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RESUMO

MARQUES, Micheline Alves. O lugar da disciplina História no currículo do Ensino Médio
Integrado: o curso técnico de Informática do Cetep de Vitória da Conquista (2006 - 2012).
2018. 170 f. Dissertação (Mestrado em Educação). Programa de Pós-Graduação em Educação
– PPGEd. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Vitória da Conquista, 2018.

Esta dissertação analisa o lugar que a disciplina História ocupa no currículo do curso técnico
de Informática, Ensino Médio Integrado, do Centro Territorial de Educação Profissional de
Vitória da Conquista – CETEPVC, entre os anos de 2006 e 2012, intervalo em que houve um
processo anual de composição e definição de matrizes curriculares. Para isso, busca identificar
a relação entre História e formação profissional, além de discutir o papel da disciplina escolar
e das Humanidades no currículo integrado. A análise das Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, do Projeto Político Pedagógico, Regimento
Escolar, Plano de Curso de Informática, diários de classe, das ementas e matrizes curriculares
e uma entrevista semiestruturada foram as fontes para compreender o espaço ocupado pela
disciplina História no EMI. Esses documentos foram analisados qualitativamente e ancorados
no materialismo histórico dialético, compreendido, principalmente, a partir, das obras de Ivor
Goodson, Michael Apple, Demerval Saviani, Gaudêncio Frigotto, Acácia Kuenzer, Maria
Ciavatta, Marise Ramos e outros que defendem a centralidade da disciplina escolar, do trabalho
e da formação integrada na educação de seres humanos complexos, diversos e diferenciados
socialmente. Verificou-se que a disciplina História não responde às demandas da EP,
ministrando um conhecimento geral, cronológico, sem relação com o universo do trabalho, e
que as mudanças ocorridas nas matrizes curriculares resultaram de arranjos organizacionais,
revelando também disputas disciplinares por espaço e permanência no currículo; identificou-se
a ausência das disciplinas escolares em vários documentos que constituem o currículo, bem
como o silêncio de categorias fundantes da formação integrada, como omnilateralidade,
trabalho como princípio educativo e politecnia, observando-se o predomínio da noção de
competência. Nos registros dos diários de classe, foi possível detectar a ausência de integração
entre as áreas, as disciplinas de Humanidades e os blocos disciplinares, sinalizando que a
formação integrada ainda é um objetivo a ser alcançado e que a História, apesar de pertencer
ao quadro de disciplinas do EMI, ainda não conseguiu estabelecer uma relação contextualizada
e significativa com esse currículo.

Palavras-chave: Ensino Médio Integrado. Disciplina Escolar. Ensino de História. Currículo.

ABSTRACT

MARQUES, Micheline Alves. The place of discipline History in the integrated high school
curriculum: the informatics technical course of Cetep of Vitória da Conquista (2006 - 2012).
2018. 170 f. Dissertação (Mestrado em Educação). Programa de Pós-Graduação em Educação
– PPGEd. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Vitória da Conquista, 2018.

This dissertation analyzes the place that the History discipline occupies in the curriculum of
informatics technical course, Integrated High School, of the Territorial Center of Professional
Education of Vitoria da Conquista - CETEPVC, between the years 2006 and 2012, period in
which there was an annual composition process and definition of curricular matrices. To this
end, it search to identify the relation between History and professional formation, besides
discussing the role of school discipline and the Humanities in the integrated curriculum. The
analysis of the National Curricular Guidelines for the Middle Level Technical Professional
Education, of the Political Pedagogical Project, School’s regiment, Informatics Course plan,
class diaries, of the menus and curricular matrices and a semi-structured interview were the
sources to understand the space occupied by the History discipline in EMI. These documents
were analyzed qualitatively and anchored in the dialectical historical materialism, understood,
mainly, from the works of Ivor Goodson, Michael Apple, Demerval Saviani, Gaudêncio
Frigotto, Acácia Kuenzer, Maria Ciavatta, Marise Ramos and so many others who defend the
centrality of school discipline, of the work and integrated formation in education of complex,
diverse and socially differentiated human beings. It was verified that the History discipline does
not respond to the EP’s demands, ministering a general knowledge, chronological, without
relation to the universe of work and that the changes occurred in the curricular matrices resulted
from organizational arrangements, revealing, as well, disciplinary disputes by space and
permanence in the curriculum; it was identified the absence of school subjects in several
documents that constitute the curriculum, as well as the silence of foundation categories of
integrated formation as one-sidedness, work as an educational principle and polytechnic,
observing the predominance of the notion of competence. In the records of the class diaries, it
was possible to detect the absence of integration between the areas, Humanities disciplines and
the disciplinary blocks, signaling that the integrated formation is still an objective to be
achieved and that the History, in spite of belonging to the EMI disciplines frameworks, has not
been able to establish a contextualized and significant relation with this curriculum yet.

Keywords: Integrated High School. School Discipline. History Teaching. Curriculum.
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1 INTRODUÇÃO

A pesquisa O lugar da disciplina História no currículo do Ensino Médio Integrado:
o curso técnico em Informática do CETEP de Vitória da Conquista (2006-2012), do Programa
de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
(UESB), analisa o lugar que a disciplina História ocupa no currículo do curso técnico em
Informática, Ensino Médio Integrado – EMI, do Centro Territorial de Educação Profissional de
Vitória da Conquista – CETEPVC. A escolha do curso técnico em Informática ocorreu por ser
o primeiro implantado na escola, em 2006, permitindo analisar o currículo desde o início do
EMI até a definição da matriz curricular, em 2012. Esse intervalo, em que várias matrizes foram
elaboradas até chegar em um formato definitivo, foi caracterizado por uma mudança anual de
carga horária e disciplinas.
Esta investigação é resultado dos anos de experiência da pesquisadora como
docente da disciplina História na Educação Básica e particularmente do exercício da profissão,
nos últimos doze anos, no EMI no CETEP de Vitória da Conquista. A docência, com suas
múltiplas relações e funções agregadas, trouxe a necessidade de compreender a disciplina
História no contexto da Educação Profissional. O amadurecimento da discussão e a percepção
de que a dimensão do ensino, exclusivamente, não seria capaz de responder às inquietações da
prática só vieram muitos anos depois, com a ajuda do Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência – PIBID, subprojeto História, da Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia – UESB, que iniciou suas atividades no CETEPVC em 2012, contribuindo para situar a
instituição escolar como espaço de pesquisa, e o trabalho ora apresentado é um dos seus
desdobramentos acadêmicos.
O CETEP de Vitória da Conquista, instituição com longa experiência na Educação
Profissional, fundada como Escola Agrotécnica Sérgio de Carvalho, em 1979, a partir do
Decreto nº 5.154 de 2004 e da reorganização da rede de escolas técnicas estaduais, passou por
mudanças de variadas ordens, dentre elas a curricular, com a implantação do EMI, uma proposta
que busca integrar a Educação Profissional e propedêutica, apresentando-se como uma
alternativa à educação dual, que diferencia a formação dos trabalhadores e das classes
dirigentes, em escolas técnicas e de formação geral.
A pertinência desta pesquisa reside na importância de analisar o papel ocupado
pelas Ciências Humanas, especificamente a disciplina História, no currículo do EMI,
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compreendendo a concepção de Currículo, História e Trabalho que norteia os documentos
escolares, além de refletir sobre as mudanças impostas para a disciplina nesse novo arranjo
curricular, debatendo a sua centralidade e, por fim, verificando a tentativa de romper com o
ranço tecnicista da Educação Profissional, com a criação de quatro novas disciplinas e a
consequente ampliação da área de Humanidades. Dessa forma, a pesquisa vincula-se ao
Programa de Pós-Graduação em Educação, especificamente à área de Currículo e Práticas
Educacionais, uma vez que problematiza a proposta curricular da disciplina História na
Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio no CETEP de Vitória da Conquista.
No percurso entre o projeto de pesquisa e a construção final do texto, surgiram
algumas conjecturas. Na condição de hipóteses, viu-se a possibilidade da construção das
matrizes ser um processo de testagem curricular, posteriormente finalizado e implantado na
rede baiana de educação profissional; foi aventada também a aproximação do CETEP de Vitória
da Conquista com as escolas integradas na Grã Bretanha, na medida em que lá houve uma
reforma curricular que tentava unificar o currículo, cindido, até então, em escolas específicas
para determinadas mentalidades; por fim, foi considerada a possibilidade de associar a reforma
curricular investigada e a implantação do currículo por área, cuja discussão naquele momento
ganhava espaço e se consolidava no Projeto de Lei nº 6.840 de 2013. Essas hipóteses juntamse ao problema da inquirição, o lugar ocupado pela disciplina História no currículo do EMI,
bem como as indagações suscitadas pelo objeto no decorrer do processo investigativo
Ao problematizar o lugar da disciplina História no EMI, e compreendendo que o
objeto da pesquisa conduz à metodologia, à teoria explicativa e às técnicas de verificação,
somos levados, por ele, o objeto, aos conceitos fundamentais da investigação (Currículo,
História e Trabalho) e às categorias que caracterizam o materialismo histórico dialético ou que
dele se aproximam. Formação Integrada, Politecnia, Trabalho como Princípio Educativo e
Omnilateralidade são categorias estabelecidas a priori, que emergem do próprio objeto e não
podem ser ignoradas.
A vitalidade e atualidade do Materialismo Histórico, a partir de autores como Ivor
Goodson, Michael Apple, Saviani, Frigotto, dentre outros – como referencial para explicar e
superar o capital, propondo uma educação e uma sociedade que sobreponha esse modelo
historicamente constituído e, portanto, transitório –, corrobora a opção teórica desta pesquisa.
Entretanto, ressaltamos também as preciosas contribuições de autores como Sacristán, Chervel,
Compère e Santomé, identificados, teoricamente, com outras abordagens, mas que contribuíram
muito para a discussão, visto que o objeto dialoga com outras concepções, ampliando as
possibilidades de análise.
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A ideia de “recuperar os processos de construção dos fenômenos”, inserindo-os nos
“contextos de produção, que determinam sua existência, e nos contextos de interpretação, que
determinam seu conhecimento” (GAMBOA, 2008, p.139), permite abordar o objeto a partir da
sua temporalidade e espacialidade. Essas categorias não são isoladas como variantes do objeto,
são constitutivas dele, e – sem elas – não há como compreendê-lo. Os documentos e os
fenômenos, por eles elucidados, são históricos, daí a necessidade de trabalhar com sua
temporalidade e contextualização, categorias basilares da História e aplicadas à pesquisa em
educação.
A análise documental permitiu recuperar o processo de construção social do objeto,
e os documentos escolares como as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, Plano de Curso de Informática, Projeto Político
Pedagógico, Regimento Escolar, diários de classe, ementas e matrizes curriculares constituem
as principais fontes desta pesquisa, identificando, portanto, no texto escrito os fundamentos que
norteiam as concepções e proposições curriculares para a prática educativa, contrastando-os.
Porém, a pesquisa na sua fase laboral pode refutar caminhos previamente planejados, apresentar
e, às vezes, exigir a incursão por outras vias; e foi assim que surgiu a necessidade de realizar
uma entrevista semiestruturada, com o objetivo de elucidar as dúvidas e lacunas do percurso.
Como, a partir de 2009, as matrizes curriculares passaram a ser elaboradas pela SEC/SUPROF1,
sem nenhuma participação da instituição, que passa apenas a executá-las, optamos por
entrevistar o professor Dr. Antônio Almerico Biondi Lima – gestor da Superintendência da
Educação Profissional, por oito anos –, que teve participação na concepção e construção
curricular da rede baiana de Educação Profissional.
Seguimos os passos de Bardin (1979) para a análise de conteúdo, composta por três
etapas básicas: pré-análise, descrição analítica e interpretação inferencial. A primeira etapa
consiste na identificação, seleção e organização dos documentos, além do estado da arte. A
segunda, é a descrição analítica caracterizada por leituras e releituras dessa documentação,
procedendo a codificação, classificação e categorização das análises realizadas nessa fase. É
um estudo aprofundado e sistematizado dos dados, concepções e proposições apontados pela
pesquisa, conforme Augusto Triviños (1987, p.60), é a “busca de sínteses coincidentes e
divergentes de ideias”. Por fim, a interpretação inferencial consiste em uma análise que supere

1

Secretaria de Educação do Estado e Superintendência de Educação Profissional.
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o conteúdo manifesto dos fenômenos e leve à compreensão do conteúdo latente. O conteúdo
manifesto
[...] pode orientar para conclusões apoiadas em dados quantitativos, numa visão
estática e a nível, no melhor dos casos, de simples denúncia de realidades negativas
para o indivíduo e a sociedade; o segundo abre perspectivas, sem excluir a informação
estatística, muitas vezes, para descobrir ideologias, tendências, etc. das características
dos fenômenos sociais que se analisam e, ao contrário da análise apenas do conteúdo
manifesto, é dinâmico, estrutural e histórico (TRIVIÑOS, 1987, p.162).

