação 

desses gestores, principalmente do atual reitor que, mesmo com a transformação da 

ETFBA (1965) em CEFET (1993) e, posteriormente, em Instituto (2008), vem 

adotando um conjunto de práticas de gestão sem o devido diálogo com os servidores. 

Um exemplo dessas práticas é a implantação do controle de frequência via ponto 

eletrônico para servidores; ampliação da carga horária média em sala de aula e do 

número de estudantes por docente – todas são no mínimo questionáveis quando 

pensamos numa formação de qualidade. Do ponto de vista do autor da tese, esses 

três aspectos - controle de frequência via ponto eletrônico; carga horária docente de 

sala de aula e número de estudantes por docente influenciam diretamente na 

formação ofertada, portanto precisam ser pontuados. 

Passando para oferta dos cursos denominados de integrados55, as primeiras 

turmas tiveram início em 2006, quando o Campus ainda era a sede do CEFET-BA, e 

concluíram os respectivos itinerários formativos em 2009, ou seja, na nova 

institucionalidade. Os primeiros cursos ofertados foram: Análise Química, Automação 

                                                           
54A primeira Reitora do IFBA foi à professora Aurina Oliveira Santana que ocupou o cargo de 
2009 a 2014. O segundo e atual reitor do IFBA é o professor Renato Anunciação Filho que 
tomou posse no dia 21.07.2014 para um mandato de quatro anos (2014-2018). 
55A forma de ingresso nos cursos integrados é feita via processo seletivo organizado pelo 
próprio IFBA com a realização de prova de Língua Portuguesa, Matemática, História e 
Geografia (36 questões + 01 Redação), tendo como pré-requisito a conclusão do ensino 
fundamental até a data da matrícula. 
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Industrial, Eletrotécnica, Manutenção Mecânica Industrial, Eletrônica56, com 

habilitação em Instalação e Manutenção de Equipamentos e Operação de Processos 

Industriais Químicos. No ano seguinte, 2007, mais três cursos foram oferecidos: 

Geologia, Refrigeração e Turismo. Com a inclusão do curso de Edificações em 2008, 

a instituição passou a oferecer 10 cursos, mantendo esse número até 2009.  

Os Quadros 12 e 13 apresentam, respectivamente, o número de vagas e o 

número de estudantes matriculados por curso nesse período. 

Quadro 12 - Oferta de vagas por curso técnico na forma integrada, campus Salvador 
entre 2006 e 2009 

 
Cursos técnicos                                
Forma integrada 

Campus Salvador 

Ano 

 
2006 

 
2007 2008 2009 

Análise Química 41 60 60 40 
Automação e Controle Industrial 41 70 50 40 
Edificações - - 40 60 
Eletrotécnica 41 80 60 40 
Eletrônica57 40 80 50 50 
Geologia - 40 25 15 
Manutenção Mecânica Industrial 80 80 50 50 
Operação de Processos Industriais 
Químicos 

 
40 

 
60 

 
60 

 
40 

Refrigeração - 40 25 20 
Turismo - 80 60 36 

Total 283 590 480 391 
    Fonte: CEFET-BA (2008) e IFBA (2009), adaptado pelo autor da tese (2016). 

 

 

 

 

 

                                                           
56No Relatório de Gestão de 2008 o curso de Eletrônica é descrito com o nome de Eletrônica 
com hab. em instalação e manutenção de equipamentos. 
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Quadro 13 - Estudantes matriculados nos cursos técnicos na forma integrada do 
Campus Salvador entre 2006 e 2009 

 
Cursos técnicos                                
Forma integrada 

Campus Salvador 

Ano 

2006 2007 2008 2009 
Análise Química 41 115 165  209 
Automação e Controle Industrial 41 118 163  200 
Edificações     40  110 
Eletrotécnica  4058 111 164  182 
Eletrônica 40 108 146  179 
Geologia   41 58  75 
Manutenção Mecânica Industrial 39 140 163  204 
Operação de Processos Industriais 
Químicos 

 
40 

 
104 

 
171 

 
213 

Refrigeração   41 63  75 
Turismo   84 142  150 

Total 241 862 1.275 1.597  
    Fonte: CEFET-BA (2008) e IFBA (2009), adaptado pelo autor da tese (2016). 

 

Conforme se observa no Quadro 12, a oferta de vagas nos cursos 

denominados de integrados, nos quatro primeiros anos da nova institucionalidade, 

experimentou um duplo movimento no Campus Salvador. Nos dois primeiros anos, 

ocorreu a expansão da oferta, chegando a duplicar o número de vagas entre 2006 e 

2007 (de 283 para 590 vagas respectivamente). Já nos dois anos seguintes, 2008 e 

2009, o movimento foi inverso, ou seja, diminuição de vagas (de 480 para 391 

respectivamente, haja vista a retenção de um número significativo de estudantes, 

principalmente no primeiro ano, obrigando a direção do Campus a reduzir a oferta de 

vagas no Processo Seletivo (PROSEL). 

Quanto ao número de estudantes matriculados, como o IFBA optou por uma 

temporalidade59 maior nesses cursos em relação ao ensino médio tradicional - quatro 

ao invés de três anos - entre 2006 e 2009, ocorreu um aumento gradual dos números 
                                                           
58No relatório de Gestão 2008 aparece ao invés 90 ao invés de 40 estudantes matriculados. 
No entanto, no somatório ao invés de 291, consta 241 estudantes matriculados o que nos 
levou a corrigir o dado tendo em vista que havia uma oferta de 41 vagas conforme Quadro 12. 
59O IFBA adotou a temporalidade de quatro anos para os primeiros cursos integrados, com 
exceção do curso integrado em Geologia – que concluiu as três primeiras turmas em três 
anos e meio, tendo em vista que o estágio, realizado no último semestre do 4º ano, não tinha 
caráter obrigatório. Após ajuste na matriz curricular, a quarta turma do curso passou a adotar  
a temporalidade de quatro anos. 
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de estudantes matriculados, que passou de 283, em 2006, para 1.597, em 2009. Esse 

aumento justificou-se tanto pelo ingresso de novos estudantes, anualmente, via 

processo seletivo, quanto pelo prosseguimento dos percursos formativos nos 

respectivos cursos. 

Nessa perspectiva, entre 2009 e 2011, os primeiros itinerários formativos foram 

concluídos. Assim, obteve a seguinte relação entre a oferta de vagas no primeiro ano 

da formação e o total de concluintes no quarto e último ano. Os Quadros 14, 15 e 16 

apresentam essa relação por curso. 

Quadro 14 - Quantitativo de vagas x número de concluintes dos primeiros cursos 
médio-técnico ofertados pelo IFBA Campus Salvador 

 
Cursos técnicos                                   
Forma integrada 

 

Campus Salvador 

Vagas ofertadas 
2006 

Concluintes 
2009 

Análise Química 41 23 

Automação e Controle Industrial 41 29 

Eletrônica com habilitação em Instalação e 
Manutenção de Equipamentos 

40 22 

Eletrotécnica 41 21 

Manutenção Mecânica Industrial 80 34 

Operação de Processos Industriais Químicos 40 24 

Total 283 153 
  Fonte: CEFET (2008) e IFBA (2009), adaptado pelo autor da tese (2016). 

Quadro 15 - Quantitativo de vagas x número de concluintes dos cursos médio-técnico 
em Geologia, Refrigeração e Turismo 

 
Cursos técnicos                                   
Forma integrada 

 

Campus Salvador 

Vagas ofertadas 
2007 

Concluintes 
2010 

Geologia 40 15 

Refrigeração 40 15 

Turismo 80 060 

  Fonte: CEFET (2008) e IFBA (2010, 2011), adaptado pelo autor da tese (2016). 

                                                           
60De acordo com o Relatório de Gestão 2010 não houve concluintes para o curso médio-
técnico em Turismo em 2010. Os primeiros concluintes terminaram o respectivo curso no ano 
letivo de 2011, no total de cinqüenta e seis. 
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Quadro 16 - Quantitativo de vagas x número de concluintes do curso médio-técnico 
em Edificações 

 
Cursos técnicos                                   
Forma integrada  

 

Campus Salvador 

Vagas ofertadas 
2008 

Concluintes 
2011 

Edificações 40 25 
  Fonte: Relatórios de Gestão IFBA 2008 e 2011, adaptado pelo autor da tese (2016). 

Diante dos números apresentados, constata-se que a entrada em 

funcionamento dos novos cursos trouxe à tona dois antigos problemas da instituição: 

reprovação e evasão, especialmente no ano de ingresso do estudante. Como esse 

dado se manteve nas turmas de Geologia, em que foram selecionados os egressos, 

retomo a questão na seção cinco, na qual discuto a formação humana a partir das 

narrativas dos participantes da pesquisa. 

Com a transformação de CEFET-BA em IFBA, o Campus Salvador também 

passou por um processo de reorganização/ajuste em relação aos cursos integrados 

ofertados. Após alcançar um total de dez cursos, em 2009, foram reduzidos para oito, 

no ano seguinte (2010): com a extinção do curso de Operação de Processos 

Industriais Químicos e do curso de Turismo/Hospedagem. Já os cursos de Análise 

Química, Manutenção Mecânica Industrial, Refrigeração e Eletrônica, com habilitação 

em Instalação e Manutenção de Equipamentos, tiveram suas nomenclaturas 

ajustadas para Química, Mecânica, Refrigeração e Climatização e Eletrônica, 

respectivamente, buscando se adequar tanto ao Catálogo Nacional de Cursos 

Técnicos61 (CNCT), quanto à reformulação dos Projetos Pedagógicos de Cursos 

(PPCs)62. Estes últimos, na maioria das vezes, foram modificados em virtude de 

alterações na legislação educacional. 

                                                           
61A primeira versão do CNCT foi publicada em 2008, com o objetivo de uniformizar a 
nomenclatura dos cursos técnicos em todo território nacional, facilitar a orientação vocacional 
dos estudantes, esclarecer ao empregador habilidades do profissional, além de permitir uma 
avaliação qualitativa pelo Ministério da Educação. Atualmente o Catálogo encontra-se na sua 
3ª edição (publicada em 2016), revista e ampliada. 
62O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) é o documento norteador da ação educativa do curso 
e explicita os fundamentos políticos, filosóficos, teórico-metodológicos, os objetivos, o tipo de 
organização, bem como as formas de implementação e avaliação do curso. Como no IFBA 
cada curso integrado tem suas particularidades, nesta tese, posteriormente, tratarei apenas 
do PPC do curso integrado em Geologia. 
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Assim, após esse processo de reorganização/ajuste, o Campus Salvador 

passou a apresentar a seguinte oferta de cursos, vagas, estudantes matriculados e 

concluintes entre 2009 e 2016, conforme Quadros 17, 18, 19. 

Quadro 17 - Oferta de vagas dos cursos médio-técnico63 do Campus Salvador 2009 a 
2016 

Cursos técnicos                                
Forma integrada 

Campus Salvador 

Oferta de vagas 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Automação e Controle Industrial 40 50 67 56 61 56 61 99 

Edificações 60 59 74 65 69 60 65 100 

Eletrotécnica 40 50 68 59 52 57 59 101 

Eletrônica 50 50 62 60 55 54 52 101 

Geologia 15 22 30 22 29 22 28 20 

Mecânica 50 50 77 57 72 50 50 96 
Operação de Processos 
Industriais Químicos 

 
40 

 
- - - - - - - 

Química (A partir de 2010) 40 187 135 129 112 110 121 122 

Refrigeração 20 65 67 54 60 54 52 96 

Turismo 36 0 0 0 - - - - 

Total 391 536 580 502 510 463 498 735 
  Fonte: IFBA (2009 a 2016), adaptado pelo autor da tese (2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
63 Não foi incluído o curso médio-técnico na modalidade EJA. 



60 
 

 

Quadro 18 - Número de estudantes matriculados nos cursos médio-técnico do 
Campus Salvador entre 2009 e 2016 

 
Cursos técnicos                                
Forma integrada 

Campus Salvador 

Estudantes Matriculados 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 
Automação e Controle 
Industrial 

 

200 

 

210 222 219 207 150 206 239 

Edificações 110 169 221 248 248 179 252 255 
Eletrotécnica 182 189 201 206 214 142 193 239 
Eletrônica 179 204 217 221 211 152 202 243 
Geologia 75 100 99 91 86 65 84 84 
Mecânica  204 215 233 229 240 181 201 231 
 
Operação de Processos 
Industriais Químicos 

 
213 

´ 
- - 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Química 209 373 434 456 441 315 428 413 
Refrigeração 75 136 177 195 199 144 189 238 
Turismo* 159 125 876 37 - - - - 

Total 1.597 1.823 2.099 1.902 1.850 1.328 1.755 1.942 
 Fonte: IFBA (2009 a 2016), adaptado pelo autor da tese (2017). 

 
Quadro 19 - Número de concluintes dos cursos médio-técnico do Campus Salvador 

entre 2009 e 2016 
 

 

Cursos técnicos                                
Forma integrada 

Campus Salvador 

Concluintes 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 
Automação e Controle 
Industrial 

 
 

29 

 
 

10 38 40 35 38 40 36 

Edificações 0 0 25 50 43 55 66 38 

Eletrotécnica 21 34 25 23 42 30 32 35 

Eletrônica 22 25 25 34 26 43 33 38 

Geologia 0 15 19 19 14 14 14 15 

Mecânica  34 39 44 33 39 45 49 37 
 
Operação de Processos 
Industriais Químicos 

 
 

24 

 
 
- - - - - - - 

Química 23 21 56 0* 76 74 78 65 

Refrigeração 0 15 14 15 20 28 43 33 

Turismo* 0 0 51 5 - - - - 

Total 153 173 330 219 296 327 355 397 
Fonte: IFBA (2009 a 2016), adaptado pelo autor da tese (2017). 
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Após a descrição da realidade do IFBA Campus Salvador e dos cursos médio-

técnico na forma integrada, apresento as opções teóricas, metodológicas, bem como 

os critérios utilizados para a escolha do curso médio-técnico em Geologia e dos 

participantes da pesquisa. 
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3 ESCOLHAS TEÓRICAS, PERCURSO METODOLÓGICO E PARTICIPANTES DA 

PESQUISA 

Ao elaborar essa tese, realizei escolhas. No âmbito da teoria, selecionei 

autoras e autores para compor a revisão da literatura. No âmbito do método, defini 

estratégias e procedimentos para a realização da pesquisa de campo. Assim, na 

seção secundária 3.1, apresento às escolhas teóricas que nortearam a revisão da 

literatura (Seção 4) e em 3.2 explico o percurso metodológico e os critérios utilizados 

para a definição dos participantes da pesquisa. 

3.1 Escolhas teóricas 

Em abril de 2017, completou-se treze anos da entrada em vigor do Decreto 

5.154/2004, que restabeleceu a possibilidade de articulação entre ensino médio e 

educação profissional técnica de nível médio sob a forma integrada. Nesse período, 

com o objetivo de fomentar a política pública de integração, o governo federal, por 

intermédio da SETEC-MEC, produziu um conjunto de documentos e ações que 

buscaram auxiliar sua implantação, bem como novas Leis e Decretos voltados a 

incentivar a oferta dos cursos integrados, especialmente nas redes estaduais e na 

própria rede federal de EPCT. 

Entre os documentos de referência estava o Documento Base – Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio integrada ao Ensino Médio – publicado em 

dezembro de 2007, simultaneamente à entrada em vigor do Decreto 6.302 de 12 de 

dezembro de 2007. Este Decreto instituiu o Programa Brasil Profissionalizado, que 

tinha como um dos objetivos: “fomentar a expansão da oferta de matrículas no ensino 

médio integrado à educação profissional, pela rede pública de educação dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive na modalidade à distância (BRASIL, 

2007, p.1). 

No âmbito do sistema federal de ensino, um ano após o início do programa 

Brasil Profissionalizado, criou-se, por meio da Lei 11.892/2008, a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, composta, inicialmente, pelas 

seguintes instituições64: 

                                                           
64A partir da Lei 12.667, de 25 de junho de 2012, foi incorporada a Rede federal de EPCT o Colégio 
Pedro II. 
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I - Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - Institutos 
Federais; 

II - Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR; 

III - Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da 
Fonseca - CEFET-RJ e de Minas Gerais - CEFET-MG; 

IV - Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais. 
(BRASIL, 2008, p. 1). 

De acordo com os artigos 7º e 8º da respectiva Lei, estas instituições, em cada 

exercício, deveriam ministrar educação profissional técnica de nível médio, 

prioritariamente na forma de cursos integrados, garantindo o mínimo de 50% de suas 

vagas, para esse tipo de curso. Ou seja, em termos legais, apenas a rede federal 

tinha a obrigatoriedade de ofertar um número mínimo de matrículas no que se 

convencionou chamar de Ensino Médio Integrado (EMI). 

No entanto, mesmo com um conjunto de estímulos, inclusive financeiros, e da 

ampliação do número de matrículas, a oferta de EMI na rede pública ainda continua 

muito pequena diante da matrícula total no ensino médio brasileiro65. Já na rede 

privada, manteve-se o predomínio de vagas nas formas concomitante e subseqüente, 

com destaque para a oferta no Sistema S66. Ou seja, passada mais de uma década 

da (re) abertura da possibilidade de articulação curricular entre ensino médio e 

técnico, a oferta de vagas no ensino médio brasileiro continuou baseada no “modelo 

tradicional”, com duração de três anos, voltada para o ensino propedêutico e para a 

preparação para o acesso à educação superior. 

Com a efetivação do golpe jurídico-parlamentar, e a ascensão de Michel Temer 

à Presidência da República, a perspectiva de formação integrada, que já estava 

                                                           
65De acordo com o Observatório do Plano Nacional de Educação (PNE), em 2016 havia 
407.848 estudantes matriculados no EMI na rede pública. Entretanto, segundo o Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no mesmo ano o total 
de matrículas nessa rede correspondia a 7.117.841, ou seja, o EMI representava menos de 
6% da oferta. 
66Termo que define o conjunto de organizações das entidades corporativas voltadas para o 
treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica, que 
além de terem seu nome iniciado com a letra S, têm raízes comuns e características 
organizacionais similares. Fazem parte do sistema S: Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai); Serviço Social do Comércio (Sesc); Serviço Social da Indústria (Sesi); e 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac). Existem ainda os seguintes: 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo (Sescoop); e Serviço Social de Transporte (Sest). 
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sendo questionada por setores vinculados aos reformadores empresariais da 

educação67, tornou-se ainda mais ameaçada.  

Via Medida Provisória (MP) 746/2016, cinco meses depois transformada na Lei 

13.415 de 16 de fevereiro de 2017, o governo federal impôs um “novo ensino médio”, 

sob o slogan, no mínimo duvidoso, “Quem conhece, aprova”. Paralelamente ao 

trâmite da MP, no final de dezembro de 2016, o MEC lançou o Programa Médiotec68, 

como uma das novas ações do PRONATEC. Um dos objetivos desse programa 

consiste em retomar crescimento da oferta de ensino técnico concomitante ao ensino 

médio, o que, no mínimo, vai na contramão da formação integrada. 

Sob o “novo ensino médio”, as primeiras análises vinculadas à perspectiva 

crítica69 apontam para o fortalecimento da lógica mercantil e do pragmatismo no 

contexto educacional, por meio da interlocução do governo brasileiro com o 

empresariado e seu explícito interesse de vincular a formação escolar à preparação 

de mão de obra para atender as necessidades imediatas do mercado de trabalho 

(SILVA; SCHEIBE, 2017). 

Quanto ao EMI percebemos um movimento contraditório. Ao mesmo tempo em 

que surgem iniciativas no interior da rede federal de EPCT voltadas para a defesa 

dessa perspectiva de formação, a exemplo do Seminário Nacional do Ensino Médio 

Integrado, realizado em Brasília entre os dias 19 e 21 de setembro de 2017, um 

conjunto de IFs70 passa a ofertar cursos vinculados ao Programa Médiotec que tem 

como horizonte a concomitância. 

Já em relação ao IFBA, os primeiros cursos, na perspectiva da integração, 

foram iniciados em 2006. Passados cerca de onze anos, observamos que, tanto a 

gestão, quanto a maioria da comunidade interna (servidores, estudantes etc.), não 

incorporou de forma clara os fundamentos teóricos da formação integrada. Isso 

coloca em suspeição os rumos do EMI no Instituto, tendo em vista que, desde 2016, 

há movimentos internos de reformulação dos cursos, sem, contudo, a realização de 

pesquisas institucionais e um aprofundamento teórico-metodológico em torno da 

formação ofertada até o momento. 

                                                           
67Ver discussão realizada nas seções terciárias 4.1.1 a 4.1.3 2. 
68Maiores informações sobre o Programa Médiotec podem ser acessadas no seguinte 
endereço eletrônico: <http://portal.mec.gov.br/mediotec>. Acesso em: 19 nov. 2011 
69Cf. Dossiê Retratos da Escola: A reforma do ensino médio em questão., v.11, n.20, jan. a 
junho de 2017. 
70O IFBA está entre alguns dos IFs que oferta vagas pelo Médiotec. Inclusive, o primeiro edital 
foi publicado no dia 21 de setembro de 2017. 
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Porém, após questionamentos por parte da comunidade interna, no segundo 

semestre de 2017 a Direção Geral e a Direção de Ensino do Campus Salvador, 

optaram pela constituição de um Colegiado ampliado de cada curso, formado pelas 

respectivas coordenações, docentes e equipe pedagógica cujo objetivo é reformular 

os PPCs. Até o fechamento dessa tese, essa discussão ainda encontrava-se em 

andamento.  

Diante do exposto, para compor a revisão da literatura, selecionei dois grupos 

de autores que, nas últimas décadas, vêm se posicionando teoricamente sobre a 

formação no ensino médio-técnico no Brasil, com base em pontos de vistas distintos, 

antagônicos. 

Nessa direção, o primeiro grupo de autores selecionado vincula-se ao que 

denominei de perspectiva hegemônica dos reformadores empresariais da educação. 

Assim, apresento como principais expoentes o economista Cláudio de Moura Castro 

(2005, 2008) e o sociólogo Simon Schwartzman (2016). Já o segundo grupo, 

composto por Moura (2010), Saviani (2003; 2007), Frigotto (2009), Ciavatta (2005) e 

Ramos (2005) vincula-se a perspectiva que nomeei de contra-hegemônica, pautada 

numa concepção crítica de educação. 

Apesar de não deixar explícitas nos textos consultados as suas orientações 

teóricas, tanto Castro quanto Schwartzman, há mais de uma década, vêm 

questionando a perspectiva de formação humana defendida pelos autores vinculados 

à perspectiva contra-hegemônica. Partindo do legado deixado por Karl Marx e 

Frederich Engels e, posteriormente, pelo filósofo italiano Antonio Gramsci, os autores 

que compõem o segundo grupo, defendem nas suas produções acadêmicas, uma 

educação emancipatória em relação ao capital. Ou seja, pautada no trabalho como 

princípio educativo, na educação politécnica e no EMI enquanto travessia para a 

formação omnilateral. 

Com a ascensão do Partido dos Trabalhadores (PT) à presidência da 

República, em 2003, uma parte das contribuições desses autores vinculadas à 

perspectiva contra-hegemônica foi, inclusive, incorporada, contraditoriamente, pelo 

governo federal à época da formulação da política pública de integração, resultando 

no Decreto 5.154/2004 e no Documento Base (2007) citado anteriormente. 

Assim, em termos teóricos, optei por incluir a visão de mundo desses dois 

grupos, pois entendo que tratar da formação humana no contexto da educação 

básica-profissional, de um modo geral, e da realidade do curso médio-técnico em 
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Geologia do IFBA Campus Salvador, em particular, perpassa a apropriação desse 

debate. Mesmo, reconhecendo, que no caso dessa investigação, houve certo 

distanciamento entre as formulações teóricas dos dois grupos de autores e as 

narrativas dos participantes da pesquisa. 

3.2 Percurso metodológico e participantes da pesquisa 

Ante o objetivo geral, que consiste em compreender, a partir das narrativas dos 

egressos, a formação humana obtida durante o período que pertenceram ao curso 

médio-técnico em Geologia do IFBA Campus Salvador, realizei um conjunto de 

escolhas metodológicas, algumas, inclusive, revistas no decorrer do trabalho de 

investigação. 

Por se tratar de uma investigação influenciada pela abordagem qualitativa de 

pesquisa71 e que teve como principal fonte de informações narrativas individuais de 

ex-estudantes do curso médio-técnico em Geologia previamente selecionados, adotei 

a estratégia metodológica inspirada no estudo de caso (YIN, 2010). 

De acordo com Yin (2010, p. 39), o estudo de caso consiste num trabalho 

empírico que “investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu 

contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto 

não são claramente evidentes”. Justamente minha intenção ao investigar a formação 

humana no contexto do ensino médio-técnico no curso de Geologia. 

Não obstante, Yin (2010) também destaca que as investigações baseadas 

nesse tipo de estratégia incluem a possibilidade de estudos de caso tanto únicos, 

quanto de casos múltiplos. O que me levou a optar pelo primeiro tipo, sob a 

justificativa que se tratava de um caso peculiar, haja vista a ausência de 

conhecimentos sistematizados sobre a temática na instituição e no próprio curso. 

Diante dessa primeira decisão metodológica, elegi a área técnica de nível 

médio em Geologia pela sua singularidade. Isto é, o curso vinculado a essa 

habilitação profissional somente é ofertado no Campus Salvador, com o ingresso de 

uma turma por ano letivo, via processo seletivo, consequentemente, formando apenas 

uma turma em cada calendário acadêmico. 

                                                           
71Sobre os fundamentos da pesquisa qualitativa, recomendo a leitura do livro de BAUER 
Martin W.; GASKELL, George (Orgs.) Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um 
manual prático. 13 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. 
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Outro dado relevante para a escolha do curso se refere ao fato de que, junto ao 

curso de Edificações, Geologia é um dos dois únicos cursos de educação profissional 

técnica de nível médio, na forma integrada, do Campus Salvador, que não fazem 

parte do Eixo Tecnológico Controle de Processos Industriais72, indicando que a 

formação ofertada pelo Campus transcende a área industrial, algo não tão claro 

quando considerado o imaginário popular. 

Em relação à presença da Geologia na instituição, como sinalizei na seção 

secundária 2.3, a mesma pode ser dividida, a “grosso modo”, em dois períodos. O 

primeiro que vai da criação do curso técnico, em 1975 até 2001, quando ocorreu a 

suspensão da oferta de vagas, sob a justificativa da baixa demanda do mercado de 

trabalho73, e o segundo, que vai de 2007 até os dias atuais, quando o curso voltou a 

ser ofertado na forma integrada, em virtude do “reaquecimento” do mercado. Portanto, 

a questão do “mercado de trabalho” é um indicador para a existência e continuidade 

ou não do curso na instituição.  

Em 2017, um ano após o marco cronológico estabelecido, o curso encontrava-

se na oferta da sua décima primeira turma, sendo que sete havia concluído os 

respectivos percursos formativos, e em quatro turmas a formação ainda estava em 

andamento, conforme Quadro 20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
72De acordo com o CNCT (2016), o curso técnico de nível médio em Geologia pertence ao 
Eixo Tecnológico Recursos Naturais. 
73Não há informações sistematizadas sobre o motivo da suspensão do curso. Mas, em 
conversa com o atual diretor Geral do Campus, o mesmo informou que a baixa demanda do 
mercado foi o principal fator para a suspensão da oferta do curso no início dos anos 2000.  
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Quadro 20 - Quantitativo de turmas do curso médio-técnico em Geologia do IFBA 
Campus Salvador entre 2007 e 2017 

 
Turma Ano de Ingresso Ano letivo de Conclusão74 

1 2007 2010 
2 2008 2011 
3 2009 2012 
4 2010 2013 
5 2011 2014 
6 2012 2015 
7 2013 2016 
8 2014 2017 
9 2015 2018* 

10 2016 2019* 
11 2017 2020* 

     Fonte: Autor da Tese (2017). 

Feita a opção pelo estudo de caso único e escolhido o curso médio-técnico em 

Geologia, segui para a definição das turmas e ex-estudantes que seriam convidados a 

participar da parte empírica. Como o foco da investigação consiste na compreensão 

da formação humana, a partir do momento em que a instituição passou a ser 

reconhecida oficialmente enquanto IFBA, o que ocorreu em dezembro de 2008, 

decidi, logo de início, que não seriam convidados ex-estudantes que concluíram todos 

os componentes curriculares do curso75 nas Turmas 1 e 2, finalizadas, 

respectivamente, em 2010 e 2011. Isso porque os respectivos percursos formativos 

haviam iniciado a época que a instituição ainda era parte do CEFET-BA. 

Com base nessa decisão, optei, inicialmente por selecionar os egressos das 

turmas 3, 4, 5 e 6. Ou seja, aqueles e aquelas que concluíram o curso entre 2012 e 

2015, num quantitativo de sessenta e um (61) ex-estudantes aptos a participar da 

investigação, conforme Quadro 21. 

 

 

 

 
                                                           
74Em virtude da greve dos servidores (2011, 2012, 2014, 2016) e da Ocupação dos 
Estudantes (2016), nos últimos anos, o ano letivo do IFBA Campus Salvador tem 
ultrapassado o respectivo ano civil. 
*Previsão de conclusão. 
75Tanto no Plano de Curso (2007) quanto no Projeto Político Pedagógico do Curso de 
Geologia há a possibilidade, após a conclusão dos componentes curriculares, da manutenção 
ativa da matrícula por até dois anos para a realização de estágio não obrigatório. 
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Quadro 21 - Quantitativo de concluintes por turma do curso médio-técnico em 
Geologia do IFBA Campus Salvador entre 2012 e 2015  

Turma Ano de Conclusão Concluintes 
3 2012 19 
4 2013 14 
5 2014 14 
6 2015 14 
 Total  61 

                Fonte: IFBA (2014, 2015), elaborado pelo autor da tese (2017). 

No entanto, como três meses após iniciar a parte empírica mais uma turma se 

formou, optei por incluí-la no recorte temporal – 2012 a 2016 – ampliando o número 

de turmas para cinco (5), e o quantitativo de egressos para setenta e seis (76), 

conforme Quadro 22. 

 

Quadro 22 - Quantitativo de concluintes por turma do curso médio-técnico em 
Geologia do IFBA Campus Salvador entre 2012 e 2016 

Turma Ano de Conclusão Concluintes 
3 2012 19 
4 2013 14 
5 2014 14 
6 2015 14 
7 2016 15 
 Total  76 

     Fonte: IFBA (2014, 2016), elaborado pelo autor da tese (2017). 

Definido o quantitativo de turmas e feito o levantamento inicial do número de 

egressos aptos, decidi convidar um total de dez (10) ex-estudantes para compor 

nossa “amostra”. Conforme Gaskell (2015, p. 70): 

Diferentemente da amostra do levantamento, onde a amostra 
probabilística pode ser aplicada na maioria dos casos, não existe um 
método para selecionar os entrevistados das investigações 
qualitativas. Aqui, devido ao fato de o número de entrevistados ser 
necessariamente pequeno, o pesquisador deve usar sua imaginação 
social científica para montar a seleção dos respondentes. Embora 
características sociodemográficas padrão possam ser relevantes, e 
certamente os são para questões políticas e de consumo, seria mais 
eficiente e produtivo pensar em termos de ambientes sociais 
relevantes para outros tópicos em questão. 

Com base na noção de imaginação social científica (GASKELL, 2015) e nos 

conhecimentos prévios sobre a realidade investigada, passei a montar a “amostra” 

dos participantes. 
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O primeiro passo foi à definição de uma “participante-chave”, que além de ser a 

primeira pessoa convidada, deveria nos auxiliar nas escolhas dos demais 

participantes. A título de esclarecimento, a escolha dessa participante ocorreu em 

meados de 2015, cerca de dois anos antes de iniciar o campo empírico (2017). Um 

dos critérios para tal escolha se deu pela relação de proximidade e confiança que 

detinha com ela, pois, além de ter sido minha aluna em 2013, desde os primeiros 

contatos informais, demonstrava interesse e disponibilidade em participar da 

pesquisa. 

Formalizado o convite, que prontamente foi aceito, em fevereiro de 2017, e 

com a confirmação da “participante-chave”, criei um grupo na rede social Facebook 

com os seguintes objetivos: a) Estabelecer um canal de comunicação entre o 

pesquisador e todos os selecionados; b) Aproximar e criar laços de confiança entre os 

membros do grupo; c) Tirar dúvidas e dialogar sobre o objeto da investigação com 

base nas mensagens enviadas, tanto pelo pesquisador, quanto pelos participantes. 

Paralelamente à criação do grupo, elaboramos um Convite – APÊNDICE C – que 

seria enviado por e-mail ou pela própria rede social a todos os participantes, inclusive 

a “participante-chave”, pois a aceitação era pré-requisito para a entrada no grupo. 

No conteúdo do Convite, elaborado com base nos princípios da Ética na 

pesquisa com seres humanos contidos nas Resoluções nº 466/2012 e nº 510/2016 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS), constava o objetivo principal da pesquisa, os 

possíveis riscos precípuos à pesquisa qualitativa com seres humanos, e que a 

participação, por ser de caráter voluntário, não envolvia nenhuma espécie de 

remuneração. Além dessas informações, também foi garantido a todos os 

participantes que poderiam solicitar a saída do grupo e da pesquisa a qualquer tempo, 

bem como quaisquer de suas postagens seriam apagadas, caso desejassem. 

Criado o grupo no Facebook, que logo em seguida, por questões de 

privacidade, passou a ter status de “secreto”76, e ganhou o nome de “Geologia: uma 

história não contada”, ambas indicações da “participante-chave”, continuei a escolha 

dos demais participantes. 

                                                           
76Ao criar um grupo na rede social Facebook é possível selecionar uma das três 
configurações de privacidade: Público, Fechado e Secreto. Optei pela criação de um grupo 
secreto, pois somente os membros podem ver o grupo, quem está nele e o que membros 
publicam. Além disso, somente o administrador, que nesse caso fui eu, ficou responsável 
por incluir novos membros, o que garantiu a manutenção da privacidade do grupo. 
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Em conversa inicial, a “participante-chave” optou por entrar em contato com os 

seus ex-colegas de turma, algo que considerei como normal, quando a intenção 

consiste em selecionar pessoas de confiança e que vivenciaram experiências 

semelhantes a nossa. Nesse primeiro contato, inclusive, foi escolhida a segunda 

participante, que, após contato inicial do pesquisador, também aceitou o convite. 

Porém, como havia a existência de um quantitativo de turmas, (5) e uma “pré-

definição” do número de participantes (10), sinalizei à “participante-chave” a intenção 

de escolhermos, preferencialmente, egressos de diferentes turmas, o que 

prontamente foi aceito e voltamos a dialogar sobre a composição do grupo. 

Em comum acordo com a “participante-chave”, além da sua ex-colega de 

turma, escolhemos mais oito egressos, dois de cada turma, sendo sete do sexo 

feminino e três do sexo masculino. Apesar da investigação não utilizar como critérios 

o preceito da escolha amostral nem a noção de representatividade estatística, entendi 

como interessante essa composição, pois dentro do quantitativo de turmas, do marco 

cronológico estabelecido e do levantamento inicial do número de participantes aptos, 

havia um predomínio de integrantes do sexo feminino, conforme Quadro 23. 

Quadro 23 - Quantitativo de ex-estudantes do curso médio-técnico em Geologia do 
IFBA Campus Salvador, por turma e sexo entre 2012 e 201677 

Turma Ano letivo de conclusão Sexo 
Masculino Feminino 

3 2012 8 11 
4 2013 2 12 
5 2014 4 10 
6 2015 4 10 
7 2016 3 12 
- - 21 55 

       Fonte: IFBA (2017), elaborado pelo autor da tese (2017). 

Assim como ocorreu na questão do imaginário relacionado à “vocação” do 

Campus Salvador para oferta de cursos na área industrial, considerei importante 

sinalizar o predomínio de egressas do sexo feminino no curso médio-técnico em 

Geologia no marco cronológico analisado. Principalmente, pois, reforça a tendência 

                                                           
77Há divergência do número de estudantes na turma 3 (2012) Enquanto no relatório de 
Gestão (2014) consta 19 estudantes concluintes, no sicadweb, registra-se 21 estudantes 
matriculados no quarto ano. O que teoricamente ampliaria para setenta e oito o total de 
concluintes em Geologia. No entanto, de acordo com uma das participantes da pesquisa, 
duas estudantes da turma 3 não concluíram o curso nesse período,o que confirmou o 
quantitativo de setenta e oito concluintes.  
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apontada pelo Censo da Educação Básica 2013 em que as mulheres se tornaram 

maioria nos cursos de nível médio técnico78.  

Superadas as definições vinculadas à escolha da “participante-chave”, do nº de 

turmas e da composição do grupo, retomei os convites, o que ocorreu entre meados 

de fevereiro de 2017 e a primeira semana de maio de 2017, quando as duas últimas 

participantes foram inseridas. 

Deste modo, o objetivo do grupo secreto no Facebook foi sendo, 

progressivamente, alcançado, à medida que os participantes começaram a aceitar os 

convites e dialogar sobre a temática. O objeto da investigação foi deixando de 

“pertencer”, exclusivamente, ao pesquisador, passando, deste modo, a ser apropriado 

pelos demais membros do grupo. 

Nessa perspectiva, os primeiros quatro meses de funcionamento de “Geologia: 

uma história não contada”, (fevereiro a junho de 2017) foram bastante férteis. Além da 

interação e do fortalecimento dos laços de confiança, foi possível conhecer um pouco 

mais sobre os participantes e suas histórias de vida e formação, bem como sobre o 

cotidiano do curso. 

Grupo consolidado e após enquete79 no Facebook, desloquei a interação do 

ambiente virtual para o ambiente presencial, com a realização de um encontro/roda 

de conversa no dia 08 de junho de 2017, nas dependências da FACED-UFBA. Este 

encontro teve os seguintes propósitos: avançar na discussão sobre formação humana 

no contexto do ensino médio-técnico e no curso de Geologia do IFBA Campus 

Salvador; fortalecer as relações de pertencimento e confiança entre os participantes, 

o que entendia ser fundamental para a continuidade da investigação. 

O encontro presencial/roda de conversa contou com a presença de cinco dos 

dez participantes convidados, durou cerca de duas horas e quinze minutos, sendo 

gravado em som e imagem com o consentimento de todos e com o apoio de Lara, 

bolsista do Grupo Pesquisa Educação, Política, Indivíduo e Sociedade (EPIS), o qual 

estou vinculado. Ao final do encontro/roda de conversa além das conversas informais 

aconteceu um lanche coletivo.  

Seguindo, novamente, os princípios da Ética na Pesquisa, antes do início do 

encontro e da gravação, foram entregues aos presentes duas cópias do Termo de 
                                                           
78Cf.<http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2015/03/aumenta-participacao-
de-mulheres-em-cursos-tecnicos-ligados-a-industria/>. Acesso em: 31 out. 2017. 
79 Em virtude de o grupo ser secreto e a enquete ter sido realizado no grupo, optei por não 
divulgá-la na tese. 
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Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) – APÊNDICE D – que, depois de lido e 

tiradas às dúvidas, foram assinados por cada um, sendo uma das cópias devolvida ao 

pesquisador para arquivamento. Para facilitar a apropriação do conteúdo do TCLE, o 

mesmo foi publicado dois dias antes no grupo “Geologia: história não contada”. 

Sob o encontro presencial, pensado no formato de roda de conversa (MELO e 

CRUZ (2014) / entrevista grupal (GASKELL, 2015), um roteiro elaborado pelo 

pesquisador foi desenvolvido, APÊNDICE E. Este sendo retomado à medida que os 

participantes se desviassem do objetivo da conversa. Portanto, o roteiro não foi usado 

de modo rígido, haja vista a intenção de ser um guia, consultado quando sentisse a 

necessidade de se resgatar algum aspecto até então não abordado pelos 

participantes. 