Sendo assim, na busca por conhecer o conteúdo manifesto e, principalmente, o
conteúdo latente da História no EMI, foram elaborados dois instrumentos de pesquisa, baseados
nos passos para análise de conteúdo, e a pesquisa enveredou pelo caminho inicial de
identificação e organização de fontes documentais. O passo seguinte foi agrupar os documentos
por esfera, sendo a esfera local relativa ao CETEPVC, a estadual representada pela
SEC/SUPROF e a federal, MEC/SETEC2. Esse processo envolve a análise dos documentos
encontrados e a identificação de possíveis relações entre os diferentes âmbitos. Como o fomento
e a implantação das redes estaduais de educação profissional compõem um programa federal
do Ministério da Educação, contrastou-se esses documentos, fazendo uma triangulação entre
eles e o aporte teórico produzido pelos campos de Educação Profissional no Brasil, Currículo e
Ensino de História.
O objeto da pesquisa situa-se, portanto, em uma área de interseção entre esses três
campos teóricos. O campo de Educação Profissional no Brasil é, relativamente, recente e está
intrinsecamente relacionado às discussões de Educação e Trabalho. Tal constatação é feita por
Olivia Morais de Medeiros Neta (2016, p.54) que, ao investigar as publicações sobre Educação
Profissional nos periódicos do Portal Capes, constatou que o tema “Educação e Trabalho” é o
mais frequente, com 12,95% das publicações. O estudo aponta a frequência de outras temáticas,
como Política Pública (7,52%), Currículo (6,19%), Educação de Jovens e Adultos (3,10%),
Formação de Professores (2,65%), História da Educação (2,21%) e Ensino Médio Integrado
(1,33%). A autora revela a complementariedade entre os campos e assinala, também, a
diversidade de temáticas relacionadas ao universo da Educação Profissional, demonstrando as
que têm se destacado e as que ainda não foram exploradas.
As pesquisas sobre Ensino Médio Integrado são minoritárias, não atingindo 2%, e
a maior parte desse percentual se refere, provavelmente, a instituições federais, pois a produção

2

A SETEC é a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, ligada ao MEC – Ministério da Educação,
responsável pelo programa Brasil Profissionalizado, que busca o fortalecimento do Ensino Médio integrado à
Educação Profissional nas redes estaduais de educação.
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sobre as redes estaduais ainda é incipiente. Esses números mostram que, mesmo sendo
considerado etapa final da educação básica, desde 2004, esse tema despertou pouco interesse
dos pesquisadores da educação. Portanto, pesquisar uma disciplina escolar, nesse contexto,
contribui para compreender o currículo do EMI, cuja oferta cresceu muito na última década,
situada em uma instituição pública estadual, com trajetória e realidade singular, sem, contudo,
deixar de relacionar-se com o contexto mais amplo da história da Educação Profissional no
Brasil.
A construção social do currículo, balizada no coletivo e em dimensões múltiplas,
não é alheia ao tempo e, portanto, à História. Essa é uma das grandes contribuições de Ivor
Goodson (2013) ao priorizar a importância da História do Currículo. Assim, identifica-se a
totalidade social na qual o objeto está inserido, bem como as relações que ele estabelece.
Determinar o objeto não é necessariamente isolá-lo, enclausurá-lo, mas iluminar um espaço e
um tempo específicos para depois, por exigência das relações estabelecidas, das influências e
implicações, clarificar o todo em que se encontra. Ganham com isso os pesquisadores da
educação, que apreendem o currículo a partir da perspectiva histórica, ampliando análises,
comparações, contextualizando seu estudo e, também, os historiadores, que adentram o
complexo campo da educação, particularmente do currículo, trazendo a dimensão temporal e a
contribuição da pesquisa histórica.
O Ensino de História, abordado pelo viés da disciplina escolar, segundo Itamar
Freitas (2006, p.12), já foi tema de pesquisas sobre educação, com “nomes como Amélia
Domingues de Castro (1955), Guy Holanda (1957) e Américo Jacobina Lacombe (1973)” que
demonstraram interesse “com as disciplinas históricas no Ensino Médio, principalmente nas
questões relativas ao lugar da história no currículo secundário e aos livros didáticos produzidos
no Brasil”. Nas últimas décadas, essa discussão ampliou e seguiu diversos caminhos, tornandose um campo vasto para investigações. Autoras como Thais Nívia de Lima e Fonseca (2004) e
Circe Maria Fernandes Bittencourt (2004) fazem essa recuperação da história disciplinar e
abordam a sua constituição e as transformações que caracterizaram a sua trajetória nos séculos
XIX e XX. Nesta pesquisa, reconhecemos a centralidade da disciplina escolar e sua importância
na materialização do currículo. Por isso, acompanhar o seu percurso (contorno e conteúdo) é
uma tentativa de aproximação com o currículo real, uma possibilidade de captar a unidade entre
o prescrito e o praticado, mas, para além disso, considerar a centralidade da disciplina escolar
é reconhecer a importância do conhecimento, situado historicamente, contextualizado e
vinculado a uma epistemologia. O Ensino de História, sob a perspectiva disciplinar, é o campo
que fundamenta a investigação, que responde as indagações do objeto e que aliado aos demais
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campos, Currículo e Educação Profissional, busca sustentação teórica para resolver o problema
da pesquisa.
A partir das leituras, do trabalho com as fontes e da entrevista, o texto foi sendo
construído, não de forma linear, mas com as idas e vindas inerentes à pesquisa, seguindo o
movimento descontínuo e volátil, comandado pelo objeto, de apreensão, análise e reconstrução,
que caracteriza esse processo. Dessa forma, no primeiro capítulo, tentou-se apresentar a história
da Educação Profissional no Brasil e a história do Ensino Agrotécnico na Bahia, relacionandoa à trajetória do CETEP de Vitória da Conquista, desde a sua constituição como Escola
Agrotécnica até a implantação e consolidação do EMI. Nesse momento, também é apresentado,
a partir dos gráficos do DIEESE, um painel da Educação Profissional e do EMI no estado e na
instituição.
O segundo capítulo tem como referência principal a disciplina escolar e, a partir
dela, são discutidos o currículo, as Humanidades e o Ensino de História. O currículo é analisado,
principalmente, a partir das relações de poder e dos conflitos inerentes, segundo as
contribuições de Michael Apple (2006) e do Construcionismo Social de Ivor Goodson (2013),
que defende a centralidade das matérias escolares e a necessidade de historicizá-las. A discussão
sobre humanidades, baseada na análise de André Chervel e Marie-Madeleine Compère (1999),
tenta discutir a história das Ciências Humanas na França e sua influência no processo de
formação do ensino no Brasil, refletindo na constituição da disciplina História na Educação
Profissional. Apresenta-se, então, a trajetória da História e da área de Humanidades na
educação, para depois relacioná-las ao currículo do Ensino Médio Integrado.
O terceiro e o quarto capítulos, por fim, analisam o currículo, a disciplina História
e a área de Ciências Humanas no CETEP de Vitória da Conquista, a partir dos documentos
selecionados; trata-se de uma tentativa de aproximação com o objeto, no espaço e tempo
delimitados, promovendo a triangulação entre eles e confrontando-os às leituras do referencial
teórico. Os documentos escolares são destrinchados com o intuito de responder à questão
central da pesquisa, ou seja, o lugar ocupado pela disciplina História no currículo do EMI. Para
isso, são analisados separadamente as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Profissional Técnica de Nível Médio (DCNEPTNM), o plano de curso de Informática e as
ementas disciplinares, o Projeto Político Pedagógico (PPP) e o Regimento Escolar (RE) e,
posteriormente, as matrizes curriculares e os diários de classe, na tentativa de identificar a
relação da História com as demais disciplinas, a distribuição e variação de carga horária, o
surgimento de novos componentes curriculares das Ciências Humanas e o registro da prática
curricular nos diários de classe.
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Nas considerações finais, há um balanço dos resultados da pesquisa, que não são
definitivos, mas que indicam a forma como o currículo foi constituído, a origem dessa
configuração, a relação entre o prescrito e a prática registrada, e que também aponta as lacunas,
o que não foi possível pesquisar e as possibilidades para futuras investigações.
Esclarecidos os passos da pesquisa, podemos enveredar pela trajetória percorrida
pelo objeto na tentativa de responder às questões suscitadas.
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2 ENSINO MÉDIO INTEGRADO: UM CONTRAPONTO À ESCOLA DUAL

Para entendermos o contexto de reinvindicações e mudanças que marcou, a partir
da década de 1980, a história recente da educação no Brasil, particularmente da Educação
Profissional, faz-se necessário um recuo histórico para identificarmos os rumos que essas
discussões tomaram, numa fase marcada pela agitação política e com expectativas sociais
pautadas em um nível de exigência por democracia e igualdade, poucas vezes visto na história
do Brasil.
Esse percurso histórico nos ajuda a contextualizar e, principalmente, compreender
o debate em torno de questões como a publicação do Decreto nº 5.154 de 2004, que institui o
Ensino Médio Integrado como uma possibilidade para a etapa final da educação básica, seu
desdobramento na constituição da rede baiana de educação profissional e a sua configuração no
currículo do Centro Territorial de Educação Profissional de Vitória da Conquista. Percorrer essa
trajetória não é tarefa fácil, por se tratar de diversos autores os que se dedicam a discutir a
relação entre Educação e Trabalho. Portanto, faremos um breve esboço dessa produção com o
intuito de contextualizar a pesquisa, tentando não repetir, de forma frágil e menos competente,
esse apanhado histórico, conceitual e teórico, de renomada capacidade intelectual e
metodológica, para, em seguida, dedicar ao objeto, este sim, com alguma possibilidade de
contribuição original para a história da educação e do currículo de História em uma instituição
escolar dedicada ao Ensino Médio Integrado.

2.1 Educação e Trabalho

Para a maior parte dos autores que abordam o Trabalho, a sua centralidade é
incontestável. Karl Marx discutiu o trabalho no contexto de expansão da Revolução Industrial
pela Europa e por outros continentes, quando as suas consequências para o trabalhador e para
as sociedades eram explícitas e, mesmo em condições tão eminentes de exploração da mais
valia, conseguiu perceber a dialética da relação proletário X burguês e propor uma perspectiva
de superação para aquela realidade, com o Socialismo. Em Marx, o conceito Trabalho é
metodologicamente historicizado e contextualizado, assumindo aspectos vários a depender do
tempo e do espaço em que está sendo analisado. Tal conceito, ao longo da História, passou por
grandes e profundas transformações que fazem com que não se possa citá-lo sem esclarecer a
dimensão temporal a que se faz referência e, dentro desta, as especificidades locais, sociais,
econômicas e culturais. O Trabalho nas sociedades primitivas, nas civilizações antigas, na Idade
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Média, na Idade Moderna e na contemporaneidade tem conotações completamente diversas; e
dentro de cada um desses períodos existem concepções e formas de trabalho díspares, o que o
torna difícil de ser apreendido, com múltiplas possibilidades de interpretação e análise.
Diante disso, é necessário esclarecer que esta pesquisa compreende o trabalho a
partir da tradição socialista, compartilha da certeza da sua centralidade mesmo em tempos de
precarização, desemprego e da aclamada sociedade do não-trabalho. Da mesma forma,
compreende-se a educação como um processo intrínseco ao homem e à sociedade e reconhece
a intensidade dessa relação, educação e trabalho, como uma das mais impactantes, profícuas e
transformadoras na formação humana e social.
Demerval Saviani (2007) buscou explicar a relação existente entre Educação e
Trabalho usando fundamentos ontológicos e históricos que demonstram como esses aspectos
estão relacionados – desde os primórdios da existência e da história humana, quando o homem,
por meio do trabalho, criava condições para a sua sobrevivência e a perpetuação da espécie por
meio do aprendizado, acumulado coletivamente e transmitido às gerações futuras. O autor faz
uma recuperação histórica para mostrar como essa relação é essencialmente humana. Mais do
que uma especificidade ou uma característica agregada como tantas outras, ele insiste em
destacá-la como constituinte da humanidade.
Ora, o ato de agir sobre a natureza transformando-a em função das necessidades
humanas é o que conhecemos com o nome de trabalho. Podemos, pois, dizer que a
essência do homem é o trabalho. A essência humana não é, então, dada ao homem;
não é uma dádiva divina ou natural; não é algo que precede a existência do homem.
Ao contrário, a essência humana é produzida pelos próprios homens. O que o homem
é, é-o pelo trabalho. A essência do homem é um feito humano. É um trabalho que se
desenvolve, se aprofunda e se complexifica ao longo do tempo: é um processo
histórico. (SAVIANI, 2007, p.154).

Por outro lado, o homem não nasce sabendo produzir, modificar a natureza, precisa
aprender. Para transformar seu meio, produzir as formas necessárias à sua existência, o ser
humano inicia a aprendizagem junto com o seu surgimento na vida. “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, 2007, p.154). Essa
ação sobre a natureza produz as condições da existência, constrói o próprio homem, através do
tempo – constituindo um processo histórico – e deixa, também, um legado de experiências e
conhecimentos sem os quais o homem não seria o que é. Educação e trabalho fazem parte da
essência humana, constituindo o ser, o fazer e o saber do homem, desde o seu surgimento.
Saviani consegue restabelecer, teoricamente, a relação entre Educação e Trabalho,
no processo de formação humana, sem classificá-la, acentuando seu caráter intrínseco e
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indissolúvel. Segundo o autor, é na Antiguidade Clássica que se dá a cisão entre esses dois
elementos, com o predomínio do Modo de Produção Escravista: de um lado, uma educação da
classe dominante, que podia desfrutar do ócio e do trabalho das classes a ela subordinadas e, de
outro, a educação, através do trabalho, para as classes desfavorecidas, que viviam do seu próprio
labor. É nesse contexto que se dá o surgimento da escola, que nasce ligada àqueles que podiam
desfrutá-la como um lugar de tempo livre (SAVIANI, 2007, p.155).
Portanto, a unidade que existia na relação entre Educação e Trabalho é rompida
com o surgimento das classes sociais. Mas, mesmo assim, essa separação não deixa de se
configurar como uma relação. A escola, instituição que perpassou por várias sociedades
(escravista, feudal, capitalista), representa um tipo de educação, para um público específico,
com as características do seu tempo, caminhando paralelamente à formação para o trabalho.
Em alguns momentos, essas formações se encontram para se confrontarem, avaliarem-se ou
tentarem restabelecer vínculos, sejam eles de interesse, ou não, do capital.
Com o surgimento do capitalismo, ocorreu a transição da sociedade de consumo
para a sociedade da troca. O campo deixou de ser o eixo principal da sociedade, juntamente
com a agricultura, e a cidade e a indústria tornaram-se o centro das novas relações de produção.
A sociedade se complexificou e, nesse processo, as tradições representadas pelo direito
consuetudinário perderam espaço para uma sociedade contratual, que requer “o domínio da
cultura intelectual” minimamente letrada. A Revolução Industrial foi o ápice dessa sociedade e
impôs um nível de exigência intelectual maior para os trabalhadores que operavam as máquinas.
A formação desses operários tornou-se função da escola, que se constituiu em um instrumento
para viabilizar o acesso à cultura intelectual. Daí a escola ser, a partir da Revolução Industrial,
a forma dominante e generalizada de educação (SAVIANI, 2007, p.158).
De fato, na sociedade capitalista, a educação formal, escolar, triunfou a ponto de
não imaginarmos uma sociedade sem escolas. Essa escola, apesar de manter algumas
continuidades com a da Antiguidade, dentre elas o dualismo, transformou-se física, quantitativa
e pedagogicamente. Após a Revolução Industrial, houve a sua complexificação, abarcando
novos objetivos, novas metas e funções. Tempos depois, o ideário de eficiência do
Taylorismo/Fordismo3 chega à educação, e a escola não fica imune:

3

A organização das relações de produção foi um meio importante de controle dos trabalhadores e do consequente
aumento da produtividade e dos lucros. Os teóricos da administração construíram todo um arcabouço para
legitimar e ampliar o poder dos capitalistas. O Fordismo e o Taylorismo deram um suporte teórico e prático a
essa nova e racional forma de organizar o chão da fábrica e acaba por estendê-la a outros setores da sociedade.
O ideal do “gorila amestrado” no qual Taylor queria transformar o trabalhador se expande para além das fábricas.
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Com o impacto da Revolução Industrial, os principais países assumiram a tarefa de
organizar sistemas nacionais de ensino, buscando generalizar a escola básica.
Portanto, à Revolução Industrial correspondeu uma Revolução Educacional: aquela
colocou a máquina no centro do processo produtivo; esta erigiu a escola em forma
principal e dominante de educação (SAVIANI, 2007, p.159).

Mas o processo produtivo e as relações de produção vão se modificando e as
exigências também. Vão surgir novos postos e funções nas fábricas, necessitando, portanto, de
novas habilidades que o currículo da escola elementar não contemplaria. Os cursos profissionais
organizados nas próprias empresas ou no sistema de ensino, para atender à demanda do
processo produtivo, vão preencher esse espaço. Na escola contemporânea, situada na sociedade
capitalista, a dualidade se configura, principalmente, entre formar para as profissões
intelectualizadas ou para as profissões manuais. E, para cada um desses campos profissionais,
existe uma escola que melhor se adéqua, ou seja, há um currículo condizente com um tipo de
“mentalidade específica”, como diz Ivor Goodson (2013, p.85), ao analisar o processo de
escolarização na Inglaterra. Não há nenhuma contradição no surgimento de uma escola dual
fruto de uma sociedade dicotômica. Uma escola, filha do seu tempo, que representa as
desigualdades construídas por sua sociedade.
Ocorre, dessa maneira, uma bifurcação do sistema de ensino em dois caminhos
possíveis: as escolas de formação geral e as escolas profissionais. Para Demerval Saviani (2007,
p.159) “A educação que a burguesia concebeu e realizou sobre a base do ensino primário
comum não passou [...] da divisão dos homens em dois grandes campos: aquele dos
profissionais manuais [...]; e aquele das profissões intelectuais”. Tendo como parâmetro o
domínio teórico que, para uns, não era supostamente necessário e, para outros, era
imprescindível para atuar em diferentes setores da sociedade, essa educação concebida pela
burguesia tinha como propósito formar trabalhadores, em escolas de educação profissional, para
atuar no processo produtivo, de acordo com as demandas do mercado, e dirigentes, em escolas
de ciências e humanidades, para atuarem em diversas áreas, mantendo a estratificação social.
Uma educação que não propõe a transformação, a emancipação das camadas trabalhadoras e
que contribui para a manutenção da exploração existente.
Gramsci, ampliando a discussão sobre educação no socialismo, analisou a realidade
italiana, nos anos 1920, e propôs a escola unitária, “escola única inicial de cultura geral,
humanista, formativa, que equilibre equanimente o desenvolvimento da capacidade de trabalhar
manualmente (tecnicamente, industrialmente) e o desenvolvimento das capacidades do trabalho
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intelectual” (GRAMSCI, 2010, p.106), sustentada nos princípios da Politecnia e do Trabalho
como Princípio Educativo4, com origem nos escritos de Marx e Engels.
A preocupação com temas educacionais se fortalece na obra de Marx a partir do seu
encontro com Engels e principalmente após a leitura de A situação da classe trabalhadora na
Inglaterra (1845), que apresenta um diagnóstico da vida dos trabalhadores, especificando o tipo
de educação e de escola que lhes era oferecida. Nos escritos de Marx e Engels, esse tema
encontra-se diluído em poucas passagens, mas, quando aparece, usa os termos educação
tecnológica e politécnica como sinônimos5 e em contraposição à exploração de trabalhadores e
crianças e ao tipo de educação que tinham acesso. Ao definir a educação socialista, Marx a
compreende como intelectual, corporal e tecnológica.
[...] afirmamos que a sociedade não pode permitir que pais e patrões empreguem, no
trabalho, crianças adolescentes, a menos que se combine este trabalho produtivo com
a educação. Por educação entendemos três coisas: 1) Educação intelectual. 2)
Educação corporal, tal como a que se consegue com os exercícios de ginástica e
militares. 3) Educação tecnológica, que recolhe os princípios gerais e de caráter
científico de todo o processo de produção e, ao mesmo tempo, inicia as crianças e os
adolescentes no manejo de ferramentas elementares dos diversos ramos industriais”
(MARX, 2011, p.85).

No ano seguinte, Marx discursa que “a formação politécnica, que foi defendida
pelos escritores proletários, deve compensar os inconvenientes que se derivam da divisão do
trabalho, que impede o alcance do conhecimento profundo de seu ofício aos aprendizes”
(MARX, 2011, p.140). Nesses trechos, verificamos a identificação da educação tecnológica ou
politécnica com a formação ampla, que abrange teoria e prática, que é profunda e científica e
que não limita o conhecimento de seus aprendizes. Segundo Frigotto,
A educação politécnica ou tecnológica e o trabalho como princípio educativo, nas
poucas passagens na obra de Marx e Engels, não estão vinculados a dimensões
especificamente dos projetos e métodos pedagógicos, e sim à concepção dos
processos sociais e produtivos, que de dentro do terreno contraditório e numa
perspectiva antagônica às relações sociais capitalistas pudessem desenvolver as bases
sociais, culturais e científicas das múltiplas dimensões do ser humano no horizonte da
práxis revolucionária. (FRIGOTTO, 2009, p.71)

Para Frigotto (2009, p.72), “o trabalho é princípio educativo porque é através dele que o ser humano produz a si
mesmo, produz a resposta às necessidades básicas, imperativas, como ser da natureza (mundo da necessidade),
mas também e não separadamente às necessidades sociais, intelectuais, culturais, lúdicas, estéticas, artísticas e
afetivas (mundo da liberdade)”.
5
Sobre o debate que envolve o uso de educação tecnológica ou politécnica, ver SAVIANI, 2007.
4
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A abordagem de Marx e Engels de educação politécnica está inserida em uma
concepção de sociedade, não está isolada e, também, não está organizada pedagogicamente em
uma teoria educacional. A educação proposta para essa nova sociedade, deveria ser coerente
com os princípios do socialismo e, portanto, com o direito ao acesso a formação geral, resultado
do legado histórico e cultural das sociedades anteriores e do conhecimento científico da técnica,
que permite ao aprendiz, através do seu domínio, múltiplas possibilidades de uso.
Gramsci defende esses princípios da educação socialista e sugere que os elementos
necessários à integração entre formação geral e formação para o trabalho, responsável por
constituir os futuros quadros dirigentes do país, ocorre naturalmente na escola elementar, que
coincide, no Brasil atual, com as últimas etapas da educação básica, principalmente o Ensino
Médio, ao qual caberia a intencionalidade de explicitar a relação entre trabalho e educação, no
sentido ontológico, e a responsabilidade pela formação omnilateral dos jovens (SAVIANI,
2007, p.160).
O horizonte que deve nortear a organização do Ensino Médio é o de propiciar aos
alunos o domínio dos fundamentos das técnicas diversificadas utilizadas na produção,
e não o mero adestramento em técnicas produtivas. Não a formação de técnicos
especializados, mas de politécnicos. (SAVIANI, 2007, p.161).

Essa Escola Unitária, formulada por Gramsci, que propõe unir a formação técnica
e propedêutica, bem como ter o trabalho e a politecnia como princípios educativos, é um dos
fundamentos que norteou a discussão em torno das relações entre Educação e Trabalho,
Educação Profissional e, principalmente, Ensino Médio Integrado. É preciso compreender
como essa concepção penetrou na escola e se, de fato, foi absorvida por ela. Para isso, é
necessário investigar essa instituição por dentro, através de seus sujeitos, documentos,
currículos e lacunas...
A ideia de Escola Unitária se contrapõe, na educação, à tentativa de eternização do
Sistema Capitalista, que é tido como uma realidade dada, imutável e insuperável, como também
é concebido o seu modelo educacional. Consiste em resistir a aceitá-lo como única sociedade
possível, sem alternativas e esperanças. István Mészáros (2005) recorre a Marx para identificar
que a raiz de todas as formas de alienação está na alienação do trabalho, que se constitui em um
processo histórico, portanto passível de ser superado, como toda a sociedade formada a partir
da exploração do capital. Para que essa superação ocorra, é necessária não apenas a sua negação,
mas, essencialmente, o rompimento da internalização do sistema capitalista como sendo eterno
e o combate à estratégia reformista, que nada mais é que uma forma de reprodução dessa
sociedade.
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A crise pela qual passa a sociedade capitalista – analisada pelo autor como uma
crise estrutural e não mais cíclica como as que antecederam – coloca em xeque não apenas a
sociedade contemporânea como também os referenciais teóricos que tentam explicá-la. Sendo
assim, todas as teorias compartilham essa crise, o que não significa que findaram, mas que
tentam encontrar explicações para a nova conjuntura do sistema capitalista, com possibilidades,
inclusive, de renovação, ressignificação e crítica, demonstrando a capacidade de resistência,
superação teórica e vitalidade dessas abordagens, particularmente do Materialismo Histórico
Dialético.
Nessa mesma linha, Gaudêncio Frigotto (2014), com uma demarcação teórica
claramente identificada com o Materialismo Histórico e, portanto, com a superação da atual
sociedade capitalista, reconhece a crise dos referenciais teóricos resultante da própria crise do
capital. Mas, afirma também que essa crise é uma oportunidade de captar o movimento e
apresentar alternativas para outra sociedade. Nesse contexto, faz a defesa da abordagem teórica
do Materialismo Histórico Dialético quando argumenta:
[...] que a concepção ontológica, histórica e científica do legado de Marx e Engels é a
que consegue ir à raiz da condição humana, em sua construção histórica no interior
das relações sociais capitalistas, de forma mais abrangente e radical em relação às
demais concepções e teorias vigentes. Também, e por consequência, este instrumental
crítico permite revelar a natureza antissocial e anti-humana das relações sociais
capitalistas. (FRIGOTTO, 2014, p.33).