Segundo Melo e Cruz (2014), a roda de conversa constitui-se em uma proposta 

metodológica que permite aos participantes expressarem, em um mesmo espaço, 

impressões, conceitos e opiniões sobre o tema proposto, ao mesmo tempo em que 

possibilita trabalhar reflexivamente as manifestações apresentadas pelo grupo, a 

partir de falas, comentários e expressões corporais relevantes. Já a entrevista grupal, 

para Gaskell (2015), além de explorar os espectros de atitudes, opiniões e 

comportamentos, permite observar os processos de consenso e divergência 

emergidos do grupo. No decorrer do encontro, percebi que as estratégias tornaram-se 

complementares, facilitando o andamento dos trabalhos. 

Assim, a roda de conversa/entrevista grupal foi iniciada por mim (re) 

apresentando o tema, o objetivo geral e a justificativa da pesquisa. Em seguida, abri o 

espaço de fala dos participantes que, de início, foram incentivados a contar suas 

biografias oralmente e o que os havia levado a escolher o IFBA e o curso médio-

técnico em Geologia. Esses pontos, inclusive, foram retomados nas entrevistas e 

escritas pessoais que serão abordadas mais adiante. 

Após mais de duas horas de conversa e da emergência de um conjunto de 

recordações sobre a história de vida e formação de cada um dos presentes, o 

encontro foi finalizado e o material gerado (imagem e som). Logo em seguida foi 

enviado para transcrição, que, após apreciação por parte do pesquisador, tornou-se 

fundamental para as novas decisões metodológicas. 

Diante das dificuldades de reunir todos os participantes e como já tínhamos o 

grupo no Facebook como espaço de interação coletiva, a roda de conversa/entrevista 

grupal, tornou-se etapa preparatória para a realização das entrevistas individuais que, 
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junto com os textos pessoais, solicitados a cada participante, tornaram-se a principal 

fonte de informação da parte empírica.  

A decisão em recorrer a entrevistas individuais, enquanto principal técnica de 

pesquisa, se deu no próprio desenvolvimento do campo. À medida que interagimos na 

rede social e trocamos experiências na roda de conversa, senti a necessidade de 

desvendar com maior profundidade as histórias de vida e formação de cada um dos 

participantes, o que, no meu entendimento, seria possível a partir desse encontro 

mais reservado.  

Feita essa nova escolha metodológica, elaborei um novo Roteiro para a 

entrevista individual – APÊNDICE F – e agendei as entrevistas individuais que 

ocorreram conforme cronograma disposto no Quadro 24. 

Quadro 24 - Cronograma das entrevistas individuais 

Dia Nº da entrevista Local Duração 

22/06/2017 1 IFBA Campus Salvador 01h:06m46s 
29/06/2017 2 IFBA Campus Salvador 01h:02m:18s 
03/07/2017 3 FACED-UFBA 01h:07m:05s 
03/07/2017 4 FACED-UFBA 01h:12m:12s 
08/07/2017 5 IFBA Campus Salvador 00h:56m:53s 
08/07/2017 6 IFBA Campus Salvador 01h:28m:17s 
12/07/2017 7 FACED-UFBA 01h:03m:42s 
12/07/2017 8 FACED-UFBA 01h:03m:40s 

Fonte: Autor da Tese (2017). 

A título de informação, os locais de realização da entrevista (IFBA Campus 

Salvador e FACED-UFBA) foram escolhidos por cada participante. Assim, o dia e 

horário foram combinados previamente com o pesquisador, através da rede social. 

Diferentemente do procedimento realizado na roda de conversa/entrevista 

grupal, em que recorri à gravação da imagem e do som, nas entrevistas individuais 

optei por gravar apenas o áudio, com o intuito de deixar os participantes mais à 

vontade, bem como fortalecer os laços de respeito e confiança com cada um deles. 

Além disso, aos participantes que não estiveram presentes no encontro do dia 08 de 

junho de 2017 foi solicitada a assinatura do TCLE antes do início da entrevista. 

Outro dado importante sobre o momento das entrevistas individuais foi que, 

após a sua realização, o número total de participantes da pesquisa reduziu-se de dez 

(10) para oito (8). Alguns motivos contribuíram para isso: uma das participantes, que 

mora em outro Estado, não respondeu ao roteiro enviado de forma online, e outro 
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participante solicitou desligamento por motivos pessoais.  Porém, como a finalidade 

da investigação não é de caráter quantitativo, optei por manter o grupo com oito (8) 

participantes, ficando com a seguinte composição: seis (6) do sexo feminino e dois (2) 

do sexo masculino pertencentes às turmas formadas em 2012, 2014, 2015 e 2016. 

Por questões de confidencialidade e após a transcrição das entrevistas 

individuais, tive a ideia, aceita por todos, de não fazer referência aos nomes dos 

participantes no texto da tese, sendo escolhidos pseudônimos de minerais. A opção 

pelo uso de minerais, além de preservar a identidade, teve a intenção de aproximar o 

leitor (a), ao universo da Geologia. No Quadro 25, apresento a ordem da entrevista, o 

pseudônimo escolhido e o ano letivo de conclusão do curso por parte do egresso. 

Quadro 25 - Nº da Entrevista, Pseudônimo do participante e ano letivo de conclusão 

Nº da Entrevista Pseudônimo Ano letivo de conclusão 

1 Quartzo 2012 
5 Turmalina 2012 
3 Galena 2014 
4 Água Marinha 2014 
7 Cordierita 2015 
8 Ônix 2015 
2 Ametista 2016 
6 Granada 2016 

      Fonte: Autor da tese (2017). 
 

Quanto ao formato das entrevistas, optei pela entrevista narrativa 

(JOVCHELOVICH; BAUER, 2015), por acreditar que tal técnica permite que os 

entrevistados contem suas histórias de vida e formação, reconstruindo 

acontecimentos e experiências, ao mesmo tempo em que se distancia do modelo 

pergunta-resposta que define a maioria das situações de entrevista.  

De acordo com Jovchelovitch e Baeur (2015, p. 91): 

 
[...] através da narrativa, as pessoas lembram o que aconteceu, 
colocam a experiência em uma sequência, encontram possíveis 
explicações para isso e jogam com a cadeia de acontecimentos que 
constroem a vida individual e social. Contar histórias implica estados 
intencionais que aliviam, ou ao menos tornam familiares, 
acontecimentos e sentimentos que confrontam a vida cotidiana 
normal. 

Apesar da elaboração de um roteiro prévio, durante o tempo em que estive 

com cada entrevistado, o mesmo só foi utilizado em momentos pontuais, quando o 

narrador desviava do objetivo do encontro, ou quando algum ponto relevante sobre a 
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temática não havia emergido nas narrativas.  Também busquei interferir o mínimo 

possível durante a realização da entrevista, o que só ocorreu esporadicamente com a 

finalidade de estimular as narrativas.  

Nessa sequência, assim como fiz com o material gerado pela roda de 

conversa/entrevista grupal, todas as oito gravações foram transcritas e submetidas à 

análise em conjunto com a apreciação dos textos pessoais, através de leituras e 

releituras.  

Por conseguinte, na organização da tese, optei por reproduzir literalmente 

esses textos – seções terciárias 5.1.1 a 5.1.8. Assim, pois além de servir como ponto 

de partida para a análise das entrevistas, percebi que sua linguagem e conteúdo 

permitiam aproximar, ainda mais, o leitor das histórias de vida e formação dos 

participantes. 

No que diz respeito à análise das entrevistas individuais, recorri às 

contribuições de Bardin (2016) sobre análise de conteúdo. Para a autora, esse tipo de 

análise organiza-se em torno de três polos cronológicos: 1) a pré-análise; 2) a 

exploração do material; 3) tratamentos dos resultados obtidos, a inferência e a 

interpretação (BARDIN, 2016, p. 125).  

Deste modo, na etapa da pré-análise, realizei “leituras flutuantes” (BARDIN, 

2016) das oito entrevistas. Nelas busquei-me “impregnar” das narrativas dos 

participantes, extraindo as primeiras impressões sobre suas histórias de vida e 

formação. 

Já na segunda etapa, “exploração do material”, elaborei um Quadro Analítico 

das Entrevistas individuais, – Quadro 2680 – dividido em três colunas, assim 

dispostas: Unidades de Análise, Unidade Semântica e Unidade Interpretativa81. O 

quadro serviu para a organização do conteúdo das entrevistas e para identificação de 

aspectos relevantes do objetivo de investigação. Assim, foi possível perceber falas 

comuns sobre determinados pontos da formação humana e visões diferenciadas 

sobre outros. 

Por fim, na última etapa, “tratamentos dos resultados obtidos, a inferência e a 

interpretação”. Aqui busquei verificar em que medida as narrativas dos participantes 

se aproximavam ou distanciavam da literatura consultada e de que modo o conjunto 

                                                           
80Confira, Seção 5, p.115 
81A explicação de cada Unidade (Análise, Semântica e Interpretativa) consta na parte inicial 
da Seção 5. 
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dessas narrativas pode auxiliar a (re) pensar os rumos da formação oferecida pelo 

IFBA e pelo curso médio técnico em Geologia. Diante de algumas dúvidas que 

emergiram nessa etapa, senti a necessidade de criar um grupo no aplicativo 

WhatsApp, que foi prontamente aceito pelos participantes, tornando-se o principal 

canal de comunicação nos últimos meses da investigação. 

Isso posto, passo para a discussão teórica sobre formação humana no 

contexto do ensino médio-técnico. 
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4 REVISANDO A LITERATURA SOBRE FORMAÇÃO HUMANA NO CONTEXTO 
DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO: PROJETOS EM DISPUTA E PERSPECTIVAS 
PARA A EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

Quem não vê bem uma palavra, 
não pode ver bem uma alma. 

(Fernando Pessoa, 1997, p. 9) 

Derivada da palavra latina formatĭo, o termo formação, na cultura ocidental, tem 

sido utilizado com vários significados. Na Ecologia, unidade predominante de 

vegetação em uma área. Na Geologia, conjunto de massas rochosas, formadas num 

mesmo período, que compartilham características comuns. No domínio militar, modo 

como as tropas, os aviões ou os navios de guerra se dispõem (ordenadamente) para 

o combate. Na Filosofia, é vista enquanto processo do devir humano, mediante o qual 

o ser natural devém um ser cultural, uma pessoa. Já no sentido educacional, 

comumente, costuma-se associar o termo tanto à trajetória acadêmica de um 

indivíduo, incluindo-se os cursos concluídos e os graus obtidos, quanto ao modo 

como os indivíduos foram criados na sua infância e adolescência. Isto é, a educação 

“doméstica” que receberam. 

Nesta seção, discorro sobre a noção de formação no contexto do ensino 

médio-técnico brasileiro. Além de adicionar a qualidade “humana” ao substantivo 

feminino, parto do pressuposto adotado por Frigotto (2009, p. 168) que, ao analisar a 

polissemia da categoria trabalho e a batalha das ideias nas sociedades de classe, traz 

a seguinte contribuição: 

[...] não vou ater-me particularmente à dimensão semântica do 
trabalho para evidenciar as mudanças de sentido sofridas do mesmo 
no tempo e no espaço. Primeiro, por não ser este meu campo de 
formação e, muito menos, de estudos e pesquisa. Segundo, e 
fundamentalmente, porque no exemplo acima82 o cerne da questão 
não é uma disputa semântica abstraída das relações sociais. Na 
sociedade capitalista é uma disputa de classe que somente pode ser 
apreendida em sua historicidade dentro de uma concepção dialética e 
no campo das contradições e não das antinomias.  

                                                           
82O exemplo citado por Frigotto (2009) diz respeito à noção de trabalho produtivo. Segundo o 
autor, “ao examinar as relações sociais de produção na especificidade da sociedade 
capitalista, Marx mostra que produtivo é o trabalho que produz mais-valia. Este, todavia, não 
é o sentido dado pelo pensamento liberal nem pelo senso comum. No pensamento 
econômico liberal, é uma relação entre os insumos aplicados e o resultado da produção. No 
sentido dicionarizado, usualmente trabalho produtivo é aquele que rende mais, que produz 
mais ou é mais eficaz” (p. 168).  
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Portanto, assim como Frigotto (2009) sinalizou em relação à categoria trabalho, 

entendo que o cerne da questão em torno da categoria formação humana e sua 

vinculação com a última etapa da educação básica não está na disputa semântica, 

mas na disputa entre projetos educacionais conectados a determinados setores 

sociais. No plano da realidade, essa disputa tem se materializado tanto na produção 

acadêmica, através da elaboração de livros, artigos etc., quanto nas ações do Estado 

brasileiro, com destaque para as modificações na legislação, elaboração de 

documentos oficiais e na proposição de políticas públicas, principalmente a partir de 

meados da década de 1980. 

De acordo com Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), foi justamente nesse 

período, década de 1980 que, em linhas gerais, duas posições sobre formação 

humana ganharam destaque, pautando, inclusive, o debate em torno da (re) 

formulação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de número 9.394/96, em 

discussão, na época, no Congresso Nacional. Sobre essas duas posições, Ferretti 

(2014, p. 2) destaca que: 

A primeira é a das várias instituições da sociedade civil, historicamente 
envolvidas com lutas e movimentos voltados ao objetivo da construção 
de uma sociedade mais justa e igualitária que, nos debates sobre a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que se seguiram à 
promulgação da Constituição de 1988, defenderam a perspectiva de 
instituição de um ensino médio calcado na concepção da formação 
omnilateral, tendo por referência a politecnia e a escola unitária, 
conforme Marx (1976) e Gramsci (1979). Sua postura era de crítica ao 
novo quadro que então se desenhava e, em função disso, 
questionavam os rumos que os discursos nacionais e internacionais 
pretendiam desenhar para o campo educacional, em virtude das 
mudanças de caráter político-econômico desenvolvidas desde a 
década de 1970 no plano mundial e da década de 1990 no âmbito 
nacional [...]. 

Tal posicionamento foi antagonizado por aqueles que se afinavam 
com o pensamento e as propostas articuladas com os interesses dos 
setores sociais conservadores, atentos às mudanças então em curso 
no âmbito político-econômico mundial. Estes tomavam por base, sem 
maiores reflexões, as ações desenvolvidas pelo capital para dar conta 
das crises que enfrentava desde a década de 1970, com repercussões 
sobre o trabalho humano, a ciência, a tecnologia e a técnica, assim 
como sobre a vida social e cultural. Defendiam mudanças rápidas na 
educação tendo em vista a formação do ‘novo trabalhador’ que estaria 
sendo requisitado para dar conta das atividades envolvidas com a 
supervisão de máquinas automatizadas e informatizadas. 
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Em uma rápida olhada para a história recente da educação no país, podemos 

afirmar que a primeira posição baseada na concepção de formação omnilateral – e 

tendo como referência a politecnia (MARX, 1976) e os fundamentos da Escola 

Unitária (GRAMSCI, 1979) – foi recusada pelo governo FHC (1995-2002). Já a 

segunda posição, fundamentada na pedagogia das competências e na lógica da 

empregabilidade83, por sua vez, foi incorporada à LDB 9.394/1996 e posteriormente 

ao Decreto 2.208/1997, cuja concepção de formação humana estaria vinculada às 

novas exigências do modo de produção capitalista, que, no campo da educação, teve 

na teoria do capital humano84 a sua base ideológica.  

No âmbito do ensino médio e da educação profissional, a concepção 

incorporada pelo governo FHC, além de servir de base para a formulação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do Ensino Médio, Resolução nº 03/1998, e 

da Educação Profissional de Nível Técnico, Resolução nº 04/1999, também foi 

essencial na operacionalização da separação curricular. Visto que, a partir da edição 

do Decreto 2.208/1997 a educação profissional de nível técnico passou a ter 

organização curricular própria e independente do ensino médio.  

Contudo, mesmo tendo sido negada durante a reforma do ensino médio e da 

educação profissional promovida pelo governo FHC, a perspectiva de um ensino 

médio calcado na concepção de formação omnilateral, politécnica continuou a ser 

defendida. Essa defesa teve repercussão no meio acadêmico, através de um conjunto 

de pesquisadores, sobretudo, vinculados ao Grupo de Trabalho (GT 09) Trabalho e 

Educação da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPED). 

Esse dado da realidade tornar-se importante. Assim, com a eleição para a 

presidência da República do representante do Partido dos Trabalhadores (PT), Luiz 

Inácio Lula da Silva, em outubro de 2002, retomou-se a disputa na esfera das ações 

do Estado. Entre as propostas para a política educacional, há a incorporação, no seu 

                                                           
83Sobre a noção de empregabilidade recomendo a leitura de: OLIVERA, Ramon. 
Empregabilidade. In. PEREIRA, Isabela B.; LIMA, Júlio C. F. (Orgs.) Dicionário de Educação 
em Saúde. 2 ed. rev. Ampl. Rio de Janeiro, EPSJV, 2008, p. 197-202. Atualmente, com a 
ampliação do desemprego e da flexibilização das relações de trabalho, o termo 
empregabilidade vem sendo substituído pela noção de trabalhabilidade. 
84Sobre a análise da teoria no capital humano numa perspectiva crítica recomendo a leitura 
de: FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e a crise do capitalismo real. 5 ed. São Paulo, 
Cortez, 2003. 
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programa de governo85, “da defesa da escola unitária como forma de contribuir para a 

superação do dualismo da organização social brasileira, com reflexo no sistema 

educacional” (LEAL NETO, 2010, p. 13). 

Porém, desde o primeiro ano do governo Lula (2003), o que se revelou foi um 

percurso controvertido no que tange as políticas públicas para o ensino médio e para 

a educação profissional de nível técnico.  De um lado incorporou-se no discurso oficial 

os princípios da formação humana politécnica a partir da noção de formação 

integrada. Do outro, o paradigma das competências continuou presente, haja vista a 

manutenção, até 201286, das DCNs elaboradas no governo FHC. 

Esse percurso controvertido foi uma das principais marcas tanto do governo 

Lula (2003-2010), quanto do governo Dilma (2011-2016), deixando evidente que os 

setores conservadores, ligados, principalmente, ao setor financeiro e industrial, 

continuaram a influenciar o conjunto de políticas públicas, que, no caso da educação, 

deveria seguir a perspectiva de ajuste em relação às novas demandas da sociedade 

capitalista para o século XXI. 

Diante desse contexto de disputa entre projetos de formação, optei pela divisão 

da seção em duas partes. Na primeira, Seção 4.1, discorro sobre o que convencionei 

chamar de “perspectiva hegemônica dos reformadores empresariais da educação” – 

que tem entre os principais expoentes: o economista Cláudio de Moura Castro (1938-) 

e o sociólogo Simon Schwartzman (1939-). Essa perspectiva pauta-se na lógica do 

capital, na pedagogia das competências e na crítica a um suposto desvio de 

finalidade das Escolas Técnicas Federais.  

Na segunda parte, Seção 4.2, intitulada de “Perspectiva contra-hegemônica 

dos educadores progressistas”, a partir das contribuições de um conjunto de autores 

vinculados a tradição marxista, tais como Dante Moura, Dermeval Saviani, Gaudêncio 

Frigotto, Marise Ramos, entre outros, verso sobre a noção de Educação Politécnica e 

do Ensino Médio Integrado (EMI). Este último visto como uma espécie de travessia 

em direção à educação politécnica. 

Por fim, ainda na seção 4.2, reflito sobre o papel dos IFs no que diz respeito à 

efetivação do EMI enquanto política pública, bem como os limites e desafios que 

estão postos diante da nova conjuntura de contrareforma do ensino médio e dos 
                                                           
85Cf. Uma Escola do Tamanho do Brasil (2002). 
86Em 2012 foram publicadas novas Diretrizes para o ensino médio e para a educação 
profissional técnica de nível médio. Ver, respectivamente, Resolução CNE/CEB nº 2/2012 e 
Resolução CNE/CEB nº 6/2012. 
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ataques a noção de formação integrada, vide o fortalecimento de Programas 

governamentais com foco na concomitância87 tais como o Mediotec88. 

4.1 A perspectiva hegemônica dos reformadores empresariais da educação 

‘Corporate reformers’ – assim são chamados 
os reformadores empresariais da educação nos 
Estados Unidos, termo criado pela 
pesquisadora americana Diane Ravitch 
(2011b). Ele reflete uma coalizão entre 
políticos, mídia, empresários, empresas 
educacionais, institutos e fundações privadas e 
pesquisadores alinhados com a ideia de que o 
modo de organizar a iniciativa privada é uma 
proposta mais adequada para “consertar” a 
educação americana, do que as propostas 
feitas pelos educadores profissionais. Naquele 
país, a disputa de agenda entre os educadores 
profissionais e os reformadores empresariais 
da educação vem de longa data (FREITAS, 
2012, p. 380). 

 
Assim como nos Estados Unidos, a disputa em torno da agenda educacional 

não é novidade no Brasil. E o país também possui seus “Corporate reformers”. Entre 

eles estão o economista Cláudio de Moura Castro e o sociólogo Simon Schwartzman. 

O primeiro, atualmente, é presidente do Conselho Consultivo, da Faculdade 

Pitágoras, colunista da Revista Veja e consultor estratégico do Grupo Positivo, ou 

seja, conglomerado “presente em mais de quarenta países atuando nas seguintes 

áreas: Ensino, Soluções Educacionais, Tecnologia, Gráfica, Cultura e Entretenimento” 

(POSITIVO, 2017, p. 1). O segundo é pesquisador do Instituto de Estudos do 

Trabalho e Sociedade (IETS), “instituição privada sem fins de lucro, destinada a 

pesquisar, propor e promover estudos, soluções e discussões sobre desafios e 

estratégias de desenvolvimento equitativo para o Rio de Janeiro e o Brasil” (IETS, 

2017, p. 1). Também é membro do Conselho Consultivo da empresa Avalia, 

pertencente ao grupo espanhol Santillana, dona da Editora Moderna. 

Como ambos possuem uma extensa produção sobre diferentes níveis e 

modalidades da educação escolar, inclusive com livros e artigos publicados em 

                                                           
87Cursos concomitantes são aqueles oferecidos a aqueles que já estejam 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. 
88De acordo com o discurso oficial do MEC, o programa Mediotec faz parte de uma iniciativa 
do Governo federal que pretende reformular a forma da educação de nível médio no Brasil. A 
ideia é que alunos possam ter educação de base e educação técnica simultaneamente. 
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parceria, nesta seção selecionei um conjunto de textos desses autores publicados 

entre 2005 e 2016, vinculados ao ensino médio e/ou técnico no Brasil, com o objetivo 

de realizar uma apreciação crítica. São eles: I) Educação técnica: a crônica de um 

casamento turbulento (CASTRO, 2005); II) Ensino Médio: órfãos de ideias, herdeiro 

de equívocos89 (CASTRO, 2008); III) Ensino médio com sabor de Jabuticaba 

(CASTRO, 2011); IV) A questão da diversidade no ensino médio (SCHWARTZMAN, 

2010); V); Políticas recentes para o ensino vocacional no Brasil (SCHWARTZMAN, 

2016)  e VI) Ensino Técnico e Profissional: a falta que faz e como fazer (CASTRO; 

SCHWARTZMAN, 2013).  

Após leitura detalhada, dividi esta seção em três partes: 4.1.1 Ensino Médio 

com sabor de Jabuticaba; 4.1.2 Formação por Competência SIM, Politecnia NÃO! 

4.1.3 As escolas técnicas federais foram cooptadas pelas elites.  

4.1.1 Ensino médio com sabor de jabuticaba  

“Modelo inédito no mundo”. “Currículo extremamente carregado e que mais 

parece uma camisa de força”. “Se só existe aqui e não é uma jabuticaba será que 

pode prestar?” “É estarrecedor que não se critique essa aberração. Só o Brasil paga o 

preço dessa utopia impossível”.  

São com esses argumentos e questionamentos que Castro (2008; 2011) e 

Schwartzman (2010; 2016), há mais de uma década, vêm defendendo a reformulação 

do ensino médio brasileiro.  

Amparados, supostamente, em comparações internacionais, os autores, em 

diversas passagens dos textos supracitados, apresentam o modelo americano das 

comprehensive high schools e a solução clássica européia para demonstrar que, em 

pleno século XXI, o Brasil estaria na contramão dos países mais bem sucedidos do 

globo, no que diz respeito ao ensino secundário. 

Nas comprehensive high schools americanas, por exemplo, Castro (2008, p. 

117) destaca que:  

[...] todos os alunos de uma determinada área geográfica deverão ir 
para a mesma e única escola. Contudo, dentro de cada escola, há 

                                                           
89Existem duas versões do texto “Ensino médio: órfãos de ideias, herdeiro de equívocos. A 
primeira, selecionada para análise, foi publicada em 2008, no v.16, n.58 da Revista Ensaio: 
Avaliação e Políticas Públicas em Educação da Fundação Cesgranrio (p. 113-124). Já a 
segunda, faz parte do livro “Os tortuosos caminhos da educação brasileira: pontos de vistas 
impopulares da Editora Penso, 2014 (p. 119-128). Como houve mais ajustes de forma do que 
conteúdo optei pela utilização da primeira versão. 
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oferta diversificada, com disciplinas preparando para o superior e 
outras de formação profissional.  

Além disso, a mesma disciplina pode ser oferecida com níveis 
diferentes de exigências. Há também disciplinas acadêmicas de cunho 
mais aplicado, para os menos afeitos à abstração. E há as muito mais 
abstratas, para outro perfil de alunos. Cada aluno pode escolher seu 
cardápio de cursos, de acordo com suas preferências e aptidões. 
Pobres e ricos, futuros filósofos, médicos, carpinteiros e bancários vão 
para a mesma escola. É o ideal democrático americano em ação. Uns 
aprendem a soldar, outros estudam os diálogos de Platão ou até 
sânscrito. 

No que diz respeito ao contexto europeu, sobretudo na França, 

O modelo dominante lida com a variedade de interesses e 
competências dos alunos, mediante a criação de alternativas 
escolares para cada perfil. Por exemplo, na França há cursos 
profissionalizantes que dão e que não dão acesso ao superior, sem 
abrir mão da profissionalização. E há os cursos que levam ao 
baccalaunfat (bacharelado), com vários sabores: os futuros poetas 
evitam as matemáticas, outros chafurdam nas equações, uns são mais 
difíceis, outros menos recheados de teorias (CASTRO, 2011, p. 1). 

No caso do modelo brasileiro, na teoria é oferecida “a mesma escola para 

todos, mas na prática não oferece nada para ninguém, nem um ensino que preste”. 

Ademais, ainda discrimina os mais pobres. (CASTRO, 2008, p. 123).   

Corroborando com a crítica ao “modelo inédito no mundo” ou “Ensino Médio 

com sabor de jabuticaba”, metáfora empregada por Castro (2011), Schwartzman 

(2010) argumenta que o ensino médio brasileiro possui duas grandes anomalias: “A 

primeira, é a presunção de que todas as pessoas deveriam completá-lo seguindo em 

grande parte o mesmo programa de formação [...]. A segunda é que seu currículo é 

extremamente carregado, com cerca de 14 disciplinas ou matérias obrigatórias” 

(SCHWARTZMAN, 2010, p. 1). 

Para Schwartzman (2010), a combinação dessas duas anomalias levaria a uma 

terceira: a exigência de que os estudantes matriculados em cursos técnicos de nível 

médio (forma integrada e concomitante) também cursassem o currículo tradicional do 

ensino médio, fazendo com que tivessem vinte (20) ou mais matérias obrigatórias em 

três anos. 

Com base na realidade brasileira, para os autores supracitados, o início da 

ruptura em relação ao “modelo único” se daria pela diversificação de trajetórias 

formativas no ensino médio. Ainda segundo eles, “não é possível dar uma educação 

de qualidade que pretenda ensinar um pouquinho de tudo como no Brasil; as pessoas 
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precisam optar e se concentrar naquilo que mais gostam ou que tenham condições de 

aprender” (SCHWARTZMAN, 2010, p. 14).  

Outro argumento utilizado por Schwartzman (2010), para defender a 

diversificação do ensino médio, estaria relacionado às diferenças dos meios sociais e 

do capital cultural dos estudantes, assim como suas diferenças individuais de 

motivação e mesmo capacidade intelectual. Para o autor, os estudantes não deveriam 

ser forçados a seguir sempre o mesmo currículo, ainda mais sendo enciclopédicos 

como os do ensino médio brasileiro.  

Associada a diversificação, Schwartzman (2010) defende a redução no número 

de disciplinas obrigatórias nos currículos. Para ele, haveria um “consenso” no mundo 

que todos os jovens deveriam ter as mesmas oportunidades educacionais e acesso 

ao núcleo comum de conhecimento. Por outro lado, o próprio Schwartzman (2010) 

reconhece que não há clareza do que seria esse núcleo comum, além do domínio da 

língua e dos conhecimentos básicos da matemática.  

Já Castro (2008) acredita que o preço de ensinar demais aos alunos é eles 

aprenderem de menos. Ou seja, o “inchaço curricular”, expressão utilizada pelo autor, 

impede que haja qualquer profundidade no tratamento do que é ensinado. Isto faz 

com que, de fato, se aprenda muito pouco na escola. Ainda segundo ele, os currículos 

do ensino médio precisam ser claramente explicitados. Assim deve ser ensinado não 

necessariamente o que os educadores gostariam que os estudantes aprendessem, 

mas o que, realisticamente, eles poderiam aprender.  

Quanto ao ensino médio-técnico, objeto de nossa investigação, Castro (2008) 

entende que tem sido a única exceção em relação ao nosso “modelo único”. Porém, 

como contém todas as disciplinas obrigatórias do currículo tradicional, tornou-se um 

ensino médio com um técnico a ele aposto, o que combina com a terceira anomalia 

supracitada por Schwartzman (2010). 

Contudo, no meio educacional, há posicionamentos contrários em relação às 

teses do “modelo único” e “currículo inchado”, defendidas pelos reformadores 

empresariais da educação. Moraes (2017), em artigo que analisa o ensino médio 

brasileiro, a partir de comparações internacionais com a Finlândia e Inglaterra, nega a 

ideia do “modelo único”. 

Ao analisar o discurso da atual secretária executiva do MEC, Maria Helena 

Souza Castro, sobre a reforma do ensino médio via Medida Provisória (MP), a autora 

faz a seguinte afirmação:  
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Cabe enfatizar, em primeiro lugar, que a organização do ensino médio 
brasileiro não é ‘única no mundo’. Ao contrário, a organização da 
educação secundária (denominação mais freqüente e consagrada na 
região para a etapa localizada entre o ensino primário e superior) de 
alguns países da Europa apresenta elementos comuns como se 
propõe indicar (MORAES, 2017, p. 408). 

 
Moraes (2017) prossegue a análise afirmando que os países, cujos sistemas 

de ensino têm mantido uma base comum por mais tempo na escolaridade básica 

obrigatória, são os que vêm alcançando os melhores resultados educacionais, 

inclusive no Programme for International Student Assessment (PISA), Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes, diversas vezes citado pelos reformadores 

empresariais para justificar a atual reforma do ensino médio brasileiro. 

A partir da afirmação de Moraes (2017), torna-se, no mínimo, questionável o 

argumento da diversificação enquanto estratégia para a melhoria dos resultados 

educacionais no ensino médio, haja vista que, se levarmos em consideração a Lei 

13.415 de 16 de fevereiro de 2017, haverá uma redução da Base Nacional Comum 

(BNC) de 2.400 horas (mínimo) para 1.800 horas (máximo). 

Já em relação à quantidade de disciplinas obrigatórias, Freyre (2014) destaca 

que o problema não reside, em si, na quantidade, mas na forma como as disciplinas 

são organizadas no currículo e na pouca autonomia e liberdade conferida aos 

gestores, professores e alunos para dispor e escolher as disciplinas conforme os 

respectivos interesses. 

Apesar da última parte do argumento de Freyre (2014), aparentemente, se 

aproximar do discurso dos reformadores empresariais, o mesmo não compartilha da 

ideia de redução da Base Nacional Comum (BNC), pois: 

Uma reforma curricular não pode prescindir da tarefa de fomentar 
ferramentas intelectuais para a compreensão da sociedade, isto é, de 
como ela em seus mais diversos aspectos se conecta e impacta a vida 
dos indivíduos, em suas oportunidades, seus modos de ser e agir, 
suas aspirações, os problemas que enfrentam cotidianamente, as 
decisões que precisam tomar ao longo de suas vidas etc. Sem isso, 
abortam-se, aliás, as próprias condições de reflexão que, por exemplo, 
uma reforma educacional exige. Não há como mudar uma sociedade e 
construir as reformas necessárias sem compreender o que conforma 
esta sociedade e mantêm determinadas estruturas e padrões de 
relações sociais que tolhem as transformações aspiradas para a vida 
dos indivíduos e para o desenvolvimento, num sentido amplo, do país 
(FREYRE, 2014, p. 1) 
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Assim, diferente de Schwartzman (2010), que acredita que o núcleo comum 

deva ser formado basicamente pelo domínio da língua e dos conhecimentos básicos 

da matemática, Freyre (2014) demonstra a importância de irmos além do currículo 

mínimo, com a presença, por exemplo, da Filosofia, Sociologia e Artes na última 

etapa da educação básica.  

Por tudo que foi citado, entendo que a tese do “modelo único” e do “inchaço 

curricular” consistem em uma estratégia ideológica dos reformadores empresariais 

para descaracterizar o sentido do ensino médio enquanto etapa final da educação 

básica. Ao defenderem a diversificação do ensino médio com base em uma carga 

horária máxima – e não mínima – destinada ao que se passou a chamar de Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), esvazia-se a concepção de formação geral dos 

estudantes. Sem contar, os graves problemas de formação advindos do ensino 

fundamental, especialmente para uma parcela expressiva de estudantes que, 

historicamente, tem sido negada uma formação de qualidade. 

Portanto, na teoria, a possibilidade de currículos diversificados e que pudessem 

ser escolhidos90 pelos jovens e adultos de acordo com suas “aptidões” e 

“preferências” é uma ideia sedutora, mas, ao resgatar a história da educação escolar 

brasileira e associá-las as últimas medidas do governo Temer (2016-) – Teto para os 

gastos públicos91, Lei da Terceirização92, Reforma Trabalhista93 e a própria reforma 

do ensino médio – dificilmente isso acontecerá. O que, praticamente, interditará a 
                                                           
90A própria Lei que institui a atual reforma do ensino médio não determina a oferta de todos os 
itinerários formativos pelas escolas, o que indica que, na prática, a maioria dos estudantes 
não terá o direito de escolher. Ou seja, criou-se uma narrativa da “escolha” sem que as 
condições para sua efetivação tenham sido garantidas. O que demonstra, no mínimo, uma 
irresponsabilidade do atual governo. 
91Cf. BRASIL. Emenda Constitucional nº 95 de 15 de dezembro de 2016. Altera o Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, e dá outras 
providências. Brasília, Diário Oficial da União (DOU) Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm>. Acesso em: 20 
fev. 2017. 
92Cf. BRASIL. Lei 13.429 de trinta e um de março de 2017. Altera dispositivos da Lei no 6.019, 
de 3 de janeiro de 1974, que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e dá 
outras providências; e dispõe sobre as relações de trabalho na empresa de prestação de 
serviços a terceiros. Brasília, Diário Oficial da União (DOU) Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13429.htm>. Acesso em: 19  
out. 2017. 
93Cf. BRASIL. Lei 13.467 de treze de julho de 2017. Altera a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e as Leis 
nos 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 
1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho. Brasília, Diário Oficial da 
União (DOU) Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2017/lei/l13467.htm>. Acesso em: 22 dez. 2017. 
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aspiração de milhares de estudantes a terem acesso a uma educação pública, 

gratuita e de qualidade. 

4.1.2 Competência SIM, Politecnia NÃO! 

Em meados da década de 1990, sob a justificativa de responder a um conjunto 

de mudanças tecnológicas e de organização do trabalho, emergiu um novo paradigma 

na educação brasileira: o paradigma das competências. 

Apesar de ser um conceito polissêmico, ou seja, que assume diferentes 

significados, de acordo com o contexto que é utilizado, uma das definições mais 

empregadas no meio educacional tem sido a de Ropé e Tanguy (1997) que 

consideram a ‘competência’ enquanto conjunto de conhecimentos, qualidades, 

capacidades e aptidões que habilitam o sujeito para a discussão, a consulta, a 

decisão de tudo o que concerne a um ofício, supondo conhecimentos teóricos 

fundamentados, acompanhados das qualidades e da capacidade que permitem 

executar as decisões sugeridas. 

Embora recente, do ponto de vista da sua incorporação no discurso 

educacional, o paradigma das competências, segundo Ramos (2006, p. 39), aparece 

para atender a, pelo menos, três propósitos: 

a) Reordenar conceitualmente a compreensão da relação trabalho-
educação, desviando o foco do emprego, das ocupações e das tarefas 
para o trabalhador em suas implicações subjetivas com o trabalho; 

 
b) Institucionalizar novas formas de educar/formar os trabalhadores 
e gerir o trabalho internamente às organizações e no mercado de 
trabalho em geral, sob novos códigos profissionais em que figuram 
relações contratuais, de carreira e de salário; 

 
c) Formular padrões de identificação da capacidade real do 
trabalhador para determinada ocupação, de tal modo que possa haver 
mobilidade entre as diversas estruturas de emprego em nível nacional 
e, também, em nível regional (como entre os países da União 
Européia e do Mercosul).  

Nessa perspectiva, Ramos (2006) aponta para um deslocamento conceitual no 

interior das políticas públicas ligadas ao trabalho e à educação. O conceito de 

qualificação, forjado no contexto do pós-guerra e profundamente ligado às regulações 

sociais, progressivamente, foi sendo substituído pela noção de competência, 

supostamente, mais adequada à nova fase de acumulação do capital cujas principais 
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características são reestruturação produtiva e a flexibilização das relações de 

trabalho. 

No Brasil, coube ao governo FHC (1995-2002) a institucionalização do sistema 

de competências. Este, por sua vez, como ocorrido em outras partes do globo, não 

ficou restrito ao mundo da produção de bens e serviços, influenciando, profundamente 

as políticas educacionais a partir de então. 

Ademais, ao mesmo tempo em que o paradigma das competências tornava-se 

foco central das Diretrizes Nacionais Curriculares (DCNs) do Ensino Médio e da 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio, aprovadas em 1998 e 1999, 

respectivamente, também se tornava lugar comum no discurso dos reformadores 

empresariais da educação. 

Apesar dos textos selecionados não apresentarem de forma explícita a defesa 

desse paradigma por parte dos reformadores empresariais, não há dúvidas da 

concordância de ambos em relação ao mesmo. Ainda mais, quando em um dos textos 

Schwartzman (2016) reserva uma seção para tecer um conjunto de críticas ao ensino 

médio integrado e o conceito de Politecnia. Notem os fundamentos da crítica: 

Enquanto, de um lado, o MEC, em parceria com o Ministério do 
Trabalho e com o setor de educação profissional, trabalhava para 
implantar no Brasil um sistema de educação técnica baseado nas 
competências profissionais demandadas pelo mercado de trabalho, de 
outro, o próprio MEC, sobretudo a partir do Decreto 5.154/2004, 
passou a estimular a criação de programas de educação profissional 
integrados ao ensino médio, segundo as concepções de um grupo de 
autores marxistas com grande penetração nos cursos superiores de 
pedagogia e nas escolas técnicas públicas. Inspirando-se nos escritos 
dos anos 1920 de Antonio Gramsci, eles criticam a ideia de que a 
educação técnica deveria ter como prioridade preparar profissionais 
para o mercado de trabalho, o que seria alienante e fortaleceria a 
divisão de classes na sociedade. Eles propõem, em seu lugar, uma 
educação integral, que rompa a dicotomia entre trabalho intelectual e 
manual e que dê aos estudantes dos cursos profissionais sólidos 
conhecimentos científicos e culturais que os tornem cidadãos críticos e 
ativos. Daí o uso do conceito de “politecnia”, termo definido como 
“especialização com o domínio dos fundamentos científicos das 
diferentes técnicas utilizadas na produção moderna. Nessa 
perspectiva, a educação 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). 
A mesma concepção foi empregada na definição, pelo CNE, dos 
‘eixos’ usados para a classificação das centenas de ocupações 
profissionais existentes no país. O entendimento é que cada eixo teria 
o próprio “núcleo politécnico”, que compreenderia “os fundamentos 
científicos, sociais, organizacionais, econômicos, políticos, culturais, 
ambientais, estéticos e éticos que alicerçam as tecnologias e a 
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contextualização do mesmo no sistema de produção social” e que 
permitiriam que o estudante começasse sua formação em um curso 
técnico de nível médio, ou mesmo de formação inicial, e pudesse 
progredir até o curso superior (Brasil. Ministério da Educação e 
Conselho Nacional de Educação, 2012). (SCHWARTZMAN, 2016, 
p. 162-163). 