No livro Ensino Médio: ciência, cultura e trabalho, Frigotto e Ciavatta (2004)
defendem uma educação emancipatória em contraposição à teoria do capital humano,6
amplamente difundida a partir dos anos 1970. Sua abordagem, propondo a reformulação do
Ensino Médio, tem como ponto de partida a juventude e um currículo que consiga integrar
ciência, cultura e trabalho, ratificando sua crítica ao dualismo historicamente presente na
sociedade brasileira.
Por essa via, e como concepção, também se contrapõe às perspectivas sociológicas,
filosóficas, políticas, culturais e pedagógicas funcionalistas e pragmáticas que
naturalizam o dualismo: uma escola de cultura geral para as classes dirigentes e uma
escola do trabalho produtivo e alienado para os jovens das classes populares, filhos de
trabalhadores. Dual e fragmentada também na separação do cultural, social e político;
do técnico, do geral e do específico. O sentido e o significado da concepção que se
quer afirmar apontam que o ensino médio, como educação básica, tem como eixo

6

Segundo Frigotto (2010, p.15-16), a teoria do capital humano “se apresentou nos anos 1970 como uma teoria do
desenvolvimento econômico. Postulava explicar, ao mesmo tempo, as desigualdades de desenvolvimento entre
nações e as desigualdades individuais. Para esta teoria, a vergonhosa e crescente desigualdade que o capitalismo
monopolista explicitava e se tornava cada vez mais difícil de esconder, devia-se, fundamentalmente, ao fraco
investimento em educação, esta tida como o gérmen gerador do capital humano ou maior e melhor capacidade
de trabalho e produtividade”.
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central a articulação entre ciência/conhecimento, cultura e trabalho [...] (FRIGOTTO ,
2004, p.58).

A relação Educação e Trabalho está em evidência desde os tempos mais remotos
até a atual crise do sistema capitalista. A sua incontestável permanência na história, não
furtando o caráter de processo e movimento histórico, teve implicações diretas na sua trajetória,
passando por grandes transformações e, também, sedimentando permanências. É nesse contexto
que, a seguir, analisaremos a história da Educação Profissional no Brasil e das Escolas
Agrotécnicas na Bahia, tentando identificar o processo histórico que culminou na atual fase da
Educação Profissional, mais particularmente do Ensino Médio Integrado, na qual se desenvolve
a disciplina História e a área de Ciências Humanadas no CETEP de Vitória da Conquista.

2.2 A Educação Profissional no Brasil e as Escolas Agrotécnicas na Bahia

A análise mais abrangente da história da Educação Profissional no Brasil,
entendendo-a como processo de formação para o trabalho, pode ser observada desde tempos
remotos, em que as comunidades indígenas ensinavam suas atividades aos seus descendentes
como forma de perpetuação da tribo e preservação cultural. O ensino dos ofícios começa com
a tradição indígena sendo passada para gerações futuras: pescar, cozinhar, caçar, plantar e
confeccionar utensílios diversos. Tudo isso era ensinado e aprendido nessas comunidades.
Mais tarde, no período colonial, tínhamos o ensino doméstico das profissões.
Famílias de sapateiros, quituteiras e ferreiros transmitiam seu conhecimento aos descendentes,
fazendo do ofício uma tradição familiar. Com a ampliação das relações comerciais, as
corporações de ofício assumiram esse papel, controlando o processo de formação para o
trabalho, que extrapola, agora, o âmbito privado e se expande para o público. O exclusivo
comercial e o trabalho escravo implantado pelo governo português em seus territórios coloniais
trouxeram consequências de toda ordem para essas sociedades: dependência econômica,
industrialização tardia, desigualdade social, formação de uma elite política e econômica local
atrelada aos interesses metropolitanos e a constituição de uma sociedade fortemente marcada
pelo preconceito, que aliou a concepção cristã de trabalho (labor, castigo) com a escravidão
étnica da Idade Moderna. Passou-se a associar a atividade manual com o trabalhador
responsável por exercê-la, salvaguardando alguns ramos que continuaram sob controle dos
brancos através das corporações de ofício. Segundo Jailson Alves Santos (2000, p.205), “a
gênese do preconceito contra o trabalho manual vai estar centrada muito mais no tipo de
inserção do trabalhador na sociedade (se escravo ou homem livre), e muito menos na natureza
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da atividade em si”. O desprezo pelas atividades manuais fez das corporações de ofício no
Brasil, diferente da Europa, um espaço reservado aos brancos que monopolizavam
determinadas atividades. O autor afirma ainda que “reforçava-se o branqueamento dos ofícios,
na medida em que os homens brancos e livres preocupavam em preservar para si algumas
atividades manuais” (2000, p.206).
No século XVIII o mundo é balançado por grandes revoluções burguesas colocando
em xeque a supremacia do absolutismo monárquico. A Revolução Industrial, a Revolução
Americana e a Revolução Francesa atingem o cerne do sistema colonial, questionando a
exclusividade de mercados e a própria escravidão. Isso traz insegurança para os estados
metropolitanos, tornando imprescindível uma política mais rigorosa de controle ideológico e
econômico em suas possessões. Não tardou, os ventos da mudança sopraram na colônia
brasileira, e as cartas régias – determinando o fechamento de tipografias, oficinas, indústrias,
fundições e ourivesarias – foram a resposta portuguesa na tentativa de impedir ou retardar a
independência do Brasil. Esse refluxo, na incipiente indústria local, teve reflexos no ensino das
profissões, desenvolvido, até então, nos espaços de trabalho.
Com a vinda da Família Real para o Brasil, em 1808, e a necessidade de reabrir o
setor industrial devido à ocupação francesa em solo português, as pequenas indústrias voltam a
tomar fôlego e encontram o problema da escassez de mão de obra. O Colégio das Fábricas,
criado por D. João VI em 1809, foi a primeira solução encontrada, destinando-se à
aprendizagem compulsória de uma profissão para crianças órfãs e desvalidas, com o objetivo
de atender à demanda do nascente setor industrial brasileiro e resolver o problema crescente da
orfandade. Em 1812, D. João, na Carta Régia de 25 de junho de 1812, recomenda:
Constando na minha real presença que por falta de conhecimentos proprios deste importante
ramo das ciências naturais não tem prosperado no Brasil algumas culturas já tentadas, são
desconhecidas ou despresadas outras, de que se poderia colher considerável proveito, e se não
tira toda a possível vantagem ainda mesmo daquelas que se reputam estabelecidas, e por serem
muitas delas inferiores na qualidade, e superiores em preço as homogêneas dos países
estrangeiros, já por falta de bons princípios agronomicos, já por ignorancia dos processos e
maquinas rurais, que tanto servem para brevidade e facilidade de mão de obra, e para toda
multiplicação e variedades das produções da natureza, não podendo por taes motivos sustentar a
concurrencia nos mercados da Europa; tendo resolvido franquear e facilitar a todos os meus
vassalos os meios de adquirirem os bons princípios de agricultura, que sendo uma das artes que
exige um maior número de conhecimentos diversos, não tendo sido até agora ensinada publica e
geralmente; mas antes aprendida por simples rotina, do que provem o seu tão vagaroso progresso
e melhoramento. Portanto, principiando a por em pratica estas minhas paternais disposições: hei
por bem que debaixo de vossa inspeção, e segundo as disposições provisórias que com esta
baixam assinadas pelo Conde de Arcos se estabeleça imediatamente um Curso de Agricultura na
Cidade da Bahia para instrução publica dos habitantes dessa Capitania, e que servirá de norma
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aos que me proponho estabelecer em todas as outras Capitanias dos meus Estados (MOACYR,
1936, pp.52-53 apud FEITOSA, 2006, p.48-49).7

Diante da necessidade de aprimoramento das técnicas de produção, que começavam
a dar sinais de superação, houve o comprometimento de D. João em fundar um curso de
agricultura na Bahia e em outras capitanias, o que não passou de uma carta de intenção, escrita
para acalmar os ânimos da elite, principalmente açucareira, assustada com a redução de
mercados causada pela concorrência, com mais qualidade, melhor preço e mais conhecimento
sobre os “bons princípios da agricultura” (FEITOSA, 2012, p.44).
A independência do Brasil, e com ela o início do Império, é marcada pela
promulgação da Constituição de 1824. Apesar de o texto não tratar diretamente da educação
profissional, ao abolir as corporações de ofício, principais espaços de aprendizagem do
trabalho, atinge-a diretamente. O Estado brasileiro, nessa fase, preocupa-se com a organização
do ensino em seus mais diferentes níveis e estabelece como gratuita a instrução primária para
todos os cidadãos. Como a cidadania no Império tinha cor, e era branca, uma parcela
significativa da sociedade brasileira estava automaticamente alijada desse direito
constitucional. Ainda, segundo Santos (2000),
[...] a estruturação do ensino aliado ao aumento da produção manufatureira na
primeira metade do século XIX, constituíram-se nos fatores que propiciaram a
intensificação da organização de sociedades civis, com vistas a amparar órfãos e ao
mesmo tempo propiciar a oferta de aprendizagem das artes e dos ofícios (p.209).

A constituição dos Liceus de Artes e Ofícios, sob a direção das sociedades civis,
demonstra que o Estado brasileiro terceirizava o ensino das profissões à iniciativa privada.
Essas escolas mantidas, inicialmente, por doações e quotas de sócios, ao longo do século XIX
e início do século XX, passaram a ser sustentadas efetivamente pelos repasses do Estado,
verificando-se, por exemplo, um aumento das verbas referente ao financiamento estatal no
Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo em torno de 317% (SANTOS, 2000, p.211).
É nesse período que vai ser efetivada a intenção, anteriormente declarada, de
construir, na Bahia, o Instituto Baiano de Agricultura, fundado em 18598. André Feitosa (2012)
analisa o contexto que levou à retomada desse antigo intuito, quase cinquenta anos depois, como
sendo resultado das transformações ocorridas na segunda metade do século XIX com a
transição do trabalho escravo para o trabalho livre, impulsionada com a Lei Eusébio de Queiróz

7

Carta Régia de 26/06/1812, disponível em: <http://www.brasiliana.com.br/obras/a-instrucao-e-o-imperio-1vol/pagina/53/texto>. Acesso em 15 dez. 2017.
8
Ver tese de André Elias Fidelis Feitosa (2012), intitulada Os (re) arranjos do ensino técnico agrícola no Brasil,
defendida na Universidade Federal Fluminense.
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e a promulgação da Lei de Terras, expressão da introdução do capitalismo na agricultura
brasileira, que impunha novas práticas agrícolas e a regulamentação do acesso à terra. Era, mais
do que nunca, necessária a modernização do campo “com uma adequação das técnicas de
produção agrícola, até então, muito rudimentares” (FEITOSA, 2012, p.53) para fazer frente ao
competitivo mercado externo.
[...] E para o processo de desenvolvimento das forças produtivas no Brasil, de caráter
geral e eminentemente agrícola, se fazia necessário a preparação tanto de
trabalhadores como dos proprietários de terra, ou de seus agentes, para as novas
demandas produtivas do modelo capitalista, que começava a tomar forma no processo
interno de produção, ou seja, o Brasil vai se tornando capitalista, também do ponto de
vista das relações de trabalho no campo (FEITOSA, 2012, p.53).

A República se instaura em 1889 e implanta um projeto de educação popular, aos
moldes da oligarquia dominante, com uma relativa ampliação do acesso à escola, restrita à elite
e à zona urbana. Com isso, os republicanos querem fundar um novo tempo, uma nova etapa da
nação, rompendo com tudo que representava o antigo, o arcaico, o Império. A ideia de
modernização do país está presente também na escola, que se torna um símbolo dessa nova
fase. “Os republicanos mitificaram o poder da educação a tal ponto que depositaram nela não
apenas a esperança da consolidação do novo regime, mas a regeneração da Nação” (SOUZA,
1998, p.15).
Na Primeira República, constituiu-se o embrião da rede federal de escolas técnicas.
No Governo Nilo Peçanha, foram criadas, por meio do Decreto nº 7.566 de 23 de setembro de
1909, dezenove Escolas de Artes e Ofícios9, em diferentes estados da federação, constituídas
com a mesma finalidade das corporações de ofício do período colonial. Segundo Kuenzer
(2000), essa formação do caráter pelo trabalho se mantém até 1932, com a
[...] finalidade moral de repressão: educar, pelo trabalho, os jovens órfãos, pobres e
desvalidos da sorte, retirando-os da rua. Assim, na primeira vez que aparece a
formação profissional como política pública, ela o faz na perspectiva moralizadora da
formação do caráter pelo trabalho. (KUENZER, 2000, p.27).

O impulso que a Educação Profissional teve na República Velha foi ampliado na
Era Vargas, quando, segundo Marcos Antônio de Oliveira Gomes, iniciou-se o processo de
investimento estatal no setor industrial:

9

A transformação dos Liceus de Artes e Ofícios em Escolas Técnicas ocorreu em 1942, em meio ao impulso dado
à economia com a política econômica da Era Vargas.
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(...) no transcorrer da década de 30, começava a se efetivar uma política deliberada de
intervenção estatal na esfera econômica com objetivos industrializantes. O governo
federal ampliava sua disposição para dirigir a economia por duas vias: investimentos
públicos em setores considerados estratégicos, tais como a produção de aço ou ainda,
através de uma política fiscal e de controle do câmbio e das importações buscando
com isso estimular a produção interna 10.

As mudanças no cenário político e econômico, com o fim do domínio exclusivo das
oligarquias cafeeiras, o surgimento de uma burguesia industrial e financeira atrelado a uma
política estatal de substituição das importações, tiveram seus desdobramentos na educação,
principalmente a Educação Profissional, pois urgia-se formar mão de obra para a indústria
nascente e para uma economia mais diversificada.
Paralelamente, organizou-se o ensino agrícola para capacitar chefes de cultura,
administradores e capatazes, o que evidenciou um redirecionamento da educação
profissional, ampliando-se seu horizonte de atuação para atender aos interesses
econômicos emergentes nos campos da agricultura e da indústria (MOURA, 2012,
p.49).

A partir da década de 1930, a finalidade principal da Educação Profissional
transitava da formação moral para a constituição de mão de obra qualificada e com um novo
perfil, mais adaptado à nova fase do Estado brasileiro. A centralização e o autoritarismo do
governo, sua política personalista e o processo de modernização pelo qual o Brasil passava,
caracterizaram a educação profissional e a formação geral 11, ambas tuteladas pelo Varguismo.
Se inicialmente a discriminação com a atividade manual e principalmente escrava dava o tom
da dicotomia, a partir das leis orgânicas e da Reforma de Capanema (1942), a dualidade se
materializa com o impedimento do prosseguimento nos estudos. Educação Profissional,
diferente dos cursos médios, era a etapa final da escolarização. Assim, “Através das Leis
Orgânicas, a formação profissional destinada aos trabalhadores instrumentais passa também a
contar com alternativas em nível médio de 2º ciclo: o agrotécnico, o comercial técnico, o
industrial técnico e o normal, que não davam acesso ao ensino superior” (KUENZER, 2000,
p.28).
Por outro lado, o setor privado de ensino passou a ofertar a formação profissional,
com a criação do SENAI, em 1942, e do SENAC, em 1946. Essas instituições, integrantes do
Sistema S12, foram criadas para atender à demanda de formação de trabalhadores para a
indústria e o setor de serviços, geridos pela concepção taylorista-fordista e mantidos com
10

Verbete elaborado por Marco Antônio de Oliveira Gomes no site do HISTDBH
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_nacional_desenvolvimentismo.htm#_ftn1
11
O Ensino Médio se estabelece a partir de 1940, sendo, portanto, posterior à constituição da rede de educação
profissional.
12
O Sistema S é formado pelo SESI, SENAI, IEL, SENAC E SESC.
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recursos provenientes de subvenção estatal. Houve, assim, uma articulação entre as esferas
pública e privada, desviando os recursos públicos para esse setor.
A Lei de Diretrizes e Bases nº 4.024 de 1961 assegurou a equivalência entre cursos
profissionais e propedêuticos, com a permissão de acesso ao ensino superior para ambos.
Juridicamente os cursos se igualavam, mas, na prática, o currículo tratava de manter dual a
estrutura do ensino, ao assegurar no Ensino Médio os conteúdos, historicamente referendados,
necessários para aprovação no vestibular. Saberes de classe, como diria Kuenzer, “os únicos
socialmente reconhecidos” e apropriados pela elite do país (2000, p.28).
A Lei de Diretrizes e Bases, nº 5.692 de 1971, fruto de um contexto político
autoritário, de crescimento econômico dissociado de desenvolvimento social e de total adesão
ao capitalismo na condição de Estado periférico dependente, estabelece a profissionalização
compulsória em todo o ensino médio. Com isso, o Estado garante formar mão de obra para o
mercado, exigência do “Milagre Brasileiro”, e ao mesmo tempo, conter a demanda crescente
para o Ensino Superior. Ramos (2012) analisa que essa proposta não vingou devido à
dificuldade de mensurar a escassez de mão de obra como também por não condizer com o
projeto de ascensão da classe média, que migrou seus filhos para a rede particular de ensino.
No final da década de 1970, durante a Ditadura Militar, foram criadas doze escolas
agrotécnicas13 na Bahia. Em 1979, em Vitória da Conquista, foi fundada a Escola Agrotécnica
Sérgio de Carvalho (EASC).
Os primeiros cursos, na Bahia, foram implantados em 1975, nos municípios de Cruz
das Almas, Caetité e Irecê. Em 1979 outras Escolas Agrotécnicas foram criadas nos
municípios de Barreiras, Juazeiro, Ribeira do Pombal, Santa Maria da Vitória, Vitória
da Conquista, Wagner, Teixeira de Freitas, Itapetinga e Valença. Em 1989, foi criada
a Agrotécnica de Ipiaú, e, em 1990, a de Amargosa e a de Feira de Santana (SOUZA,
2009, p.81).

Esse número significativo de escolas agrícolas, na década de 1970, deve-se,
provavelmente, à vigência da LDB nº 5.692 de 1971, que torna obrigatório o ensino médio
profissionalizante e também, segundo Heron Ferreira Souza (2009), ao pesquisar as Escolas
Agrotécnicas de Amargosa e Irecê – Bahia –, ao processo de modernização do campo a partir
do incremento tecnológico. Podemos acrescentar a difusão da Teoria do Capital Humano e a
cobrança da elite agrária local, principalmente dos cafeicultores, no caso de Vitória da

13

Ver a dissertação de Heron Ferreira Souza (2009), intitulada Desenvolvimento territorial no estado da Bahia:
o caso das Escolas Agrotécnicas estaduais de Amargosa e Irecê, defendida na Universidade do Estado da
Bahia.
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Conquista, para a formação de técnicos agrícolas, capazes de introduzir, no campo, as
novidades da Revolução Verde.

No estado da Bahia, as escolas agrotécnicas estaduais foram criadas em consonância
com a tendência nacional de divulgar as “técnicas modernas” de produção (via
mecanização e uso de fertilizantes) e também com o objetivo de “educar” os
produtores rurais (SOUZA, 2009, p.81).

A maior parte dessas escolas foi criada no final da década de 1970, no governo
Antônio Carlos Magalhães, mas, ao longo de quinze anos, continuaram sendo fundadas, sinal
de que a crença no processo de modernização do campo, via formação de técnicos agrícolas
para a implementação de tecnologia, resistiu por um bom tempo. O Estado reproduz, aqui na
Bahia, o modelo de escolas-fazendas que, “em vigor desde 1967, teve seu caráter tecnicista
reforçado a partir da década de 1970” (SOARES, 2004, p.2).
Ao trabalhar o conceito e a filosofia do Sistema Escola-Fazenda, o MEC reforçava o
entendimento que qualquer forma de desenvolvimento científico, em qualquer campo
de conhecimento, está sempre ligada a um processo econômico de tal modo que o
estreitamento das relações homem-meio constituirá a chave do progresso. [...] A
Filosofia do Sistema se firmava em premissas pedagógicas e premissas econômicas,
cujo princípio de ação era expresso no lema “aprender a fazer e fazer para aprender
com consciência de que faz” (SOARES, 2004, p.3).

A Escola Agrotécnica Sérgio de Carvalho foi criada pela Portaria nº 709 – publicada
no DOE de 31 de janeiro de 1979, autorizada por meio da Resolução do Conselho Estadual de
Educação n° 1.048 e Parecer n° 158, ambos publicados no DOE de 28 de outubro de 1982 –
para ministrar o curso técnico em Agropecuária. Foi instalada em uma área rural de 240
hectares14, doada pelo governo federal ao governo do Estado, dentro do modelo de escolafazenda, já desenvolvido pelo MEC em Escolas Agrotécnicas Federais.
O projeto de escolas-fazendas é uma estratégia para a introdução e o avanço do
Capitalismo no campo, possibilitando ao aluno, futuro técnico em Agropecuária, o domínio de
técnicas agrícolas necessárias ao desenvolvimento rural, ou seja, mão de obra com formação
adequada para instrumentalizar essas técnicas nas fazendas da região. Orcilene Marques (2005,
p.53), ao analisar o currículo da Escola Agrotécnica Federal de Colatina, no Espírito Santo,
observa que “o sistema de escola-fazenda constava de quatro áreas distintas que deveriam
funcionar integradas e perfeitamente interligadas: salas de aula, laboratórios de prática e
produção (LPP), Programas agrícolas orientados (PAO) e cooperativa escolar agrícola

14

Logo após o início de seu funcionamento, passou a dividir o espaço com a Universidade Estadual do Sudoeste
da Bahia (UESB), que ocupa, atualmente, a maior parte dessa área.
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(COOP)15”. Isso permitia ao aluno ter, na disciplina específica, a carga horária maior referente
à prática curricular, comparando com o componente teórico. Isso demonstra o quanto esse
projeto está pautado no tecnicismo, no funcionalismo e na crença no desenvolvimento
tecnológico e no capital humano, literalmente, como a salvação da lavoura.
A formatação da organização escolar que é implementada direciona o processo
educativo para os objetivos da produção e coloca a técnica como o ponto central do
trabalho docente, adequando-se assim aos pressupostos e ao caráter
desenvolvimentista inculcado pela ideologia dominante à época (SOARES, 2004,
p.4).

Ajustes foram feitos até que a Lei 7.044 de 1982 acaba com a profissionalização
obrigatória. Entre o final da década de 1970 e início dos anos 1980, muitas mudanças
ocorreram. Há tempos, o chamado milagre brasileiro dava mostras do seu malogro: a dívida
externa era crescente, inflação e desemprego voltaram a perturbar a economia e, finalmente, a
promessa de divisão do bolo não vingou. Na política, a sociedade civil passa a exigir o retorno
à democracia. A transição não é feita com a rapidez e intensidade desejadas, mas dentro dos
limites restritos impostos pela ordem burguesa que direcionou o processo de redemocratização.
Eleição indireta, a permanência de antigos quadros da ARENA16 no poder, dependência
econômica, inflação galopante e uma enorme desigualdade social; era o retrato do Brasil no
início dos anos 1980, e esse conjunto de problemas enfrentados pelo país serão estendidos a
essas instituições.
Em 1986, durante o governo Sarney, é criado o PROTEC – Programa de Expansão
e Melhoria do Ensino Técnico. Sua implantação, em um contexto de hiperinflação e de recessão
econômica, é realizada com um empréstimo junto ao Banco Mundial. Nos anos de 1990, o
Brasil intensifica a abertura da sua economia para a entrada do capital estrangeiro, assumindo
a proposta neoliberal, mesmo sob a condição de país periférico e dependente do capital
financeiro. A busca de produtividade e competitividade no mercado globalizado faz emergir o
interesse pela Educação Profissional. Estado e empresariado se unem para discutir propostas
para esta educação considerada, mais uma vez, como condição necessária para o avanço
produtivo do país. Por outro lado, a mobilização popular, iniciada no processo de abertura
política, propõe um grande debate sobre a educação na sociedade civil, na sociedade política,
15