Castro (2008) apresenta argumento semelhante. Porquanto, acredita que entre 

as razões para o MEC voltar a integrar os cursos acadêmicos aos profissionalizantes, 

estaria o controle da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) por 

parte de um grupo que há anos defende as ideias do filósofo italiano de orientação 

marxista Antônio Gramsci, cuja síntese estaria na noção de ‘politecnia’.  

Não há que negar a defesa do ensino médio integrado por parte de um 

conjunto de educadores marxistas, entre eles Gaudêncio Frigotto, Dante Moura, Maria 

Ciavatta e Marise Ramos. Para esses educadores, a integração entre educação 

profissional e ensino médio consiste na “travessia” para outra forma de socialização, 

ao mesmo tempo em que cria a oportunidade para milhões de jovens brasileiros a 

terem o direito a um ensino médio pleno e uma formação profissional de qualidade. 

Em segundo lugar, o conceito de politecnia para esses educadores e 

educadoras, especialmente os influenciados por Gramsci e Saviani, seria a alternativa 

pedagógica à pedagogia das competências que, sob o manto de uma suposta 

neutralidade, naturaliza a dualidade do sistema educacional e reafirma a sociedade 

de classes. Esta sociedade, que ao longo da história possibilitou uma educação de 

qualidade para poucos, em detrimento de uma educação de “segunda classe” para 

maioria.  

Outro argumento utilizado por Castro (2005) para negar a ideia de politecnia 

associa-se à questão da temporalidade do conceito. De acordo com o economista: 

Há muitos problemas com a defesa da politecnia. Antes de tudo, ela 
foi concebida na década de 1920, antes de ocorrerem às revoluções 
tecnológicas moderna de significado. Além disso, praticamente todos 
os sistemas de ensino técnico e profissionalizante do mundo se 
formaram depois disso e todos empreenderam tentativas honestas de 
aproximar mais o mundo do trabalho (p. 161-162). 

Ou seja, para o reformador empresarial não faz sentido defender um conceito, 

supostamente, “ultrapassado” e que não teria como finalidade aproximar as 

instituições escolares das necessidades atuais do mercado de trabalho.  
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Por último, o principal argumento apresentado por Castro (2005) é que, a 

politecnia, na verdade, é uma utopia. Nas palavras do autor: 

[...] o que é mais importante é que a politecnia é uma utopia, já que 
não existe escola alguma no mundo que tenha adotado esse modelo 
em sua forma pura. Comparar qualquer sistema existente com uma 
utopia não gera uma discussão frutífera porque estaremos 
comparando uma coisa que traz as imperfeições do mundo real com a 
pureza de algo que só existe na imaginação (p. 162). 

Sobre a ideia de utopia cabe recordar Galeano citando Birri, quando diz que: 

Ella está en el horizonte - dice Fernando Birri. Me acerco dos pasos, 
ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez 
pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. Para 
qué sirve la utopía Para eso sirve: para caminar (GALEANO, 2001, p. 
30). 

Portanto, diferente da noção de utopia apresentada por Castro, o conceito de 

politecnia, enquanto fundamento da educação básica-profissional, traz como 

horizonte a perspectiva de uma formação integral e integrada para todos, 

independente de classe, gênero e/ou raça e questões geográficas. Paralelamente, 

recupera a perspectiva da universalização da escola pública, gratuita e de qualidade, 

voltada para as necessidades dos seres humanos em suas múltiplas dimensões 

(social, cultural, econômica e política). 

Não obstante, a incorporação do conceito de politecnia nos Projetos Políticos 

Pedagógicos (PPPs) e nos currículos das instituições educacionais de nível médio 

técnico reafirma a necessidade de promover uma formação para além da preparação 

para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e para as demandas imediatas do 

mercado de trabalho. Ou seja, uma formação que contemple, de fato, as diversas 

dimensões da vida humana. 

4.1.3 A elitização dos Institutos Federais e o desvio de finalidade 

Completando a análise crítica sobre a perspectiva dos reformadores 

empresariais da educação, cabe refletir sobre dois aspectos que chamaram atenção 

na análise dos textos consultados: O primeiro seria uma suposta elitização das 

Escolas Técnicas Federais, atuais Institutos Federais (IFs), que, na prática, estariam 

sendo apropriadas por segmentos da classe média e da elite brasileira. Estas 

procuram, tão somente, a preparação para os processos seletivos mais concorridos 
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das universidades públicas. Já o segundo, articulado ao primeiro, vincula-se ao fato 

dessas Instituições “não estarem produzindo os resultados esperados, ou seja, 

técnicos que viessem a trabalhar como técnicos” (CASTRO, 2005, p. 151). Algo no 

mínimo questionável, vide o exemplo dos participantes dessa pesquisa, que em sua 

maioria, se tiverem oportunidades, pretendem atuar como técnicos em Geologia94. 

Vamos aos fatos. A rede federal de educação profissional e tecnológica e suas 

instituições tiveram origem nas Escolas de Aprendizes e Artífices, no início do século 

20. Elas destinavam-se ao ensino primário profissional e gratuito, tendo como público 

prioritário os chamados, ideologicamente, de “desfavorecidos da fortuna”. 

Segundo Moreira (2009), essas escolas inicialmente foram criadas muito mais 

como um mecanismo de controle social do que, propriamente, como espaços de 

formação de mão de obra para atender as demandas do mercado de trabalho. Ao 

serem instaladas nas capitais, a localização obedeceu muito mais a um critério 

político do que econômico pois, à época, poucas capitais possuíam um parque 

industrial desenvolvido que demandasse a formação de operários e contra-mestres, 

objetivo dessas instituições. 

Além disso, ao priorizar que crianças entre dez e treze anos, os “filhos dos 

desfavorecidos da fortuna”, “adquirissem hábitos de trabalho profícuo que os 

afastassem da ociosidade ignorante, escola do vício e do crime” (BRASIL, 1909, p. 1), 

o governo federal reforçava o estigma do trabalho manual atrelado à condição social 

que, como já citado nessa tese, tem sido uma das principais marcas da história da 

educação escolar brasileira. 

No entanto, diferente do que ocorreu com o ensino superior, que manteve em 

linhas gerais o seu objetivo inicial, a rede federal de educação profissional e 

tecnológica, nesse mais de um século de existência, passou por um conjunto de 

transformações, geralmente associadas às mudanças econômicas, políticas e sociais 

do país. 

Assim sendo, progressivamente, o ensino primário profissional, foco das 

Escolas de Aprendizes Artífices, foi sendo substituído pelo ensino técnico de nível 

médio. A partir de um discurso de “valorização”, passou a ser “contemplado como um 

elemento estratégico para o desenvolvimento da economia e como um fator para 

                                                           
94Ver seção 5.3.3. 
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proporcionar melhores condições de vida para a classe trabalhadora” (MEC, 2011, p. 

1). 

Nessa direção, nos primórdios da década de 1940, o então ministro da 

Educação e Saúde, Gustavo Capanema, equiparou o ensino técnico ao ensino 

secundário, mas manteve barreiras de ingresso ao ensino superior. Para os egressos 

dos cursos técnicos, somente era autorizado o ingresso “em estabelecimento de nível 

superior para matrícula em curso diretamente relacionado com o curso técnico 

concluído, verificada a satisfação das condições de preparo, determinadas pela 

legislação competente” (BRASIL, 1942, p. 3).  

A equiparação legal entre o ensino técnico e o secundário somente ocorreu 

com a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 4.024 de 

20 de dezembro de 1961. Essa Lei suprimiu a necessidade de vinculação direta entre 

cursos técnicos e cursos superiores, ou seja, permitiu que os egressos das Escolas 

Técnicas concorressem a qualquer vaga oferecida pelas instituições de educação 

superior95. 

Esse resgate da história da educação profissional, com destaque para rede 

federal, torna-se importante porque, de acordo com Castro (2008), foi justamente na 

década de 1960 que as Escolas Técnicas Federais teriam sido “cooptadas pelas elites 

brasileiras – que viam nelas uma forma eficaz e barata de prepararem-se para os 

vestibulares mais competitivos” (Idem, p. 121).  

Para o reformador empresarial, nesse período houve uma tentativa séria e cara 

de criar uma ampla rede de escolas técnicas federais, mas que, diante da escassez 

de escolas acadêmicas, públicas e gratuitas, essas escolas, na prática, passaram a 

negar “o acesso àqueles de classe mais modesta que se interessavam pelas 

profissões técnicas ensinadas [...]” (Ibidem). 

Era o beco sem saída. Quanto melhores elas foram ficando, em tudo, 
inclusive laboratórios e cursos profissionalizantes, menos os alunos se 
interessavam pela dimensão técnica. Isso se deu porque elas também 
foram ficando igualmente boas na parte acadêmica. Eram escolas 
caras, que custavam de cinco a dez vezes mais que as escolas 
secundárias públicas locais. 

                                                           
95Apesar da possibilidade legal de acesso dos egressos de cursos profissionalizantes ao 
ensino superior, na prática, isso pouco se efetivava. No âmbito do ensino de nível médio, 
permanecia a dualidade de um currículo voltado para a preparação para o acesso aos cursos 
superiores e outro voltado para a formação profissional. 
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Resumindo, cerca de cem escolas federais estavam preparando 
técnicos que rarissimamente se tornavam técnicos. Eles vinham cada 
vez mais das classes média e alta, e não pensavam em nada além 
dos vestibulares para as melhores universidades, fossem os de direito 
ou de medicina. Daí que as escolas acabaram perdendo a batalha da 
equidade. Os poucos alunos de origens mais modestas que 
conseguiam se matricular eram rapidamente convencidos de que 
buscar o ensino superior era a melhor opção, depois de terem galgado 
tantos degraus na escada da instrução num país onde eram 
pouquíssimos o que atingiam aquele nível. Portanto, a indústria 
também saiu perdendo por não estar conseguindo o pessoal técnico 
de que precisava (CASTRO, 2005, p. 152). 

Entretanto, esse argumento apresentado por Castro e corroborado por 

Schwartzman acerca da elitização das Escolas Técnicas Federais constitui-se em 

uma meia-verdade. Ainda que se reconheça que, a partir da década de 1960, parte 

dos estudantes dessas escolas visava à preparação para os vestibulares, o mesmo 

não significa dizer que faziam parte da elite brasileira e que negavam, em sua 

maioria, a formação técnica de nível médio. 

Cabe lembrar que a elite brasileira, aqui definida enquanto pequeno grupo que 

ocupa o “topo” da pirâmide socioeconômica e que desfruta de bens materiais e 

prestígio social, desde o período colonial, buscou diferenciar a educação dos seus 

filhos da educação oferecida à maioria da população. Na prática, há por parte dessa 

mesma elite a negação da pedagogia da “escola do trabalho” e, consequentemente, 

um distanciamento em relação à profissionalização no nível secundário.  

Na literatura crítica96 destinada a investigar a relação trabalho e educação, 

inclusive, há extensa produção acerca da dualidade do nosso sistema educacional e 

do preconceito da elite e de setores da classe média tradicional em relação ao 

trabalho manual e às profissões vinculadas ao ensino técnico. No imaginário desses 

grupos sociais, até os dias atuais, persiste a noção que esse tipo de trabalho e 

profissões vinculadas a ele é de baixo status social, consequentemente, digno de 

menor prestígio e remuneração. 

Por tudo que foi dito, discordo da visão dos reformadores empresariais, ou 

seja, que as Escolas Federais foram cooptadas pelas elites, pois esse grupo social, 

na verdade, sempre as negou. O que aconteceu de fato foi que, diante da escassez 

                                                           
96Recomendo a leitura do artigo LIBÂNEO, José C. O dualismo perverso da escola pública 
brasileira: escola do conhecimento para os ricos, escola do acolhimento social para os 
pobres. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 38, n. 1, p. 13-28, 2012. Disponível em:  
<http://www.revistas.usp.br/ep/article/view/28323/30180>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
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de escolas públicas de qualidade, as escolas federais tornaram-se uma das poucas 

alternativas de setores populares, incluindo parte da classe média brasileira. 

Diante da exigência de maior escolaridade e do custo elevado das 

mensalidades nas escolas particulares de maior prestígio, o acesso a essas 

instituições tornou-se a oportunidade de formação acadêmico-profissional de 

excelência atrelada a maiores chances de mobilidade social.  

Em tempo, o argumento da “elitização” da rede federal coloca em dúvida um 

dos princípios da Constituição de 1988, que, em termos formais, garante a Educação 

como direito de todos e dever do Estado, sendo o acesso ao ensino obrigatório e 

gratuito direito público subjetivo. Também cabe registrar que, desde 2012, as 

instituições federais de ensino técnico de nível médio adotam o sistema de reserva de 

vagas97 em todos os seus cursos, o que ampliou ainda mais a diversidade do público 

que ingressa nessas instituições. 

Por conseguinte, ao invés da ampliação do modelo de educação pública que, 

historicamente, vem obtendo resultados acima da média, inclusive nas avaliações 

internacionais98, os reformadores empresariais, desde a década de 1980, defendem a 

necessidade de separação das vertentes técnicas e acadêmicas, o que até aconteceu 

entre 1997 e 2004, quando o Decreto 2.208/1997 esteve em vigência.  

Para Castro (2008) e Schwartzman (2016), o Decreto 2.208/1997, editado no 

governo FHC, foi uma tentativa do governo federal de reverter o viés acadêmico na 

educação técnica e profissional, ao passo que restabelecia a função das escolas 

técnicas, que, para os reformadores empresariais, seria, tão somente, a de formar 

técnicos de nível médio para uma inserção imediata no mercado de trabalho. 

 É interessante notar como o discurso dos reformadores empresariais está 

muito bem articulado com a ideologia capitalista. Em termos gerais, essa ideologia vê 

nas escolas técnicas única e exclusivamente a preparação de pessoas para as 

demandas imediatas dos setores produtivos.  

Porém, esse discurso se constitui como outra meia-verdade, pois os próprios 

Corporate reformers admitem que, embora existam carências específicas de mão de 

                                                           
97Sobre o sistema de reserva de vagas na rede federal  recomendo a leitura da Lei 12.711 de 
29 de agosto de 2012. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2012/lei/l12711.htm>. Acesso em: 17 ago. 2017. No caso do IFBA, desde 2002, o 
Instituto adota o sistema de reserva de vagas que foi aperfeiçoado com a referida lei de 2012. 
98Cf. Ver resultados da rede federal no PISA (2015). Disponível em: 
<http://www.oecd.org/pisa/PISA-2015-Brazil-PRT.pdf.>. Acesso em: 18 ago. 2017. 
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obra qualificada, a economia brasileira vem se acomodando, de maneira geral, a um 

padrão de baixa qualificação de mão de obra, o que na prática, contradiz a 

perspectiva do senso comum que haveria uma relação direta entre a educação 

profissional técnica de nível médio e a garantia de colocação no mercado de trabalho. 

Também nos chama a atenção o discurso da “falta de resultados” e “dos 

técnicos que deveriam trabalhar como técnicos”, como se fosse um absurdo que 

jovens oriundos da rede federal de educação profissional e tecnológica pudessem 

continuar estudando e/ou escolhessem outras carreiras e profissões que, não 

necessariamente, estejam ligadas à sua formação técnica de nível médio. 

A título de registro, vale lembrar que Castro (2005; 2008) e Schwartzman 

(2011; 2016) defendem, em diversas passagens dos textos consultados, que os 

estudantes do ensino médio tenham a possibilidade de escolher seus itinerários 

formativos de acordo com suas preferências e aptidões. Aspecto no mínimo 

contraditório, quando se observa que para esses mesmos autores, as alternativas no 

âmbito da educação técnica e profissional deveriam estar limitadas a articulação 

direta com o mercado de trabalho.  

Por fim, deve-se ter clareza que não cabe às instituições escolares e aos 

profissionais ligados à educação determinar as escolhas dos estudantes, 

independente do gênero, idade e classe social, mas cabe a essas mesmas 

instituições, sejam elas “acadêmicas” e/ou “profissionais”, oferecer uma formação de 

qualidade. Dizendo de outra forma, uma formação que possibilite a esses estudantes 

realizar suas escolhas, seus projetos de vida-formação, mesmo sabendo que ambos, 

geralmente, estão muito mais vinculados às condições sócio-econômicas da família, 

do que, propriamente, pelas características pessoais. 

A seguir, problematizo a perspectiva contra hegemônica dos educadores e 

educadoras progressistas.  

4.2 A perspectiva contra-hegemônica dos educadores e educadoras 
progressistas 

Se a existência humana não é garantida pela 
natureza, não é uma dádiva natural, mas tem 
de ser produzida pelos próprios homens, 
sendo, pois, um produto do trabalho, isso 
significa que o homem não nasce homem. Ele 
forma-se homem. Ele não nasce sabendo 
produzir-se como homem. Ele necessita 
aprender a ser homem, precisa aprender a 
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produzir sua própria existência. Portanto, a 
produção do homem é, ao mesmo tempo, a 
formação do homem, isto é, um processo 
educativo. A origem da educação coincide, 
então, com a origem do homem mesmo 
(SAVIANI, 2007a, p. 154). 

Nas seções secundárias 4.1 a 4.3, com base na perspectiva dos reformadores 

empresariais da educação, busquei demonstrar que, por mais de duas décadas, há 

por parte deles uma clara tentativa em negar/desqualificar as ideias e propostas 

defendidas por um conjunto de educadores vinculados à concepção marxista de 

educação. 

Rotuladas de ultrapassadas, ideológicas e utópicas, essas ideias passaram a 

ser incorporadas ao debate educacional brasileiro, principalmente, a partir dos anos 

1980, quando alguns Programas de Pós-Graduação introduziram, sistematicamente, 

o estudo do pensamento de Marx e Engels, e de autores marxistas, a exemplo do 

filósofo italiano Antonio Gramsci. 

Superando o princípio da neutralidade científica, professores-pesquisadores 

tais como Moura (2010), Saviani (2003; 2007), Frigotto (2009), Ciavatta (2005), 

Ramos (2008), dentro outros, incorporaram e desenvolveram nas suas produções 

acadêmicas conceitos relacionados à tradição socialista, a exemplo do trabalho como 

princípio educativo, educação politécnica e omnilateralidade99. Conceitos que se 

tornaram referência para aqueles que têm como horizonte a defesa de pedagogias 

contra-hegemônicas.  

Denominam-se pedagogias contra-hegemônicas aquelas orientações 
que não apenas não conseguiram se tornar dominantes, mas que 
buscam intencional e sistematicamente colocar a educação a serviço 
das forças que lutam para transformar a ordem vigente visando a 
instaurar uma nova forma de sociedade. Situam-se nesse âmbito as 
pedagogias socialista, libertária, comunista, libertadora, histórico-
crítica (SAVIANI, s/d, p. 1) (sic).  

Apesar de Marx e Engels não terem elaborado de forma sistemática uma obra 

dedicada à problemática da educação, do ensino e da formação profissional, há 

consenso entre os pesquisadores ligados ao GT 09, Trabalho e Educação da 

                                                           
99Sobre o significado desses conceitos, recomendo a leitura dos verbetes Trabalho como 
princípio educativo, Educação Politécnica e Ominilateralidade contidos no Dicionário da 
Educação profissional em Saúde, disponível no endereço eletrônico: 
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/index.html. Acesso em: 07 nov. 2017. 
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ANPED100, que ambos foram fundamentais para o esboço de uma nova concepção 

pedagógica destinada à formação da classe trabalhadora. 

Esse esboço, inclusive, emergiu da preocupação de ambos em realizar uma 

crítica rigorosa das relações sociais e de produção capitalistas. Fundamentadas na 

propriedade privada dos meios de produção e na divisão social e técnica do trabalho, 

o que demandavam um sistema educacional classista, pautado na diferenciação 

entre:  

Trabalho intelectual e trabalho manual, trabalho simples e trabalho 
complexo, cultura geral e cultura técnica, ou seja, uma escola de seres 
humanos unilaterais, mutilados, tanto das classes dirigentes como das 
subalternizadas (MOURA; LIMA FILHO; SILVA, 2015, p. 1059).  
 

Passados mais de um século das mortes dos fundadores do marxismo e 

noventa anos da morte de Gramsci (1891-1937), e mesmo sob a continuidade da 

hegemonia capitalista, vetores da concepção marxista de educação permanecem 

atuais e em disputa. São eles: 

Educação pública, gratuita, obrigatória e única para todas as crianças 
e jovens, de forma a romper com o monopólio por parte da burguesia 
da cultura, do conhecimento; 

A combinação da educação (incluindo-se aí a educação intelectual, 
corporal e tecnológica) com a produção material com o propósito de 
superar o hiato historicamente produzido entre trabalho manual 
(execução, técnica) e trabalho intelectual (concepção, ciência) e com 
isso proporcionar a todos uma compreensão integral do processo 
produtivo; 

A formação omnilateral (isto é, multilateral, integral) da personalidade 
de forma a tornar o ser humano capaz de produzir e fruir ciência, arte, 
técnica; 

A integração recíproca da escola à sociedade com o propósito de 
superar o estranhamento entre as práticas educativas e as demais 
práticas sociais (RODRIGUES, 2008, p. 169-170). 

Deste modo, semelhante à metodologia adotada na seção destinada à 

perspectiva dos reformadores empresariais da educação, selecionei um conjunto de 

textos vinculados à tradição marxista para compor o conteúdo dessa seção. São eles: 

I) A formação integrada: a escola e o trabalho como lugares de memória e identidade 

                                                           
100Sobre o percurso histórico do GT Trabalho e Educação, recomendo a leitura do artigo: 
CIATTAVA, Maria. O percurso histórico do GT Trabalho e Educação – um exercício de 
interpretação. Revista Trabalho Necessário, ano 13, n. 20, 2015, p. 22-48. Disponível em: 
<http://www.uff.br/trabalhonecessario/images/TN_20/02_Ciavatta.pdf>. Acesso em: 20 dez. 
2017. 
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(CIAVATTA, 2005); II) Trabalho e educação: fundamentos ontológico-históricos 

(SAVIANI, 2007); III) Politecnia e formação integrada (MOURA; LIMA FILHO; SILVA, 

2015) e IV) Institutos Federais: uma revolução na educação profissional e tecnológica 

(PACHECO, 2011)101. 

Após leitura detalhada dos textos, a seção foi dividida em três partes: 4.2.1. 

Politecnia e a luta pela formação omnilateral no ensino médio; 4.2.2 Ensino Médio 

Integrado (EMI) e os princípios do Trabalho, Ciência, Tecnologia e Cultura; 4.2.3. A 

Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e o fortalecimento da política 

pública de integração entre educação profissional e ensino médio. 

4.2.1 Politecnia e a luta pela formação omnilateral no ensino médio 

A luta por identidade e sentido próprios para o ensino médio não é 
nova. Em um esforço de recuperação do passado mais recente, 
constamos que, na gênese da Lei nº 9.394/1996 (2ª LDB – Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), esteve presente a 
discussão sobre a concepção e os princípios norteadores do ensino 
médio. De um lado, a defesa da educação geral integrada à formação 
profissional lato sensu, na perspectiva da politecnia, constante no 
primeiro Projeto de Lei do Deputado Otávio Elísio (FRIGOTTO, 
CIAVATTA; e RAMOS, 2005), de outro a separação entre educação 
básica e formação profissional (MOURA, 2010, p. 2). 

Conforme observado no início da seção 4, entre as décadas de 1980 e 1990, 

duas posições sobre formação humana, no contexto do ensino médio e técnico, 

ganharam destaque no cenário educacional brasileiro.  

A primeira delas, representada pela perspectiva dos reformadores empresariais 

da educação, cujo conteúdo, em linhas gerais, pôde ser apreendido entre as seções 

secundárias 4.1 e 4.3, saiu vitoriosa nas disputas em torno da segunda LDB, o que 

permitiu a inserção do paradigma das competências nos currículos escolares e a 

separação entre educação básica e formação profissional entre 1997 e 2004.  

 Já a segunda posição, fundamentada na politecnia e na integração entre 

educação geral e formação profissional, apesar de derrotada pelo governo FHC, 

continuou a ser defendida por um conjunto de educadores e educadoras 

progressistas que, sob um ponto de vista contra-hegemônico à lógica do capital, 

mantiveram a reflexão e a disputa sobre a temática, especialmente no meio 

acadêmico. 

                                                           
101Cabe registrar que para a elaboração das seções terciárias (4.2.1 a 4.2.3) também recorri a 
outras referências.  
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Sobre o tema da politecnia, objeto dessa seção, inicialmente, cabe registrar 

dois aspectos importantes apontados por Saviani (2003) no artigo Choque teórico da 

politecnia: O primeiro deles, é que “o conceito de politecnia integra a tradição 

socialista – que sofreu um profundo abalo com o desmoronamento das experiências 

denominadas ‘socialismo real’, fenômeno ocorrido no final dos anos 1980 e início dos 

anos 1990 do século XX [...]” (p. 144). Já o segundo aspecto, em certa medida 

vinculado ao primeiro, sugere que a noção de politecnia deriva, basicamente, da 

problemática do trabalho. Ou seja, ao adotar a categoria trabalho como ponto de 

referência, Saviani (2003) reafirma o legado marxista sobre a centralidade dessa 

categoria para a compreensão da vida social, ao mesmo tempo em que a eleva a 

condição de princípio educativo geral e base de organização da educação escolar. 

Entretanto, diferente do ponto de vista dos reformadores empresariais, que 

transformaram a categoria trabalho em uma categoria econômica subsumida à práxis 

produtiva, a perspectiva contra-hegemônica, defendida pelos educadores e 

educadoras progressistas, reforça a dupla dimensão do trabalho – ontológica e 

histórica – substanciada na citação de Ramos (2005, p. 107-108): 

Primeiramente, como característica inerente ao ser humano de agir 
sobre o real, apropriando-se de seus potenciais e transformando-o. 
Por isto, o trabalho é uma categoria ontológica: é inerente à espécie 
humana e primeira mediação na produção de bens, conhecimentos e 
cultura (LUKÁCS, 1978). Numa segunda dimensão está o trabalho nas 
suas formas históricas, que, na sociedade capitalista, caracteriza-se 
como trabalho assalariado. Vendendo sua força de trabalho a outrem, 
o trabalhador recebe um valor por meio do qual ele pode satisfazer as 
necessidades básicas. Nesta sociedade, a satisfação dessas 
necessidades tende a se reduzir à sua reprodução material. Mas o 
direito à plena existência humana não permite transgredir as 
condições necessárias para que o ser humano viva inteiramente como 
ser social, e por isto, cultural. 

Sem deixar de reconhecer à predominância da dimensão histórica do trabalho 

sobre a dimensão ontológica, e da hegemonia do trabalho assalariado na sociedade 

capitalista, esses mesmos educadores, ao reafirmarem a noção de politecnia 

enquanto fundamento da formação omnilateral, apontam para a necessidade de 

superação das divisões provocadas por essa forma de sociabilidade, que tem a 
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propriedade dos meios de produção102 e à divisão social e técnica do trabalho como 

dois dos seus principais pilares. 

No âmbito da formação humana, uma das principais divisões que ocorrem na 

educação escolar brasileira diz respeito à separação entre ensino médio e educação 

profissional. Para o conjunto de educadores críticos, essa separação tem contribuído 

para uma formação unilateral, fragmentada, mutilada, ou seja, que impede milhares 

de jovens e adultos a compreender a realidade em suas múltiplas dimensões.  

Em tempo, ao defenderem a noção de politecnia, os educadores e educadoras 

progressistas também chamam à atenção para o cuidado que se deve ter quanto ao 

uso desse conceito. A experiência no Brasil da profissionalização compulsória103 em 

nível de segundo grau (atual ensino médio) se constituiu em um verdadeiro fracasso, 

haja vista a falta de condições estruturais para a sua implantação bem como a 

resistência de diversos setores, especialmente do setor privado.  Sobre isso Saviani 

(2003) reflete que:  

Politecnia, literalmente, significaria múltiplas técnicas, multiplicidade 
técnicas, e daí o risco de se entender esse conceito como a totalidade 
das diferentes técnicas fragmentadas, autonomamente consideradas. 
A proposta de profissionalização do ensino de segundo grau da lei 
5692/71 (Brasil, 1971), de certa forma, tendia a realizar um inventário 
das diferentes modalidades de trabalho, das diferentes habilitações, 
como a lei chama, ou das diferentes especialidades. A escola de 
segundo grau teria a tarefa de formar profissionais nas diferentes 
especialidades requeridas pelo mercado de trabalho.  E é por isso 
que, no apêndice do parecer 45/72, listavam-se mais de uma centena 
de habilitações, e ainda ficava em aberto a possibilidade de se 
incluírem outras que tinha escapado à argúcia ou à capacidade 
inventariante dos conselheiros. Os conselheiros estaduais também 
poderiam acrescentar outras habilitações consideradas necessárias 
sob sua jurisdição.  Caso se entendesse a que a questão nesses 
termos e se a politecnia fosse o conjunto da totalidade das técnicas 
disponíveis, haveria uma relação sempre incompleta, sempre sujeita a 
acréscimo (SAVIANI, 2003, p. 140). 

Em face do exposto, é necessário considerar, portanto, que, para a perspectiva 

contra-hegemônica, politecnia não deve ser compreendia em seu sentido literal, ou 

                                                           
102Segundo Frigotto (2005, p. 62) é crucial que se distinga a propriedade que temos de 
determinados objetos ou coisas que são para uso de quem as possui – casa, carro, terra, etc. 
com a propriedade privada que no capitalismo que é utilizada como capital pata incorporar 
trabalhadores assalariados que produzam para em tem esse capital. 
103Sobre a Lei 5.692/1971, recomendo a leitura do trabalho “A Profissionalização do Ensino na 
lei nº 5692/71” apresentado pelo INEP à XVIII Reunião Conjunta do Conselho Federal de 
Educação com os Conselhos Estaduais de Educação (1982). Disponível em:  
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me002257.pdf>. Acesso em: 04 jan. 2018. 
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seja, como múltiplas técnicas, mas, enquanto o domínio dos fundamentos 

científicos das diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho 

(grifo meu) o que eleva à concepção de formação humana a outro patamar. Ou seja, 

à formação politécnica ou omnilateral busca romper, justamente, com uma 

perspectiva de formação específica, voltada quase que exclusivamente às 

necessidades do mercado de trabalho, que, em termos práticos, se tornou uma 

verdadeira contradição na atual fase do desenvolvimento do capital, pois cada vez 

mais o empresariado tem buscado profissionais com formação geral sólida. 

Dito isso, vejamos a citação de Saviani (2003, p. 140) sobre o conceito de 

Politecnia: 

Politecnia diz respeito ao domínio dos fundamentos científicos das 
diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho produtivo 
moderno. Está relacionada aos fundamentos das diferentes 
modalidades de trabalho e tem como base determinados princípios, 
determinados fundamentos, que devem ser garantidos pela formação 
politécnica. 

Nessa direção, corroborando com a perspectiva de Saviani (2003), Frigotto, 

Ciavatta e Ramos (2005, p. 35-36) destacam que: 

O ideário da politecnia buscava e busca romper com a dicotomia entre 
educação básica e técnica, resgatando o princípio da formação 
humana em sua totalidade em termos epistemológicos e pedagógicos, 
esse ideário defendia um ensino que integrasse ciência e cultura, 
humanismo e tecnologia, visando ao desenvolvimento de todas as 
potencialidades humanas. Por essa perspectiva, o objetivo 
profissionalizante não teria fim em si mesmo, nem se pautaria pelos 
interesses do mercado, mas constituir-se-ia numa possibilidade a mais 
para os estudantes na construção dos seus projetos de vidas, 
socialmente determinados, possibilitados por uma formação ampla e 
integral. 

Porém, diante das dificuldades estruturais – consolidação das relações 

capitalistas e manutenção da dualidade educacional – e conjunturais – falta de 

financiamento, infra-estrutura, quadro de profissionais aptos a desenvolver essa 

concepção de formação – no início dos anos 2000, a maioria dos educadores e 

educadoras progressistas passaram a defender uma solução transitória para a 

formação de nível médio, o Ensino Médio Integrado (EMI). Assim o EMI, que, apesar 

de não poder ser confundido com a Educação Politécnica, segundo eles, contém o 

germe para a sua constituição. 

Destarte, com a mudança na presidência da república, saída de FHC (2002); 

entrada de Lula, em 2003, e a revogação do Decreto 2.208/1997 pelo Decreto 
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5.154/2004, o EMI, a partir de uma base unitária, fundamentada na integração entre 

os princípios do Trabalho, da Ciência, da Tecnologia e da Cultura, passou a ser visto 

como a possibilidade de ‘travessia’ em direção à superação da concepção 

educacional até então predominante, pautada na separação entre educação básica e 

educação profissional e na pedagogia das competências. 

Apesar do contexto mais favorável em relação ao governo FHC, Moura (2010), 

ao analisar o ensino médio no Brasil “do real ao ideal, passando pelo possível” (p. 1), 

destaca que, a efetivação do EMI no Brasil tem ocorrido de modo contraditório 

mediante duas possibilidades:  

A primeira, assentada exclusivamente nos princípios da politecnia ou 
educação tecnológica, não inclui a profissionalização stricto sensu, ou 
seja, é o ensino médio baseado na integração entre trabalho, ciência, 
tecnologia e cultura. A segunda é o ensino médio igualmente 
fundamentado nos princípios da politecnia, mas integrado também a 
uma formação profissional específica, ou seja, ensino médio integrado 
à educação profissional. (MOURA, 2010, p. 4). 

No entanto, mesmo com essas duas possibilidades, o que se tem observado 

desde a revogação do Decreto 2.008/1997 é que as instituições educacionais, assim 

como os profissionais da educação, em sua maioria, ainda não se apropriaram da 

concepção teórica que fundamenta o EMI, fazendo com que haja um distanciamento 

entre o pensado e o praticado. Além disso, como foi destacado em outras passagens 

dessa tese, há contradições e disputas em torno da efetivação do EMI no Brasil – o 

que demonstra a atualidade do tema e a necessidade de compreensão dos seus 

fundamentos. 

Ante o quadro apresentado, e no sentido de fortalecer a compreensão da base 

teórica que fundamenta o EMI, na próxima seção abordo os princípios do Trabalho, 

Ciência, Tecnologia e Cultura enquanto elementos indissociáveis da formação 

humana. 

4.2.2 Ensino Médio Integrado (EMI) e os princípios do Trabalho, Ciência, Tecnologia e 
Cultura 

O ensino médio integrado ao ensino técnico, 
conquanto seja uma condição social e 
historicamente necessária para a construção 
do ensino médio unitário e politécnico, não se 
confunde totalmente com ele porque a 
conjuntura do real assim não o permite. Não 
obstante, por conter elementos de uma 
educação politécnica, contém também os 
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germes de sua construção (SAVIANI, 1997). 
Entenda-se, entretanto, que a educação 
politécnica não é aquela que só é possível em 
outra realidade, mas uma concepção de 
educação que busca, a partir do 
desenvolvimento do capitalismo e de sua 
crítica, superar a proposta burguesa de 
educação que potencialize a transformação 
estrutural da realidade (FRIGOTTO; CIAVATTA 
e RAMOS, 2005, p. 44). 

Desde as suas primeiras formulações, no início dos anos 2000, a proposta de 

ensino médio integrado ao ensino técnico ou, simplesmente, EMI, passou a ser visto 

pela maioria dos educadores e educadoras progressistas como um novo ponto de 

partida em direção à concepção de educação politécnica, omnilateral, defendida por 

eles desde meados dos anos 1980.  

Embora eles mesmos reconheçam que o EMI não deva ser confundido com a 

educação politécnica, ao regatar os princípios do Trabalho, Ciência, Tecnologia104 e 

Cultura enquanto dimensões indissociáveis da formação humana, o EMI traz consigo 

o germe dessa concepção. Isto é, ao valorizar a noção de politecnia, retoma à 

problemática do trabalho como um dos principais eixos organizadores da educação 

escolar, especialmente no ensino médio.  

Assim sendo, ao recuperar a centralidade do trabalho enquanto um dos 

principais fundamentos da formação humana, os educadores e educadoras 

progressistas, a partir das contribuições de Saviani (1989), resgatam a noção do 

trabalho como princípio educativo e os seus três sentidos. São eles: 

Num primeiro sentido, o trabalho é princípio educativo na medida em 
que determina, pelo grau de desenvolvimento social atingido 
historicamente, o modo de ser da educação em seu conjunto. Nesse 
sentido, aos modos de produção [...] correspondem modos distintos de 
educar com uma correspondente forma dominante de educação. [...] 
Num segundo sentido, o trabalho é princípio educativo na medida em 
que coloca exigências específicas que o processo educativo deve 
preencher em vista da participação direta dos membros da sociedade 
no trabalho socialmente produtivo. [...] Finalmente o trabalho é 
princípio educativo num terceiro sentido, à medida que determina a 
educação como uma modalidade específica e diferenciada de 
trabalho: o trabalho pedagógico (SAVIANI, 1989, p. 1-2 apud RAMOS, 
2003, p. 22).  

                                                           
104O princípio da Tecnologia foi incorporado posteriormente. No caso dos textos consultados 
ele aparece pela primeira vez em separado do conceito de Ciência no artigo de Moura (2010). 
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Como nos lembra Ramos (2003), o segundo sentido apresentado por Saviani 

(1989) corresponderia ao conceito de politecnia ou educação tecnológica, que 

emerge, justamente, das contradições da sociedade capitalista, que, a partir do seu 

desenvolvimento, passa a exigir cada vez mais a articulação entre trabalho manual e 

trabalho intelectual, entre formação geral e formação específica. 

Porém, cabe registrar que o trabalho pode ser assumido como princípio 

educativo tanto na perspectiva hegemônica, quanto na perspectiva contra-

hegemônica, fazendo com que os educadores e educadoras progressistas se 

preocupem em distinguir a dimensão ontológica da dimensão histórica do trabalho.  

Assim sendo, do ponto de vista do capital, a dimensão ontológica do trabalho 

encontra-se subsumida à dimensão produtiva, econômica, fazendo com que o 

trabalho de princípio passe a ser considerado apenas como contexto destinado à 

reprodução da sociabilidade capitalista, sendo o trabalho assalariado a sua expressão 

mais manifesta. Já assumir o trabalho como princípio educativo na perspectiva do 

trabalhador, como diz Frigotto (1989, p. 8): 

Implica superar a visão utilitarista, reducionista de trabalho. Implica 
inverter a relação situando o homem e todos os homens como sujeito 
do seu devir. Esse é um processo coletivo, organizado, de busca 
prática de transformação das relações sociais desumanizadoras e, 
portanto, deseducativas. A consciência crítica é o primeiro elemento 
deste processo que permite perceber que é dentro destas velhas e 
adversas relações sociais que podemos construir outras 
relações, onde o trabalho se torne manifestação de vida e, portanto, 
educativo. 