A Escola Agrotécnica Sérgio de Carvalho, dentro do modelo de Escola-Fazenda, também possuía uma
cooperativa, em pleno funcionamento no início dos anos 1980, conforme documentação (prestação de contas,
fichas de associação dos alunos com autorização dos pais, ofícios, dentre outros documentos) encontrada no
aviário da escola, durante as incursões para localizar os diários de classe.
16
ARENA – Aliança Renovadora Nacional – era a base de sustentação política dos militares no sistema
bipartidário da Ditadura Militar (1964-1985). Em 1979, com o retorno do pluripartidarismo, transforma-se em
PDS, e mantém-se no cenário político que se configura no processo de redemocratização.
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na mídia e nos meios acadêmicos, fruto principalmente das discussões realizadas no processo
da Constituinte de 1988.
Esses debates aumentam a discussão da necessidade de uma nova Lei de Diretrizes
e Bases da Educação. A nova LDB nº 9.394 é promulgada em 1996, no governo Fernando
Henrique Cardoso, impondo-se ao Substitutivo Jorge Hage.17 As lacunas deixadas por essa lei
são preenchidas pelo Decreto nº 2.208 de 1997, que, dentre outras medidas, estabeleceu a oferta
de cursos profissionais em duas modalidades: concomitante e sequencial. A oferta
concomitante de Ensino Médio e Educação Profissional, com uma segunda matrícula, reforça
a dualidade ao frisar a distinção entre eles.
As críticas do alto custo da formação profissional e sua elitização foram
consideradas, e mais uma vez ratificou-se a separação da Educação Profissional e do Ensino
Médio e incentivou-se a criação de cursos rápidos destinados a trabalhadores com pouca
escolaridade. Além disso, transferiram-se, com a reforma Bresser Pereira, para o setor público
não estatal vários serviços, dentre eles a formação do trabalhador. O resultado disso foi
demonstrado, conforme Ramos (2012, p.37), no censo de 2003, com a superação da oferta de
educação profissional pelo setor privado, deixando para trás o setor público.18
Dentro dessa lógica, como observa Dante Henrique Moura (2012), foi criado, com
o financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Programa de Extensão
da Educação Profissional (PROEP) com seus recursos destinados ao setor público federal e
estadual, além do comunitário. O objetivo do PROEP, principalmente na rede federal, era
reestruturar a oferta educacional, a gestão e as relações empresariais e comunitárias na
perspectiva de deixar suas instituições mais competitivas no “mercado educacional”. Este
programa acabou por reforçar a dualidade entre formação profissional e propedêutica ao
destinar recursos exclusivamente para a Educação Profissional, negando, portanto, a dimensão
do trabalho presente inegavelmente no Ensino Médio. Além disso, o Estado, mais uma vez,
destina recursos públicos para iniciativa privada (MOURA, 2012, p.54).
Nesse contexto de crise e reformulação da Educação Profissional, a Escola
Agrotécnica Sérgio de Carvalho deixa de ser uma escola exclusivamente de Educação
Profissional e passa a oferecer o Ensino Médio, como desmembramento do curso técnico em
17

Projeto inicialmente apresentado à Câmara Federal pelo deputado Octávio Elísio e depois ampliado pelo relator
Jorge Hage, fruto da ampla discussão de vários setores da sociedade, foi vencido pelo projeto do Senado Federal
apresentado pelo senador Darcy Ribeiro, tendo como relator, o então senador, Fernando Henrique Cardoso.
18
Os dados do Censo Escolar 2013 apontam para um relativo equilíbrio nas matrículas da Educação Profissional:
a rede pública conta com uma matrícula de 52%, somando as redes estadual (34%), municipal (2%) e Federal
(16%) e a rede privada participa com os 48% restantes.

37

Agropecuária, para funcionamento simultâneo, ou seja, disponibiliza o curso técnico
concomitante, com duas matrículas, conforme previsto no Decreto nº 2.208 de 1997,
caracterizado por relegar a EP ao segundo plano, desvinculando-a da formação geral e da
certificação regular do Ensino Médio. Esse decreto reverbera na EASC, evidenciado no baixo
número de matrícula, na falta de investimento e de perspectivas para a Educação Profissional.
Com receio que esse cenário pudesse ameaçar a instituição, em um período marcado pelo
fechamento de escolas no município, foi implantada – por meio da Portaria nº 9.461, publicada
no DOE em 01 de junho de 2003 –, no noturno, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e, no
diurno, o Ensino Fundamental II, passando a ter uma outra configuração, tornando-se uma
escola de educação básica, com a Educação Profissional restrita a duas ou três turmas, a
depender da disposição dos alunos do Ensino Médio, já que era opcional, a partir do 2º ano, a
segunda matrícula no curso de Agropecuária.
A eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, em 2002, significou um alento para os
movimentos ligados à educação que, desde a década de 1980, reivindicavam mudanças. Mas,
para além das expectativas, a chegada ao poder de um governo do campo da esquerda, que, para
se eleger, aliou-se aos mais diversos e contraditórios setores da sociedade, não tinha condições
de bancar um projeto de educação com as profundas transformações pleiteadas por setores mais
vanguardistas. Os debates que antecederam o Decreto nº 5.154 de 2004 foram acirrados, com
representantes dos setores público e privado, mas, sem a disposição do governo de fazer o
enfrentamento necessário, o resultado ficou aquém do esperado, decorrendo em um acordo
possível, o que a configuração de forças permitiu naquela conjuntura.
Esse resultado é avaliado de várias maneiras, para Ramos (2012, p.38), o Governo
Lula, por meio do Decreto nº 5.154, dá um outro direcionamento à Educação Profissional, bem
diverso do que havia acontecido na era FHC. Duas ações demarcam esse novo caminho, o
enfrentamento, com a inclusão do Ensino Médio Integrado – EMI na educação básica, da
dualidade entre ensino médio e educação profissional e o redirecionamento dos recursos do
PROEP para a iniciativa pública. Ambas ações tidas como avanços significativos para a
formulação de uma política pública para a Educação Profissional.
Moura (2012) destaca que esse decreto não rompe totalmente com o anterior, o nº
2.208/97, ao manter as duas possibilidades de articulação, já previstas: a subsequente e a
concomitante. O autor justifica a necessidade da oferta de educação profissional subsequente
pela incapacidade de o Estado oferecer uma educação de qualidade no Ensino Médio articulado
ao mundo do trabalho, mas é crítico da oferta de ensino concomitante, com duas matrículas,
vendo-a como uma contribuição à dualidade estrutural, tão presente no cenário educacional
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brasileiro. Destaca também que houve uma lacuna entre o decreto nº 5.154 de 2004 e a Diretriz
Curricular Nacional para a Educação profissional, só lançada em dezembro de 2007. Em todo
esse intervalo, não havia um direcionamento que organizasse e sistematizasse o trabalho nas
redes de EP (MOURA, 2012, p.55).
Esse decreto, apesar de avançar em pontos importantes – como a implementação do
EMI, inaugurando a possibilidade de integração na etapa final da educação básica –, não
conseguiu romper totalmente com o modelo anterior, mantendo os cursos subsequente e
concomitante de EP, acatando as exigências do setor privado e de outros grupos, contrários à
integração. Reflete-se, portanto, a opção do Estado brasileiro de negociar com os mais diversos
e antagônicos interesses, em uma política falsa de conciliação. Enfim, houve avanços parciais,
que poderiam ser maiores e mais profundos, caso tivesse priorizado, naquele momento, as
formas integradas de EP (EMI e PROEJA).
Posteriormente, o programa Brasil Profissionalizado, criado pelo decreto nº 6.302
de 12/12/2007, foi uma ação do MEC de incentivo à implantação de redes estaduais de
Educação Profissional19, um desdobramento tardio do Decreto nº 5.154 de 2004, que
desenvolveu o

[...] fomento de ações que visam a expansão, ampliação e modernização das escolas
das redes estaduais de Educação Profissional e Tecnológica, com a finalidade de
expandir e ampliar a oferta de cursos técnicos de nível médio, principalmente do
ensino médio integrado à educação profissional e tecnológica 20.

Dessa forma, ocorreu uma ampliação de oferta e, consequentemente, de matrículas
e, ao mesmo tempo, uma interiorização da educação profissional, tanto na rede federal como,
também, nas recém-formadas, redes estaduais. Houve, segundo o Censo Escolar de 2015, um
aumento exponencial da matrícula da Educação Profissional entre 2008 e 2014. A evolução do
número de matrículas na Educação Profissional por dependência administrativa total teve um
aumento de 89,2%, chegando ao número de 1.784.403, em 2014. A matrícula na rede estadual
foi de 322.362, em 2008, para 536.688, em 2014, cerca de 66% de aumento; a matrícula na rede
federal também cresceu 88,1%; a rede municipal teve um acréscimo de 13,3%; e a rede privada
aumentou, significativamente, 111,9% (INEP, 2015).
O Decreto nº 5.154 de 2004 teve uma implicação direta na educação profissional
do estado e, portanto, na antiga Escola Agrotécnica Sergio de Carvalho. É a partir dele que a

19

É nesse contexto que a rede de educação profissional da Bahia é reestruturada, a partir das instituições estaduais
que já ofertavam cursos técnicos, com aproveitamento da estrutura física e da experiência dessas escolas.
20
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/brasil-profissionalizado.> Acesso em 24 nov. 2017.
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escola retoma o seu caráter de instituição de Educação Profissional e amplia os tipos de oferta
(EMI, o PROEJA e PROSUB). A discussão sobre a “nova” educação profissional, que tentava
se afirmar demarcando as diferenças com o tecnicismo da década de 1970, lentamente chega à
escola, e a transição para o Centro Territorial de Educação Profissional é iniciada. Houve um
retorno da finalidade da instituição ao passo que ocorreu também uma reconfiguração da
concepção de Educação Profissional. As mudanças na estrutura física, nos aspectos
administrativo, pedagógico e curricular, foram ocorrendo a partir das adaptações da Secretaria
de Educação e do processo interno de assimilação, reestruturação e filtragem realizado pelos
membros da comunidade escolar.

2.3 O Ensino Médio Integrado no CETEP de Vitória da Conquista

A Bahia, a partir de 2006, iniciou o processo de implantação e reestruturação de
escolas de Educação Profissional, como desdobramento do Decreto nº 5.154 de 2004. O
professor Almerico Biondi Lima, superintendente da Educação Profissional, entre os anos de
2008 e 2016, descreve a transição do governo Paulo Souto para o governo Jacques Wagner, no
que se refere à Educação Profissional, da seguinte forma:
A Bahia manteve no período de 2004 até 2006 uma situação híbrida, tinha o PROEP
ainda funcionando e se tentou, no último ano do governo Paulo Souto, montar alguns
cursos de currículo integrado, inclusive, no final de novembro, início de dezembro, já
nos últimos momentos, saiu uma lista de municípios, que deveriam ter currículo
integrado. Isso foi uma dor de cabeça para quem entrou, porque eram municípios
pequenos, sem estrutura, sem professor, não tinha nada. Foi exatamente nesse período,
final de 2006, início de 2007, que nós encontramos a seguinte situação: dez Escolas
Agrotécnicas, dois CETEB´s, a escola PRACATUM, mais vinte e três locais isolados
que tinham educação profissional e uma lista de mais de cinquenta municípios que
teriam que entrar no ano seguinte. 21

Em 2006, a Escola Agrotécnica Sérgio de Carvalho (EASC), juntamente com outras
instituições, foi contemplada com um projeto piloto de Educação Profissional Integrada ao
Ensino Médio, na área de Informática. Posteriormente, outros cursos foram implantados, e o
projeto foi se consolidando, impulsionado pela criação da Superintendência de Educação
Profissional (SUPROF)22, ligada à Secretaria de Educação (SEC), para coordenar a implantação
21

Trecho da entrevista com o Prof. Dr. Antônio Almerico Biondi Lima, realizada em Salvador, no dia 10 de
outubro de 2017.
22
Criada em 2008, a SUPROF (Superintendência de Educação Profissional) passou em 2017 a se chamar SUPROT
(Superintendência de Educação Profissional e Tecnologia). Essa mudança de nome coincide com a mudança de
gestores, o Sr. Almerico Biondi Lima foi superintendente entre 2008 e 2016, quando o Sr. Durval Libânio Netto
Mello assumiu o cargo.
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e o desenvolvimento da rede de Educação Profissional da Bahia e, externamente, pelo
financiamento do Programa Brasil Profissionalizado, desenvolvido pelo MEC. A criação de
uma superintendência específica para a Educação Profissional demonstra o interesse do
governo do estado em reorganizar a rede de EP, em consonância com o projeto nacional de
revitalização das redes estaduais, como estratégia para ampliar o acesso e interiorizar a
modalidade, sem o custo de implantação dos institutos federais, aproveitando a estrutura física
e o corpo docente que existiam nos estados. A SUPROF destacou-se pela autonomia da gestão
financeira, administrativa e pedagógica dentro da esfera da Secretaria de Educação,
configurando-se em uma superintendência com um status de secretaria.
O gráfico 1 mostra a expansão do número de estabelecimentos da Educação
Profissional Técnica de nível médio no estado, entre 2007 e 2012, nas esferas federal, estadual,
municipal e particular, evidenciando o crescimento, nesse intervalo, de cerca de 300% da rede
estadual, significativamente maior que qualquer outra esfera administrativa. O número de
estabelecimentos da rede estadual representa mais de 70% do total de escolas no estado.

Gráfico 1– Evolução do número de estabelecimentos da educação profissional técnica de nível médio por
dependência administrativa – Bahia 2007 e 2012 (em números absolutos).

Fonte: Educação Profissional da Bahia e Territórios de Identidade, DIEESE, 2014, p.130.