Nessa perspectiva, a constituição de um projeto de EMI que tem o trabalho 

como princípio educativo deve deixar explícita a compreensão do duplo sentido que 

assume essa categoria: 

a) ontológico, como práxis humana e, então, como a forma pela qual 
o homem produz sua própria existência na relação com a natureza e 
com os outros homens e, assim, produz conhecimentos; 

b) histórico, que no sistema capitalista se transforma em trabalho 
assalariado ou fator econômico, forma específica da produção da 
existência humana sob o capitalismo; portanto, como categoria 
econômica e práxis diretamente produtiva. (RAMOS, 2008, p. 8) 

 
Consequentemente: 
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Ao considerar essas duas dimensões, compreende-se que o trabalho 
como princípio educativo não se restringe ao “aprender trabalhando” 
ou ao “trabalhar aprendendo”, pois está relacionado com a 
contribuição da ação educativa para que os indivíduos/coletivos 
compreendam, enquanto vivenciam e constroem a própria formação, 
que é socialmente justo que todos trabalhem, porque esse é um direito 
de todos; mas, igualmente, é uma obrigação coletiva, porque é a partir 
da produção de todos que se produz e se transforma a existência 
humana e, nesse sentido, não é justo que muitos trabalhem para que 
poucos enriqueçam cada vez mais, enquanto outros empobrecem e 
vivem à margem; ou, pior ainda, que muitos não tenham sequer direito 
ao trabalho e que isso seja funcional aos interesses econômicos 
hegemônicos. Desse modo, a formação humana baseada no trabalho 
como princípio educativo não pode ser confundida com a formação de 
recursos humanos para atender às demandas do mercado de 
trabalho. (MOURA, 2010b, p. 888-889) 

Associado a essa concepção de trabalho, na proposta de EMI defendida por 

educadores e educadoras progressistas também se encontram articuladas a Ciência, 

Tecnologia e Cultura como dimensões estruturantes da formação humana. Logo, a 

ideia de ciência passa a ser entendida como: 

[...] conhecimentos produzidos e legitimados socialmente ao longo da 
história como resultados de um processo empreendido pela 
humanidade na busca da compreensão e transformação dos 
fenômenos naturais e sociais. Nesse sentido, a ciência conforma 
conceitos e métodos cuja objetividade permite a transmissão para 
diferentes gerações, ao mesmo tempo em que podem ser 
questionados e superados historicamente no movimento permanente 
de construção de novos conhecimentos (RAMOS, 2008, p. 116). 

Já a noção de Tecnologia105, que não deve ser vista meramente como 

aplicação do conhecimento científico, mas como uma construção social (MOURA, 

2010a), nessa concepção de ensino médio, assume o lugar de “mediação entre 

ciência (apreensão e desvelamento do real) e produção (intervenção no real) 

“(RAMOS, 2004 apud BRASIL, 2007, p. 44). 

Deste modo, a tecnologia torna-se extensão das capacidades humanas voltada 

para a satisfação de um conjunto de necessidades produzidas em determinado 

contexto histórico.  Portanto, deve-se combater a ideia de tecnologia enquanto “meio 

de ampliação da exploração do trabalho, de mutilação de direitos, de vidas e do meio-

ambiente” (FRIGOTTO, 2008, p. 381), mas como possibilidade de “dilatar o tempo 

livre; vale dizer, tempo para desenvolvimento das qualidades propriamente humanas 

                                                           
105Para o aprofundamento da discussão, recomendo a leitura do verbete “Tecnologia” contido 
no Dicionário da Educação profissional em Saúde, disponível no endereço eletrônico: 
<http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/index.html>. Acesso em: 07 nov. 2017. 
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para todos os humanos. Uma ‘tecnologia’ de cuidado com a vida e, por consequência, 

com as bases materiais e ambientais da mesma” (Ibidem). 

Por fim, a cultura, nessa perspectiva de formação humana, passa a ser vista 

como: 

[...] as diferentes formas de criação da sociedade, seus valores, suas 
normas de conduta, suas obras. Portanto, a cultura é tanto a produção 
ética quanto estética de uma sociedade. Assim se pode compreender 
que os conhecimentos característicos de um tempo histórico e de um 
grupo social trazem a marca das razões, dos problemas, das 
necessidades e das possibilidades que motivaram o avanço do 
conhecimento numa sociedade. (RAMOS, s.d, p. 9) 

Essa concepção de cultura, ademais, tem expressiva influência dos 

pressupostos da escola ativa, unitária e criadora pensada por Gramsci106 nas 

primeiras décadas do século XX. Ao defender a cultura, a escola e a formação 

desinteressadas, o filósofo italiano buscou contribuir em direção a ruptura da 

dualidade entre cultura geral e cultura técnica, entre formação geral e formação 

profissional para a classe trabalhadora.  

Por tudo que foi dito, a articulação entre os princípios do trabalho, ciência, 

tecnologia e cultura torna-se parte indissociável de uma concepção de formação 

humana que, mesmo reconhecendo a relevância do mercado de trabalho, pretende ir 

além dele.  

Assim, na próxima seção, discuto a relação entre a Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica e o fortalecimento da política pública de integração. 

4.2.3 A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e o 
fortalecimento da política pública de integração entre educação profissional e ensino 
médio. 

 
Entre 1968 e 1988, as Escolas Técnicas 
Federais se consolidaram como as instituições 
que ofereciam, essencial, mas não 
exclusivamente, o melhor ensino público de 
segundo grau, tanto pela qualidade das 
Escolas, como pela seleção severa107 de seus 
estudantes através de vestibulares, 
favorecendo tanto uma saída profissional 

                                                           
106Cf. GRAMSCI, Antonio. A organização da escola e da cultura.  In______. Os intelectuais e 
a organização da cultura.  Rio de Janeiro: Civilização Brasileira 2 ed., 1978. p. 117-128. 
107Vale relembrar que desde 2012 todas as instituições federais de educação profissional e 
tecnológica adotam políticas de cotas para acessos aos seus cursos regulares o que tem 
contribuído ainda mais para democratização dessas instituições. 
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promissora, quanto um bom desempenho no 
acesso às Universidades Públicas (ARCARY, 
2015, p. 2). 

Entre 1988 e 1996 [...] O projeto educacional 
permaneceu o mesmo, consolidando um 
modelo que obtinha bons resultados, e 
importante reconhecimento público, porque os 
alunos da Rede destacavam-se, 
invariavelmente, entre os melhores 
desempenhos nos vestibulares das principais 
Universidades (Ibidem, p.3). 

Como destacado em outras passagens dessa tese, alinhado a ideologia dos 

reformadores empresariais da educação, o governo FHC (1995-2002) promoveu a 

separação entre o ensino médio e a educação profissional no Brasil, resultando a 

época em um forte movimento de reorganização do modelo dos cursos ofertados 

pelas instituições que integravam o Sistema Nacional de Educação Tecnológica108. 

 Paralelamente à edição do Decreto 2.208/1997 e com argumentos 

semelhantes aos apresentados pelos reformadores empresariais: “a rede federal de 

ensino técnico era custosa em comparação à do ensino médio regular” (WINCKLER; 

SANTAGADA, 2012, p. 101); e não atendia a sua principal finalidade – formar 

técnicos para o mercado de trabalho – o MEC publicou a Portaria n. 646/1997, que, 

através do Art. 2º, explicitava as diretrizes da separação:  

Art. 2º - O Plano de Implantação deverá prever o incremento da 
matrícula na educação profissional, mediante a oferta de:  

I - cursos de nível técnico, desenvolvidos concomitantemente com o 
ensino médio, para alunos oriundos de escolas dos sistemas de 
ensino;  

II - cursos de nível técnico destinados a egressos de nível médio, por 
via regular ou supletiva; 

 III - cursos de especialização e aperfeiçoamento para egressos de 
cursos de nível técnico;  

IV - cursos de qualificação, requalificação, reprofissionalização de 
jovens, adultos e trabalhadores em geral, com qualquer nível de 
escolarização (BRASIL, 1997b, p. 1-2). 

                                                           
108O Sistema Nacional de Educação Tecnológica foi instituído pela Lei federal 11.894 de 8 de 
dezembro de 1994  e era composto pelas instituições de educação tecnológica, vinculadas ou 
subordinadas ao Ministério da Educação e do Desporto e sistemas congêneres dos Estados, 
dos Municípios e do Distrito Federal. Esse Sistema foi extinto menos de quatro anos depois 
por intermédio da Lei 9.649 de 27 de maio de 1994 que alterou organização da presidência da 
república e dos Ministérios. 
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Apesar da desvinculação curricular entre educação profissional e ensino médio, 

e do estímulo à oferta de cursos na forma concomitante ou seqüencial, diante da forte 

resistência, principalmente da comunidade interna e das organizações dos 

trabalhadores das instituições federais, sobretudo o SINASEFE, o governo FHC não 

conseguiu acabar definitivamente com o ensino médio nessas instituições, o que 

levou a inclusão do Artigo 3º na Portaria 646/1997: 

Art. 3º - As instituições federais de educação tecnológica ficam 
autorizadas a manter ensino médio, com matrícula independente da 
educação profissional, oferecendo o máximo de 50% do total de vagas 
oferecidas para os cursos regulares em 1997, observando o disposto 
na Lei nº 9.394/96 (Ibidem, p. 2). 

Mesmo com a redução da oferta de vagas em 50% em relação ao ano de 1997, 

a presença do ensino médio nas instituições federais de educação profissional foi 

fundamental para a manutenção da disputa em torno dos projetos de formação. Vide 

o exemplo do CEFET-MG que, buscando “conservar o referencial de educação 

tecnológica construído ao longo do trabalho realizado nos cursos integrados 

ministrados até 1997, passou a ofertar o curso técnico articulado ao médio em uma 

modalidade denominada ‘concomitância interna’” (LAUDARES, s.d, p. 2). 

No caso do IFBA, lócus da investigação, durante o período de vigência do 

Decreto 2.208/1997 (1997-2004) não foram oferecidos cursos organizados por meio 

da “concomitância interna”, mas foram ofertadas turmas de ensino médio tradicional 

(formato de três anos) – o que contribuiu para a manutenção da formação geral no 

cotidiano da instituição. 

Concluídos os oitos anos do governo FHC, e diante de uma nova conjuntura 

política associada à eleição de Lula, retomou-se o movimento em direção a 

restauração da articulação curricular entre o ensino médio e técnico na rede federal, 

que começou a dar os seus primeiros passos com a edição do Decreto 5.154/2004.  

Entretanto, ao discorrer sobre os Institutos Federais em perspectiva histórica, 

Arcary (2015) sinaliza que, como no primeiro período de governo Lula (2003-2006), 

não havia um projeto claro para as instituições de educação profissional e 

tecnológica. O que acabou ocorrendo nos primeiros quatro anos, foi à consolidação 

da Cefetização com a ampliação dos cursos superiores, sendo que os cursos 

integrados começaram a ser ofertados perto do final do primeiro mandato. No IFBA, 

por exemplo, os primeiros cursos nesse “novo” / “antigo” formato foram ofertados no 
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ano letivo de 2006, o que corrobora com o ponto de vista apresentado por Acary 

(2015). 

A partir da reflexão de Arcary (2015), arrisco dizer que somente com a criação 

da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, por intermédio da Lei 

11.892/2008, que o Ensino Médio Integrado (EMI), fundamentado nos princípios do 

Trabalho, Ciência, Tecnológica e Cultura, passou, de fato, a ser disputado no interior 

das instituições federais. 

Entre as contribuições da referida Lei para o desenvolvimento da política 

pública de EMI, esteve à determinação legal dos IFs em ter que ministrar educação 

profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, o 

que estimulou a reorganização da oferta desses cursos na rede federal de Educação 

Profissional Científica e Tecnológica (EPCT). 

Nessa direção, Pacheco (2011), ao refletir sobre os fundamentos da proposta 

político-pedagógica109 dos Institutos Federais, chama a atenção para o desafio, nessa 

nova conjuntura que se iniciou, de se articular formação acadêmica à preparação para 

o trabalho para além da lógica do mercado. Vejamos: 

Na proposta dos Institutos Federais, agregar à formação acadêmica a 
preparação para o trabalho (compreendendo-o em seu sentido 
histórico, mas sem deixar de afirmar seu sentido ontológico) e discutir 
os princípios das tecnologias a ele concernentes dão luz a elementos 
essenciais para a definição de um propósito específico para a 
estrutura curricular da educação profissional e tecnológica. O que se 
propõe é uma formação contextualizada, banhada de conhecimentos, 
princípios e valores que potencializam a ação humana na busca de 
caminhos de vida mais dignos (PACHECO, 2011, p. 15). 

O autor prossegue a reflexão com o seguinte destaque: 

[...] derrubar as barreiras entre o ensino técnico e o científico, 
articulando trabalho, ciência e cultura na perspectiva da emancipação 
humana é um dos objetivos basilares dos Institutos Federais. Sua 
orientação pedagógica deve recusar o conhecimento exclusivamente 
enciclopédico, assentando-se no pensamento analítico, buscando uma 
formação profissional mais abrangente e flexível, com menos ênfase 
na formação para ofícios e mais na compreensão do mundo do 
trabalho e em uma participação qualitativamente superior nele. Um 
profissionalizar-se mais amplo, que abra infinitas possibilidades de 

                                                           
109Para um maior aprofundamento da proposta político-pedagógica dos Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia, recomendo a leitura do documento oficial do MEC: “Um 
novo modelo em Educação Profissional e Tecnológica: concepções e diretrizes”. Disponível 
em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6691-if-
concepcaoediretrizes&Itemid=30192>. Acesso em: 07 jan. 2018 
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reiventar-se no mundo e para o mundo, princípios esses válidos, 
inclusive para as engenharias e licenciaturas (Ibidem). 

Diante dos desafios postos à Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica, no sentido de promover a integração sob uma perspectiva contra-

hegemônica de formação humana, cabe evidenciar algumas tensões que têm ocorrido 

não só no interior da rede, mas na própria Universidade (academia), espaço relevante 

de formação de profissionais para atuar na educação básica e profissional, 

consequentemente no EMI.  

No que diz respeito à apropriação teórica da concepção de EMI e dos 

princípios norteadores (Trabalho, Ciência, Tecnologia e Cultura), Moura (2010a) 

destaca que ainda existe um significativo distanciamento entre o que foi elaborado 

teoricamente e as práticas pedagógicas em curso. O que demonstra a necessidade 

imperiosa em se avançar não só na formação continuada de professores, mas de 

todos os profissionais envolvidos na efetivação dessa proposta de formação, 

especialmente em tempo de formalização do “notório saber” na docência e do avanço 

da perspectiva da concomitância nos cursos de ensino médio-técnico. 

Sobre a formalização do “notório saber”, especialmente para profissionais sem 

formação pedagógica e que pretendem atuar na docência, no mínino constitui-se em 

um ataque a identidade e profissionalização docente. Enquanto outras profissões de 

nível superior exigem formação escolar específica, no caso da docência, abre-se o 

caminho para o esvaziamento dessa formação. 

Outro aspecto importante a ser demarcado é que, embora se tenha 

transcorrido quase quatorze anos da edição do Decreto 5.154/2004, a ideologia dos 

reformadores empresariais mantém influência no interior da própria rede federal de 

EPCT. Ou seja, a superação de uma determinada concepção de educação não é uma 

tarefa fácil.  

Quanto ao papel das Universidades no desenvolvimento do EMI observa-se 

que: 

A proposta em torno da formação humana integral e do ensino médio 
integrado enfrenta, ainda, a crítica do âmbito da academia, desde as 
correntes mais conservadoras, que defendem a educação de cunho 
academicista, inspirada no Iluminismo, no ‘humanismo liberal’, até os 
progressistas, que o consideram como uma concessão aos interesses 
do capital (MOURA; LIMA FILHO; RIBEIRO, 2015, p. 1.077). 

Todavia, não se pode deixar de reconhecer que, apesar de todas as 

dificuldades, críticas e barreiras encontradas nesses últimos, a rede federal de EPCT 
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continua sendo um espaço privilegiado de formação, com destaque para o ensino 

médio-técnico, tendo sua qualidade, inclusive, reconhecida por diversos segmentos 

da sociedade. 

Nessa perspectiva, mesmo com todos os questionamentos às avaliações em 

larga escala, cabe apresentar os resultados alcançados em Ciências, Leitura e 

Matemática, pelos estudantes da Rede Federal no Programa Internacional de 

Avaliação de Estudantes (PISA - 2015), conforme Imagem 2. 

Imagem 2 - Desempenho em Ciências, Leitura e Matemática dos estudantes da Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica no PISA 2015. 

        

 

Fonte: Relatório do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – 2015, adaptado 
pelo Instituto Federal de Brasília (IFB). Disponível em: <http://www.ifb.edu.br/reitori/12838-
rede-federal-e-destaque-na-principal-avaliacao-da-educacao-basica-do-mundo>. Acesso em: 
1 out. 2017. 

 

Esses resultados, associados ao reconhecimento da qualidade da formação 

ofertada pela rede federal, indiciam que existe no Brasil um modelo de educação 

pública e gratuita que tem alcançado resultados consideráveis, até mesmo nas 

avaliações de larga escala que, recorrentemente, são citadas pelos reformadores 

empresariais de educação como principal instrumento para “medir” a qualidade da 

formação ofertada por um país. 

Assim sendo, tendo em vista a mudança da correlação de forças, 

especialmente após golpe jurídico-parlamentar, e da ameaça efetiva da 

descontinuidade da política pública de integração, através do fortalecimento de 

Programas governamentais, como o Mediotec, que prioriza a concomitância, a 
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palavra de ordem dos educadores e educadoras progressistas nesse momento tem 

sido RESISTIR (grifo meu).  

Portanto, buscando colaborar com a resistência, na próxima seção discorro, a 

partir das narrativas dos egressos do curso médio-técnico em Geologia do IFBA 

Campus Salvador, como se deu o processo de formação humana durante o tempo em 

pertenceram à instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

 

5 ENTRE DIÁLOGOS E REFLEXÕES: O QUE OS EGRESSOS DO CURSO MÉDIO-
TÉCNICO EM GEOLOGIA TÊM A DIZER SOBRE FORMAÇÃO HUMANA? 

 
Rapaz, eu não entrei lá porque queria ser 
técnica em geologia. Entrei porque queria um 
Ensino Médio público de qualidade. O curso 
técnico é só um bônus (ou um ônus). (ÁGUA 
MARINHA, 2017). 

No meu caso, pensava justamente em 
trabalhar assim que concluísse o Ensino Médio. 
Tinha a ilusão que ganharia muitos mil reais 
(apenas inicialmente). Queria um bom Ensino 
Médio, não pagar (diretamente) por ele, ter 
essa possibilidade de trabalhar, ainda que 
pensando em iniciar um curso superior, logo 
após me formar... (QUARTZO, 2017).  

No caminhar das reflexões até aqui apresentadas, esta seção representa a 

síntese das narrativas sobre formação humana, presentificadas nas escritas e falas 

dos egressos que aceitaram participar dessa investigação. 

Com base nas conversas registradas no grupo “Geologia: uma história não 

contada” – período de fevereiro a outubro de 2017 – na roda de conversa realizada na 

FACED-UFBA, nas oito narrativas (orais e escritas), e no aplicativo whatsapp, busco 

refletir sobre as experiências formativas e seus reflexos individuais e coletivos.  

Nesta perspectiva, tornou-se fundante conhecer as entrelinhas, os ditos, os não 

ditos, os implícitos e subentendidos das histórias, dos discursos desses ex-

estudantes. Resgatar suas expectativas, ambições, desejos, experiências e 

frustrações, em relação a esta etapa de formação pessoal, acadêmica e profissional 

foi fundamental para se chegar a um conjunto de palavras que não são finais. 

Nesta direção, divido a seção em quatro seções secundárias: na seção 5.1, 

publico, literalmente, os textos pessoais elaborados pelos participantes, após a 

realização das entrevistas individuais. Estas narrativas, constituem-se como ponto de 

partida para a análise, posto que possibilitam conhecer aspectos relevantes da 

trajetória de vida de cada egresso, fundamentais para compreender os respectivos 

processos de formação humana. 

Em seguida, a partir do que denominei Quadro Analítico das Entrevistas – 

Quadro 26 –, elaboro as seções 5.2 a 5.4.  
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Quadro 26 - Quadro analítico das entrevistas individuais 
 

UNIDADES DE 
ANÁLISE 

UNIDADES 
SEMÂNTICAS 

UNIDADES 
INTERPRETATIVAS 

 
 
 

VIDA ANTES DO IFBA 
 
 
 

 
INCENTIVO 

 

 
FAMÍLIA 

 
 
 

TRAJETÓRIA 

 
 

EDUCAÇÃO ESCOLAR 
 

 
 
 
 
 
 

 
PERCURSO 

FORMATIVO NO IFBA 
 

 
DURAÇÃO 

 

 
 
 
 

CURRÍCULO 
 

 
DISCIPLINAS 

 
 

INTEGRAÇÃO 
 
 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 

 
 

CORPO DOCENTE 
 
 

 
PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 
 
 

VIDA PÓS-IBA 
 
 

 
MUNDO DO TRABALHO 

 

 
OPORTUNIDADES 

 
 

EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 

 
CONTINUIDADE DA 

FORMAÇÃO 
 

Fonte: Autor da tese (2017).  

Como é possível observar no quadro acima, na primeira coluna estabeleço as 

unidades de análise, definidas a partir da trajetória dos entrevistados, antes, durantes 

e após o percurso formativo no IFBA. Posteriormente, tendo por base a leitura e 

releituras das entrevistas-narrativas, defino as unidades semânticas (segunda 

coluna), as quais emergiram a partir das falas mais recorrentes e significativas, 

presentes nos discursos, nas sequências dos fatos e experiências contadas pelos 

entrevistados. Finalmente, com base na relação entre as unidades de análise e 

unidades semânticas, elaboro as unidades interpretativas (terceira coluna), as quais 

resultaram do agrupamento das unidades semânticas.  

Assim sendo, na seção 5.2, apresento os motivos que levaram os entrevistados 

à escolha do IFBA e do curso médio-Técnico em Geologia do Campus Salvador para 

a realização da formação escolar. Na seção 5.3, discorro sobre os percursos 
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formativos, abordando questões sobre currículo, integração e práticas docentes. Por 

fim, na seção 5.4, registro aspectos vinculados a vida pós IFBA, a exemplo de 

experiência de trabalho e educação superior.  Isso posto, passo às narrativas escritas. 

5.1 Desvelando histórias de vida e formação: os egressos e suas narrativas 

Como indicado nas escolhas metodológicas, ao preservar a identidade dos 

participantes, opto pelo uso de pseudônimos. Eles foram definidos entre minerais 

estudados à época do curso (conteúdo específico), e que, de alguma forma, 

tornaram-se significativos na formação desses estudantes, como pode ser visto nas 

justificativas apresentadas. 

Assim sendo, após a imagem de cada mineral e a justificativa para sua 

escolha, encontram-se as narrativas individuais que estão dispostas de acordo com a 

entrada do egresso no IFBA. 

5.1.1 Quartzo 

Imagem 3 - Mineral Quartzo Branco 

 

 
Fonte: <http://mensagemdaspedras.blogspot.com.br/2012/02/quartzo.html>. Acesso 

em: 20 nov. 2017 
 

 
 

 
 
 

24 anos, moro com meus pais e um irmão. O IFBA (no momento do meu 
ingresso, ainda CEFET-BA) surgiu na minha vida do nada, logo no fim do ensino 
fundamental, com a necessidade de mudança de escola, já que a minha não possuía 

“Escolhi o Quartzo por ser um dos minerais mais comuns na 
Terra”. 
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ensino médio. A ideia de não precisar pagar, ter um ensino de qualidade, e um 
caminho para rios de dinheiro, associados ao técnico, me deixaram muito animado. 

Foram diversos sentimentos ao longo dos anos, mas sempre tive a impressão de 
um amadurecimento meio precoce em relação a alguns amigos que não estavam 
inseridos nessa mesma realidade que eu. 

Aprendi o valor de um bom professor, que doutorado não significa muita coisa 
(a não ser em nível de título e financeiramente), que, às vezes, não vale à pena 
confrontar certas coisas na vida, e principalmente que cada um tem seu tempo e 
prioridades. 

Deixei o IFBA extremamente feliz por ter acabado. Passar por tantas 
experiências ao longo desses anos me gerou grandes amigos e sou muito grato por isso. 
Não tenho saudades da exaustão a qual me senti muitas vezes submetido, mas do 
sentimento compartilhado com todos, sim.  

5.1.2 Turmalina                                      

Imagem 4 - Mineral Turmalina 
 

 

 

Fonte: <https://conexioncristalina.files.wordpress.com/2012/01/turmalina-negra-
brillante1.jpg>. Acesso em: 20 nov. 2017 

    
 

 
 

 

Me chamo Turmalina, tenho 24 anos e ingressei no IFBA (antigo CEFET) em 
2009. Naquela época, já com 16 anos e com o primeiro ano do Ensino Médio cursado, 
senti resistência e receio de uma possível rejeição por parte dos colegas, por sentir-me 

“A turmalina para mim é um mineral diferente. Tem 
dureza semelhante a do quartzo, o que faz dela resistente. 
As estrias me chamam atenção, porque logo que entrei 
acreditei que fosse clivagem”. 
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“velha”. No entanto, vi que a realidade em questão não era essa e que a maioria da 
turma era composta de alunos em situação semelhante a minha: ou estavam 
ingressando após ter tido experiência em outra escola de nível médio, ou eram 
“bicalouros” (termo este que se refere aquele aluno que estava repetindo a série na 
própria Instituição). 

Por já ter vivenciado a experiência do primeiro ano, não vi tantas novidades 
nos assuntos estudados em classe. Acredito que este tenha sido o meu maior diferencial 
em relação aos meus colegas, pois, ao invés de dedicar-me a todas as disciplinas, como 
a maioria, eu costumava focar nas específicas - chamadas por nós de matérias 
técnicas. Quando se aproximava o período de avaliações, fazia revisões e com isso 
atingia o êxito nas notas. 

A maior dificuldade dentro do CEFET/IFBA costumava ser Mineralogia. Para 
todos os alunos era motivo de perda de noites, e dedicação sobrenatural, já que havia 
a fama de tratar-se da disciplina que mais reprovava.  

Lembro que, na minha época, dos 45110 alunos que ingressaram, até o final de 
2009, restou menos da metade. E destes, apenas 9 precisavam tirar menos de 10 pontos 
para conseguir a aprovação. Aquela realidade foi traumática para todos que a 
experienciaram. Até hoje é algo discutido entre nós, e, infelizmente, com más 
lembranças. 

Passado o primeiro ano, o do sufoco, recordo que senti aflição. Afinal, seria 
uma incógnita pra mim, e tudo o que tinha de informação provinha de colegas que 
passaram pela experiência. Neste ano, em 2010, tive uma matéria chamada 
Petrografia Ígnea e Metamórfica. O professor, com péssima didática, marcou bastante 
quando, num momento de apresentação, levantou-se da mesa, mandou acender as 
luzes e disse que a apresentação estava “péssima!!!”. Sim, “péssima”. Utilizou destas 
palavras com três adolescentes em processo de formação. Por sorte, não encaramos 
aquilo como o fim do mundo e não foi suficiente para nos desestruturar, no entanto, 
foi algo que marcou negativamente. Hoje, encontro com este professor na atual 
instituição que estudo, e faço questão de fingir que não conheço. 

Tirando esses exemplos de profissionais que não devem ser seguidos, houveram 
momentos importantes e de aprendizagem, principalmente com um querido professor 
de campo, que até hoje compartilha de suas experiências com seres que são completas 

                                                           
110De acordo com o sistema de registros do IFBA do Campus Salvador, o número de 
estudantes matriculados no primeiro ano do curso integrado de Geologia em 2009 foi de trinta 
e seis (36) e não quarenta e cinco (45) como informado por Turmalina. 
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tábulas rasas, utilizando de sua humildade e simplicidade de mais de 30 anos de 
docência, educando por amor. 

Sinto que todos nós amadurecemos precocemente diante da necessidade. Os que 
não conseguiram acompanhar desistiram no meio do caminho. E no que tange esta 
questão de caminho, muitos de nós, ex-alunos, optamos por não dar continuidade à 
nossa vida acadêmica a partir da Geologia. 

Hoje curso Geografia na UFBa, e sinto amor no que faço. Amo o curso, me 
identifico com as disciplinas e tenho satisfação em estar ali. Como disse, amadureci 
bastante após a experiência do CEFET, e tenho plena consciência de que existe uma 
vida antes e outra após o meu Ensino Médio-Técnico. 

Formei-me Técnica em Geologia e ainda não tive oportunidade de exercer tal 
profissão. Ainda conto com futuras portas que possam se abrir de hoje em diante, para 
poder por em prática todo o conhecimento adquirido ao longo dos três anos e meio, 
cursados em turno integral. 

5.1.3 Água Marinha 

Imagem 5 - Mineral Água Marinha 

 

Fonte: <https://pedrasmensageiras.com/aquamarine-significado/>. Acesso em: 20 nov. 
2017. 

 
 

Me chamo Água Marina e tenho 21 anos. Sou professora de inglês de um curso 
de idiomas, estudante de Geografia da UFBA e técnica em Geologia formada pelo 
IFBA. A coisa mais difícil do mundo para mim, atualmente, é me definir, mas sigo 
tentando me descrever. Sou uma mulher de personalidade forte, de gênio difícil, 
conhecida por estar sempre envolvida em confusão e lutar bravamente por tudo o que 

“Salvou minha pele na recuperação”. 



120 
 

 

eu considero ideal. E por isso mesmo minha experiência no IFBA, além de 
enriquecedora, foi muito difícil. 

Ingressei no IFBA aos 15 anos, vinda de um pequeno colégio particular. Colégio 
pequeno, em que todos os alunos, professores e funcionários se conheciam, o que me 
trazia uma sensação de conforto, de pertencimento. Os professores e funcionários 
sempre gostaram muito de mim, até hoje me encontro com antigas professoras e elas 
são muito cordiais comigo. Por outro lado, eu tinha uma dificuldade gigantesca de 
fazer amigos, seja pela minha timidez, seja pelo meu bom desempenho acadêmico, 
que sempre causou muita inveja em meus colegas de classe. E quando esse bom 
desempenho se somou à minha altura exagerada e minha magreza, principalmente 
na pré-adolescência, o bullying passou a ser uma constante na minha vida, 
atormentando minha segurança e me tornando ainda mais fechada para novas 
amizades.  

Sofri bullying pesado por parte dos meus colegas de classe, e por isso tive muita 
dificuldade de me desenvolver socialmente durante o Ensino Fundamental II. Meu 
círculo de amizades foi se reduzindo, até que eu passava o intervalo sozinha, perdia 
a vontade de comer e de me relacionar com as pessoas. Chorava muito em casa quando 
chegava do colégio. Acho que ali começaram meus primeiros episódios depressivos, pelo 
menos até onde me lembro. Para aliviar a tristeza, eu recorria aos livros, até que 
chegou o momento em que já não restavam livros na biblioteca da escola que eu 
ainda não tivesse lido. Eu queria muito mudar de colégio no final da sétima série 
(hoje oitavo ano), na esperança de que o bullying desaparecesse. Assim, cheguei a 
fazer a prova para entrarem outro colégio particular. Coincidentemente (ou não), a 
diretora e proprietária do colégio que eu estudava resolveu me premiar com uma bolsa 
integral para a oitava série (nono ano), afirmando que eu era a melhor aluna de 
todo o colégio. Bom, obviamente tive que aceitar o presente, e assim fiquei mais um 
longo ano sofrendo bulliyng calada.  

Nesse meio tempo, uma vizinha comentou com minha mãe sobre o IFBA, onde 
ambos os filhos dela estudavam, e minha mãe se animou com a ideia de um colégio 
público de qualidade para mim. Ela chegou para mim com a história de que havia 
esse colégio, que tinha um processo seletivo para entrar e que provavelmente todos os 
meus colegas seriam como eu: nerds. Eu resisti um pouco no começo, pois no Colégio que 
estudava era muito forte o discurso de que colégio público não presta, mas, aos poucos, 
fui pesquisando e me animando com a ideia. O veredito veio quando minha mãe disse: 
“Seu pai não tem condições de pagar ensino médio para você. Então é IFBA ou 
estadual. Você escolhe”.  
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Obviamente não era uma questão de escolha! Eu tinha que ir para o IFBA, se 
quisesse continuar meus estudos de forma bem embasada. E lá fui eu estudar sozinha 
por 1 ano. Peguei a lista de conteúdos cobrados no processo seletivo, pedi ajuda aos 
meus professores, comprei módulos do Guia do Estudante (que, mesmo sendo voltados 
para o ENEM, tinham muitos conteúdos que seriam cobrados), ganhei apostilas dos 
professores e estudei sozinha em casa. Fazia as questões e levava as dúvidas para os 
meus professores, que sempre se dispuseram a me ajudar e me incentivar. A professora 
de Português corrigia minhas redações, o que também contribuiu bastante. 

E assim eu passei no IFBA. E chegando lá era mesmo tudo isso que eu esperava: 
um colégio de nerds, para nerds e por nerds. Me senti em casa! Fiquei tão empolgada 
que logo fiz amizades, desabrochei, deixei de ter vergonha de mim mesma. Minha 
personalidade aflorada logo causou também a antipatia de muita gente, pois eu 
estava tão empolgada que acabava falando demais. Com o tempo isso foi se 
ajustando. 

No Curso de Férias (Curso de Verão, CIIF), fiz algumas amizades e conheci 
pessoas muito importantes para meu progresso acadêmico, mas logo percebi que não 
seria necessário para mim assistir àquelas aulas, já que tive a sorte de ter tido um 
ensino fundamental de excelente qualidade. Assim, abandonei e fui curtir o que 
restava das minhas férias, o que, aliás, foi uma das melhores decisões da minha vida. 
Cada minuto de descanso foi precioso. 

No primeiro ano, como supracitado, eu estava empolgada demais. Era amiga 
de muita gente, e não demorei a me envolver com o Grêmio Estudantil. Assim 
começou minha jornada de confusões e conflitos. Fiquei amiga do pessoal do Grêmio, 
entrei para a UEES-IFBA (União Estadual dos Estudantes Secundaristas do 
IFBA), conheci muita gente dos outros campi, fui para a rua protestar por melhores 
condições de ensino, ajudei na ocupação da reitoria... Como diria minha avó, eu 
“pintei o diabo”.  

Ao mesmo tempo, ocorriam conflitos na minha turma, e trocamos de 
representante algumas vezes. Assim, eu acabei sendo eleita líder de turma, cargo que 
fui obrigada a ocupar pelos 4 anos de curso. E como representante de turma eu 
também era chamariz de confusões, o que me rendeu várias ameaças de reprovação. 
Como boa caloura que era, eu concordava com meus colegas que diziam que 
tínhamos que falar a verdade nos conselhos diagnósticos, e assim nos documentos dos 
conselhos nós sempre falávamos a verdade.  

Não obstante, tivemos diversos problemas com uma professora de sociologia e 
resolvemos fazer um documento para tentar trocar de professor. Tais atitudes de 



122 
 

 

turma recaíram sobre mim, a porta-voz, pois muitos professores não compreendiam a 
noção de democracia, e, assim, acreditavam que o que eu colocava nos conselhos era a 
minha opinião. Não demorou para que eu fosse xingada por professores em sala de 
aula: um professor chegou a me chamar de “naja venenosa”, e disse que a resposta 
dele seria a reprovação. Felizmente, levei na esportiva o “elogio”, e até hoje meus 
amigos riem comigo dessa situação. Meu apelido de Cobra se mantém até hoje, e eu 
acho muito engraçado, mesmo não tendo mais essa postura de líder justiceira. 

Felizmente para mim e infelizmente para esse professor, eu passei do primeiro 
para o segundo ano direto, sem conselho: a única matéria em que eu estava arriscada 
a perder era Mineralogia, e consegui média 6. Na minha turma só 5 pessoas passaram 
direto, e 10 pelo conselho. Isso num universo de 42 estudantes matriculados. Assim, 
nossa turma se reduziu consideravelmente no segundo ano, e as relações se 
estreitaram bastante. Eu cheguei a concorrer ao Grêmio na eleição de 2012, mas 
perdi, o que acabou sendo maravilhoso, considerando que a carga de estudos no 
segundo ano é consideravelmente superior à do primeiro ano (o único empecilho do 
primeiro ano é Mineralogia, na verdade). Por outro lado, nossa turma já havia 
aprendido a lição, e decidimos jamais criar confusão com professores novamente. 
Assim, resolvemos fingir que estava tudo sempre maravilhoso nos conselhos, 
estratégia que deu muito certo, pois, enfim, tivemos paz. 

O segundo ano foi mais tranquilo com relação às notas. Apesar da carga 
horária ser maior, já estávamos mais adaptados ao sistema, e uma turma menor 
facilitava os estudos em grupo e a ajuda mútua. Também nos dávamos muito bem 
entre nós, e as relações de amizade se fortificaram, o que nos gerou a denominação 
não de turma, mas de família. Poucas pessoas tiveram dificuldades em matemática, 
mas felizmente ninguém ficou para trás: passamos para o terceiro ano sem 
problemas. Também contamos com a ajuda e a simpatia de vários professores: 
começamos o ano letivo sem professores para 7 disciplinas, e os professores do ano 
anterior se ofereceram para assumir nossa turma, ou indicaram colegas que poderiam 
nos ajudar.  

Nessa época, eu tinha certeza absoluta do que eu queria para minha vida: ser 
geóloga. 

No campo das amizades, apesar de eu ter conhecido mais gente, passei a ter 
menos tempo para ficar conversando na Praça Vermelha, o que foi ruim do ponto de 
vista social, mas bom do ponto de vista acadêmico. 
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É importante ressaltar também que foi no segundo ano que conseguimos nossa 
bolsa de estudos na Petrobras, o que sem dúvida foi um grande incentivo aos nossos 
estudos, apesar de o dinheiro atrasar quase todo mês. 

No terceiro ano continuamos muito unidos, nos ajudando, com relações de 
amizade muito estreitas: eu passava mais tempo com meus colegas do que com minha 
família biológica e, com os problemas que tenho em casa, foram eles que me 
ajudaram a me manter de pé. Contudo, no terceiro ano pude conhecer a verdadeira 
face de certas professoras da Coordenação de Geologia, que se diziam minhas amigas. 
Na verdade, elas só queriam fazer fofoca e enaltecer o próprio ego. No mês de agosto de 
2013, eu conheci meu atual namorado, e começamos nosso relacionamento. Como as 
“educadoras” adoram uma fofoca, logo descobriram que eu estava namorando, que 
meu namorado estudava no Colégio Adventista da Liberdade e que é morador de 
bairro popular, além de ser headbanger (metaleiro). 

Preconceituosas que são, tais professoras se articularam para tentar destruir 
meu relacionamento, ainda mais quando descobriram que meus pais não nos 
apoiavam (e não apoiam até hoje). Coincidentemente, em agosto de 2013, começamos 
a ter nossas primeiras aulas de campo, para a disciplina de Campo 1. No início eu 
adorava ir a campo: me divertia bastante. Só que aos poucos eu fui percebendo que 
era extremamente cansativo e desumano me enfiar no meio do mato, pular cerca de 
arame farpado e andar por terrenos perigosos: aquilo não era para mim. E como eu sou 
muito sincera, eu falava aos meus colegas o quanto eu estava odiando tudo aquilo.  

Assim, uma pessoa da turma relatou às referidas professoras o meu sentimento 
com relação ao curso, e elas começaram a me importunar para terminar meu 
relacionamento porque, segundo elas, meu namorado teria me convencido a não 
continuar na área. O que elas não enxergavam (e não enxergam até hoje) é que 
uma mulher decidida como eu não abaixa a cabeça para ninguém, muito menos 
para homens, e que, se eu estava infeliz com o curso era porque, além de eu não me 
identificar com a área, elas faziam questão de fazer das nossas vidas um inferno. 
Assim começou a perseguição a mim e a outros colegas que também estavam 
insatisfeitos com o curso, e que também decidiram seguir outra área. Em viagem de 
campo, fui xingada de “peste” (dentre outros termos de baixo calão) por tais 
professoras, mais de uma vez. Mas eu jamais deixei tais comentários me abalar, 
muito pelo contrário; eu fazia questão de erguer ainda mais a cabeça e provocar 
ainda mais a ira das cidadãs. Definitivamente não me importava nem um pouco 
com a opinião delas, então eu fazia muita troça. 
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No quarto ano éramos apenas 14, já que um dos colegas passou na UFBA para 
o curso que realmente gostava, e tomou a decisão de deixar aquele ninho de cobras 
para trás e seguir o caminho que lhe fazia feliz. A carga horária diminuiu 
bastante, e passamos a ter aulas apenas no turno da manhã, mas a quantidade de 
trabalhos para fazer aumentou consideravelmente. Assim, vivíamos estressados com 
o Trabalho de Conclusão de Curso e os diversos outros trabalhos. Por sorte, contamos 
com a empatia dos professores das disciplinas propedêuticas, que focavam nossas 
avaliações em atividades mais leves, o que, com certeza, trouxe mais prazer em 
assistir às suas aulas.  

Em meio a tanta tensão, iniciaram-se os conflitos internos, principalmente 
pela postura incisiva, antiética e egocêntrica dessas professoras supracitadas, mas 
também pelo excesso de convivência forçada nas viagens. Tentávamos manter a paz 
através de piadas: a melhor característica da minha turma sempre foi rir das 
próprias desgraças. Assim, ríamos de tudo e de todos, o que, com certeza, ajudou a 
manter o pouco de sanidade que ainda nos restava.  

Infelizmente, o quarto ano também foi quando eu fui diagnosticada com 
depressão severa, em parte por causa do descontentamento com o curso, com a sensação 
de prisão constante (não havia vida fora do IFBA), mas também por conta dos meus 
problemas com meus pais. Foi o ano mais difícil, para mim. Felizmente eu tinha ao 
meu lado meu namorado, que sempre foi de uma força descomunal, e ele me manteve 
viva, me tirou das crises, evitou meu suicídio, me fez procurar tratamento e me deu 
todo o apoio do mundo. Meus amigos não sabiam da minha condição, por isso digo que 
foi ele quem salvou minha vida.  

Ao mesmo tempo, tomei uma decisão da qual me orgulho até hoje: voltei a 
estudar inglês. Eu havia parado no primeiro ano, por conta das aulas à tarde, e 
ansiava por poder retornar e concluir meu curso. Foi maravilhoso, também, para 
minha recuperação, pois eu amo a língua inglesa e amava o curso de inglês que 
fazia. 

Uma parte importante desse processo foi o ENEM: não tive tempo, obviamente, 
de estudar muito, mas milagrosamente consegui nota 1000 na redação. E assim, no 
ENEM de 2014, pude escolher entre todos os cursos disponíveis na UFBA. Depois de 
muito pensar, escolhi Geografia: a professora de Geografia do IFBA que assumiu nossa 
turma por 3 anos seguidos me fez amar esta ciência. Assim, entrei na UFBA decidida 
a me tornar Bacharel em Geografia. Eu queria fazer algo que me fizesse bem, pois a 
Geologia já havia destruído muito do meu ânimo de viver. E acertei na escolha. 
Apesar de ter odiado cursar as disciplinas relacionadas à Geologia, que infelizmente 
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estão na grade do meu curso, as disciplinas de Geografia “Humana” fazem valer a 
pena. 

Hoje vivo numa constante crise existencial, me perguntando se deveria ter 
feito Letras – Inglês. Me tornei professora de inglês de um curso particular neste ano, 
após concluir o curso normal e o curso de professor. Ainda é um trabalho informal, sem 
vínculo empregatício, mas estou realizada. Estou apaixonada pelo que faço, o que 
me faz pensar no que seria melhor para mim. Por outro lado, tenho certeza absoluta 
de que amo ensinar, por isso acabei optando por concluir a Licenciatura em Geografia 
primeiro.   

Tenho o sonho de voltar ao IFBA como professora – seja de Geografia, de 
Português ou de Inglês – para retribuir com o meu trabalho tudo o que aquela 
instituição fez de bom para mim. Agradeço ao IFBA por ter me ajudado a me 
desenvolver, a me abrir para o mundo, a conhecer novas realidades e a amadurecer. 
Mesmo com tantas experiências ruins, acredito que tudo tenha sido um aprendizado. 
Mesmo com um 4º ano horrível, acredito que este tenha servido como lição para todos 
nós: não se deve confiar cegamente em determinadas pessoas. E, principalmente, 
agradeço ao IFBA por ter me dado a melhor lição que eu poderia aprender: a certeza 
de que não sou de exatas. 

5.1.4 Galena 

Imagem 6 - Mineral Galena 

 
 

Fonte: <https://mineralseducationcoalition.org/minerals-database/galena/>. Acesso 
em: 20 nov. 2017. 

 
 

    
 
 

“A Galena, em tese, é um mineral facilmente identificável. Só não 
foi para mim. Errei várias vezes a identificação e fui chamada a 
atenção na frente da turma inteira por causa disso. Meio que me 
traumatizou e marcou minha experiência na disciplina e no 
curso”. 
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. A chegada em algum lugar significa sempre despedida em outro. Saí, com 15 
anos, de um colégio que limitava meu conhecimento e reduzia meus horizontes e 
cheguei no IFBA ansiosa para viver uma nova realidade. No meio do meu caminho 
tinha o IFBA e nunca me esquecerei desses anos na vida de minhas retinas tão 
fatigadas. 

O IFBA exigiu de mim sempre mais, sempre o melhor - quando nada, nem 
ninguém, tinha feito isso comigo antes. Em alguns aspectos, foi demais. Não faltou 
vontade de pôr fogo em tudo, inclusive em mim, principalmente no primeiro ano, 
quando o choque de duas realidades totalmente diferentes quase foi além do que eu 
poderia suportar, e, no último, quando a jornada se tornou ainda mais cansativa, 
quando finalmente compreendi que é preciso amar o que você escolhe. 

Em outros aspectos, é bem verdade que o IFBA me preparou para um mundo 
injusto e impaciente, que também não senta e espera ninguém estar pronto. Tive 
excelentes mestres e mestras lá, assim como tive exemplos de tudo o que um 
profissional não deve ser. O conhecimento geológico que, sob muita pressão, adquiri, 
confesso que pouco uso. Segui, assim que concluí o curso, uma trajetória 
universitária totalmente diferente. O que permanece são as amizades que lá fiz; é o 
florescer enquanto ser político; a formação reflexiva e crítica que tive graças a 
alguns professores e professoras que entendem que a pedagogia tecnicista não forma 
seres humanos, mas máquinas. Foi no IFBA que aprendi que viver é tomar partido. E 
esse é um aprendizado que dor nenhuma que vivi lá me tira.  

Uma flor nasceu no IFBA! Morreu durante quatro anos para conseguir 
germinar. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio.  

5.1.5 Ônix  

Imagem 7 - Mineral Ônix 

 

 
 
 
 
 
 

    

Fonte:<http://ladodaluzcp.blogspot.com.br/2016/04/curiosidade-o-desafio-ninja-sombra.html>. 
Acesso em: 20 nov. 2017. 
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Desde pequeno, sempre tive desejo de estudar no IFBA. Em torno da minha 
quinta série do ensino fundamental, quando tinha cerca de 11 anos, meus pais me 
apresentaram essa instituição, mostraram que eu poderia me envolver com cursos 
específicos, enquanto estudava o conteúdo “comum”, além de me mostrar conhecidos 
que haviam estudado lá, e hoje eram bem-sucedidos profissionalmente. Uma escola 
pública, com ensino de qualidade, e próximo ao local onde morávamos, todas as 
qualidades que procuramos no local de estudos. 

Desde então, o instituto me atraiu, sempre que passava pelo local, me 
imaginava estudando nele. Com isso, sempre foquei meus estudos com esse objetivo. 

 Na escola que estudava até o momento, obtinha boas notas, sempre aprovado 
ao final do ano letivo, sem muitas dificuldades. No ano de aplicação para entrada 
no IFBA, entrei em um curso preparatório, no qual estudava simultaneamente à 
oitava série do ensino fundamental. Lá pude revisar assuntos vistos há tempo, além 
de desenvolver minha escrita, cuja prática seria uma habilidade avaliada no 
processo seletivo. Após um ano de estudos intensos, e o curso escolhido, fiz à famosa 
“prova do IFBA” com sucesso, sendo aprovado logo em seguida. 

 
5.1.6 Cordierita 

Imagem 8 - Mineral Cordierita 
 

 
Fonte: <http://www.rc.unesp.br/museudpm/banco/silicatos/ciclossilicatos/cordierita.html>. 

Acesso em: 20 nov. 2017. 

 

 
“Eu errei na última prova de mineralogia, sendo que 
a professora mostrou uma propriedade específica da 
cordierita na hora da prova”. 

“Escolhi a “Ônix por ter adquirido um carinho muito 
grande pelo mineral. 
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Escrever sobre nós mesmos é sempre um desafio. Delimitar quem somos (quem 
sou), nossas histórias, nosso modo de ver a vida, enfim, tentar criar uma retrospectiva 
de onde a gente veio e pra onde a gente acha que vai. No entanto, para minha sorte, 
a maioria dos desafios são passíveis de serem vencidos, então me apresento: meu nome é 
Cordierita, tenho 21 anos (recém completados) e sou ex-estudante do Instituto 
Federal da Bahia, o IFBA. 

Pensar em quem eu sou agora é, inevitavelmente, pensar no IFBA, sobretudo 
porque é a partir do meu ingresso no instituto que eu sinto a necessidade de ter total 
consciência de minhas escolhas (sentimentais, acadêmicas, profissionais etc.). Bom, 
eu entrei no IFBa no ano letivo de 2012, mas desde 2011 que o IFBa começou a 
interferir na minha vida. Quando eu soube da escola, através de um primo (e 
namoradinho!), eu quis muito fazer o processo seletivo, tanto que pedi para meus 
pais pagarem um cursinho pré-IFBa. Eles puderam, e eu o fiz durante todo o ano de 
2011, conciliando junto com a escola. Na época, eu morava em Pernambués, 
estudava em Cajazeiras e fazia o cursinho na Pituba, a rotina era bem pesada, mas 
me deu mais autonomia e responsabilidade, sem contar que me tornei mais 
organizada e pontual. 

A experiência no primeiro ano foi bastante intensa, em todos os sentidos 
possíveis. Entrar no IFBA foi a oportunidade que eu tive de conhecer um pouco do 
mundo com 15 anos. Gente de todos os lugares, classes, idades e uma série de fatores 
diferentes. O choque com a falta de base para as matérias de exatas e com as matérias 
técnicas foi gigantesco, mas, no final, igualmente superáveis, principalmente pelo 
suporte da família (minha mãe e irmã) e os grupos de estudo. Durante os anos 
seguintes, amadureci bastante. Aprendi a lidar com muitos dos problemas da escola e 
os meus próprios. Com certeza, um fator decisivo para isso foi à relação com minha 
turma, criamos um laço muito forte, éramos (e ainda somos) inseparáveis. Dividimos 
tudo que era possível nos últimos dois anos do curso: tristezas, alegrias, viagens, 
conflitos e muitas risadas. De certo, tê-los ao longo da trajetória foi essencial para 
que fosse possível enfrentar todos os problemas (e eles não foram poucos) do IFBA. 

Ao fim desse ciclo, posso dizer que me tornei uma pessoa muito serena. O IFBA 
me abriu portas incríveis, principalmente as que me ajudaram a compreender o 
funcionamento do contexto social que estou inserida, e apesar de parecer irrelevante, 
foi a partir dessas discussões que encontrei respostas para muitas das dificuldades que 
encontrei dentro e fora da escola. Sinto que agora, com um ano de formada, sou uma 
pessoa muito mais resolutiva e madura graças ao instituto, na verdade, graças ao 
que aprendi no IFBA sobre a vida. 
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5.1.7 Ametista 

Imagem 9 - Mineral Ametista 

 
Fonte: <https://www.cristaisdecurvelo.com.br/pages/AMETISTA-Aprenda-Mais-Sobre-Este-
Mineral-Encantador.html>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
 

 
 
 
 
Me chamo Ametista, tenho 21 anos e sou uma mulher negra. Entrei no Ifba 

com 15/16 anos e levei 5 anos para concluir minha jornada; por problemas de base, 
perdi no primeiro ano. Vi no IFBA a oportunidade de ascender socialmente, pois além 
da carreira técnica poder me proporcionar um bom emprego, o ensino básico me 
permitiria ingressar em uma universidade pública com mais facilidade. Apesar de 
todas as dificuldades, o IFBA me tornou um ser humano melhor, mais preparada 
para a vida e com um senso crítico melhor.    

 

 

 

 

 

 

 

 

“Eu escolhi a Amestista porque no primeiro ano tive que 
construir um geodo dela. Aí criei uma relação de amor e 
ódio com ela. Mais amor do que ódio, kkk” 
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5.1.8 Granada 

Imagem 10 - Mineral Granada 

 
Fonte: <http://prosperityminerais.com/loja/Granada-Bruta-E49-PROSPERITY-MINERAIS>. 
Acesso em: 17 fev. 2018. 

 
    

 
 
 
 
Hoje com 19 anos, quando entrei no IFBA fiz 14 na primeira semana de aulas. 

Era 2012 e tudo tinha começado um ano antes, quando meu pai me disse que queria 
que eu fizesse um curso preparatório pra entrar na escola. O objetivo dele era que eu 
tivesse um ensino médio de qualidade e assim fosse mais fácil entrar numa faculdade 
ou, se não conseguisse entrar, que tivesse uma oportunidade a mais no mercado de 
trabalho sem um curso superior. Em 2017 o objetivo foi alcançado e eu passei na 
UFBA, mas isso não foi a única coisa que o IFBA me deu.  

É certo que aconteceram um milhão de coisas ruins no meio do caminho, mas o 
saldo positivo foi muito maior. Ali os meus horizontes se ampliaram e não foi pouco. 
Conheci pessoas completamente diferentes de mim e pude aprender a conviver com 
essas diferenças o tempo inteiro. Tive professores maravilhosos - em sua maioria de 
humanas - que sempre fizeram questão de nos estimular a pensar de forma crítica 
sobre coisas que iam desde o assunto tratado, o método de ensino que temos até esferas 
muito superiores a nós dentro da sala de aula. O que posso dizer é que a pessoa que eu 
era antes do IFBA é completamente diferente da que sou hoje e a maior parte disso é 
devido a ele. Para além do âmbito acadêmico e profissional, tudo que aconteceu 

Gosto da ambiguidade de significados quando pensamos em 
pessoas que não conhecem a Geologia, acho que combina 
comigo, rs ! 
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dentro do IFBA influenciou muito o meu lado pessoal e as escolhas que fiz enquanto 
ali eu estava.  

No fim do curso, um projeto de extensão promovido pela Assessoria das Relações 
Internacionais do Campus Salvador me proporcionou fazer uma visita técnica 
internacional com pessoas de quase todos os cursos oferecidos no integrado. Além de 
tudo que a viagem já apresentava de positivo, algo que eu não esperava e que 
aconteceu foi entender algumas coisas sobre outras áreas que não são afins da 
geologia. Vendo tudo aquilo, e já sabendo que geologia não era o que eu gostaria de 
passar a vida fazendo, percebi que, talvez, eu tivesse gostado mais de fazer outro 
curso, mas, como dizem as pessoas da minha turma, se eu tivesse escolhido outro curso, 
a gente não teria construído as coisas da forma que fizemos e não seríamos quem hoje 
somos. 

5.2 A opção pelo IFBA e o curso médio-técnico em Geologia 

A partir da análise das narrativas, essa sessão foi divida em duas partes: Na 

primeira (5.2.1) comento a associação feita pelos egressos entre a escolha pelo IFBA 

e a busca por um ensino público, gratuito e de qualidade; Na segunda (5.2.2), trato 

dos motivos que levaram aos participantes da pesquisa a escolher o curso médio-

técnico em Geologia. 

5.2.1 Em busca de um ensino público, gratuito e de qualidade 

A chegada em algum lugar significa sempre a 
despedida no outro (GALENA, 2017).  

A epígrafe acima, extraída de uma das narrativas escritas, nos remete a um 

momento que, certamente, milhares de estudantes já passaram e que outros ainda 

passarão: a mudança de instituição de ensino, justamente, no período de transição 

entre a infância e a vida adulta, período, também denominado adolescência (ou 

juventude). 

Por diversas razões, não é fácil definir a adolescência. Em termos 

cronológicos, a Organização Mundial da Saúde (OMS) entende que é o período da 

vida que compreende a faixa etária dos 10 aos 19. Eisenstein (2005, p. 1) afirma que 

“é o período [....] caracterizado pelos impulsos do desenvolvimento físico, mental, 

emocional, sexual e social e pelos esforços do indivíduo em alcançar os objetivos 

relacionados às expectativas culturais da sociedade em que vive”.  
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Já Checchia (2006) fundamentada nas contribuições de Sposito (1997, p. 39), 

considera a adolescência enquanto um segmento do “amplo conjunto denominado 

juventude”. Portanto, para além da dimensão etária, a autora defende que a 

adolescência (ou juventude) deve ser vista como um fenômeno social e 

historicamente constituído. 

Em trabalho anterior ao de Checchia (2006), Schmidt (2001) também se refere 

à dimensão sócio-histórica da juventude (ou adolescência) e traz as seguintes 

reflexões sobre esses conceitos: 

Os conceitos de juventude e adolescência indicam fenômenos 
históricos e sociais (não existentes do mesmo modo em todas as 
épocas históricas e em todos os meios de uma determinada 
sociedade), com diversidades internas (os segmentos juvenis de uma 
mesma geração podem ser, em algumas dimensões, tão diferentes 
entre si quanto de uma geração para outra), mas cujos componentes 
compartilham elementos culturais e atitudinais comuns, próprios da 
sua geração (p. 185).  

Em relação à delimitação etária, baseada nas contribuições de Sposito (2002) 

e Schmidt (2001), Checchia (2006) associa a noção de juventude aos segmentos 

etários de 15 a 24 anos. Sem deixar de admitir uma flexibilização desses limites. Já 

os adolescentes, também admitindo certa flexibilidade, encontrar-se-iam na faixa 

etária de 15 a 19 anos, pois trate-se de um segmento presente no interior da própria 

juventude. 

No caso dessa investigação, na época dos percursos formativos, os 

participantes, em sua maioria, encontravam-se na adolescência (14 a 18 anos). 

Assim, busquei identificar os principais motivos que os levaram a se despedir das 

instituições escolares anteriores e optar pelo IFBA. Vejamos alguns deles: 

O IFBA (no momento do meu ingresso, ainda CEFET-BA) surgiu na 
minha vida do nada, logo no fim do ensino fundamental, com a 
necessidade de mudança de escola já que a minha não possuía 
ensino médio. A ideia de não precisar pagar, ter um ensino de 
qualidade, e um caminho para rios de dinheiro, associados ao técnico, 
me deixaram muito animado (QUARTZO, 2017). 

[...] uma vizinha comentou com minha mãe sobre o IFBA, onde ambos 
os filhos dela estudavam, e minha mãe se animou com a ideia de um 
colégio público de qualidade para mim. Ela chegou para mim com a 
história de que havia esse colégio, que tinha um processo seletivo 
para entrar e que provavelmente todos os meus colegas seriam como 
eu: nerds. Eu resisti um pouco no começo, pois no colégio que 
estudava era muito forte o discurso de que colégio público não presta, 
mas aos poucos fui pesquisando e me animando com a ideia. O 
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veredicto veio quando minha mãe disse: ‘Seu pai não tem condições 
de pagar ensino médio para você. Então é IFBA ou estadual. Você 
escolhe’. Obviamente não era uma questão de escolha! (ÁGUA 
MARINHA, 2017). 

Desde pequeno, sempre tive desejo de estudar no IFBA. Em torno da 
minha quinta série do ensino fundamental, quando tinha cerca de 11 
anos, meus pais me apresentaram essa instituição, mostraram que eu 
poderia me envolver com cursos específicos, enquanto estudava o 
conteúdo ‘comum’, além de me mostrar conhecidos que haviam 
estudado lá, e hoje eram bem-sucedidos profissionalmente. Uma 
escola pública, com ensino de qualidade, e próximo ao local onde 
morávamos, todas as qualidades que procuramos no local de estudos 
(ÔNIX, 2017). 

Conforme as citações acima, a questão da qualidade aliada à gratuidade do 

ensino foi um dos principais motivos apontados pelos jovens quando decidiram 

escolher o IFBA para continuar seus estudos. Associado a questão da qualidade, nas 

falas de Quartzo e Ônix também foi possível observar certa expectativa em relação ao 

ensino técnico como “caminho para rios de dinheiro” (Quartzo) e sucesso profissional 

(Ônix), expectativa que foi sendo colocada em dúvida no decorrer dos processos 

formativos.  

 Apesar de uma parte representativa do imaginário social reproduzir o discurso 

– apontado por Água Marinha – “que colégio público não presta”, nas narrativas dos 

entrevistados, percebi que, tanto para eles, quanto para suas famílias, as instituições 

de ensino ligadas à rede federal, a exemplo do IFBA, não fazem parte desse 

imaginário. São instituições que ainda desfrutam de certo status e prestígio, 

especialmente porque adotam processo seletivo para ingresso e historicamente tem 

obtido resultados acima da média em avaliações em larga escala, a exemplo do PISA 

e do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Este último, principal forma de 

acesso à educação pública superior, também objeto de anseio de milhares de jovens 

brasileiros. 

Outro aspecto relevante no período em que antecedeu o ingresso dos 

estudantes ao IFBA foi o investimento financeiro feito pelos pais ou responsáveis. 

Mesmo alguns tendo limitações orçamentárias, não se furtaram a ajudar seus filhos e 

filhas a se preparar da melhor forma possível para o processo seletivo: 

Bom, eu entrei no IFBA no ano letivo de 2012, mas desde 2011 que o 
IFBA começou a interferir na minha vida. Quando eu soube da escola, 
através de um primo (e namoradinho!), eu quis muito fazer o processo 
seletivo, tanto que pedi para meus pais pagarem um cursinho pré-
IFBA, eles puderam, e eu o fiz durante todo o ano de 2011, 
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conciliando junto com a escola. Na época, eu morava em 
Pernambués, estudava em Cajazeiras e fazia o cursinho na Pituba, a 
rotina era bem pesada, mas me deu mais autonomia e 
responsabilidade, sem contar que me tornei mais organizada e pontual 
(CORDIERITA, 2017).  

[...] quando entrei no IFBA, fiz 14 na primeira semana de aulas. Era 
2012 e tudo tinha começado um ano antes, quando meu pai me disse 
que queria que eu fizesse um curso preparatório pra entrar na escola. 
O objetivo dele era que eu tivesse um ensino médio de qualidade e 
assim fosse mais fácil entrar numa faculdade ou, se não conseguisse 
entrar, que tivesse uma oportunidade a mais no mercado de trabalho 
sem um curso superior (GRANADA, 2017). 

Assim, dos oitos entrevistados, quatro (Ônix, Turmalina, Cordierita e Granada) 

fizeram cursos preparatórios “PRÉ-IFBA”, ao mesmo tempo em que frequentavam o 

último do ensino fundamental. Algo que se observa como comum  quando o assunto é 

o ingresso em um dos cursos de ensino médio-técnico do Instituto.  

No caso do curso de Geologia, por exemplo, ao oferecer apenas uma turma em 

cada processo seletivo e, consequentemente, um número reduzido de vagas, nos 

últimos cinco anos (2013 a 2017), observamos uma concorrência média de 28,34111 

candidatos por vaga. Isso é algo extremamente representativo, se levarmos em 

consideração que a maioria dos que estão concorrendo a essas vagas são jovens 

entre 14 e 16 anos, às vezes menos, e que além das expectativas individuais, têm a 

expectativa das famílias em relação à aprovação. 

Outro dado que chamou a atenção foi que, além dos egressos do ensino 

fundamental, muitos jovens, que já cursavam o ensino médio em outras instituições 

educacionais, também se submetiam ao processo seletivo, vide os exemplos de 

Ametista e Turmalina. 

Para Ametista, essa decisão foi tomada em virtude da baixa qualidade do seu 

colégio anterior, que, de acordo com suas próprias palavras, “se continuasse lá, não 

iria para lugar nenhum”. Já Turmalina, também questionava a qualidade do colégio 

anterior, mas o principal fator que a levou a se submeter, por duas vezes, ao processo 

seletivo foi o referencial familiar, haja vista o padrasto e o irmão mais velho dele terem 

estudado na instituição e Turmalina os considerar “pessoas inteligentes”. Assim, no 

seu imaginário, o IFBA “formava pessoas inteligentes”, portanto, ela também “queria 

ser uma pessoa inteligente” (TURMALINA, 2017). 

                                                           
111Cf.<http://portal.ifba.edu.br/processoseletivo2018/mais_informacoes/concorrencias-
1/concorrencias-integrado-2013_2017>. Acesso em: 16 nov. 2017. 
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Diante dessas falas, reitera-se que a crença na qualidade do ensino associada 

à gratuidade foram os principais motivos que levaram a maioria dos adolescentes a 

optarem pelo IFBA. Conjuntamente a esses motivos, o apoio das famílias, também foi 

fundamental, mesmo que, em alguns casos, como o de Água Marinha, era um apoio 

que meio que sem opção, pois como ela mesma indicou: “era o IFBA ou o colégio 

estadual”. 

5.2.2 A semelhança com Geografia, as viagens de campo e a Semana das Profissões 

Quanto à escolha pela formação técnica em Geologia, observamos que a 

dúvida foi maior do que a escolha pelo IFBA. Diferentemente dos cursos de nível 

médio na forma concomitante que, na maioria das vezes, os estudantes optam pela 

habilitação profissional após a metade do curso, nos cursos médio-técnico, forma 

integrada, normalmente, a habilitação de nível técnico deve ser definida no momento 

da inscrição no processo seletivo. 

Assim, levando em consideração a faixa etária da maioria dos postulantes a 

uma das vagas, entre 14 e 16 anos, surgiu a seguinte questão: O que levou esses 

adolescentes a escolher Geologia? Vejamos algumas das respostas: 

Então, no Colégio onde eu passei o maior tempo da minha trajetória 
acadêmica até entrar aqui, eu tive um professor de Geografia, hoje ele 
é professor e terapeuta, e eu o admirava bastante, eu era a melhor 
aluna da minha turma de geografia e a parte que eu mais gostava não 
era a parte de geopolítica, era parte de física da geografia, a parte que 
estudava os relevos, o solo, a vegetação e o clima. E eu sabia que 
dentre todas as opções que eram ofertadas aqui, o que mais se 
encaixava com o meu perfil era geologia. Então, foi a partir disso que 
foi feita a minha escolha (TURMALINA, 2017). 

Era o único que eu quis da lista dos cursos do IFBA e porque eu achei 
que ia ser legal, porque parecia com Geografia, e porque achei que 
tinha viagem de campo, e que as viagens de campo seriam legais. Só 
por isso mesmo. Eu não sabia da concorrência, não sabia que era o 
curso mais difícil, não sabia de nada, porque esse meu vizinho, que foi 
quem falou com minha mãe, também não me disse. Então foi de susto 
mesmo, na cara e na coragem (ÁGUA MARINHA, 2017). 

Achava que Geologia tinha a ver com Geografia, erro rude. E escolhi, 
também, porque tinha viagem de campo, contato com a natureza, me 
interessei. Mas, quando eu li lá, deve ser próximo de geografia, 
gostava de humanas, fui. (CORDIERITA, 2017). 

Escolhi Geologia mais por eliminação, não queria nada relacionado a 
máquina, muito técnico, indústria, e o IFBA é muito assim; mecânica, 
automação, eletrônica e eletrotécnica. Ai sobrava Geologia, 
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Edificações e Química. E eu gostei muito do estande de Geologia, lá 
na semana das profissões, daí, eu decidi fazer Geologia, a partir daí, 
eu também tinha alguns amigos que iriam fazer Geologia, eu não 
queria passar sozinho, eu queria que, quando passasse, eu tivesse já 
alguém que eu já conhecesse antes para tornar a ambientação 
melhor, o que aconteceu (ÔNIX, 2017). 

Antes, teve a semana das profissões, que a gente veio visitar aqui 
com o curso... aí, a gente veio, eu ainda tava em dúvida de qual curso 
que eu ia fazer, fiquei entre Geologia, Edificações e Química, e aí, 
primeiro, eu desisti de Edificações porque eu vi que o curso era à 
tarde, eu preferia estudar de manhã... e aí, fiquei entre Geologia e 
Química...e aí, visitando os stands da feira, eu me interessei mais por 
Geologia e aí, eu decidi que eu ia fazer Geologia (GRANADA, 2017). 

Para os entrevistados, a “semelhança com a Geografia”, “o contato com a 

natureza”, as viagens de “campo” e a “Semana das Profissões” – evento organizado 

por estudantes e docentes para apresentação dos cursos médio-técnico para a 

comunidade externa – (Imagem 11) foram às principais justificativas dadas para a 

escolha da área técnica, mesmo que durante as entrevistas ficasse claro que essa 

decisão havia sido tomada muito mais por uma imposição da realidade, do que por 

desejo pessoal em escolher ser técnico (a) em Geologia. 

 

Imagem 11 - Stand do curso médio-técnico em Geologia na II Semana das Profissões 
do IFBA Campus Salvador realizado nos dias 27 e 28 de julho de 2011112. 
 

 

 

 

 

                                                           
112 Nenhum dos estudantes que aparece na imagem 11 participou da pesquisa. 

Fonte: <http://portal.ifba.edu.br/fotos-eventos/folder-2/ii-semana-profissoes>. 
Acesso em: 17 nov. 2017. 
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Também chamou à atenção, no decorrer das entrevistas, a consulta realizada 

pelos adolescentes ao site institucional que, com a Semana das Profissões, eram um 

dos poucos lugares onde os estudantes sinalizaram ter tido acesso a informações 

específicas sobre curso.   

Vejamos a descrição atual na página institucional destinada a informações 

sobre o processo seletivo 2018113: 

TÉCNICO EM GEOLOGIA 

A geologia é uma ciência natural que está intimamente ligada à física, 
química, matemática e ao raciocínio espacial, sendo estes aspectos 
muito importantes para a compreensão e desenvolvimento das 
atividades do profissional técnico em geologia. Pela dinâmica de 
interatividade com áreas variadas do conhecimento, essa profissão 
fornece sólida base para atuação em campos como: ambiente, 
mapeamentos, recursos minerais e hídricos. A prática profissional do 
estudante do curso em voga envolve, entre várias atribuições, 
atividades de campo, nas quais os materiais geológicos são 
examinados, descritos, identificados e amostrados para posterior 
desenvolvimento dos trabalhos pós-campo (IFBA, 2017). 

Em outro link114, também relacionado ao processo seletivo de 2018, pude 

encontrar outras informações sobre o curso, tais como perfil do técnico, onde pode 

atuar, duração do curso e local de realização: 

GEOLOGIA 

Perfil: O técnico em geologia executa mapeamento geológico e 
amostragem em superfície e subsolo; auxilia na caracterização de 
minérios e nos projetos de identificação, qualificação e quantificação 
de ocorrências minerais; atua em levantamentos topográficos nas 
atividades de pesquisa mineral; opera equipamentos de sondagem, 
perfuração e pesquisa mineral. 

Onde atua: Empresas de mineração e petróleo; centros de pesquisa; 
consultoria. 

Duração mínima: 4 anos 

Onde estudar: Salvador (IFBA, 2017) 

              Por se tratar de informações pontuais e resumidas, os próprios estudantes 

apontaram limitações das mesmas no que diz respeito a contribuir com a definição do 

                                                           
113Disponível em: <http://portal.ifba.edu.br/processoseletivo2018/cursos/integrado/salvador>. 
Acesso em: 17 nov. 2017. 
114Disponível:<http://portal.ifba.edu.br/processoseletivo2018/cursos/cursos-
integrado_por_curso>. Acesso em:  17 nov. 2017. 
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curso. O que aponta para a necessidade de se repensar em estratégias institucionais 

destinadas a divulgação do conteúdo dos cursos. 

Em relação à Semana das Profissões, cabe sinalizar que, por se tratar de um 

evento anual, com apenas dois dias de duração, o universo de alcance entre os 

jovens interessados em conhecer mais sobre o IFBA e seus cursos técnicos era 

limitado. O que fez do site institucional o principal veículo de informação sobre os 

cursos ofertados.  

Em uma das entrevistas, inclusive, Água Marinha sinalizou que, desde 2012, a 

“Semana das Profissões” não era mais realizada no Campus Salvador, o que, de 

acordo com os estudantes entrevistados, foi uma perda para quem tinha interesse em 

saber mais sobre as formações oferecidas. A partir de então, o acesso a informações, 

ficou praticamente restrito ao site institucional, folders (ANEXOS A e B) ou se o 

adolescente/família conhecesse alguém que estudasse no IFBA. Algo que, no 

mínimo, precisa ser repensando, tendo em vista que o acesso à informação é parte 

fundamental no processo da escolha profissional e da formação humana. 

Diante do exposto, um das primeiras considerações a que cheguei sobre esse 

conjunto de fatos é que, na educação escolar brasileira, persistem a diferença de 

oportunidades assim como o acesso restrito a uma educação pública, gratuita e de 

qualidade.  

Enquanto que um número reduzido de adolescentes tem o direito a viver sem 

grandes dilemas a fase final da adolescência, adquirir uma formação geral sólida e só 

pensar na profissionalização durante ou no final de ensino médio, milhares de jovens 

– que são considerados “privilegiados”, por conseguirem chegar ao ensino médio –, 

estão obrigados a “escolher uma profissão técnica”, mesmo que ainda tenham um 

conjunto de dúvidas, incertezas e lhe falte maturidade e experiência de vida para a 

tomada dessa decisão. 

Em resposta ao tema da profissionalização precoce, acredito que a proposta 

dos Bacharelados Interdisciplinares115 (BIs), experiência formativa associada a 

educação superior, e que vem sendo objetivada no Brasil, sobretudo, em 

                                                           
115Sobre  BIs, cf: VERAS, Renata M; LEMOS, Denise V. da Silva; MACEDO, Briam T.F. A 
trajetória da criação dos Bacharelados Interdisciplinares na Universidade Federal da Bahia. 
Avaliação, Campinas; Sorocaba, SP, v. 20, n. 3, p. 621-641, nov. 2015 Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/aval/v20n3/1414-4077-aval-20-03-00621.pdf>. Acesso em: 17 nov. 
2017. 
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universidades públicas, a exemplo da Universidade Federal do ABC (UFABAC), em 

Santo André (SP) e da UFBA, surgiu como uma das principais formas de 

questionamento ao modelo dominante, que tem como referência a noção de escolha  

antecipada da carreira. 

Contudo, um fato curioso é que esse tema tem sido objeto de discussão mais 

em fóruns ligados à educação superior que em espaços destinados à educação 

básica-profissional. Mesmo a maioria dos educadores e educadores progressistas 

reconhecendo que a profissionalização no nível médio não é o ideal, mas uma 

imposição da realidade.  

Um dos trechos do Parecer Conselho Nacional de Educação/Câmara de 

Educação Superior (CNE/CES) nº. 329 de 1/11/2004, citado no Termo de Referência 

de adesão da UFBA ao Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI), é emblemático a respeito da profissionalização precoce: 

O Brasil soube escolher o pior dos mundos possíveis. Dotado de 
ensino médio bastante frágil, optou pelo modelo de profissionalização 
precoce, que deixou indelével rastro na sociedade brasileira durante o 
século XX. Meninos e meninas de 17 anos, às vezes menos, precisam 
decidir se serão médicos, advogados, professores, economistas, 
cientistas, filósofos ou poetas, opção que lhes assombrará todo o 
percurso de estudos universitários. O brasileiro que vai a 
universidade precisa ter certeza sobre seu futuro profissional 
(grifo meu), sua escolha de campo de saber ao qual dedicará maiores 
esforços, quando ainda nem finalizou adequadamente sua preparação 
para entender o mundo das distintas ciências, dos variados saberes. O 
candidato à educação superior precisa saber que profissão terá, antes 
mesmo de claramente entender a complexidade do mundo do 
conhecimento. É candidato à profissão antes de ser candidato ao 
saber. (PARECER CNE/CES nº. 329/04, apub UFBA, 2008, p. 20). 

Assim, enquanto que, no final de 2004, o CNE/CES reconhecia as 

consequências negativas causadas à educação superior ao adotar o modelo de 

profissionalização precoce, o IFBA, por exemplo, menos de dois anos depois, seguia 

modelo semelhante para o ingresso dos estudantes nos “cursos integrados”, só que 

com um agravante: ao invés de serem meninos e meninas de 17 anos, quem estava 

optando por uma profissão de nível técnico naquele momento, eram adolescentes 

entre 14 e 16 anos, às vezes menos, recém egressos do ensino fundamental e que 

em muitas situações ainda estavam buscando estabelecer sua própria identidade, 

algo comum na adolescência. 
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Logo, se já havia o reconhecimento da falta de maturidade em escolher um 

curso universitário com 17 anos, imagina o dilema enfrentado por adolescentes com 

menos idade em ter que decidir, muitas vezes ainda cursando o ensino fundamental, 

se serão Técnicos em Geologia, Técnicos em Química ou Técnicos em Mecânica? 

Sobre esse ponto, observem as falas a seguir: 

Eu acredito que com 13, 14, 15 anos, é uma decisão muito séria a ser 
tomada e muitos não têm maturidade, e muitos não têm sabedoria, 
não é nem sabedoria, é, não saber o que gosta mesmo, tanto não 
sabe o que gosta, quanto não sabe o que é (ÔNIX, 2017). 

Eu acho, realmente, que é muito cedo, mas...assim...é muito uma 
coisa de cair de paraquedas sem saber meio o que é, entendeu? [...] 
então, não é uma coisa que a gente sabe exatamente o que é... e, aí, 
a gente escolhe na sorte... eu acho que, se a gente tivesse a 
oportunidade de, por exemplo, fazer o Ensino Médio conhecendo um 
pouquinho da estrutura da escola, o que é que tem aqui, o que é que 
tem ali, o que é que esse curso faz, o que é que esse outro faz, 
provavelmente, as nossas escolhas seriam diferentes. (GRANADA, 
2017). 

Portanto, as duas falas acima, além de apontarem para os dilemas enfrentados 

pelos adolescentes durante o período de transição entre o ensino fundamental e o 

médio, devem servir como informação relevante, tanto para o IFBA, como para outras 

instituições educacionais que ofertam ensino médio-técnico. Portanto, se faz 

necessário, urgentemente, (re) pensar as formas atuais de ingresso nas instituições 

educacionais vinculadas à profissionalização, sob pena de continuarem a reproduzir 

um modelo de entrada que praticamente não leva em consideração as necessidades 

e desejos dessa juventude.  

Consequentemente, (re) pensar esse modelo também deve ser visto como a 

oportunidade de (re)discutir Projetos Pedagógicos Institucionais (PPIs), assim como 

os respectivos Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs), buscando manter acertos, 

corrigir equívocos num processo de atualização permanente das práticas 

organizacionais e pedagógicas. Tudo isso em direção ao comprimento das missões 

institucionais, que, no caso do IFBA, consiste na formação de cidadão histórico-

crítico, com base no tripé ensino, pesquisa e extensão. 
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5.3 Trajetórias escolares: narrativas sobre currículo, integração e práticas 
docentes  

Imagem 12 - Imagem de um labirinto. 