A Escola Agrotécnica Sérgio de Carvalho passou por uma série de mudanças com
a implantação de novos cursos e de novas matrizes curriculares, além da reforma e ampliação
do prédio escolar, culminando, em 2008, na mudança de nome para Centro Territorial de
Educação Profissional de Vitória da Conquista (CETEPVC) e no fim gradativo da oferta do
Ensino Médio, Ensino Fundamental e EJA, com a retomada do caráter anterior de instituição
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tradicionalmente dedicada à Educação Profissional. Atualmente, oferece seis cursos
(Agropecuária, Agroecologia, Informática, Edificações, Logística e Administração),
pertencentes a quatro eixos tecnológicos distintos, em sua sede e no anexo, no Assentamento
Pátria Livre, município de Barra do Choça, a cerca de 20 Km de Vitória da Conquista, conforme
quadro 1.
QUADRO 1 – Relação dos cursos oferecidos no CETEVC por eixo tecnológico

Eixos Tecnológicos

Cursos

Oferta

Informação e
Comunicação

Curso Técnico em Informática

EPI/EMI

Gestão e Negócios

Curso Técnico em Administração

PROEJA/PROSUB

Curso Técnico em Logística

PROSUB

Infraestrutura

Curso Técnico em Edificações

EPI/PROSUB/PROEJA

Recursos Naturais

Curso Técnico em Agropecuária

PROSUB/EPITI

Curso Técnico em Agroecologia

EPI/PROEJA

Fonte: Construído a partir dos dados disponíveis na Secretaria Escolar do CETEP de Vitória da Conquista.

O gráfico 2 mostra a distribuição de vagas e matrículas, por eixo tecnológico, na
Bahia, entre os anos de 2007 e 2012, destacando-se a procura pelo eixo de Ambiente, Saúde e
Segurança, Gestão e Negócios, Recursos Naturais e Informação e Comunicação.
Gráfico 2 – Distribuição das vagas e matrículas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio da
rede estadual, segundo eixos tecnológicos – Bahia 2012 (em %)¹

Fonte: Educação Profissional da Bahia e Territórios de Identidade, DIEESE, 2014, p.258.
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O eixo tecnológico Informação e Comunicação, a que pertence o curso técnico em
Informática, cujo currículo é analisado nessa pesquisa, é o quarto em número de matrículas.
Percebe-se a compatibilidade entre o número de vagas ofertadas e matrículas efetivadas.
A rede de Educação Profissional da Bahia é composta por dois tipos de instituições:
os CEEP´s ofertam cursos de um único eixo tecnológico, especializando-se nessa área; os
CETEP´s, pensados para atender ao território de identidade em que se encontram localizados,
ofertam cursos de vários eixos tecnológicos; ambos possuem anexos em outras localidades;
além da oferta em outras unidades escolares, que podem ou não se dedicar exclusivamente a
EP, somando cerca de 185 instituições. O CETEP de Vitória da Conquista oferece seis cursos,
pertencentes a quatro eixos, distribuídos em três formas distintas de oferta (EPI – Educação
Profissional Integrada, PROSUB – Educação Profissional Subsequente e PROEJA/Médio –
Educação Profissional para jovens e adultos – Ensino Médio). Essa pesquisa se detém a analisar
o EPI, nomenclatura utilizada pela SEC para denominar o Ensino Médio Integrado (EMI).
Gráfico 3 – Evolução do número de matriculas da rede estadual de educação profissional técnica de
nível médio por tipo de oferta – Bahia 2007 e 2012 (em números absolutos)

Fonte: Educação Profissional da Bahia e Territórios de Identidade, DIEESE, 2014, p.165.
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O gráfico 3 demonstra que a EPI/EMI23 é a oferta que mais cresceu no estado, o
dobro da oferta Subsequente (PROSUB), e que o PROEJA, praticamente inexistente em 2007,
alcançou quase dez mil matrículas em 2012. Ainda se verifica oferta de matrículas em cursos
concomitantes, inclusive com um número ascendente, apesar de pequeno. Sobre isso, Lima
destaca:

Somos a segunda maior rede de Educação Profissional do Brasil e, além disso, a maior
oferta de PROEJA, se somar a matrícula de todos os Institutos Federais não alcançava
a maior meta que a Bahia teve, onze mil matrículas, que é pouco para a realidade da
Bahia, mas que estava apontando uma tendência. Era uma decisão, a nossa decisão
era currículo integrado, só tinha 25% de PROSUB, não ultrapassava os 25%, o
CONCOMITANTE não estava no nosso horizonte, só veio a acontecer por causa do
PRONATEC, e nos 75% de Integrado, 50% era de EPI e 25% de PROEJA, foi uma
opção.24

A prioridade da oferta de matrículas no EMI e PROEJA, na Bahia, é uma ação que
coaduna com as discussões sobre formação integrada, revelando uma tentativa de enfrentar a
dualidade que caracteriza a educação pública no Brasil. Esses dois tipos de oferta são os que
mais representam essa tentativa de integração e de rompimento com a fragmentação entre
ensino propedêutico e formação profissional, na última etapa da educação básica, no diurno e,
principalmente, no noturno, abarcando o estudante trabalhador. O número de unidades de
educação profissional no território de Vitória da Conquista em 2012 era restrito, com um total
de cinco unidades escolares, sendo apenas duas de oferta exclusiva.

23

Privilegiaremos nessa pesquisa a denominação Ensino Médio Integrado (EMI), visto que é a mais comumente
usada e, também, é identificada com o campo teórico.
24
Trecho da entrevista com o Prof. Dr. Antônio Almerico Biondi Lima, realizada em Salvador, no dia 10 de outubro
de 2017.
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Tabela 1 – Número de unidades da educação profissional da rede estadual, segundo local de oferta – Bahia 2012
(em números absolutos)

Fonte: Educação Profissional da Bahia e Territórios de Identidade, DIEESE, 2014, p.260.

Nessas unidades, o quadro de professores é bastante diversificado. O CETEP de
Vitória da Conquista consta, atualmente, com 71 profissionais, dos quais, 46 são efetivos e 25
são contratados pelo REDA (Regime Especial de Direito Administrativo), uma forma de
contratação temporária. Desse total, 22 são bacharéis, 40 são licenciados, 8 são graduados e
licenciados, 10 concluíram o mestrado e 1, o doutorado. Esse quadro do CETEP atual é
diferente da realidade de 2012, no território de Vitória da Conquista, segundo a tabela abaixo,
quando ainda havia, na dependência administrativa do Estado, 28% de professores com Ensino
Médio, e o número de licenciados era um pouco menor que o de não licenciados com Educação
Superior. Vale ressaltar que esses dados incluem as cinco unidades de EP, o CETEPVC, o
CEEP Adélia Teixeira, duas unidades de oferta local e uma extensão, já que analisa o território
por esfera administrativa.
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Tabela 2 – Distribuição dos docentes da educação profissional técnica de nível médio por escolaridade, segundo
dependência administrativa – Bahia 2012 (em %)

Fonte: Educação Profissional da Bahia e Territórios de Identidade, DIEESE, 2014, p.241.

O quadro de funcionários é composto de apenas dois efetivos, em idade próxima à
aposentadoria, e os outros dezessete são funcionários terceirizados25. Em número insuficiente,
sem formação e capacitação necessárias, esses trabalhadores se submetem a péssimas condições
de trabalho, com alguns dos seus direitos subtraídos, o que reflete na qualidade do serviço
oferecido pela instituição. Atualmente, segundo a transparência escolar, são 1.080 alunos
matriculados nos três turnos, na sede e no anexo.

25

Os funcionários da escola (secretaria escolar, serviços gerais, mecanografia, alimentação e vigilância) são
contratados por empresas terceirizadas. O Estado da Bahia não disponibiliza vagas em concurso público para
esses cargos, o que causa uma grande rotatividade e uma evidente precarização das relações de trabalho.
Observa-se, também, a falta de formação e capacitação desses profissionais para trabalharem no ambiente
escolar.
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Tabela 3 – Número de vagas dos cursos de educação profissional técnica de níivel médio da rede estadual,
segundo local de oferta – Bahia 2012 (em números absolutos)

Fonte: Educação Profissional da Bahia e Territórios de Identidade, DIEESE, 2014, p.253.

Em 2006, foram matriculados cerca de 70 alunos no curso de informática no
CETEP, conforme registrado nos diários de classe. Em 2012, foram ofertadas 1.017 vagas nos
diversos cursos da instituição e nos três tipos de oferta (EMI, PROEJA e PROSUB),
demonstrando um aumento exponencial nesse intervalo de seis anos, além de indicar um
número quase 50% superior ao CEEP Adélia Teixeira.
Em 2012, o número de matrículas é menor que a oferta, das 1.017 vagas disponíveis,
foram matriculados 841 alunos, ficando 176 vagas ociosas, conforme a tabela 4. É um
percentual significativo de vagas ociosas, com predomínio de não ocupação nas turmas do
PROSUB, conforme informação da secretaria escolar. Esses números, provavelmente,
justificam a constante mudança de cursos ofertados, como uma forma de adequação à demanda.
Os cursos de Técnico em Informática e Técnico em Comércio, ambos do PROEJA, Técnico em
Enfermagem, Técnico em Agroindústria e Técnico em Contabilidade, todos subsequentes, não
são mais oferecidos pela instituição. Essa rotatividade carece de uma maior investigação e
parece apontar que ocorre com maior frequência nos cursos PROSUB e PROEJA, talvez por
ter uma relação mais imediata com o mercado de trabalho.
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Tabela 4 – Número de matrículas em curso de educação profissional técnica de nível médio da rede estadual,
segundo local de oferta – Bahia 2012 (em números absolutos)

Fonte: Educação Profissional da Bahia e Territórios de Identidade, DIEESE, 2014, p.254.

A estrutura física da escola é conservada, possui quinze salas de aula, laboratórios,
refeitório, biblioteca, área de convivência e quadra esportiva. As instalações da antiga Escola
Agrotécnica Sérgio de Carvalho foram reformadas e construiu-se um módulo novo – com cinco
salas de aula e dezessete laboratórios – que é usado parcialmente, porque ainda não foi
concluído e, oficialmente, entregue pelo estado à comunidade escolar. As escolas de EP foram
contempladas com o financiamento do Programa Brasil Profissionalizado para reforma e
montagem de laboratórios e possuem certo grau de autonomia financeira, mas, mesmo assim,
no território de Vitória da Conquista, apenas 50% dos estabelecimentos possuem biblioteca e
acessibilidade, e o laboratório de informática com internet de qualidade não foi universalizado.
Segue a tabela 5, da disponibilidade de dependências e equipamentos nos estabelecimentos que
ofertam EPTNM no estado.
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Tabela 5 – Proporção de estabelecimentos da rede pública estadual de educação profissional técnica de nível
médio, segundo a presença de dependência e equipamentos – Bahia 2012 (em %)

Fonte: Educação Profissional da Bahia e Territórios de Identidade, DIEESE, 2014, p.152.

Além das mudanças físicas e administrativas, muitas outras ocorreram, inclusive,
no currículo dos cursos. Várias foram as matrizes seguidas até 2012, quando finalmente houve
uma definição, e a instituição pode implementá-la sem a preocupação com mudanças e
adaptações anuais desse currículo. A implantação dos cursos técnicos trouxe um impacto em
todos os componentes curriculares. A tarefa era configurar um curso integrado de Ensino Médio
e Educação Profissional, em quatro anos, sem turno oposto e com uma grande carga horária
relativa à Base Nacional Comum (BNC), às disciplinas específicas e à prática curricular.
A análise do dualismo na educação, cindindo-a em duas escolas – a do trabalhador
e a das classes dirigentes – e a história da educação profissional, entrelaçada à história do Brasil,
contribuiu para contextualizar e, assim, conhecer melhor o Centro Territorial de Educação
Profissional de Vitória da Conquista, para, em seguida, analisar a sua construção curricular, o
papel que a disciplina História, juntamente com a área de Humanidades, tem neste currículo e
as relações que se estabelecem no universo do Ensino Médio Integrado.
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3 A DISCIPLINA HISTÓRIA: LUGAR DE INTERSEÇÃO
Foi feita uma opção, influenciada pelas leituras de Ivor Goodson (1990; 2001;
2013), e também pela própria configuração do objeto, de estabelecer como lugar de interseção
dos campos teóricos dessa pesquisa (Ensino Médio Integrado, Currículo e Ensino de História),
a disciplina escolar26 no que ela tem de mais representativo da escola, enquanto instituição
genuína de produção de conhecimento e de cultura escolar. Identificamos e tentamos
acompanhar o movimento constante e volátil das fronteiras entre esses temas. Mas, mais do que
estabelecer seus limites, buscamos compreender os espaços comuns e as contribuições para o
campo da educação. É por isso que trataremos a seguir dos diálogos possíveis entre Disciplina
Escolar, Currículo, Humanidades, Ensino de História e Ensino Médio Integrado.