                              
      Fonte: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a0/Simple_Maze.svg/1280px-
Simple_Maze.svg.png>. Acesso em: 01 dez. 2017. 

Depois de refletir sobre os motivos que levaram os participantes da pesquisa a 

optarem pelo IFBA e pela habilitação profissional em Geologia, nada mais oportuno 

do que recorrer à representação de um labirinto para retomar a pergunta de 

investigação: Como os egressos compreendem a formação humana obtida 

durante o período que pertenceram ao curso médio-técnico em Geologia do 

IFBA Campus Salvador? 

A escolha pela representação do labirinto surgiu, justamente após escutar e ler 

atentamente o material produzido na roda de conversa e nas oito narrativas 

individuais que apontaram para trajetórias escolares não lineares, não previsíveis, ou 

seja, composta por uma série de “ruas e cruzamentos”, como os labirintos. Apesar 

dos labirintos terem apenas uma entrada e uma saída, por serem constituídos de 

percursos intricados, a saída, geralmente, é encontrada após várias tentativas. 

Aspecto semelhante ao observado através das narrativas dos egressos, que ao 

adentrarem no IFBA, se depararam com percursos que descortinaram expectativas 

não vislumbradas, desafios e dificuldades, o que demandou estratégias individuais e 

coletivas de “convivência” neste espaço, o que possibilitou o fortalecimento para a 

superação dos obstáculos iniciais, a busca por caminhos menos tortuosos, com vistas 
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a saída do “labirinto”; o que após a trajetória percorrida, se configurou com êxito na 

caminhada escolar.   

Assim, diferente da revisão da literatura, onde apresentei o debate teórico 

sobre formação humana no contexto do ensino médio-técnico, dando ênfase a 

aspectos estruturais e de concepção, nesse momento o foco passa a ser as 

experiências formativas individuais e coletivas, o dito e o não dito, o vivido, os 

implícitos, captado através das falas, silêncios e olhares dos jovens-adultos – que 

aceitaram compartilhar e publicizar  conosco um pouco das suas histórias de vida e 

formação. 

Nessa direção, retomo o Quadro Analítico das Entrevistas – Quadro 26 –, 

especificamente a Unidade de Análise “Percurso formativo no IFBA” que, junto as 

Unidades Semânticas e Interpretativas a ela relacionadas foram essenciais para a 

organização dessa seção. Logo, passo para a discussão sobre o currículo e duração 

do curso. 

5.3.1 Organização curricular e duração do curso 

Como indiquei em outras passagens da tese, o curso médio-técnico em 

Geologia do IFBA Campus Salvador voltou a ser ofertado a partir do processo seletivo 

de 2007.  

Naquele momento, com base em uma decisão política, o Instituto avançava na 

oferta de cursos voltados à integração entre o ensino médio e o ensino técnico, sendo 

a organização curricular116 estruturada sob três conjuntos de disciplinas: 

Base comum que integra as disciplinas básicas da área de 
conhecimento do ensino médio; 

Parte diversificada com um elenco de disciplinas voltadas com maior 
relação para o mundo do trabalho e com uma maior articulação com 
os conhecimentos acadêmicos; 

Formação profissional que engloba as disciplinas específicas da 
área de Geologia (CEFET-BA, 2007, p. 9). 

                                                           
116A partir da Resolução do CONSUP nº 30, de 24 de maio de 2016, os cursos técnicos do 
IFBA, em todas as suas formas e modalidades, deveriam ter sua organização curricular 
estruturada por três núcleos articulados de forma integrada, são eles: Núcleo Básico; Núcleo 
Politécnico; Núcleo Tecnológico. No entanto, como houve resistência de parte expressiva da 
comunidade a essa Resolução, no Campus Salvador, por exemplo, até o final da Tese o 
processo de reformulação dos cursos integrados ainda não havia sido concluído. 
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Esse conjunto de disciplinas, inclusive, tornou-se referência na elaboração das 

matrizes curriculares de todos os cursos, que, no caso de Geologia, apresentou, no 

primeiro momento, a seguinte configuração (Imagem 13): 

Imagem 13 - Matriz curricular do curso médio-técnico em Geologia da turma 
ingressante em 2007117. 

1° Sem 2° Sem

Artes 2 60 72

Biologia 4 2 180 216

Educação Física 2 2 2 180 216

Física 3 3 3 270 324

Geografia 2 4 180 216

História 2 2 2 180 216

Informática 2 60 72

Matemática 3 3 4 300 360

Português 4 3 3 300 360

Filosofia 4 60 72

Química 2 3 4 270 324

Desenho Técnico 2 60 72

Sociologia Geral e do Trabalho 4 60 72

Inglês 2 2 120 144

Informática Aplicada 4 120 144

Sub-Total 1 + 2 24 26 26 8 0 2400 2880

Geologia Geral 4 120 144

Fundamentos de Mineralogia 4 120 144

Fundamentos de Geomorfologia e Pedologia 3 90 108

Fundamentos de Petrografia Ígnea e Metamórfica 4 120 144

Fundamentos de Petrografia Sedimentar e Estratigrafia 4 120 144

Fundamentos de Geologia Estrutural e Geotectônica 4 120 144

Introdução as Geotecnologias 4 120 144

Levantamento de Geologia de Campo I e Topografia Aplicada 6 180 216

Técnicas de Prospecção 4 60 72

Fundamentos de Hidrogeologia 4 60 72

Levantamento de Geologia de Campo II 6 90 108

Degradados 4 60 72
Técnica de Desenvolvimento de Jazida, Extração Mineral e 
Beneficiamento 6 90 108

Sub-Total 3 8 11 14 24 1350 1620

Prática Profissional (Estágio opcional) 400 480

CH Total Semanal por Série 32 37 40 32

CH Total do Curso do Técnico em Geologia 3750 4500

N° de Disciplina por Série 12 12 12 7

Competência

Séries C.H. Total
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Sub-Total 2 2 6

 

        Fonte: CEFET-BA (2007, p. 10).  

 
Estruturada em regime seriado anual, com exceção do 4º ano (4ª série) que se 

optou pela semestralidade, a matriz curricular do curso, desde o início, pautou-se na 

lógica disciplinar, onde cada disciplina seria responsável por um conjunto de 

                                                           
117Na imagem 13, 1ª, 2ª, 3ª e 4 série significa do 1º ao 4º ano de formação. Já os números 
incluídos abaixo de cada série corresponde a carga horária semanal de cada disciplina (ou 
competência como indicado na Matriz). 
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“competências, habilidades e conteúdos118” (CEFET-BA, 2007, p. 9). Com duração de 

três anos e meio, o processo formativo foi pensado para ser realizado em dois turnos 

consecutivos (matutino e vespertino), sendo que a carga horária de aulas prevista 

para o segundo semestre do último ano (4º) deveria ser antecipada, como forma de 

viabilizar a realização da prática profissional (estágio), em tempo integral, e evitar a 

obrigatoriedade de aulas aos sábados.  

A duração de três anos e meio, com ajustes da matriz curricular, manteve-se 

até a 3ª turma (2009), sendo modificada a partir de 2010 (4ª turma), quando o curso 

passou a ser de quatro anos, todo em regime seriado anual. A principal justificativa 

para essa mudança vinculou-se ao fato do curso ter que atender as novas exigências 

da legislação educacional, que incluiu, por exemplo, Filosofia e Sociologia como 

disciplinas obrigatórias em todas as séries/anos119 do ensino médio. 

Como os percursos formativos considerados localizam-se entre os anos de 

2009 e 2016, dos oito egressos selecionados, dois, Quartzo e Turmalina, realizaram 

seus percursos no primeiro formato do curso (três anos e meio), enquanto os demais, 

Água Marinha, Galena, Ônix, Ametista, Granada e Cordierita, adentraram no formato 

de quatro anos. Para efeitos de análise, a inclusão de mais um semestre não alterou 

a percepção dos egressos em relação aos principais aspectos destacados no que diz 

respeitos aos percursos formativos. 

Assim, no que tange a questão da organização curricular, o primeiro aspecto 

que atravessou as entrevistas diz respeito à presença de disciplinas vinculadas à 

formação profissional – também denominada de “disciplinas técnicas” - desde o 

primeiro ano do curso. Vejamos as narrativas de Cordierita e Galena: 

Eu sou um pouco conservadora nesse ponto, porque muitos dos meus 
amigos achavam melhor se a gente escolhesse o curso a partir do 
segundo ano. Mas, para mim, na minha cabeça, o diferencial, o que 
torna diferente a escola e o que facilita nosso amadurecimento é 
justamente esse caráter de ser ensino médio com o técnico logo que a 
gente chega. O que eu acho que poderia ser diferente é talvez 
semestralizado, não ser anual. Porque, por exemplo, no primeiro ano, 
mineralogia, se você perde em mineralogia, você perdeu o ano inteiro. 
Tenho vários colegas que só perderam em mineorologia e perderam o 

                                                           
118No mínimo uma contradição, tendo em vista que a formação integrada busca romper com a 
lógica das competências. 
 
119Cf. Lei. 11.684, de 2 de junho 2008. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11684.htm>. Acesso em: 02 
nov. 2017. 
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ano inteiro, sendo que passaram em outras matérias com 
tranquilidade. Então, se for semestralizado, você poderia perder em 
uma disciplina só (CORDIERITA, 2017). 

Eu, particularmente, acho que você, com 14 anos, não tem maturidade 
para decidir o que você quer fazer pelos próximos quatro anos da sua 
vida. Então, eu acho que o máximo possível que essa decisão 
pudesse ser protelada, era o ideal, porque...assim...a gente tem 
hoje...eu tenho vários amigos que, se pudessem, no primeiro ano, ter 
trocado de curso, ter ido fazer outra coisa no IFBA, teriam ido, mas 
você não tem essa opção e, aí, você chega no primeiro ano, você não 
tá acostumado com aquilo, você não sabe lidar com disciplina técnica, 
você não sabe...você não tem noção do quanto é difícil, do quanto 
aquilo vai exigir de você e você ter que ser submetido àquilo 
(GALENA, 2017). 

Inicialmente, as narrativas indicam posições divergentes. Enquanto Cordierita 

considera positiva a presença das disciplinas vinculadas à formação profissional 

desde o início do percurso formativo, o que para ela contribui para o amadurecimento 

dos estudantes, Galena pensa exatamente o contrário. Ao afirmar que, com quatorze 

anos, um estudante ainda não tem maturidade para decidir o que vai fazer pelos 

próximos quatro anos (tempo do curso), ela acredita que a decisão relacionada à 

formação profissional deveria ser adiada o máximo possível. Para ilustrar isso, ela cita 

o exemplo de vários amigos que, se pudessem ter trocado de curso após a 

experiência do primeiro ano, o teriam feito. 

No entanto, a própria Cordierita reconhece em sua narrativa que esse 

pensamento trata-se de um pensamento particular, pessoal. De acordo com ela, a 

maioria dos seus colegas compartilhava da opinião de Galena, indicando, inclusive, 

que a formação profissional deveria ser definida a partir do segundo ano do curso. 

Com base nessas narrativas, faz necessário retomar a reflexão sobre o modelo 

de ingressos nos cursos – seção 5.2.2 – que como se sabe, influência diretamente na 

organização curricular. O Instituto, ao optar pelo modelo baseado na escolha prévia 

da habilitação profissional, também deliberou pela presença da formação profissional 

desde o primeiro ano da formação, o que para alguns estudantes é algo positivo, vide 

a posição de Cordierita enquanto para outros não é algo tão favorável assim, vide a 

posição de Galena.  

Diante dessas duas posições, que se constituem numa síntese do pensamento 

dos egressos, inclusive, para além do curso de Geologia, emerge a necessidade da 

realização de debates com a comunidade interna e externa sobre esse modelo de 

ingresso e organização curricular. Cordierita e Galena, inclusive, sinalizaram que há 
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cada vez mais questionamentos acerca do seu êxito, podendo ter relação próxima 

com a desistência do curso, assim como a reprovação, ambas, principalmente no 

primeiro ano.  

Seguindo a reflexão sobre a organização curricular, o segundo aspecto 

destacado pelos egressos diz respeito ao que denominei de hierarquia de prioridade 

em relação às disciplinas, que, na prática, para os estudantes, estariam divididas em 

dois grupos120: “disciplinas técnicas” e “disciplinas propedêuticas”. Observemos as 

falas de Galena, Turmalina e Água Marinha sobre o assunto: 

Eu sempre tive a impressão de que as disciplinas técnicas eram muito 
valorizadas, não só pelos alunos, mas, também, assim... pela 
coordenação. Às vezes, até por professores que não eram da 
coordenação, que eram de disciplinas propedêuticas... e isso 
prejudicava muito a gente...Então, eu acho que, às vezes, até sei lá... 
algum professor de Física, de Matemática, eles próprios tinham a 
opinião de que as disciplinas técnicas são mais importantes. 
(GALENA, 2017). 

Então, quando eu cheguei aqui, eu percebi que o pessoal tocava muito 
terror, principalmente em relação à Mineralogia. Então eu sabia: Olha 
só, eu vou me dedicar mais a essas matérias específicas, porque 
primeiro eu já estou repetindo o ano, e segundo que eu já tenho essa 
experiência de ensino médio. (TURMALINA, 2017). 

No primeiro ano, as disciplinas do ensino médio não têm importância. 
Não tem! Vou ser muito sincera. Na verdade, no curso todo. No curso 
a gente vai ter até alguns momentos em que as outras disciplinas são 
importantes também. Mas no primeiro ano, a gente não quer pensar 
nisso, por conta da pressão que os professores colocam e que os 
próprios colegas colocam. (ÁGUA MARINHA, 2017). 

A partir da experiência como professor de Sociologia, “disciplina propedêutica” 

e com base nas três narrativas, entendo que, de fato, há uma hierarquia de prioridade 

em relação às disciplinas por parte dos estudantes, mas, que não é algo (re) 

produzido somente por eles. Em vários momentos da minha atuação profissional no 

Instituto, já tive a oportunidade de ouvir a seguinte frase de determinados professores, 

inclusive das disciplinas propedêuticas: como se trata de um curso técnico, se o 

estudante não for aprovado na disciplina técnica ou em Matemática e Física, por 

exemplo, ele não deve passar para o próximo ano.  

Assim sendo, quando Galena tem a impressão de que as disciplinas técnicas 

eram muito mais valorizadas, não só pelos alunos, mas também pelos professores, 

                                                           
120A maioria das disciplinas da parte diversificada, atualmente Núcleo Politécnico, foi indicada 
pelos egressos como pertencentes ao grupo das “disciplinas propedêuticas”. 
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ela nos convida a refletir sobre o que a Nova Sociologia da Educação (NSE) passou a 

conceituar como hierarquização dos saberes escolares, tão presente nas instituições 

formativas, mas, ainda pouco problematizada entre os profissionais da educação. 

A noção de hierarquização dos saberes permite constatar que, no cotidiano da 

maioria dos espaços de formação, entre eles as instituições educacionais, não se é 

atribuído o mesmo valor aos conhecimentos escolares, observando-se que, “no 

interior de um mesmo currículo, certas matérias ‘contam’ verdadeiramente mais que 

outras, seja por seus horários, seja por seus pesos relativos na avaliação que é feita 

dos alunos” (FORQUIN, 1992, p. 41). 

A citação de Forquin (1992) reflete bem a narrativa de Turmalina. Ao afirmar 

que o pessoal “tocava o terror” principalmente na disciplina Mineralogia, e, por causa 

disso, ela precisaria se dedicar mais a disciplina específica, fica evidente que 

determinadas disciplinas “contaram” mais do que outras durante a formação. Assim 

na prática tornar-se um contrassenso à medida que, nos documentos oficiais, a 

Instituição defende à formação integrada. 

No caso do curso médio-técnico em Geologia, também identifiquei que a 

“hierarquia de prioridade” sempre esteve associada mais ao medo da reprovação nas 

disciplinas técnicas, bem como Matemática, Física e Química, do que propriamente 

da valorização dessas disciplinas. Isso traz à tona a necessidade de se discutir as 

práticas docentes121 e suas consequências nos processos formativos. 

Além do medo da reprovação, dois outros motivos foram destacados pelos 

egressos como justificativa para essa “hierarquia de prioridade”, ambos, mais uma 

vez associados, sobretudo, às disciplinas técnicas. O primeiro deles aponta para a 

persistência no imaginário estudantil da ideia que por se tratar de uma instituição de 

educação profissional, logo a ênfase do curso estaria na “parte técnica”, fazendo com 

que as disciplinas que compõem essa parte fossem muito valorizadas, como destacou 

Galena, e as disciplinas do ensino médio não tivessem importância, como afirmou 

Água Marinha.  

O segundo motivo vincula-se ao fato dos estudantes do curso de Geologia 

terem uma maior proximidade com os docentes vinculados diretamente à formação 

profissional. O que para eles, na maioria das vezes, influenciava no nível de 

                                                           
121As práticas docentes serão objeto de reflexão na seção secundária 5.3.3.  
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dedicação em relação às disciplinas com o intuito de agradar esses mesmos 

docentes. Vejamos a narrativa de Turmalina nesse sentido: 

A gente tinha disciplina, as disciplinas técnicas eu lembro que eram 
uma manhã toda de aula. Então, isso já era uma coisa impactante, a 
parte do primeiro momento era teórico e segundo prático. Então, a 
gente via que a carga horária daquela disciplina em relação as demais 
era muito maior, então a gente via também que implicando que se a 
gente tinha mais aula daquela disciplina, mais conteúdo, então era a 
matéria que a gente tinha que estudar mais. Agregado ao fato que 
eram professores que nós víamos todos os dias nos corredores, então 
a gente queria dar um orgulho, uma satisfação para essas pessoas 
(TURMALINA, 2017). 

Por fim, conectada à discussão sobre organização curricular, os egressos 

também refletiram sobre a duração mínima do curso que, como sinalizado 

anteriormente, começou em três anos e meio e a partir da quarta turma (2010) passou 

para quatro anos. 

No caso específico desse tema, como o IFBA vivencia desde 2014 movimentos 

institucionais voltados à reformulação dos cursos na forma integrada, optei por 

questionar os participantes acerca da possibilidade de redução da duração mínima de 

quatro para três anos, um dos pontos mais polêmicos da proposta. Vejamos o que 

disseram Turmalina, Galena, Água Marinha e Cordierita a esse respeito: 

Eu acho que não tem condições de reduzir de quatro anos para três 
anos. Porque primeiro a nossa turma foi a terceira e última que passou 
por essa experiência de três anos e meio. Então, a carga horária 
altíssima que nos obrigava a ficar de manhã e de tarde, e muitas 
vezes nós fazíamos hora extra, por conta própria, à noite. Essa carga 
horária gerava um estresse muito alto, então eram muitas disciplinas, 
eram as mesmas disciplinas, mas com uma quantidade de horas 
absurdas por um dia, a gente tinha aula o dia todo. (TURMALINA, 
2017). 

Eu não acho possível que o curso seja dado em três anos, acho 
impossível, na verdade. Porque, com quatro anos, eu já acho que o 
curso fica bem apertado. E acho que as disciplinas remanejadas, 
talvez ficasse um pouco melhor, pedagogicamente, para o aluno. Eu 
acho que quatro anos é mesmo ideal, mas acho que esse 
remanejamento precisa ser feito. A gente tem disciplinas também que 
a carga horária, no papel, é uma, mas, na pratica, é outra... então, eu 
também acho que isso precisa ser levado em consideração (GALENA, 
2017). 

Acho que é impossível você ter um curso de Geologia em três anos, 
em quatro anos, ok, mas em três anos para mim é impossível. 
Principalmente por causa de campo, no terceiro ano a carga horária é 
180 horas, seis aulas por semana, no quarto ano também, 180 horas e 
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seis aulas por semana. E eu não enxergo como isso pode acontecer 
em três anos. E não só por causa da carga horária da disciplina, mas 
porque ela exige um tempo para você começar a compreender como a 
Geologia funciona. Por exemplo, você chega no segundo, que é um 
ano decisivo, que você pega PIN, PSE122 e Geomorfologia, que são 
disciplinas que arrumam o cenário de como a Geologia funciona, aí 
chega no terceiro ano e você é apresentado aos ambientes na prática. 
Mas, aí eu acho que se você fizesse isso sem esse terceiro ano, sem 
esse campo um, no meio do caminho, com esse intervalo, acho que 
não conseguiria construir um raciocínio no quarto, que você já 
consegue preparar um mapa e entender o que você está fazendo de 
fato. E ainda sim, quando a gente está no quarto ano fazendo o mapa, 
que gente já tem a base do terceiro, que é um pouco problemático, 
imagine fazendo tudo isso em três anos, tudo muito juntinho, acho que 
seria impossível. E campo a gente tem que ver, é uma matéria muito 
densa (CORDIERITA, 2017). 

Impossível por quê? A gente tinha 15 matérias que virava 17 no 
segundo e terceiro ano. No quarto ano era 10 mais continuavam 
sendo muitas. Então assim, você vai pegar esse curso, com 15 
matérias no segundo e no terceiro ano e vai colocar em três? Então 
vocês vão ter quanto: 20 matérias por ano?  [...] mesmo assim, vai 
faltar coisas que são básicas, porque Geologia é complexa, 
extremamente complexa. E tem a carga horária de campo, que é muito 
grande. Como é que você vai colocar uma carga horária de campo 
enorme, em três anos?  (ÁGUA MARINHA, 2017). 

No entanto, Ametista e Galena pensam justamente o contrário. Para elas, seria 

possível, sim, a redução de quatro para três anos. Observemos os argumentos: 

 
Eu não sei pelos outros cursos, porque eu não tenho nem como opinar 
sobre isso, porque eu não sei, mas para Geologia não ia mudar em 
nada. Inclusive seria ótimo, porque seria menos um ano que a gente ia 
ter que passar aqui dentro, entendeu? Porque, observe, a gente tem 
muita matéria inútil. Isso é perceptível. Temos Técnicas de prospecção 
(Prospec), Análise de Impactos Ambientais e Recuperação de Áreas 
Degradadas (AIRAD) e Técnica de Desmonte de Jazida, Extração 
Mineral e Beneficiamento (TDJEMB). Basicamente, o conteúdo de 
AIRAD é ministrado por Prospec, ou seja, vemos duas vezes o mesmo 
conteúdo. Então, seria muito mais lógico fazer uma fusão de AIRAD e 
Prospec. Prospec e TDJEMB conversam entre si e a própria 
professora da disciplina sabe disso, tanto que durante o ano letivo ela 
une as duas disciplinas. Juntando AIRAD, Prospec e TDJEMB, 
teríamos uma liberação de carga horária que possibilitaria o encaixe 
de outras disciplinas naquele horário. E isso acontece com várias 
matérias do curso, tipo, Geologia geral. Geologia geral dá, tipo, a parte 
geral de geologia, aí você chega em PIN e você vê de novo tudo o que 
você já viu em Geologia geral.  E não é dizer, obvio que aprofunda em 
alguma coisa, mas a maioria das coisas é igual. Aí você se pergunta 
por que eles passam o curso inteiro dando a mesma coisa, o tempo 
todo, entendeu (AMETISTA, 2017).  

                                                           
122Os egressos chamaram de PIN a disciplina Fundamentos de Petrografia Ígnea e 
Metamórfica e PSE a disciplina Fundamentos de Petrografia Sedimentar e Estratigrafia. 
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Eu acho que a diminuição de um ano pode ser feita se passar a ter 
realmente a integração. Então, por exemplo, se a gente tivesse a 
integração entre as disciplinas básicas e as técnicas e entre as 
técnicas entre si mesmo, eu acho que daria pra passar pra três anos. 
Agora, por exemplo, tem duas disciplinas que a gente tem que, 
juntando as duas, dá cinco aulas no quarto ano e, basicamente, as 
duas veem o mesmo assunto e são dadas pela mesma professora. Se 
o assunto fosse mais integrado entre elas, entre as duas disciplinas, 
daria pra reduzir a quantidade de aula, e a gente continuar vendo 
muito daquilo, entendeu? E, por exemplo, assim, a gente tem aula 
dessas duas disciplinas até a terceira unidade. Quando chega na 
quarta unidade, a gente fica com aquele horário vago pra fazer os 
mapas do trabalho final, que também são dessa disciplina, são de 
campo, dois junto com essas duas. Então, é um conteúdo que dá pra 
se enxugado, entendeu? Se for realmente integrado (GRANADA, 
2017). 

Na fronteira entre as duas posições, encontrei a perspectiva de Quartzo que, 

apesar de reconhecer a possibilidade de redução do curso de quatro para três anos, 

questiona, a quem, de fato, atenderá a essa mudança. Vejamos: 

Eu acho que dá pra fazer, agora, dá pra poucas pessoas fazerem, 
entendeu? Porque a gente tinha uma carga horária super extensa 
densa... sei lá... treze matérias, quatorze por ano. Às vezes, então, eu 
acho que vai limitar muito pra quem vai ser oferecido isso, pra quem, 
realmente vai ter suporte pra fazer isso (QUARTZO, 2017). 

 
A partir dessas narrativas, constato que, entre os egressos selecionados, não 

há consenso quanto à duração mínima do curso. Enquanto uma parte defende a 

manutenção dos quatro anos, pois entende que é o tempo ideal para a formação de 

nível médio-técnico em Geologia, Ametista e Granada acreditam que se houver de 

fato a integração é possível a redução para três anos. 

Todavia, diante da falta de consenso entre os próprios egressos, entendo que 

esse debate precisa ser ampliado, inclusive com novas pesquisas empíricas que 

tenham como objetivo se apropriar da realidade, não só do curso de Geologia, mas de 

todos os cursos oferecidos na forma integrada pelo IFBA. 

Neste horizonte, mais uma vez, tornar-se fundamental que os estudantes 

sejam ouvidos, afinal qualquer mudança que impacte na formação deles precisa ser 

elaborada com eles, sob o risco de não avançarmos na perspectiva da formação 

defendida pela Instituição. 
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5.3.2 A dificuldade de integrar formação geral e formação profissional  

Acho que a sugestão principal que a gente tem 
que dar é, justamente, que se faça a 
integração. Porque, aí, a gente conseguiria 
fazer mais coisas, conseguiria aprender, 
aprender de verdade, não simplesmente 
decorar aquilo ali porque eu tenho prova 
amanhã e eu tenho que fazer isso e tenho 
outro trabalho pra fazer e tem aquilo e aquilo 
outro. Se fosse mesmo integrado, eu acho que 
a gente poderia ter uma dedicação maior e a 
gente ia gostar mais das coisas que a gente 
fez, entendeu? Por exemplo, se a gente 
conseguisse relacionar Geologia com Química, 
Geologia com Física, de uma forma mais 
direta, a gente passaria a gostar mais daquilo 
(GRANADA, 2017). 

Passados mais de dez anos da (re) oferta do curso médio-técnico em Geologia, 

a integração entre formação geral e formação profissional e, consequentemente, a 

efetivação do currículo integrado continua sendo um dos seus principais desafios.  

Por se tratar de um tema que não é exclusivo do curso investigado, mas do 

IFBA de um modo geral, opto iniciar a reflexão com um trecho do e-mail enviado à 

comunidade, em meados de 2016, pelo pró-reitor do IFBA, a época da retomada da 

discussão sobre a reformulação dos cursos de ensino médio-técnico:  

Quanto ao sentido da reformulação, os fatores determinantes desta 
discussão, iniciada há mais de dois anos no Colégio de Dirigentes e 
desenvolvida em seminários realizados em vários Campi, são, entre 
outros, os seguintes: 

1. Primeiramente, pela natural e desejável revisão periódica dos 
processos educacionais; 

2. Em segundo lugar, por considerar a natureza do processo de 
criação dos cursos integrados – que resultaram não de uma efetiva 
“integração”, como diz o nome, mas de uma soma de dois 
cursos: o médio e o técnico (grifo meu);  

3. A anunciada "integração" levou à sobreposição e repetição de 
conteúdos, além de permanecerem insuficiências no trato dos mesmos 
conteúdos, de forma a não proporcionar a correlação dos 
componentes curriculares, que permitissem dar significado às 
informações adquiridas, promovendo efetivo conhecimento 
(VASCONCELOS, 2016, p. 1). 

O trecho de Vasconcelos (2016) e a narrativa de Granada refletem muito bem o 

sentimento da comunidade escolar em relação à formação integrada. O primeiro, ao 
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afirmar que os cursos integrados, na prática, têm sido muito mais uma soma de dois 

cursos, o médio e o técnico, evidencia que, no IFBA, o histórico problema da 

dualidade educacional entre cultura geral e cultura técnica insiste em permanecer. Já 

a narrativa de Granada, ao trazer como principal sugestão, justamente, que se faça a 

integração, nos estimula a pensar, com base nos depoimentos dos egressos, os 

motivos internos que têm contribuído para que o IFBA e o curso de Geologia tenham 

dificuldades em promover à formação integrada.  

Assim sendo, um dos principais aspectos observados pelos entrevistados, que 

têm dificultado a efetivação de uma formação integrada, diz respeito à falta de 

articulação entre as disciplinas, o que impedia, segundo eles, a “conversa/diálogo” 

entre as mesmas. Vejamos as falas de Quartzo, Cordierita, Ônix e Água Marinha 

nesse sentido:  

[...] Não sei se tem essa integração toda, mas, de maneira geral, eu 
não posso dizer que era integrado, era cada professor tratando da sua 
disciplina e pronto (QUARTZO, 2017). 

De jeito nenhum, era cada um dentro de sua área, de seu pólo, as 
disciplinas não dialogavam. As técnicas então nem se davam ao 
trabalho de procurar [...] nem com próprias técnicas e nem com as 
disciplinas gerais, não faziam questão nenhuma de estabelecer o 
dialogo para tornar o processo mais simples, digamos assim 
(CORDIERITA, 2017). 

Eu não sei o que ocorre, eu tenho a pretensão de ensinar no IFBA 
quando eu me formar. E eu acho que só quando isso acontecer para 
eu ver realmente o porquê, de que os estudantes, os professores, os 
docentes de matérias específicas não entram em consenso, não 
sentam e conversam e elaboram um plano de integração com os 
professores das matérias do ensino médio (ÔNIX, 2017). 

Não havia integração, eu não chamaria de integração, porque as 
matérias não são integradas entre si. (ÁGUA MARINHA, 2017). 

As narrativas de Cordierita e Ônix, mais uma vez, deixam explícita a divisão do 

currículo em dois grandes grupos de disciplinas: as disciplinas propedêuticas (ensino 

médio) e disciplinas técnicas (ensino profissional). Também é interessante notar que, 

assim como na seção sobre organização curricular e duração do curso (Seção 5.3.1), 

os egressos não fizeram menção às disciplinas vinculadas à parte diversificada do 

currículo, como se elas “não existissem” ou estivessem em um dos dois grandes 

grupos citados. 

Assim, para a maioria dos egressos, essa divisão fazia com que cada professor 

tratasse sua disciplina de forma independente, isolada, como se o currículo fosse uma 
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soma de cada disciplina e não um conjunto contínuo de conhecimentos, de situações 

de aprendizagem que, de forma articulada, promovessem uma formação voltada para 

as múltiplas dimensões da vida humana. Dizendo em outras palavras, reforça-se com 

isso a fragmentação entre cultura geral e cultura técnica no processo formativo. 

Através da experiência enquanto docente considero que essa separação, que 

mais uma vez não é exclusiva do curso investigado, tem suas origens na falta de 

participação da comunidade nos processos de formulação e decisão institucional. 

Esta falta de participação, por sua vez, contribui para permanência de uma cultura 

organizacional centralizadora que, no dia a dia, tem muitas dificuldades em planejar e 

realizar suas ações de forma integrada, coletiva.  

Apesar de a maioria dos professores trabalharem no regime de Dedicação 

Exclusiva123 (DE) e nos cursos existir um corpo técnico-pedagógico voltado a atender 

as diferentes demandas, na prática, os docentes e a equipe técnico-pedagógica não 

atuam de forma articulada, se encontrando na maioria das vezes, apenas, nos 

Conselhos de Classe, que ocorrem quatro vezes ano, ao final de cada Unidade 

escolar. 

Sobre os Conselhos de Classe, observem o que consta nos Arts. 68 a 70 da 

Organização Didática vigente: 

O Conselho de Classe é um instrumento de avaliação que se destina à 
promoção da qualidade e a atualização do Processo Pedagógico, nos 
termos seguintes: 
 
I- acompanhamento da dinâmica pedagógica; 
II- aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem; 
III- avaliação contínua, objetiva e sistemática do Processo Pedagógico  

Art. 69. Os Conselhos de Classe, presididos pelo (a) Coordenador (a) 
do Curso, terão a seguinte composição: 
 
I- coordenador (a) do Curso; 
II- todos os docentes da turma; 
III- um representante da área técnico-pedagógica; 
IV- dois representantes de turma.  

Art. 70. Os Conselhos de Classe, para a realização dos seus 
objetivos, serão desenvolvidos em duas modalidades, a saber: 
 

                                                           
123De acordo com o Relatório de Gestão Institucional de 2016 (p. 94), dos 1.385 docentes 
efetivos do IFBA, 1.243 trabalhavam no regime de Dedicação Exclusiva (DE) no ano 
correspondente. 
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I- Conselhos de Classe Diagnóstico e Prognóstico – para diagnosticar 
e prognosticar o processo pedagógico em desenvolvimento; 
II- Conselhos de Classe Final – para avaliar, respectivamente, em dois 
momentos sucessivos, o processo pedagógico desenvolvido e o  
desempenho do estudante ao final deste processo. (CEFET, 2008, p. 
23). 

Deste modo, ao invés de serem um instrumento de avaliação e 

acompanhamento do processo pedagógico, os Conselhos de Classes, especialmente 

o Diagnóstico e Prognóstico, se tornaram muito mais um espaço de identificação e 

encaminhamento de dificuldades pontuais de cada turma ou estudante do que 

propriamente num espaço de se (re) pensar as práticas formativas. 

Para os estudantes, ainda que seja garantida a presença de dois 

representantes, o que se tem observado, na prática, é a utilização do tempo destinado 

a eles muito mais para a leitura de um instrumento de avaliação respondido 

antecipadamente pela turma, do que um momento de reflexão sobre a formação 

desenvolvida pelo curso, seus limites e possibilidades.  Além disso, de acordo com 

uma das entrevistadas, que foi representante de turma, na maioria das vezes, os 

estudantes têm receio de expor o que de fato acontece ou pensam sobre o curso com 

medo de sofrerem alguma espécie de “perseguição/retaliação” durante o ano letivo, 

haja vista a desigualdade de poder existente entre eles, os professores das disciplinas 

e a própria coordenação do curso. 

Quanto aos professores, especialmente das disciplinas vinculadas à “Base 

Comum” e a “Parte Diversificada”, cabe registrar que a maioria não está vinculada 

apenas ao curso de Geologia e que, de um ano letivo para o outro, sempre têm 

ocorrido mudanças no quadro docente do curso, o que mais uma vez dificuldade a 

elaboração de um planejamento e ações coletivas, parte fundamental para a 

efetivação de uma formação integrada. 

Por outro lado, a despeito do que os oito egressos relatarem que a formação 

do curso, em termos gerais, não era integrada, Galena acreditava, diferente de 

Cordierita, que os docentes das disciplinas tentavam realizar a integração no que 

tange à formação profissional. Vejamos: 

Eu via os professores das disciplinas técnicas tentando integrar os 
assuntos das disciplinas técnicas, isso eu via muito. Os professores, 
vamos dizer, no segundo ano, toda hora alguém falava: ô! Isso aqui, 
vocês viram em Mineralogia, que é uma disciplina do primeiro. Ou 
então: ô! Isso aqui, vocês viram em Geologia geral! Eu via muito, mas, 
assim, preocupação dos professores das disciplinas técnicas de 
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integrar com o que a gente via nas outras disciplinas técnicas. Já as 
disciplinas do Ensino Médio, eu não via (GALENA, 2017). 

Já Quartzo, chama à atenção para a tentativa da interdisciplinaridade entre 

algumas disciplinas, principalmente no primeiro ano. 

Olha, quanto à integração, eu acho que as coisas, de maneira geral, 
foram tratadas de forma separadas. Agora, eu lembro, claramente, de 
ter tentativas da questão da interdisciplinaridade. Então, tentar juntar. 
Eu lembro, claramente, que a professora de Mineralogia, ela fazia um 
trabalho que era multidisciplinar, eu lembro que o professor de 
Química, ia junto com a professora de informática, a gente tratava de 
um tema de Geologia.  Aí, eu lembro o professor de desenho, a gente 
construiu um sólido, esse aí é um trabalho, em especial, que eu 
lembro que integrava bastante, assim, as disciplinas, mas eu acho que 
era um exemplo meio que isolado. [...] não sei se tem essa integração 
toda, mas, de maneira geral, eu não posso dizer que era integrado, 
era cada professor tratando da sua disciplina e pronto (QUARTZO, 
2017). 

 

Embora, na maioria das narrativas a ideia de integração apareça como 

sinônimo124 de interdisciplinaridade, entendo que ambas não significam a mesma 

coisa. Enquanto a primeira está vinculada a um projeto alternativo de sociedade 

voltado para a superação da dualidade entre cultura geral e cultura técnica 

(CIAVATTA, 2005), a segunda tem sido muito mais usada como uma estratégia 

didática diante da fragmentação do conhecimento e do excesso de especialização 

entre as disciplinas (ARIES, 2011).  

No caso do curso de Geologia, por exemplo, observa-se que, além de serem 

pontuais, as tentativas de realização de atividades interdisciplinares por parte dos 

professores estão muito mais associadas à busca pela articulação de determinados 

conhecimentos do que, propriamente “formar o ser humano na sua integralidade 

física, mental, cultural, política, científico-tecnológica” (CIAVATTA, 2005, p. 86), como 

sugere a noção de formação integrada presente no atual Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI). 

Deste modo, refletir sobre a questão da integração – entre formação geral e 

formação profissional – é também refletir sobre a formação e práticas docentes, tema 

que abordarei na próxima seção. 

                                                           
124Sobre a diferença entre integração curricular e interdisciplinaridade, confira o artigo: ARIES, 
Joanez A.  Integração curricular e interdisciplinaridade: sinônimos? Educação & Realidade, 
Porto Alegre, v. 36, n.1, p. 215-230, jan./abr., 2011. Disponível em:  
<http://www.seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/article/view/9930/>. Acesso em: 21 nov. 2017. 
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5.3.3 Formação e práticas docentes 

[...] Apesar de ser uma escola, tem muitos professores que não têm 
formação para serem professores. Tem muito engenheiro, tem muito 
geólogo, tem muito químico que não é licenciado, é bacharel. E que, 
por ter essa formação que não é de professor, que nunca pegaram 
uma matéria de educação na vida, eles acabam pecando muito em 
sala de aula, na didática, no relacionamento com os alunos. [...] Eu 
acho que a escola deveria, sei lá, promover por uma semana, dia e 
noite um curso intensivo de didática um e didática dois para esses 
profissionais. Sei lá, alguma coisa que preparasse aquele profissional 
de engenharia, geologia, de química, para atuar em sala de aula. 
Porque, muitas vezes, a maioria dos problemas que a gente tem em 
sala de aula são professores de exatas e das técnicas. E pode ser que 
muitos desses problemas surjam porque eles não têm noção nenhuma 
de como trabalhar em sala de aula, eles não viram isso no curso deles. 
Eles acham que os professores que tiveram na faculdade, a 
metodologia deles é a correta, e só fazem reproduzir do jeito que 
aprenderam, do jeito que acham certo, e, muitas vezes, não é. Acho 
que se a escola tivesse a postura de que estamos recebendo esses 
profissionais que não estão habilitados para serem professores, mas 
vamos orientá-los, acho que a realidade seria um pouco diferente 
(CORDIERITA, 2017).  

Em tempos de formalização do “notório saber”125, a narrativa de Cordierita é 

emblemática para pensarmos, com os egressos, como a formação e práticas dos 

seus professores interferem, tanto nos processos formativos individuais e coletivos, 

quanto na dificuldade da materialização da formação integrada.  

Esta dificuldade – até então – de integrar formação geral e formação 

profissional conduz a um repensar sobre a prática pedagógica e a formação docente. 

Esta última, durante longo tempo, esteve alicerçada no modelo de racionalidade 

técnica, no qual a escola se constituía como único lócus para a transmissão do saber 

repassado ao aluno pelo professor, mero transmissor de conteúdos, limitado à 

aquisição de técnicas para manipulação da aula. 

A narrativa de Cordierita de que os professores “não têm noção nenhuma de 

como trabalhar em sala de aula, eles não viram isso no curso deles”, destaca a 

dificuldade dos docentes relacionarem a teoria à prática, de desenvolverem em seus 

alunos a consciência de articulação entre conhecimentos científicos com a prática 

social concreta. Ou seja, uma formação na perspectiva histórico-crítica, cujos 

                                                           
125Cf. Lei 13.415 de 16 de fevereiro de 2017. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13415.htm>. Acesso em: 18 
nov. 2017. 
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conteúdos sejam contextualizados para promoverem a construção de conhecimentos 

significativos e pertinentes a situações reais, para a vida pessoal e profissional. 

A egressa prossegue a narrativa salientando que “por ter essa formação que 

não é de professor, formação para a docência; que nunca pegaram uma matéria de 

educação na vida, eles acabam pecando muito em sala de aula, na didática, no 

relacionamento com os alunos”. Algo que os estudantes não podem controlar, pois 

“vai muito do professor que está dando a matéria" (Cordierita, 2017). 

Tal comportamento é ratificado pela estudante ao afirmar que:  

A gente teve, por exemplo, PSE [...] É uma matéria muito importante, 
mas é muito mal dada. Mas, ai já não é algo mais que a gente possa 
controlar, vai muito do professor que está dando. Acho que entra na 
parte da escola de mostrar, de falar um pouco de didática com os 
professores que não sabem, professores que não têm formação. Acho 
que é isso, só isso. Não tem muito que mudar, tirando esses quatros 
pontos, Mineorologia, Informática Aplicada, TDJEMB e Técnicas de 
Prospecção (CORDIERITA, 2017). 

A fala acima me possibilita compreender que a formação e a prática docente 

apontam para uma fragilidade da práxis pedagógica; que está diretamente neste 

contexto ligada a desarticulação entre a teoria e a prática. Ou seja, uma prática que 

tende a ser desmotivadora, com conteúdos programáticos descontextualizados, o que 

é corroborado com a fala de Ametista: 

[...] tem os dois lados, por exemplo, tem o professor que não tem 
didática, que você nota, assim, que ele tenta, tenta muito te ensinar 
aquilo dali. E tem os professores que são tipo 100% nem ai. Tipo, 
coloca no slide e lê. Lê. E eu to falando sério, a aula dele é toda 
assim. E a gente não sabe nada. Você vai fingir que você sabe pra 
passar de ano, mas você não sabe nada. (AMETISTA, 2017). 

A reflexão presente na fala de Ametista aponta para a importância de o 

docente ter uma formação e uma postura didática frente ao processo de ensino e 

aprendizagem dos estudantes. A articulação teoria e prática se configuram, segundo 

Candau (2012), como uma unidade indissolúvel, o que demanda por uma relação de 

autonomia e dependência entre a teoria e prática. Uma condição fundamental para a 

formação do educador e consequentemente em uma postura didática que reverbere 

no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. 

O professor comprometido com o desempenho de seu papel docente de forma 

crítica e multifacetada, ou seja, que atenda as diferentes dimensões do ensino, é 

aquele que se preocupa com o todo da formação discente, superando a fragmentação 
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disciplinar, prioritariamente técnica, a qual inviabiliza, por vezes, a relação com o 

conhecimento, articulado as questões humanas e sociais. 

As narrativas de Cordierita e Ametista revelam, até então, que o fazer docente 

deve estar atrelado à competência do professor na sua área de atuação, ao domínio 

do conteúdo, do conhecimento que se propõe a ensinar e do seu papel de mediador 

do processo ensino e aprendizagem. Neste sentido, cabe ao professor “emprestar 

novos caminhos e métodos de ensino ao trazer para o contexto da sala de aula, a 

inteligibilidade das variáveis que compõem o ato pedagógico” (CUNHA, 2012, p. 105), 

fomentando a postura reflexiva e investigativa dos estudantes. 

 A formação docente deve dar subsídios à prática pedagógica e, nesse sentido, 

deve contemplar não apenas o domínio dos saberes da área de formação teórico-

científica, mas, relacional, posto que se torna crucial definir os elementos essenciais e 

complementares referentes aos conteúdos a serem trabalhados no curso/turma no/a 

qual o docente atua. 

Sobre esta necessidade, Cordierita ainda acrescenta que é essencial promover 

“dia e noite um curso intensivo de didática um e didática dois para esses profissionais. 

Sei lá, alguma coisa que preparasse aquele profissional de engenharia, geologia, de 

química, para atuar em sala de aula”, com metodologias que transcendam “ideologias 

instrumentais que reduzem o professor a técnico, que aplica as regras do 

conhecimento científico com práticas descontextualizadas” (ALMEIDA, 2014, p. 45). 

A aprendizagem sem sentido para o estudante e desvinculada de sua 

realidade, reflete o modelo de racionalidade técnica implantado no currículo de 

formação de professores e presente ainda na contemporaneidade, na prática docente, 

baseada em teorias e técnicas da ciência básica e aplicada, em uma perspectiva 

dicotômica de formação, revelando uma postura de domínio dos que detém o poder 

das ideias.  

Neste cenário, se sobrepõe a relação de poder do professor sobre o estudante, 

o que implica em um repensar não apenas a prática docente, mas, a instituição 

escolar, em um trabalho voltado a formação profissional que contemple as demandas 

específicas do contexto em que se desenvolve o ato educativo. A assertiva de 

Cordierita ilustra o seu olhar para esta problemática: 

Acham que os professores que eles tiveram na faculdade, a 
metodologia deles é a correta. E eles só fazem reproduzir do jeito que 
eles aprenderam, do jeito que acham certo, e, muitas vezes, não é. 
Acho que, se a escola tivesse a postura de que está recebendo esses 
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profissionais, que não estão habilitados para serem professores, mas 
vamos orientá-los, acho que a realidade seria um pouco diferente. 
(CORDIERITA, 2017). 
 

Diante da fala da egressa, torna-se explicita e imperativa, a necessidade de 

uma formação continuada em serviço126, que contemple questões mais abrangentes 

relacionadas às particularidades do trabalho docente, às suas metodologias, 

avaliações e fundamentos específicos de uma educação integrada.  

Para Cordierita, tal atitude “é complicada”, posto não ser contemplada pelos 

professores, o que demanda “criarem um consenso do que ensinam, eles discordam 

muito em vários pontos. A gente chega no primeiro ano, aprende de um jeito, chega 

no segundo e aprende de outro, no terceiro ano, o professor fala que não é bem por 

ai”; e nesse contexto, há um comprometimento da integração entre formação geral e 

formação profissional.  

Roldão (2009, p. 101) salienta que: 

[...] saber ensinar é ser especialista dessa complexa capacidade de 
mediar e transformar o saber conceitual curricular, seja qual for a sua 
natureza ou nível – pela incorporação dos processos de aceder a, e 
usar o conhecimento, pelo ajuste ao conhecimento do sujeito e do seu 
contexto, para adequar-lhe os procedimentos, de modo que a alquimia 
de apropriação ocorra no aprendente.  

 
A reflexão da autora permite pensar que cabe ao docente desempenhar um 

papel de mediador, com estudantes engajados na elaboração de seu conhecimento 

de forma dialógica e afetuosa, e não somente de transmissor de conteúdo, 

reproduzindo, muitas vezes, atitudes e comportamentos adquiridos no seu processo 

de escolarização e formação acadêmica. 

Cabe salientar que a formação acadêmica perpassa pelas múltiplas dimensões 

da prática pedagógica, contemplando os aspectos técnicos, políticos e humanos. Este 

último, materializado na relação articulada entre as abordagens da ação educativa e 

as relações interpessoais, cuja ambivalência pode ser observada no processo de 

ensino e de aprendizagem, nas relações afetadas na sala de aula, conforme as 

narrativas de Turmalina e Ametista: 

                                                           
126Em primeiro de fevereiro de 2018, ou seja, próximo à conclusão da investigação, foi 
publicado pela Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) edital eferente ao processo seletivo 
simplificado para seleção de professores não licenciados para o curso de Complementação 
Pedagógica. Iniciativa importante, tendo em vista as narrativas dos egressos. 
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E aí essa disciplina causava muita, como é que eu posso dizer assim, 
uma segregação dentro da própria turma. A professora não tinha uma 
característica de unificar sabe... Uma experiência que me marcou 
muito, eu não lembro se foi na segunda ou na terceira unidade, a 
turma toda tinha zerado a prática. E eu tinha sido a única pessoa que 
tinha tirado cinco pontos na prática. Ela cantou a nota de todo mundo 
em voz alta, e ela simplesmente me abraçou e me parabenizou; sendo 
que nós não tínhamos nenhuma relação de amizade, de afinidade. E 
eu percebi que, da parte dessa professora, dessa profissional, havia 
um incentivo a rejeição da parte dos meus colegas em relação a mim, 
porque eles estavam chorando, em prantos... As pessoas ficavam 
desesperadas, era uma coisa assim triste, parecia cena de guerra, 
terrorismo, todo mundo chorando desesperado. E eu chorava junto 
com meus amigos que tinham perdido, sentindo a dor deles, porque 
aquilo ali era muita dor, aquela experiência... E a professora me 
abraçava. (TURMALINA, 2017). 

Tem outros professores que são professores bons, que são 
professores que você olha assim, meu Deus, que mulher boa!! Mas 
que te trata de um jeito tão escroto, que você fica olhando, assim, não 
tem condições de continuar, entendeu? E o que eu noto é que eles 
querem muito moldar o comportamento das pessoas aqui dentro 
(AMETISTA, 2017).  

 As duas narrativas me fizeram perceber que a ambivalência presente na 

relação professor e estudante é marcada em certos momentos por uma postura 

inadequada, desrespeitosa e punitiva. A primeira narrativa retrata uma exposição da 

turma, quando a professora enaltece um estudante em detrimento da maioria, 

gerando um comportamento que provocou estranhamento e mal-estar individual e 

coletivo. Já a fala de Ametista, sinaliza para a competência profissional, concomitante 

ao comportamento arrogante e disciplinador da docente.  Sem contar o uso pela 

egressa da expressão “aqui dentro”, como se ela ainda estivesse no IFBA. Portanto, 

uma “marca” deixada pela docente no seu processo de formação. 

De acordo com Ametista, o aspecto disciplinador e punitivo também se 

evidencia em posturas avaliativas perseguidoras que tendem a acuar os discentes e 

que “são coisas que você vê. Um professor corrige a prova de um aluno de um jeito, 

corrige a prova do outro de outro jeito. E vê muitas pessoas que perdem de ano por 

causa disso, porque foram perseguidas, durante o ano letivo todo”. 

Sobre os critérios de avaliação e as habilidades exigidas no processo 

avaliativo, a assertiva de Granada depõe sobre a complexidade do ato de avaliar, que 

perpassa por questões não só objetivas, mas, sobretudo, pela subjetividade que 

envolve a relação discente-docente. 
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Sinceramente, eu acho que as notas são formadas a partir de critérios 
que a professora da disciplina estabelece. Se ela gosta de você, vai te 
dar minerais mais fáceis de identificar. Se ela não gosta de você, vai te 
dar minerais difíceis, que você não vai conseguir identificar nem no 
final do quarto ano, entendeu? As nossas provas teóricas eram muito 
de escrever exatamente da forma que está escrito na apostila ou, 
então, tinha uma unidade que era de cristalografia, e a gente tinha que 
desenhar coisas... Nessa unidade, na teórica, eu me saia muito bem 
porque eu nunca tive dificuldade com desenho, mas as pessoas que 
não conseguem desenhar duas retas paralelas não passam. As 
pessoas tiravam média zero vírgula nove, zero vírgula sete, porque 
tiravam uma pontuação muito baixa na prova teórica. Na prova prática, 
não tinham a desenvoltura que você precisava ter pra identificar certos 
minerais e aí acabavam ficando com médias muito baixas, entendeu? 
(GRANADA, 2017). 

Tais atitudes marcam e podem gerar efeitos negativos no processo de ensino 

aprendizagem ao não considerar os conhecimentos, singularidades, limites, 

possibilidades dos estudantes, bem como suas histórias de vida e formação humana. 

Neste cenário, de limites e possibilidades entre os egressos, é importante 

salientar que, para Nóvoa (2002), o desenvolvimento profissional do professor, bem 

como as experiências vividas (pessoal, social, profissional), que se constituem como 

referências significativas, podem interferir no seu modo de ser, pensar e agir no 

espaço de atuação profissional. Isso, em certa medida, pode ser observado também 

na narrativa a seguir: 

Eu acho que é não saber ser profissional. Não saber separar as suas 
emoções do seu trabalho. É obvio que a gente não vai ser um robô. A 
gente vai tá, ali, lidando com o ser humano e tal... Vai ter essa 
interação, mas, a partir, do momento que você é um adulto e que é 
responsável por aquele aluno, você não pode deixar, tipo: - Ah, que 
aluno chato e eu vou interferir na nota dele. Não! É motivo pessoal seu 
achar ele chato, entendeu? E aqui tem essa divisão do limite da 
relação interpessoal do professor e do aluno. Ah, eu não vou com a 
cara dele e vou perseguir ele, porque eu não gosto dele, porque eu 
não quero que esse aluno passe de ano, porque ele não merece 
(AMETISTA, 2017). 

Ametista prossegue a sua narrativa ratificando que o professor “tem que ser 

profissional e tem que saber separar o gosto dele pessoal e o gosto dele por aluno em 

sala de aula”. Destaca que há dicotomia entre o pessoal e o profissional, e que esta 

reflete negativamente na prática pedagógica, no profissionalismo docente. O que é 

reafirmado quando enfatiza: “eu não me importo se o professor não gostar de 

ninguém da sala não. Não tenho nenhum problema com isso, eu só quero que o 

professor seja profissional, entendeu? Falta muito profissionalismo de professor”. 
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Nesta perspectiva, a relação profissional docente deve se revelar, independe 

de vínculos afetivos, posto que o profissionalismo deve estar alicerçado no respeito e 

na qualificação para atuar no contexto educativo. O que implica no professor se 

libertar de comportamentos predefinidos, alargar seu espaço de ação para além da 

sala de aula.  

Faz-se mister nesse sentido, que o professor assuma uma postura em prol do 

desenvolvimento de capacidades como a comunicação, as relações interpessoais, em 

um movimento profissional contínuo, no qual se constitua em sua prática, pela 

reflexão e pela interação consigo mesmo, com o conhecimento, com a vida e com o 

outro.  

Portanto, como pôde ser observado, a formação e práticas docentes são 

elementos essenciais no processo de formação humana, podendo interferir, tanto 

positiva, quanto negativamente, nas trajetórias escolares dos estudantes, inclusive 

deixando marcas, vide determinadas lembranças que emergiram durante das 

narrativas.  

Ante o exposto, na próxima seção discutirei o que denominei de vida “pós-

IFBA”. 

5.4 Ensino superior, experiências acadêmicas e profissionais após o IFBA  

Nas seções secundárias 4.1 a 4.3, destinadas à perspectiva dos reformadores 

empresariais da educação, discutimos e evidenciamos que uma das principais críticas 

apresentadas por eles aos IFs, antigas escolas técnicas, foi que a maioria dos seus 

estudantes planejava prestar o vestibular e entrar na universidade. 

Mais uma vez esse discurso constituiu-se em uma meia verdade. Não há 

dúvidas que o acesso ao ensino superior tem sido um dos principais objetivos dos 

estudantes que ingressam nessas instituições, contudo, não se pode concluir como 

tem feito, ideologicamente, os reformadores, que a maioria deles “não está 

interessada em ser técnicos” (CASTRO, 2012, p. 1). 

No caso dessa investigação, por exemplo, dos oito entrevistados, seis 

relataram que o ingresso no ensino superior não significou a renúncia ao exercício da 

profissão de técnico. Ou seja, com exceção de Água Marinha e Galena, que no 

momento não têm interesse em trabalhar na área, os demais, ou estão trabalhando, 

como é o caso de Quartzo, ou pretendem trabalhar como técnicos de nível médio em 

Geologia. 
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A partir das entrevistas, observamos que a continuidade – ou não – na área 

técnica, está muito mais associada à questão de oportunidades no mercado de 

trabalho do que propriamente ao desejo, tão somente, de prosseguir a formação em 

nível superior. 

Assim, retomando o Quadro Analítico das Entrevistas, especificamente à última 

Unidade de Análise “Vida Pós-IFBA”, divido essa seção em duas partes. Na primeira, 

Escolhas Universitárias, Seção 5.4.1, destaco os motivos que levaram os egressos a 

decidir por determinados cursos, inclusive, mudando essa decisão durante a nova 

formação escolar, vide os casos de Quartzo, Turmalina, Cordierita e Ametista. 

Já na segunda parte, “Experiências Acadêmicas e Profissionais”, relato como 

anda a vida dos egressos após a conclusão do IFBA, a exemplo da participação em 

Programas Institucionais de Ensino, Pesquisa e Extensão na universidade, tais com 

PIBIC127 e PIBID128, até a necessidade de sair do PIBID para trabalhar como 

operadora de telemarketing, como ocorreu com Ametista.  

Deste modo, para facilitar a visualização das trajetórias dos egressos elaborei o 

Quadro 27. Nele consta a relação dos cursos de ensino superior e as experiências 

acadêmicas e profissionais vividas por cada um deles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
127Sobre o PIBIC recomendo consulta ao site: <http://cnpq.br/pibic>. Acesso em: 18 fev. 2017 
128Sobre o PIBID recomendo consulta ao site: <http://www.capes.gov.br/educacao-
basica/capespibid/pibid>. Acesso em: 18 fev. 2017. 
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Quadro 27 - Relação dos cursos de ensino superior e as experiências acadêmicas e 
profissionais dos egressos 

 
Egresso 

 
Ensino superior 

(Curso) 

 
Experiências acadêmicas e 

profissionais 
 

 
Quartzo 

 

Geologia  
(Matrícula cancelada) 

 

Estágio como técnico em Geologia em 
empresa Petrolífera do setor privado 
Técnico em Geologia em empresa 
Petrolífera do setor privado 
Técnico em Geociências em empresa 
pública (atual) 

Direito 
(Trancado) 

 
 

 
Turmalina 

 

Engenharia de Agrimensura e 
Cartográfica 

(Matrícula cancelada) 
 

Aulas particulares 
Docência em uma instituição de educação 
profissional 
Bolsista em Fundação pública 

Geografia 
(Em curso) 

 
Água 

Marinha 
 

Geografia 
(Em curso) 

Aulas particulares 
Professora de Inglês (Freelancer) 
Bolsista PIBIC 

 
 

Galena 
 

Direito 
(em curso) 

 

Bolsista PROUFBA129 
Bolsista PIBIC 

 
Ônix 

 

Geologia 
(em curso) 

 

Bolsista PIBIEX130 
Membro de Empresa Junior 

 
 

Cordierita 
 

Jornalismo 
(Matrícula cancelada) 

 

 
Revisora (Freelancer) 
Bolsista PET131 
Bolsista PAEXdoc132 Letras 

(em curso) 
 

 
 

Ametista 
 

Ciências Naturais 
(em curso) 

 

Trabalhos freelancer 
Bolsista PIBID 
Operadora de Telemarketing  

Nutrição 
(Em processo de 

transferência) 
 

Granada 
 

História 
(Em curso) 

 

Produtora de Cinema  
Bolsista PIBID 
Professora de História (Estágio) 

Fonte: Autor da tese a partir das informações obtidas junto aos egressos.  

                                                           
129Sobre o PROUFBA e recomendo consulta ao site: <https://sapi.ufba.br/sapi/Welcome.do>. 
Acesso em: 17 fev. 2018 
130Sobre o PIBIEX recomendo consulta ao site: <https://proext.ufba.br/pibiex>. Acesso em: 18 
fev. 2018. 
131Sobre o PET recomendo consulta ao site: <http://portal.mec.gov.br/pet>. Acesso: 18 fev. 
2018. 
132Sobre o PAEXdoc recomendo consulta ao site: <https://proext.ufba.br/programas>. Acesso 
em 18 fev. 2018. 
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Apesar da “vida pós-IFBA” não estar diretamente articulada ao objetivo geral da 

tese, achei importante elaborar essas duas seções, pois, além de terem vínculos com 

o período da formação no IFBA, traz uma ideia de “conclusão” do percurso 

investigativo, que foi iniciado com informações em torno da vida de cada egresso 

antes da entrada no Instituto. 

5.4.1 Escolhas universitárias  

No Brasil, quando os estudantes têm a oportunidade de concluir o ensino 

médio, o ingresso no ensino superior torna-se um dos seus principais objetivos. E não 

foi diferente com os egressos do curso médio-técnico em Geologia, que, conforme 

apresentado no Quadro 27, foram selecionados para diferentes cursos 

universitários133. 

Indo de encontro à lógica do senso comum, que tende a acreditar que um 

estudante da educação profissional técnica de nível médio fará um curso superior na 

mesma área de formação, dos oito egressos entrevistados, apenas Quartzo e Ônix, 

optaram, inicialmente, pela graduação em Geologia. Os demais, no entanto, 

preferiram cursos que vão desde o Bacharelado em Direito, vide a escolha de Galena, 

à Nutrição, curso pretendido por Ametista. 

Porém, como a transição do ensino médio para o ensino superior também não 

é algo simples (COULON, 2008), já que envolvem questões objetivas e subjetivas 

vinculadas a cada indivíduo e sua realidade, durante as entrevistas, constatei que 

metade dos oito egressos – Quartzo, Turmalina, Cordierita e Ametista134 – já mudou 

ou está em processo de mudança de curso. Esse dado demonstra que a reflexão em 

torno das escolhas acadêmicas e profissionais precisa ser ampliada, tendo em vista o 

conjunto de dúvidas que se mantiveram entre os egressos do ensino médio-técnico. 

Diante dessas primeiras observações, assim como foi perguntado a cada um 

dos egressos sobre os motivos que os levaram a escolher o IFBA e o curso médio-

técnico em Geologia, durante as entrevistas e nos diálogos no grupo do aplicativo 

whatsapp, questionei o que havia levado cada um a escolher determinado curso 

superior. Além disso, a Quartzo, Galena, Cordierita e Ametista, também foi 

perguntando o (s) motivo(s) que levaram à mudança de curso.  

                                                           
133Todos os cursos citados foram ou estão sendo realizados na UFBA. 
134Ametista até o fechamento dessa tese estava aguardando o resultado do ENEM para 
mudar para o curso de Nutrição. 
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Deste modo, após o exercício de imersão nas narrativas – escuta, leitura e 

releitura das falas e produções textuais – decidi agrupar as respostas em torno de três 

aspectos que se revelaram centrais nas escolhas universitárias por parte dos 

egressos. São eles: 

I) Relação anterior com a área de Geologia.  
II) Influência e apoio docente 
III) Identificação e desejo acadêmico-profissional. 

Quanto ao primeiro aspecto, relação anterior com a área de Geologia, 

observem o que disseram Quartzo, Turmalina e Ônix: 

Bem, minha relação com o curso de Geologia durante o IFBA não foi 
mil maravilhas. Em diversos momentos tive dúvidas se deveria mesmo 
seguir na área. Quando tomei essa decisão, levei em consideração 
muitos gostos pessoais, para além do curso, por exemplo, sempre 
gostei muito de viajar e Geologia é uma área que pode me 
proporcionar muito isso. Além disso, sempre fui muito próximo da área 
de exatas, mas sem gostar muito da Física, e Geologia foi perfeito 
nesse sentido por estar enquadrada na Área 1, mas não utilizar tanto 
da física como as Engenharias, e muito mais da Química. O ingresso 
no grupo de pesquisa da UFBA, durante o curso técnico, também foi 
um ponto forte para a decisão (ÔNIX, 2017). 

A graduação em Geologia eu fiz até o ano passado (2016). [...] 
Geologia porque já é Geologia, né? Você já tem uma ideia mais ou 
menos de como vai ser a graduação (QUARTZO, 2017). 
 
Eu escolhi a princípio um curso chamado Engenharia de Agrimensura 
e Cartográfica, porque eu tive uma disciplina no segundo ano 
chamada Sistema da Informação Geográfica (SIG), e era uma 
disciplina que a gente dava assessoramento remoto, ou seja, a gente 
trabalhava com mapas, com um software que nos dava uma 
percepção de como que a gente poderia estudar o espaço, estudar 
áreas de contaminação, áreas de fluxos dos rios [...] eu achava 
encantador (TURMALINA, 2017).  

Como é possível observar nas três narrativas, o contato prévio com a área de 

Geologia, proporcionado pela formação de nível médio-técnico no IFBA, foi relevante 

na decisão inicial dos três egressos sobre o que cursar no ensino superior.  

Enquanto Quartzo e Ônix, em certa medida, optaram pela “continuidade” da 

formação na área escolhendo a graduação em Geologia, Turmalina viu no curso de 

Engenharia de Agrimensura e Cartográfica a oportunidade de se aprofundar em 

determinados assuntos trabalhados durante a formação técnica de nível médio. Ou 

seja, a formação técnica criou uma expectativa nesses estudantes, que, mesmo não 
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tendo uma relação de “mil maravilhas com o curso”, como foi o caso de Ônix, 

contribuiu para a tomada dessa decisão. 

Todavia, curiosamente, desses três egressos, somente Ônix continua no curso 

que escolheu após terminar o IFBA. Enquanto Quartzo trocou a graduação em 

Geologia pelo bacharelado em Direito, Turmalina decidiu fazer a graduação em 

Geografia. Observem as justificativas para essas mudanças: 

Aí, no final do ano passado (2016), eu decidi que queria mudar, 
porque, querendo ou não, você sai do Curso Técnico e já parte para a 
Faculdade. Mas aí, eu vi que na verdade, não era nem que eu tivesse 
que dizer... que eu não gostasse... mas eu, realmente, queria alguma 
coisa que eu gostasse de estudar, mudei para Direito, tentando ver se 
era aquilo que eu ia gostar, sabe? Também não tinha certeza, não 
tenho até hoje [...] (QUARTZO, 2017). 

A decisão em mudar de curso esteve relacionada à insatisfação que a 
Engenharia me causou. As matérias dos 4 primeiros semestres são as 
mesmas para todos os cursos. Ou seja, são fundamentadas em 
Cálculos e Físicas, sem nada relacionar com a área efetiva de atuação 
do profissional. [...] Um segundo quesito são as disciplinas do curso 
em si: extremamente conteudistas, sem muito a discutir, apenas 
absorver e reproduzir [...]. Eu estava adoecendo: cada vez mais, meu 
índice de reprovação aumentava, minhas notas baixas e não tinha 
ânimo em ir para a faculdade. Sabia que precisava mudar fazer algo 
que ressignificasse minha vida acadêmica, mas o quê? A certeza que 
eu tinha dentro de mim era a área macro pela qual me identifico, que 
são as Ciências da Terra. Sempre amei Geografia no colégio; era 
minha matéria preferida - inclusive o que me direcionou a optar por 
Geologia no curso técnico. No entanto, tinha medo e vergonha de 
migrar da Engenharia para a Geografia, justamente por conta do 
status social [...]. Decidi tirar um semestre de descanso para refletir 
sobre isso. Voltando ao curso, decidi, ainda com a matrícula de 
Engenharia, cursar 4 disciplinas ofertadas pelo Departamento de 
Geografia. Minha primeira prova foi da disciplina de Sensoriamento 
Remoto (a mesma aqui já citada, mas com uma abordagem mais 
aprofundada, direcionada ao ensino superior). Simplesmente tirei 9.5! 
Não acreditei que ainda existia a capacidade de tirar uma nota como 
aquela, afinal, as experiências até então reforçavam a crença de que 
eu era incapaz! Este semestre foi o melhor que vivi na UFBA! As 
disciplinas eram abertas, discursivas e proporcionavam compartilhar 
aprendizado, dúvidas e opiniões, ou seja, tudo que eu gostaria de 
experienciar num contexto acadêmico. Óbvio que há a questão da 
aptidão! Eu forcei a minha natureza fazendo algo que eu não gostava, 
sempre na esperança de que poderia melhorar futuramente. No 
entanto, este momento não chegou. Eu precisei ir de encontro às 
minhas crenças, romper com meus preconceitos e aceitar que a gente 
precisa ter coragem (muitas vezes), se quiser ser feliz. Encarei meus 
medos, inseguranças e prestei vestibular novamente. Minha 
pontuação me dava possibilidade de optar por todos os cursos da 
UFBA (com exceção de Direito diurno e Medicina). Isso gerou um leve 
desconforto dentro de casa, porque algumas pessoas acreditavam que 
estaria desperdiçando minha chance. Mantive meu pensamento firme: 



168 
 

 

se eu estava prestando vestibular para cursar Geografia, não havia 
razões para mudar durante o percurso. Passei em primeiro lugar. Me 
senti viva novamente, recuperei minha autoestima e entrei de cabeça 
erguida, com a sensação de que não reproduziria meus erros do curso 
anterior, e que dali em diante eu era uma outra pessoa, capaz de 
atingir as metas que eu quisesse, desde que lutasse por elas (e 
fossem o que eu REALMENTE queria fazer). Após 3 semestres de 
curso, sinto-me feliz, realizada! Não consegui aproveitar disciplinas, 
mas não vejo como perda de tempo. Estou recomeçando, me livrei das 
amarras do passado para me dedicar profundamente ao que me 
completa enquanto pessoa e profissional! (TURMALINA, 2017). 

Diante dessas justificativas, retomo algumas questões já discutidas durante a 

investigação. A primeira delas relaciona-se, justamente, à transição entre o ensino 

médio e o ensino superior. Apesar de Quartzo e Turmalina, por exemplo, terem tido a 

oportunidade de obterem uma formação profissional durante a última etapa da 

educação básica, essa experiência de profissionalização deve ser vista com ressalvas 

quando o tema passa a ser a formação em nível superior.  

Por se tratar de outro nível de ensino, portanto, com novas demandas, 

conteúdos etc., observamos, durante as entrevistas, que nem sempre as expectativas 

em relação ao curso escolhido corresponderam à realidade encontrada. No caso de 

Turmalina, por exemplo, isso ficou evidente quando a estudante decidiu mudar de 

curso, justamente, pela insatisfação que a Engenharia havia lhe causado, haja vista 

não conseguir estabelecer, nos primeiros semestres, uma relação dos conteúdos 

trabalhados com a atuação profissional bem como o modelo de formação adotado 

pelo curso, que, de acordo com ela, era “conteudista”.  

Outra questão importante diz respeito ao modelo da escolha prévia. 

Semelhante ao que ocorreu no ensino médio-técnico, todos os egressos optaram por 

um curso superior vinculado à determinada formação profissional, a maioria sem ter 

clareza sobre o funcionamento e organização do curso. Logo, enquanto Quartzo 

decidiu mudar para Direito, mesmo sem ter certeza se era isso que queria, Turmalina, 

a partir da insatisfação com o curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica, 

optou por fazer novamente o ENEM e ingressar no curso de Geografia. 

Sobre essa insatisfação de Turmalina, dois elementos chamaram à atenção. O 

primeiro diz respeito a uma suposta desvinculação das disciplinas iniciais com a 

atuação profissional, o que reabre a discussão em torno do distanciamento entre 

teoria e prática na formação escolar. O segundo, portanto, diz respeito à prática 

docente, que, segundo a egressa, estava associada, em sua maioria, a 
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transmissão/reprodução dos conteúdos, indo de encontro à perspectiva de uma 

formação crítica, baseada na problematização da relação ensino-aprendizagem. 

Quanto à influência e apoio docente, segundo aspecto relatado pelos egressos, 

inicialmente, cabe resgatar a seguinte fala de Turmalina quando da escolha do curso 

médio-técnico em Geologia: 

Então, no colégio onde eu passei o maior tempo da minha trajetória 
acadêmica até entrar aqui, eu tive um professor de Geografia, hoje ele 
é professor e terapeuta, e eu o admirava bastante. Eu era a melhor 
aluna da minha turma de Geografia e a parte que eu mais gostava não 
era a parte de geopolítica, era parte de física da geografia, a parte que 
estudava os relevos, o solo, a vegetação e o clima. E eu sabia que, 
dentre todas as opções que eram ofertadas aqui, o que mais se 
encaixava com o meu perfil era geologia. Então, foi a partir disso que 
foi feita a minha escolha (TURMALINA, 2017). 

Assim como Turmalina apontou a influência de determinados professores no 

momento que decidiu cursar o ensino médio-técnico em Geologia, Água Marinha, 

Granada e Ametista apontaram à influência e o apoio de professores do IFBA nas 

suas escolhas vinculadas ao ensino superior. Vejamos: 

Escolhi Geografia por influência direta de uma professora de 
Geografia a qual eu jamais teria conhecido se não fosse pelo IFBA. 
Obviamente não queria seguir na Geologia, então era Geografia, 
Jornalismo ou Letras. Jornalismo eu não tenho mais interesse, mas 
Letras eu ainda farei. Se não fosse pelo IFBA, eu, provavelmente, teria 
cursado Letras ou Medicina. Provavelmente Medicina. Eu não era 
assim rebelde antes do IFBA, ele despertou minha verdadeira 
personalidade, antes camuflada pelo bulliyng. Então eu provavelmente 
faria um curso que minha mãe aprova e seria o orgulho da família, 
mas, infeliz (ÁGUA MARINHA, 2017). 

Até o segundo ano eu queria fazer Engenharia de Minas, inclusive 
lembro que me inscrevi no SISU135 pra testar a nota e passei na 
Universidade Federal de Sergipe (UFS) [...] Me imaginava ensinando 
aquilo, eu queria dar aula em universidade e tal. Só que, no segundo 
ano, eu tive professores muito bons que me influenciaram muito na 
questão de abrir mais meus olhos pras Ciências Humanas, então eu 
comecei a me imaginar em outro universo. Eu queria fazer um curso 
de Humanas, mas não sabia ainda qual. Do meio pro fim do ano, eu 
tava super decidida a fazer Artes, mas percebi que o que eu queria de 
Artes era a parte teórica e histórica da Arte, aí eu conversei com uma 
professora de História do IFBA e com uma tia minha que também é 
professora de História sobre isso e as duas deram apoio pra minha 
possibilidade de fazer História. Então eu escolhi isso, até que veio 

                                                           
135O Sistema de Seleção Unificada (SISU) constitui-se em um “sistema informatizado do 
Ministério da Educação por meio do qual instituições públicas de ensino superior oferecem 
vagas a candidatos participantes do Enem” (MEC, 2018, p. 1). 
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aquela PEC do Teto dos Gastos, que me desanimou horrores. Eu 
lembro que eu tinha feito a inscrição da UNEB para História com 
isenção e chorei depois que fui aprovada, porque eu não tinha dinheiro 
pra pagar outra inscrição. Aí deu uma pequena confusão aqui em 
casa, mas no final meu pai pagou outra inscrição pra mim e eu 
coloquei relações públicas. Foi também quando eu estava mais 
envolvida com a produtora e tava pensando em colocar Cinema no 
SISU. Só que uma semana ou duas antes de abrir (foi muito pouco) eu 
senti um negócio sei lá me dizendo que era para eu fazer o que eu 
mais queria mesmo e que dificuldade eu teria em qualquer lugar, aí 
decidi por História (GRANADA, 2017).  

Eu escolhi meu curso porque estava um pouco perdida. Eu sabia que 
queria a área de saúde, mas não sabia exatamente o que fazer. 
Queria Medicina, Biomedicina... Aí escolhi o meu curso que é tipo um 
Bacharelado Interdisciplinar (BI). Tive várias experiências, conheci 
várias disciplinas e após três semestres escolhi o curso de Nutrição. 
Já estou matriculada nas disciplinas do curso e estou esperando o 
ENEM para trocar o número da matrícula. Os professores de humanas 
e uma professora de Biologia me influenciaram a seguir o que me 
fizesse feliz, independente de mercado de trabalho e afins. Ao 
contrário dos professores do departamento, que só sabiam criticar o 
curso que eu escolhi (AMETISTA, 2017). 

A narrativa de Água Marinha traz elementos para além da influência docente. 

Embora ela afirme que uma professora de Geografia do IFBA tivesse sido 

determinante na escolha do que cursar no ensino superior, a experiência na 

instituição também foi parte fundamental na tomada dessa decisão. Ao afirmar que o 

IFBA havia lhe despertado a sua “verdadeira personalidade, antes camuflada pelo 

bulliyng que sofria”, Água Marinha aponta para a apropriação do princípio da 

autonomia, que, como adverte Freire (1996), exige, que durante a formação, ao 

educando seja oportunizado muito mais que o treinamento para o desempenho de 

destrezas.  

O princípio da autonomia volta a ser reafirmado por Água Marinha quando a 

egressa destaca que a escolha pelo curso Geografia se deu também pela busca da 

felicidade, algo semelhante ao ocorrido com Turmalina, que, após experimentar a 

formação em Engenharia e Agrimensura e Cartográfica, resgatou o interesse também 

pela Geografia, área de conhecimento que era a sua preferida, desde os tempos do 

ensino fundamental. 

A questão da felicidade também aparece na narrativa de Ametista, o que 

demonstra a importância durante a formação de escolhas conscientes, autônomas 

voltadas mais para a satisfação e bem-estar de cada um do que propriamente por 
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supostas oportunidades mais favoráveis no mercado de trabalho, que, como se sabe, 

não há nenhuma garantia de materialização. 

Por fim, o terceiro aspecto vinculado às escolhas universitárias conecta-se ao 

que denominei de identificação pessoal e desejo acadêmico-profissional. Embora nas 

narrativas de Turmalina, Água Marinha, Ametista e Granada esse aspecto já esteja 

presente, percebemos nas passagens de Cordierita e Galena a sua presença de 

forma mais explicita:  

Eu sempre gostei muito de ler e escrever. Queria ser jornalista e 
trabalhar como editora chefe de algum jornal e/ou revista. A ideia 
sempre foi aliar minha habilidade com a escrita com a produção de 
conteúdo. Eu ingressei no curso de Jornalismo em 2015, mas não me 
adaptei a FACOM (Faculdade de Comunicação). Era - e ainda é - um 
ambiente muito hostil, principalmente para quem é preto e pobre. 
Então eu acabei migrando para Letras, um curso capaz de 
potencializar minha escrita e me ajudar com a produção de conteúdo. 
A ideia é tentar entrar nesse mercado por outra via que não a do 
Jornalismo (CORDIERITA, 2017). 

No começo do curso técnico em Geologia eu tinha a esperança, eu 
ainda acreditava que eu ia realmente ser feliz fazendo aquilo. No 
primeiro ano eu tinha a impressão que Geologia era muito difícil, mas 
eu gostava de fazer aquilo [...]. Mas, depois, com segundo, acho que 
principalmente com o terceiro e Quarto ano são os anos que têm 
campo, eu fui percebendo que o verdadeiro trabalho do Geólogo não 
me interessava, não tinha nada haver com o que eu gostava de fazer. 
Eu gostava muito de ler, eu gostava muito de escrever, eu sou uma 
pessoa que eu gosto sabe, que acredito em uma coisa e eu 
argumento em prol do que eu acredito, tipo eu gosto de argumentar 
para defender uma ideia ou para tipo contra uma ideia, e eu percebi 
que não ia conseguir fazer isso em Geologia, era uma área totalmente 
diferente que não me permitia nada disso. Então eu percebi que eu 
não ia ser feliz fazendo Geologia e eu resolvi fazer Direito, pois é uma 
área que sempre me chamou muito atenção, pois justamente por me 
parecer uma área que me permitiria fazer todas essas coisas. 
Antigamente, pensava em fazer Jornalismo, cheguei a cogitar 
Jornalismo, mas percebi que eu não ia gostar de ser uma âncora ou 
fazer reportagem, não era isso no Jornalismo que me interessava. O 
que me interessava era a possibilidade de escrever, ter uma coluna no 
jornal, era escrever semanalmente para a revista. Quando eu escolhi 
isso, eu não tive muito apoio da minha casa vindo da minha mãe. 
Porque minha mãe queria que fizesse Geologia, porque era uma área 
que eu estava envolvida eu já conhecia muitas pessoas, eu já tinha 
tido trabalho publicado, já tinha feito pesquisa (GALENA, 2017). 

As narrativas de Cordierita e Galena, mais uma vez, apontam para a 

importância dos princípios da autonomia e satisfação nos processos de formação 

humana.  
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Apesar de Galena, inicialmente, não ter tido o apoio em casa, quando informou 

que havia decido cursar Direito, ela manteve a decisão e até o momento se encontra 

satisfeita com a escolha realizada. Já Cordierita, mesmo não se adaptando ao 

ambiente do primeiro curso (Jornalismo), não abriu mão do seu desejo pessoal, 

encontrando no curso de Letras Vernáculas a possibilidade de desenvolver a leitura e 

a escrita e se inserir no meio acadêmico-profissional. 

Deste modo, apreendemos que a maioria das escolhas universitárias dos 

egressos está associada aos respectivos projetos de vida e formação, não se 

resumindo, portanto, a uma formação para o mercado de trabalho ou a busca por 

determinado status social. O que contribuiu, inclusive, para que Turmalina, Cordierita, 

e Ametista, optassem por mudar de curso em busca da satisfação pessoal. 

Considerando que paralelamente às escolhas universitárias os egressos 

relataram um conjunto de experiências acadêmicas e profissionais após saírem do 

IFBA, na próxima seção serão apresentas algumas dessas experiências.  

5.4.2 Experiências acadêmicas e profissionais 

Após a conclusão do ensino médio-técnico e o ingresso no ensino superior, 

Quartzo, Turmalina, Água Marinha, Galena Cordierita, Ônix, Ametista e Granada 

passaram a vivenciar novas experiências que, com base nas entrevistas, foram 

categorizadas como experiências acadêmicas e profissionais. 

Apesar de a maioria dos egressos ter afirmado que, caso surgisse uma 

oportunidade, trabalharia como técnico em Geologia, até o momento somente 

Quartzo está atuando como técnico136. Já os demais, expuseram as seguintes 

experiências: 

Após o IFBA, passei os últimos 06 meses que faltavam para concluir o 
ano letivo trabalhado como bolsista em um projeto de pesquisa do 
Instituto de Saúde Coletiva. Em 2013 ingressei na UFBA e na primeira 
semana dei aula para duas turmas de operadores de sonda 
plataformista em uma instituição privada de ensino. De lá pra cá, 
venho dando aula particular e atuando como bolsista em outra uma 
instituição pública de pesquisa (TURMALINA, 2017). 

Depois que me formei no IFBA, fiz o curso especial para ser 
professora de Inglês e imediatamente passei a ministrar aulas como 
freelancer na escola onde estudei. Meus alunos acabam virando meus 

                                                           
136Desde 2016, após aprovação em concurso público, Quartzo atua como técnico em 
Geociências em uma companhia de pesquisa vinculada ao governo federal. 
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amigos, e eu tenho muito amor pelo que eu faço. Cada vez que eu 
entro na sala de aula para trabalhar, eu me sinto completa, o que eu 
nunca senti em meus quatro anos (e meio, por causa das greves) no 
IFBA. Definitivamente me encontrei na docência, e não quero mais 
parar. Também estou cursando Geografia na UFBA, graças à 
influência de uma professora de Geografia maravilhosa, que ficou com 
nossa turma nos três anos em que tivemos a disciplina. Essa 
professora definitivamente mudou minha vida, e ela sabe disso. Sou 
muito grata a ela por tudo que eu aprendi, tanto na Geografia, quanto 
na docência em si. Contudo, tenho me sentido um pouco descontente 
com a forma com que o curso é ofertado na UFBA, e por diversas 
vezes pensei em desistir. Os problemas internos existentes na 
Geologia do IFBA parecem se repetir no Instituto de Geociências da 
UFBA como um todo, o que tem me deixado um tanto frustrada, e tem 
me feito repensar minha escolha profissional. Desta forma, penso em 
concluir o curso de Geografia, nas modalidades Licenciatura e 
Bacharelado, e pretendo ingressar no curso de Letras – Inglês, para 
me aprofundar mais na profissão que eu descobri amar. Acho que 
preciso mudar os ares. O IFBA me deixou muitas sequelas, que 
também afetaram muito minha relação com as geociências, por mais 
que eu ame a Geografia... Tenho muitos sonhos, dentre eles me tornar 
professora (de inglês ou geografia? Não sei...) do IFBA e/ou abrir uma 
franquia do curso de inglês onde leciono. Acredito que, se eu retornar 
ao IFBA como professora, farei questão de mudar as coisas por lá: 
precisamos qualificar nossos professores, sobretudo das áreas 
técnicas, que iniciam a docência sem nenhuma noção de didática e 
práxis pedagógica. Em outras palavras, eu pretendo ensinar certos 
professores a ensinar. Eu já causei muita confusão no IFBA enquanto 
estudante, mas acredito que foram “confusões produtivas”. E quando 
eu for professora, não será diferente... (ÁGUA MARINHA, 2017). 

Após sair do IFBA, fiquei um longo período só trabalhando com aulas 
particulares e com a iniciação científica. Em 2017, um ano após 
concluir o curso, ingressei no Programa de Educação Tutorial (PET), 
em que sou bolsista, e, recentemente, estou trabalhando como 
revisora freelancer para uma editora de livros e procurando - 
desesperadamente - um estágio na minha área. Mas, se aparecesse 
qualquer boa oportunidade como técnica, não pensaria duas vezes 
(CORDIERITA, 2017). 

Eu fiz várias ações publicitárias enquanto estava no IFBA. Após o 
IFBA, eu fui bolsista do PIBID por dois semestres, que foi uma 
experiência maravilhosa, mas as coisas apertaram e comecei a 
trabalhar em uma empresa de Call Center. Que é onde estou 
atualmente (AMETISTA, 2017). 

Pouco tempo depois de iniciar a graduação, perto do final do primeiro 
semestre, eu fui chamada para o PIBID de História - inicialmente eu 
me inscrevi na seleção porque queria ter uma noção de como era, 
para me preparar melhor para as próximas, mas acabei passando. 
Seis meses depois (agora), além do PIBID, eu estive buscando mais 
um estágio, pois certos planos que tenho para 2018 exigem uma 
poupança que só com a bolsa que recebo não é possível manter. 
Consegui esse estágio, mas ainda não foi formalizado, vou assinar o 
contrato em fevereiro. Na questão da experiência, creio que será 
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bastante enriquecedora, visto que no PIBID eu trabalho com ensino 
médio e agora vou trabalhar com o ensino fundamental também (5° ao 
9° ano). Além disso, a rede escolar também é outra: minha atuação no 
PIBID é em um colégio estadual e esse estágio será em uma escola 
particular de pequeno porte (GRANADA, 2017).  

A partir das narrativas, percebemos que, após o IFBA, a maioria dos 

entrevistados vem buscando conciliar participação em projetos institucionais na 

universidade, a exemplo do PIBID e do PET, com atividades remuneradas, que, na 

maioria das situações relatas, não envolvem vínculo empregatício (carteira assinada), 

aspecto comum entre parte significativa dos jovens universitários. 

Contudo, o que mais chamou atenção nos relatos foi à conexão dessas 

experiências com a área de educação, especialmente do ensino através da prática 

docente. Algo que, no mínino, coloca em suspeição o discurso dominante que a 

juventude não tem interesse pela carreira do magistério. 

Concomitantemente, a narrativa de Ametista reabre a discussão em torno das 

condições objetivas dos estudantes no que diz respeito às escolhas acadêmicas e 

profissionais, o que incluiu a continuidade da formação docente. Apesar de relatar que 

a “experiência no PIBID havia sido maravilhosa”, Ametista precisou se desvincular do 

programa, consequentemente, da formação, para trabalhar em uma atividade que, a 

princípio, não pretende ficar por muito tempo, pois como ela mesma disse “as coisas 

apertaram”. 

Finalmente, Ônix e Galena, que cursam respectivamente, Geologia e Direito, 

informaram que também estão envolvidos em projetos institucionais na UFBA. O 

primeiro está como bolsista do Programa de Apoio a Extensão (PIBIEX) além de ser 

membro da empresa jr. do curso supracitado. Já Galena, após ter sido bolsista do 

Programa Pense, Pesquise e Inove (PROUFBA) atualmente é bolsista de iniciação 

científica (PIBIC). 

Ainda que não seja o objetivo central da tese relatar as experiências 

acadêmicas e profissionais dos participantes da investigação após a saída do IFBA, 

reabre a possibilidade de reflexão sobre os processos formativos anteriores, haja vista 

a capacidade dos mesmos de  influenciarem determinadas decisões, escolhas e não 

escolhas, sem contudo, deixar de reconhecer as determinações histórico-estruturais.  
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PALAVRAS QUE NÃO SÃO FINAIS... 

 
Oi! 

Deixa eu me apresentar: 
Eu sou o espectro do IFBA 

e estava a te observar  
 

Eu sei 
Às vezes parece impossível 

Às vezes esse clima te esmaga 
E a ideia de desistir parece irresistível  

 
Mas você não desiste, não é? 

Sobrevive a cada dia frustrante  
Com a esperança de no futuro ter valido a pena 

Mas esse futuro parece tão distante... 
 

Mas estou aqui pra te dizer que vi 
Sim, eu vi o que você passou  

Eu vi suas noites em claro  
Eu vi o quanto você chorou  

Mas tudo isso não te abala 
Somente te fez crescer  

Ei, olha pra mim 
Só tenho a dizer que estou orgulhoso de você 

Cara, eu vi o que você passou em casa 
Eu vi o quanto foi cobrada por seus pais 

Dos professores nem se fala hein? 
Mas eu te digo que você pode mais 

Ei menina, eu vi 
Vi os abusos que sofreu 

Vi os assédios, as agressões  
Mas apesar de tudo você venceu 

E ainda vence, né?  
Sua força não passou despercebida 

Vi o quanto ainda luta 
E o mais lindo é como você não se dá por vencida 

 
Você abraçou sua causa 

Seja contra o racismo ou homofobia 
Tu milita lindamente 

O que me traz orgulho e alegria 

Eu digo que vi 
Vi os choros na praça vermelha 

Vi os choros nos cantos escondidos 
Mas isso não apagou sua centelha  

  Mas chegou perto, né?  
Foi, em muitos momentos, difícil respirar 

Foi difícil sorrir 
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Mas você se pôs a continuar 

Mas nem tudo foi ruim 
Tenho certeza que seus melhores amigos estão aqui 

E apesar de tudo o que vc passou 
Viu que ainda é possível se divertir  

 
Você chorou muito aqui 

Mas também sorriu 
Gargalhou 

Sim, se divertiu 

Aqui se apaixonou 
Teve algumas decepções  

Mas valeu a pena, né?  
O IFBA não é feito só de avaliações  

Estou orgulhoso 
Só quero que lembre disso: 

Sua vida não se resume ao IFBA 
Tem algo muito maior te esperando após isso. 

Jean Nei137 (2018) 
 

 

 

Iniciei a escrita da tese com uma imagem seguida de um poema. Naquele 

momento, ambas traduziam um pouco das inquietações que me levaram a pesquisar 

sobre formação humana no contexto do ensino médio-técnico bem como escolher o 

IFBA Campus Salvador e o curso de Geologia enquanto lócus da formação 

investigada. 

Agora, ao chegar no momento final da escrita, novamente recorro a algumas 

imagens, que, simbolicamente, representam cada um dos participantes da pesquisa. 

Assim como a um poema de um estudante do IFBA que indica o sentimento de muitos 

dos estudantes durantes seus processos formativos. Desta forma, ambas me fizeram 

refletir sobre o percurso, o objetivo perseguido, bem como os achados, as lacunas, as 

certezas, incertezas que fizeram parte da trajetória até aqui realizada. 

Deste modo, entre idas e vindas, diálogos e reflexões, entendo que o objetivo 

geral proposto – Compreender, a partir das narrativas dos egressos, a formação 

humana obtida durante o período em que pertenceram ao curso médio-técnico 

                                                           
137Jean Nei é estudante do quarto ano do curso médio-técnico em Eletrotécnica do IFBA 
Campus Salvador e autorizou a reprodução de seu poema. 
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em Geologia do IFBA Campus Salvador  foi alcançado. Afinal, achados sobre o 

objeto emergiram, bem como novas inquietações passaram a existir.  

A despeito dos achados, posso dizer que eles apontam para a necessidade de 

novas investigações, pois, de acordo com o referencial teórico-metodológico utilizado, 

pode-se chegar a novas descobertas, inclusive, contrárias a aqui realizadas. O que 

deve ser entendido como parte do processo de avanço do conhecimento 

sistematizado sobre a temática. 

Por tudo que foi dito até aqui, considero que a compreensão da formação 

humana, a partir das narrativas dos egressos, foi possível por conta do auxílio das 

escolhas teóricas, metodológicas e dos objetivos específicos que, à medida que a 

investigação foi sendo realizada, se tornavam ainda mais interdependentes, mesmo 

que, alguns momentos, essa interdependência entre as escolhas teórico-

metodológicas, os objetivos e as narrativas dos participantes da pesquisa não se 

entrelaçassem. 

Porém, antes de adentrar a reflexão sobre os achados da investigação e sua 

relação com as escolhas teóricas, metodológicas e os objetivos específicos, cabe 

relembrar o pressuposto que nos guiou durante estes últimos quatro anos e meio: a 

escola e os processos formativos estão inseridos em determinado contexto - histórico, 

econômico, político, cultural e social. Consequentemente apropriar-se desse contexto 

torna-se parte inseparável da apropriação do objeto, no sentido de captar o que este 

revela e, ao mesmo tempo, esconde. 

Ao elaborar esse pressuposto, com base na concepção teórica e de mundo 

que vem norteando as minhas práticas acadêmicas e profissionais, busquei reafirmar 

que precisamos estar atentos em não reduzir a discussão sobre a escola e os 

processos formativos apenas ao cotidiano institucional. Afinal, esse mesmo cotidiano 

é parte de uma realidade ampliada, complexa e repleta de mediações e contradições. 

Ao mesmo tempo, ao optar por uma revisão de literatura que não se restringiu 

às minhas preferências teóricas, procurei demonstrar que no âmbito da formação 

humana, especialmente no que diz respeito à relação entre ensino médio e educação 

profissional técnica de nível médio, há narrativas e concepções em disputa que 

precisam ser explicitadas e problematizadas, para que não se caia na ideia do 

discurso único.  

Assim, apropriar-se dessas narrativas e concepções, tornou-se parte 

fundamental para a negação do mito da neutralidade acadêmico-científica, e 
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demonstrou a necessidade de reafirmarmos, com palavras e ações, a defesa de uma 

concepção de formação humana pautada na perspectiva da omnilateralidade, em que 

o Ensino Médio Integrado, sob os princípios do Trabalho, Ciência, Tecnologia e 

Cultura, apresenta-se como um dos principais espaços de disputa no contexto atual, 

ainda que saibamos dos seus limites. 

De modo geral, também cabe reconhecer, como nos advertiu Moura, Domingos 

Filho e Ribeiro (2015), que a proposta do EMI enfrenta críticas e resistências, 

inclusive, entre correntes alinhadas à concepção contra-hegemônica de formação. O 

que torna ainda mais desafiador a sua materialização, tendo em vista a ascensão de 

um conjunto de propostas vinculadas à perspectiva defendida pelos reformadores 

empresariais da educação, objetivadas no “Novo Ensino Médio” e em programas 

como o Mediotec.  

No que diz respeito ao percurso metodológico, ao me inspirar nas noções de 

estudo de caso único (YIN, 2010) e imaginação social científica (GASKELL, 2015), 

ambos autores não vinculados ao materialismo histórico, e ao eleger as narrativas dos 

egressos do curso médio-técnico em Geologia como elemento central do processo da 

investigação, tive a oportunidade de exercitar a segunda tese de Marx sobre 

Feuerbach: 

A questão de saber se ao pensamento humano pertence à verdade 
objectiva [sic] não é uma questão da teoria, mas uma questão prática. 
É na práxis que o ser humano tem que comprovar a verdade, isto é, a 
realidade e o poder, o caracter [sic] do seu pensamento. A disputa 
sobre a realidade ou não realidade de um pensamento que se isola da 
práxis é uma questão puramente escolástica (MARX, 1982, p. 1). 

Destarte, à medida que o campo empírico foi sendo desenvolvido e um 

conjunto de estratégias metodológicas incorporadas: criação do grupo na rede social 

Facebook – “Geologia: uma história não contada” –, roda de conversa na FACED –

UFBA, entrevistas e textos individuais, e, por último, diálogos no grupo do aplicativo 

whatsapp, a compreensão em torno da formação humana pelo ponto de vista dos 

egressos foi se revelando.  

Logo, com base no primeiro objetivo específico – Identificar as razões que 

levaram os egressos a escolher o IFBA e o curso médio-técnico em Geologia – 

verifiquei que a quase a totalidade dos entrevistados escolheu a instituição por 

acreditar que nela seria possível obter uma educação pública, gratuita e de qualidade 

que, associada à formação profissional, contribuiria para oportunidades no mercado 
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de trabalho, bem como a possibilidade de ingresso no ensino superior. Esta última, 

por sua vez, uma mistura de desejo e necessidade pela universidade pública. 

Quanto à escolha pela Geologia, observei respostas variadas. Apesar da 

“semelhança com Geografia”, ter sido a mais lembrada, os egressos também 

indicaram a oportunidade do contato com a natureza, a partir das viagens de campo, 

e a Semana das Profissões. Esta última, evento institucional realizado no Campus 

Salvador nos anos de 2010 e 2011. 

Entretanto, durante as entrevistas ficou claro que a escolha prévia da 

habilitação profissional consistiu em uma imposição da realidade e que havia um 

desconhecimento dos conteúdos e habilidades referentes à área técnica. O que 

demanda um (re) pensar institucional, tanto no que diz respeito à divulgação dos 

cursos quanto o modelo de ingresso. Afinal, a maioria dos estudantes que são 

admitidos nos cursos médio-técnico (forma integrada) tem entre treze e dezesseis 

anos, consequentemente, sem maturidade suficiente para tomar uma decisão tão 

importante como é a de escolher uma profissão.  

Em relação ao segundo objetivo específico – Discorrer sobre o percurso 

formativo dos egressos com bases nas suas narrativas – a elaboração do Quadro 

analítico das entrevistas, especialmente a Unidade de análise “Percurso Formativo no 

IFBA”, contribuiu para a identificação dos principais aspectos apontados pelos 

egressos sobre as respectivas formações durante o período em que fizeram parte da 

Instituição e do curso médio-técnico em Geologia. 

Como pôde ser observado na seção 5.3 e nas seções terciárias a ela (5.3.1 a 

5.3.3), os aspectos mais citados sobre a formação humana no IFBA Campus Salvador 

e no curso supracitado estiveram vinculados: I) à organização curricular e duração do 

curso, II) a falta de integração entre o que se convencionou a chamar de formação 

geral e formação específica e III) à formação e práticas docentes.  

Sobre a organização curricular, um conjunto de narrativas expôs a necessidade 

de refletir sobre a presença das chamadas “disciplinas técnicas” desde o primeiro ano 

da formação, tendo em vista que, para a maioria dos egressos entrevistados, a 

disciplina “Fundamentos de Mineralogia” tornara-se uma espécie de “divisor de 

águas” para a continuidade ou não no curso. O que nos faz pensar na possibilidade 
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do Instituto adotar a progressão parcial (PP)138 para os estudantes que não foram 

aprovados, por exemplo, em até duas disciplinas, em determinado ano letivo. O que 

pode contribuir até mesmo para permanência de muitos estudantes no Instituto. 

Associada a questão das disciplinas técnicas no primeiro ano, outro dado 

relevante surge e diz respeito ao estabelecimento, por parte dos entrevistados, de 

uma “hierarquia de prioridade em relação às disciplinas” pertencentes ao currículo, o 

que, em certa medida, contribuiu para uma “hierarquização dos saberes” durante os 

percursos formativos.  

Cabe registrar que essa “hierarquia de prioridade” e “hierarquização dos 

saberes” se deu muito mais pelo medo da reprovação em determinadas disciplinas, 

especialmente as específicas da Geologia bem como Física, Química e Matemática, 

do que, propriamente, em uma maior afinidade com determinado campo do 

conhecimento. A formação continuada em serviço, dos profissionais vinculados ao 

curso, tende a ser bom caminho para a ruptura dessa hierarquização apontada pelos 

egressos. 

No que se refere à duração do curso, não houve consenso entre os egressos. 

Enquanto Turmalina, Água Marinha, Galena e Cordierita afirmaram a impossibilidade 

de redução de quatro para três anos, Ônix, Ametista e Granada, sobretudo essas 

duas últimas, destacaram que, se, de fato, a integração fosse promovida, seria 

possível a redução. Todavia, a narrativa de Quartzo, para mim, sintetiza bem esse 

ponto: “Dá para fazer, agora dá para poucas pessoas fazerem. Vai limitar muito para 

quem vai ser oferecido isso. Para quem vai ter realmente suporte para isso”. 

Portanto, defendo que o debate central não deve ficar restrito a temporalidade 

do curso, mas a qual perspectiva de formação a instituição defende, bem como as 

condições objetivas do IFBA e dos estudantes para realizá-la. Nessa perspectiva, 

concordo que deva haver uma reformulação do curso médio-técnico em Geologia, 

assim como dos demais. Porém, não se deve perder de vista que o sentido da 

integração vai além da preparação para o mercado do trabalho e/ou o acesso ao 

ensino superior, o que certamente exige uma temporalidade maior do que os 

“tradicionais” três anos. 

                                                           
138De acordo com o Art. 24, Inciso III, da LDB 9.394/1996 “nos estabelecimentos que adotam 
a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão 
parcial, desde que preservada a seqüência do currículo” [...] (BRASIL, 1996, p. 7). 
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Assim, mesmo que integração avance no curso médio-técnico em Geologia, 

entendo que a temporalidade de quatro anos deve ser mantida, afinal a missão 

institucional tem como horizonte à formação histórico-crítica, pautada na articulação 

entre ensino, pesquisa e extensão, sendo que os dois últimos (pesquisa e extensão) 

ainda têm muito que avançar no curso supracitado. 

Paralelamente a questão do currículo e da duração do curso, as narrativas 

também indicaram mais uma vez a necessidade de formação continuada para os 

docentes, especialmente no que diz respeito à didática, as práticas pedagógicas e 

metodologias em sala de aula. O que demonstra que, em tempos de “notório saber”, a 

profissionalização docente, especialmente articulada ao campo pedagógico, se torna 

cada vez mais indispensável. 

Apesar dos egressos focarem seus comentários nas práticas docentes, é 

preciso deixar registrado que os processos de formação humana não se resumem a 

atuação do/a professor/a em sala de aula. Portanto, é preciso reconhecer a 

necessidade de formação continuada a todos os profissionais que atuam direta ou 

indiretamente para a efetivação dos processos formativos, que, no caso do IFBA, 

envolve os Técnicos Administrativos em Educação (TAE) e os trabalhadores e 

trabalhadoras terceirizados. 

Sendo assim, passo ao terceiro e último objetivo específico – Relacionar 

noções e conceitos de formação, formação humana e formação integrada 

contidas na revisão da literatura com as narrativas dos egressos – que, conforme 

foi visto durante a análise, não se apresentou de forma evidente, explícita. 

Nessa direção, corroboro com a consideração de Moura (2010b, p. 11) que 

aponta para um “significativo distanciamento entre a concepção teórica que 

fundamenta o EMI a as práticas pedagógicas em curso”. Aspecto semelhante ao que 

ocorre com as noções defendidas pelos reformadores empresariais, haja vista a 

ausência de comentários por partes dos egressos em relação ao conceito de 

competência. 

Entretanto, durante as entrevistas ficou evidente a dicotomia entre 

conhecimentos gerais e específicos, formação geral e formação profissional, e a falta 

de diálogo entre as áreas de conhecimento persistem. O que exige um trabalho ainda 

mais sistematizado dos educadores e educadoras que almejam uma formação 

humana integrada. 
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Como essas palavras não são finais, em tempos de contra-reformas e de 

reorganização das forças sociais, mais uma vez a palavra de ordem é RESISTIR! 

 

Nada é impossível de mudar 
Desconfiai do mais trivial, na aparência do singelo 

E examinai, sobretudo, o que parece habitual 
  Suplicamos expressamente: não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em 

 tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de 
humanidade desumanizada, nada deve ser natural, nada deve parecer impossível de mudar. 

 
Bertolt Brecht 
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APÊNDICE A - Cursos superiores ofertados pelo IFBA entre 2013 e 2016 
 

CAMPI CURSOS OFERECIDOS ANO  
2013 2014 2015 2016 

Barreiras 
Arquitetura e Urbanismo         
Engenharia de Alimentos          
Licenciatura em Matemática         

Brumado Não há cursos superiores         
Camaçari Licenciatura em Matemática         

Euclides da Cunha Não há cursos superiores         

Eunápolis 

Engenharia Civil         
Licenciatura em Matemática         
Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas 

Feira de Santana Não há cursos superiores         
Ilhéus Não há cursos superiores         

Irecê 
Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas         

Jacobina Licenciatura em Computação         
Jequié Não há cursos superiores 

Juazeiro Não há cursos superiores         
Lauro de Freitas Não há cursos superiores 

Paulo Afonso Engenharia Elétrica       

Porto Seguro 
Licenciatura em Computação       
Licenciatura em Química       

Salvador 
 

Administração         
Engenharia Industrial Elétrica         
Engenharia Industrial Mecânica         

Engenharia Química         
Licenciatura em Física         
Licenciatura em Geografia         
Licenciatura em Matemática         

Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas 

        
        

Tecnologia em Eventos         
Tecnologia em Radiologia         

Santo Amaro Licenciatura em Computação         
Seabra Não há cursos superioes         

Simões Filho 
Licenciatura Tecnológica em 
Eletromecânica         

Valença 
Licenciatura em Computação         
Licenciatura em Matemática         

 
 

Vitória da Conquista 
 
 

 Sistemas de Informação         
Engenharia Ambiental         
Engenharia Civil         
Engenharia Elétrica         
Licenciatura em Química         

Fonte: Editais processos seletivos 2013 a 2016. Adaptado pelo autor da tese. 
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APÊNDICE B - Cursos técnicos ofertados pelo IFBA entre 2013 e 2016 
 

CAMPI 
CURSOS OFERTADOS                               

Integrado (I) PROEJA (P) Subsequente (S) 

ANO  

2013 2014 2015 2016 

Barreiras 

Alimentos* I I I I 
Edificações I I I I 
Eletromecânica P P P S S 
Eletrotécnica S S S S 
Enfermagem S S S S 
Informática I I I I 

Brumado* 

Edificações S S S S 
Informática S S S S 
Mineração - S S S 

Camaçari 
Eletrotécnica I IS I S I S 

Informática IS IS S I S 

Euclides da Cunha* 
Edificações S S S S 

Informática S S S I S 

Eunápolis 

Edificações IS I I I 

Enfermagem S S S S 

Informática I I I I 

Meio Ambiente IS IS I S I S 

Segurança do Trabalho S S S S 

Feira de Santana 

Edificações I I I I 

Eletrotécnica  I S IS I S I S 

Informática S S S S 

Ilhéus 

Edificações S S S I S 

Informática I S IS I S I S 

Segurança do Trabalho I S IS I S I S 

Irecê 

Biocombustíveis I S IS I S I 

Eletromecânica I S I I S I 

Informática I S I I I 

Jacobina 

Eletromecânica I I I I S 

Informática* I I I S I S 

Mineração I I I I S 

Meio Ambiente - S S S 

Jequié 
Eletromecânica I IS I S I S 

Informática I IS I S I S 

Juazeiro* 
Comércio S S - - 

Segurança do Trabalho S S S S 

Lauro de Freitas Campus em processo de implantação - - - - 

 
Paulo Afonso 

 

Biocombustíveis IS IS IS I S 

Eletromecânica I IS IS I S 

Informática IS IS IS IS 

Porto Seguro 
 

Alimentos IS I I I 

Biocombustíveis IS IS IS I S 
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Porto Seguro 
(Continuação) Informática IS I I I 

 
 

Salvador 
 

Automação Industrial I IS IS I S 

Edificações I I I I 

Eletrônica I IS I I 

Eletrotécnica  I I IS I 

Geologia I I I I 

Hospedagem S S S S 

Instalação e Manutenção Eletrônica S S S S 

Manutenção Mecânica Industrial S S S S 

Mecânica I I I I 

Química I I I I 

Refrigeração e Climatização I I I I 

Saneamento P P P P 

Santo Amaro 

Eletromecânica I IS IS I S 

Informática I I I I 

Segurança do Trabalho P P P P 

Santo Antonio de Jesus Campus em processo de implantação - - - - 

Seabra 
Informática*  I IS IS I 

Meio Ambiente IS IS IS I 

Simões Filho 

Eletromecânica I IS IS  I S  

Manutenção Mecânica Industrial IS S S S 
Mecânica - I I S 

Metalurgia S S S S 

Petróleo e Gás IS IS IS I S 

Valença 

Aquicultura IS IS IS I 

Guia de Turismo I P I P I  I  

Informática I S IS I S I S 

 
 

 
Vitória da Conquista 

 
 

Edificações S S S S 

Eletromecânica I I I I 

Eletrônica I S IS I I S 

Informática I S P I S P IS I S  

Manutenção Eletromecânica S S S S 

Meio Ambiente IS I I I 

Segurança do Trabalho SP S S S 
Fonte: Editais processos seletivos 2013 a 2016. Adaptado pelo autor da tese. 
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APÊNDICE C - Convite participação no grupo do Facebook 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

 

CONVITE PARTICIPAÇÃO GRUPO NO FACEBOOK  

Olá, 
 
Gostaria de convidá-lo (a) a participar da minha pesquisa de Doutorado, cujo 

título provisório é Formação humana no contexto do ensino médio: o que os 
egressos do curso integrado em Geologia do IFBA Campus de Salvador têm a nos 
dizer? 

O objetivo da pesquisa é compreender a formação que obteve durante o 
período em que permaneceu como estudante do curso139. O motivo que nos levou a 
pesquisar sobre esse assunto diz respeito à ausência de informações sistematizadas 
sobre o olhar do egresso em torno da formação obtida e a necessidade de fazer um 
balanço da mesma, com o intuito de aperfeiçoar as práticas pedagógicas do instituto. 
Para essa etapa, criamos o grupo no Facebook “Geologia: a história não contada” que 
junto com o grupo focal e entrevistas individuais farão parte do campo da 
investigação. 

A participação na pesquisa é voluntária, e o pesquisador se compromete a 
guardar sigilo de sua identidade e qualquer outro dado que possa identificá-lo (a). (em 
conformidade à Resolução nº 466/12 e Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional 
de Saúde). O pesquisador ressalta ainda que as informações obtidas serão utilizadas 
somente para fins acadêmicos e científicos. 

Esta pesquisa tem a premissa de não expor seus participantes a situações que 
comprometam sua saúde, integridade física e dignidade humana. Os possíveis riscos, 
precípuos à pesquisa qualitativa em ciências humanas, envolvem os impactos 
subjetivos dos depoimentos. A fim de evitar qualquer mal-estar, o pesquisador 
compromete-se a estar atento aos efeitos da pesquisa, e acolher a todas e todos, em 
todos os momentos em que isso for necessário. O pesquisador também se 
compromete, caso seja esse o seu desejo, a retirar você e todos os seus depoimentos 
da pesquisa. 

Como forma de garantir que o resultado da pesquisa não ferirá sua integridade, 
todo o material a ser tornado público será antes submetido à sua aprovação, contexto 
em que todos os esclarecimentos sobre a pesquisa serão retomados e aprofundados. 

                                                           
139Após a realização da pesquisa de campo o objetivo da tese foi ajustado, conforme pôde ser 
visto na seção 2. 



202 
 

 

Por ser de caráter voluntário, você não receberá nenhuma remuneração para 
participar do grupo, tampouco terá qualquer custo para participar do mesmo. 

Para qualquer outra informação, você poderá entrar em contato com o 
pesquisador no endereço Av. Miguel Calmon s/n, Faculdade de Educação, Campus 
Canela, sala de pesquisa do Grupo EPIS, ou pelo celular (71) 981682881. 

 
____________________________ 

Alberto Álvaro Vasconcelos Leal Neto 
Doutorando em Educação do PPGE-UFBA  
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APÊNDICE D - Termo de consentimento livre e esclarecido e autorização para uso de 
imagem e voz  
 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO – FACED 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E AUTORIZAÇÃO PARA 
USO DE IMAGEM E VOZ 

 

 

 

Você_________________________________________________ está sendo 
convidada (o) a participar da pesquisa de Doutorado “Formação Humana no 
contexto do ensino médio: o que os egressos do curso integrado em Geologia 
do IFBA Campus de Salvador têm a nos dizer?” de responsabilidade do 
doutorando Alberto Álvaro Vasconcelos Leal Neto, sob orientação da Prof.ª Dr.ª Lygia 
de Sousa Viégas. 

O objetivo da pesquisa é compreender a formação que obteve durante o 
período em que permaneceu como estudante do curso. O motivo que nos levou a 
pesquisar sobre esse assunto diz respeito à ausência de informações sistematizadas 
sobre o olhar do egresso em torno da formação obtida e a necessidade de fazer um 
balanço da mesma, com o intuito de aperfeiçoar as práticas pedagógicas do Instituto 
de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA).  

Entre os procedimentos metodológicos previstos para a pesquisa estão: a) 
grupo na rede social “Facebook”, composto pelos egressos convidados mais o 
pesquisador: b) Grupo reflexivo, que consiste na reunião dos participantes da 
pesquisa para discussão do objeto de investigação; c) entrevistas individuais. 

A participação na pesquisa é voluntária, e o pesquisador se compromete a 
seguir as diretrizes contidas nas resoluções nº 466/2012 e nº 510/2016 do Conselho 
Nacional de Saúde que versam sobre a Ética na Pesquisa com seres humanos. O 
pesquisador ressalta ainda que as informações obtidas, as imagens e áudios 
gravados serão utilizadas somente para fins acadêmicos e científicos. 

Esta pesquisa tem a premissa de não expor seus participantes a situações que 
comprometam sua saúde, integridade física e dignidade humana. Os possíveis riscos, 
precípuos à pesquisa qualitativa em ciências humanas, envolvem os impactos 
subjetivos dos depoimentos. A fim de evitar qualquer mal-estar, o pesquisador 
compromete-se a estar atento aos efeitos da pesquisa, e acolher cada um dos 
participantes em todos os momentos em que isso for necessário. O pesquisador 
também se compromete, caso seja esse o seu desejo, a retirar todos os seus 
depoimentos e imagens da pesquisa. 
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Como forma de garantir que o resultado da pesquisa não ferirá sua integridade, 
todo o material a ser tornado público será antes submetido à sua aprovação, contexto 
em que todos os esclarecimentos sobre a pesquisa serão retomados e aprofundados. 

As informações e áudios coletados bem como os Termos de Consentimento 
Livre e Esclarecido e autorização para uso de imagem e voz serão mantidos com o 
pesquisador por um período de cinco anos e após esse tempo serão destruídos. Este 
termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais: sendo que uma 
será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. Por ser 
de caráter voluntário, você não receberá nenhuma remuneração para participar do 
grupo, tampouco terá qualquer custo para participar do mesmo. 

 
Para qualquer outra informação, poderá entrar em contato com o 

pesquisador no endereço Av. Miguel Calmon s/n Campus Canela, sala de 
pesquisa do Grupo EPIS, pelo celular (71) 981682881 ou email, 
albertoleal.neto@gmail.com 
 
Consentimento Pós–Informação 
 
Eu,___________________________________________________________, fui 
informado (a) sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha 
colaboração, e entendi a explicação. Por isso, concordo em participar da pesquisa, 
sabendo que não vou ganhar nada e que posso retirar meu consentimento ou 
interromper a participação a qualquer momento. Este documento é emitido em duas 
vias que serão ambas assinadas pelo pesquisador e por mim, ficando uma via com 
cada um de nós. 
 
_____________________________   Data: ___/_______/_____ 
Assinatura da (o) Participante  

 
_________________________________ 
Assinatura do Pesquisador Responsável 
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APÊNDICE E - Roteiro roda de conversa/entrevista grupal 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO – FACED 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

ROTEIRO RODA DE CONVERSA 
 

Data: 
Horário:  
Local da roda de conversa: 
 
Participantes 
 
Pesquisador:  
Alberto Alvaro Vasconcelos Leal Neto 
 
Oito egressos do curso médio-técnico em Geologia do IFBA Campus Salvador 
 

ROTEIRO 
 
Tema: Formação Humana no contexto do ensino médio: o que os egressos do 
curso integrado em Geologia do IFBA Campus de Salvador têm a nos dizer? 
 
Objetivo – Compreender, a partir das narrativas dos egressos, a formação humana 
obtida durante o período em que pertenceram ao curso médio-técnico em Geologia 
do IFBA Campus Salvador 
 
1. Início (13h30) - Acolhimento 
                                Apresentação da pesquisa 
                                Esclarecimentos de possíveis dúvidas  
 
2. Resgatando a história antes do ingresso no IFBA Campus de Salvador 
2.1 – A escolha do curso integrado em Geologia 
 
3.  Primeiro contato com o IFBA e o curso integrado em Geologia 
 
4.  A experiência / Percurso formativo 
 
5.  Considerações finais 
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APÊNDICE F - Roteiro entrevista individual 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO – FACED 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

ROTEIRO ENTREVISTA INDIVIDUAL 
 

Data: 
Horário:  
Local de realização:  
 
 
Entrevistado (a): 
 
Pesquisador:  
Alberto Álvaro Vasconcelos Leal Neto 
 
 

ROTEIRO 
 
Tema: Formação Humana no contexto do ensino médio: o que os egressos 
do curso integrado em Geologia do IFBA Campus de Salvador têm a nos 
dizer? 
 
Objetivo – Compreender, a partir das narrativas dos egressos, a formação 
humana obtida durante o período em que pertenceram ao curso médio-técnico 
em Geologia do IFBA Campus Salvador 
 
1. Início - Acolhimento 
                 Apresentação da pesquisa e do TCLE 
                 Esclarecimentos de possíveis dúvidas  
                 Autorização para o início de entrevista 
 
2. Resgatando a trajetória pessoal – acadêmica – História de vida antes do 
ingresso no IFBA Campus de Salvador 
 
2.1  - Trajetória antes do IFBA 
 
2.2 - A escolha do curso integrado em Geologia 
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3.  Primeiro contato com o IFBA e o curso integrado em Geologia 
 

 

4. Percurso formativo  
 
4.2 Estrutura do IFBA 
 
4.3 Estrutura do curso 
 
 
4.3.1 Aspectos positivos 
 
4.3.2 Aspectos Negativos 
 
 
4.4 Sugestões de mudanças na Instituição e no Curso 
 
5.  Considerações finais 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão 
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ANEXO A - Folder processo seletivo IFBA 2015 (Frente) 
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ANEXO B - Folder processo seletivo IFBA 2015 (Verso) 

 