3.1 Disciplina Escolar e Currículo
Existem variadas formas de se tratar o currículo na era moderna. Ele é identificado,
dentre outras coisas, como prescrição, prática e, segundo Ivor Goodson (2001; 2013), após a
Revolução Industrial, predominantemente, como matéria escolar. A Reforma Protestante
influenciou a relação estabelecida entre currículo, organização e controle social, segundo os
princípios calvinistas da disciplina, da predestinação e da autoridade,27 fazendo do currículo
uma forma de prescrever o que seria ensinado; portanto,
[...] logo que se constatou o seu poder para determinar o que devia se processar em
sala de aula, descobriu-se um outro: o poder de diferenciar. Isto significa que até
mesmo as crianças que frequentavam a mesma escola podiam ter acesso ao que
representava “mundos” diferentes através do currículo a elas destinados.
(GOODSON, 2013, p.33).

Assim, a associação entre currículo e prescrição e currículo e diferenciação social
já estava posta a partir do século XVI. Com o advento da Revolução Industrial, principalmente
na sua fase mais avançada, as famílias perderam gradativamente o controle da educação de seus
filhos em detrimento da consolidação da escolarização estatal, reflexo da necessidade da
sociedade industrial de um trabalhador mais especializado. Dessa forma, implantou-se o
sistema de sala de aula com todo o aparato que lhe é característico, viabilizando o atendimento

26

Essa pesquisa utiliza matéria e disciplina como sinônimos, sem uma preocupação maior de demarcar, na escrita,
essa diferença, visto que trata da disciplina ou matéria, exclusivamente, na sua dimensão escolar.
27
Ver sobre esse processo a Didática Magna de Comenius.
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a um número maior de alunos com uma escolarização adequada aos interesses de classe do
período.
Na altura do século XX, a retórica da produção em série do “sistema de sala de aula”
(por exemplo: aulas, matérias, horários, notas, padronizações, fluxogramas) tornouse tão difundida que alcançou com êxito um status normativo – criando os padrões
com os quais todas as inovações educacionais subsequentes passaram a ser avaliadas
(GOODSON, 2013, p.35).

Ainda segundo o autor, o binômio classe-currículo foi característico da Inglaterra
no período de expansão e massificação da educação, sendo substituído por um novo, a partir da
Revolução Industrial, sala de aula-matéria escolar, no processo de estatização educacional
naquele país. A partir daí, a relação entre currículo e matéria escolar ficou cada vez mais
próxima, a ponto de se confundir. “E, apesar das muitas formas alternativas de conceitualização
e organização do currículo, a convenção da matéria escolar deteve a supremacia. Na era
moderna já tratamos o currículo essencialmente como matéria escolar” (GOODSON, 2013,
p.35).
Por isso, o autor ressalta a importância de que a teoria do currículo comece suas
pesquisas a partir da análise da matéria escolar. Compreender sua constituição, formas de
adaptação e conflitos é fundamental para entender o currículo partindo do que ele é realmente,
e não de uma idealização. Esse percurso que a disciplina escolar faz até chegar à prescrição e,
depois, às suas reconfigurações na fase interativa é um caminho para conhecer a história do
currículo, é uma possibilidade de desvendar o seu “segredo”, “tanto para os historiadores como
para os que estabelecem a política educacional” (GOODSON, 2013, p.132).
Nessa perspectiva, o currículo é construído socialmente em nível pré-ativo e
interativo. A união entre elaboração e prática é um processo capaz de incorporar, negar e recriar
o currículo. A ênfase está na relação estabelecida entre essas fases, reconhecendo a
complexidade que emana dessa relação e suas diversas formas de reelaboração.
Isto, naturalmente, não significa sugerir um vínculo direto ou facilmente perceptível
entre a fase pré-ativa e a fase interativa. Nem significa que, ocasionalmente, a fase
interativa possa subverter ou transcender a fase pré-ativa. Mas serve para demonstrar
que a construção pré-ativa pode estabelecer parâmetros importantes e significativos
para a execução interativa em sala de aula (GOODSON, 2013, p.24).

Ao buscar entender os parâmetros anteriores à prática, sem desconsiderar a sua
importância, Goodson reafirma que pesquisas que tenham como objeto a história das
disciplinas, os cursos de estudo, planos curriculares e roteiros de matérias são importantes para
conhecer a fabricação social do currículo e a simbiose entre a fase pré-ativa e interativa. Elas
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se complementam, modificam-se e trazem para o currículo as dimensões de dinamicidade,
flexibilidade e transitoriedade. Dedica-se na obra Currículo: teoria e História (2013) a análise
da fase pré-ativa, pois, segundo ele, “o currículo escrito nos proporciona um testemunho, uma
fonte documental, um mapa do terreno sujeito a modificações; constitui também um dos
melhores roteiros oficiais para a estrutura institucionalizada da escolarização” (GOODSON.
2013, p.21).
Outra importante contribuição é a análise dos estudos das mentalidades e sua
interferência na “interpretação e consciências contemporâneas”, relacionando-a com a
construção social do currículo (GOODSON, 2013, p.85). Essa divisão na Inglaterra é parecida
com a dicotomia historicamente existente na educação brasileira entre conhecimento geral e
prático, propedêutico e técnico, tendo como determinante a condição social. O autor esclarece
que a hierarquia das ordens sociais e os currículos a ela associados foi um padrão que se
estabeleceu na Europa no início do século XIX, sendo a crítica a esse padrão dada somente em
meados do século XX, com a implantação da escola integrada, da qual foi professor. Aqui
identificamos mais uma convergência, desta vez com a análise da escola integrada como uma
tentativa de romper com a concepção de instituições apropriadas a mentalidades distintas.
Para ele, a escola integrada na Grã-Bretanha representou muito mais uma mudança
na forma do que no conteúdo. Deixou de ser um currículo dividido em colunas verticais com
uma modalidade de escola que correspondia a um perfil de aluno (acadêmico, técnico e prático),
para outro que traz a diferenciação transpassada horizontalmente no seu fluxograma, sendo
agora a cisão no interior da escola integrada entre matérias acadêmicas e técnicas, criando um
padrão de distinção e hierarquia entre alunos, professores e disciplinas (GOODSON, 2013,
p.95). Esse cenário de reforma escolar, segundo o autor, é muito profícuo para pesquisar
currículos, uma “matriz de possibilidades”, e é no contexto de reforma do Ensino Médio que se
insere essa pesquisa. Nesses momentos, a análise dos conflitos, disputas, permanências e
ausências conquistadas, impostas e negociadas, demonstram muito das relações de poder,
conformidade e resistência, mas evidenciam principalmente o protagonismo dos atores
localmente envolvidos na construção social do currículo, identificados, também, nos
documentos escolares.
O americano Michael W. Apple, cujos estudos fazem parte de uma corrente
conhecida como a pedagogia crítica americana, no livro Educação e poder (1989), escrito após
Ideologia e currículo (2006), faz uma análise crítica da obra anterior, demonstrando o
movimento do seu pensamento desde então. Ele elenca as leituras feitas e as contribuições de
diversos autores, bem como sua experiência nos movimentos sociais e nas escolas como
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responsáveis pela mudança que se processou. Nessa revisão, Apple reconhece que,
contraditoriamente, mesmo reafirmando a importância da resistência nas relações de poder,
ainda estava ligado a uma tradição reprodutivista, não sendo capaz, em Ideologia e currículo,
de romper com essa visão.
Contudo, ele ainda considera a relação entre Estado, ideologia28 e educação
fundamental para se compreender a complexidade da sociedade capitalista. A recusa da teoria
da reprodução e da correspondência para analisar aquilo que ocorre nas escolas não nega o
papel do Estado como um aparato de classe, responsável pela reprodução ideológica das classes
dominantes que utilizam a escola como forma de expandir a ideologia hegemônica. O que se
defende é que a escola, dialeticamente, produz conhecimento e reelabora essa ideologia, criando
espaços de contradição e resistência, daí a importância de pesquisas que discutam educação a
partir da escola.
A construção curricular para esses autores é permeada de conflitos, que devem ser
expostos e não silenciados, reafirmando assim o caráter político desse processo que é
caracterizado pela disputa. A sobrevida de uma disciplina escolar é uma trama que envolve
status acadêmico, possibilidade de financiamento e poder – e assim sendo, impacta diretamente
na carreira do professor. As associações disciplinares, a busca por reconhecimento acadêmico,
o convencimento de sua imprescindibilidade e até a conversão em matérias predominante
teóricas, desvinculadas da vida prática, foram estratégias para que disciplinas fossem
reconhecidas e incluídas em determinados currículos. Muitas vezes, as questões pedagógicas,
epistemológicas e culturais são minimizadas diante de interesses políticos e disputas por sua
inserção e permanência nos escassos espaços dos currículos escolares (GOODSON, 2013).
Desvelar esses conflitos é conhecer a história das disciplinas e da sua constituição
como área. Retomar essa trajetória contribui para que possamos compreendê-la mais
profundamente, para além do que se tornou, em um currículo específico. O estudo de uma
disciplina, a História, no EMI, remete-nos às Humanidades, à sua origem e à forma como
influenciou a constituição do sistema de ensino aqui no Brasil.

28

Segundo Apple (1989), “[...] não é uma forma e consciência falsa imposta pela economia. Ao invés, ela é parte
de uma cultura vivida que é o resultado das condições materiais de nossas práticas cotidianas. É um conjunto de
significados e práticas que na verdade contém tanto elementos do bom senso quanto elementos reprodutivos”
(p.42).
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3.2 As humanidades
André Chervel29e Marie-Madeleine Compère (1999), no artigo intitulado As
humanidades no ensino, analisam a história das humanidades na França, onde identificam um
ensino que se constituiu em dois tipos de formação, uma estruturada a partir da natureza e de
suas leis e outra, as humanidades, que predominou naquele país por quase quatrocentos anos,
apoiada em textos da Antiguidade Clássica e nas línguas antigas. Expressam o caráter mutável
e a dinâmica própria da constituição dessa grande área responsável pela formação do homem
do seu tempo:
[...] o indivíduo que essa tradição forma é aquele que, pela prática dos textos e dos
autores, pelo contato com as civilizações fundadoras, pelo exercício da tradução, da
imitação e da composição, adquiriu o gosto, o senso crítico, a capacidade de
julgamento pessoal e a arte de se exprimir oralmente e por escrito, conforme as normas
recebidas. Certamente, o ideal visado conhece no curso dos séculos, definições
diversas: este homem que se perfila no horizonte das humanidades é alternadamente
o cristão do colégio jesuíta, o cidadão das Luzes, o republicano dos liceus modernos
(CHERVEL; COMPÈRE, 1999, p.149).

Ao destacar a importância dessa formação para gerações de franceses, os autores
buscam suas origens na Antiguidade Clássica e principalmente nas civilizações romana e grega.
A análise etimológica do termo humanidades permite a associação de três significados que estão
a ele incorporados. Humanitas, que pretende a formação integral do homem, a possibilidade de
desenvolver todo o seu potencial enquanto ser. As litterae humaniores, que se coloca como
contraponto à literatura sagrada, definida, portanto, como profana e laica. E, por fim, uma
referência aos humanistas, os sábios, do Renascimento Cultural. Da junção desses significados,
contextos e confrontos, os autores compreendem as humanidades clássicas como um processo
de formação que se define “[...] antes e principalmente, por uma educação, uma educação
estética, retórica, mas também igualmente moral e cívica”. (CHERVEL; COMPÈRE, 1999,
p.150).
Afinal, em que se constituía essa formação humanística? Quais conhecimentos a
integravam? Podemos defini-la como um caminho que leva o homem ao encontro consigo
mesmo, com sua essência, uma essência constituída nas civilizações antigas. Os conhecimentos
vinculados a essa formação são vários, dentre eles a História, e todos com a mesma finalidade
de uma formação geral, ampla, desvinculada da realidade imediata e voltada para formação dos
que podiam prescindir dela.

29

Ressaltamos que a leitura de disciplina escolar em Chevel é diferente de Apple e Goodson; aqui, o autor é
referência para a discussão sobre as Humanidades.
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[...] a mitologia frequentemente chamada de fábula, a história, a cronologia, a
geografia antiga, as antiguidades, a lexicologia (as raízes gregas), a sinonímia, a
poética, a retórica, e a lista aberta às influências novas não estava fechada. Seu traço
comum é que, em nenhum caso, com a diferença das línguas estrangeiras e das
matemáticas, elas não podiam constituir ensinos independentes (CHERVEL;
COMPÈRE, 1999, p.167-168).

Os jesuítas são os primeiros, na história francesa, a utilizar o termo “humanidades”,
referindo-se “[...] aos estudos intermediários entre os de gramática e os de retórica, isto é, uma
denominação própria para a Universidade de Paris, que será adotada na França, para os estudos
secundários, nomeados também como estudos de poesia” (CHERVEL; COMPÈRE, 1999,
p.150-151). Como o ensino, no Brasil, na sua origem, teve uma forte presença dos jesuítas,
seguindo o modelo francês, podemos entender a influência dessa formação por aqui.
Posteriormente, no processo de constituição do Estado Brasileiro, que incluía a organização de
um sistema de ensino, o exemplo francês era conveniente a um estado que teimava em
modernizar-se dentro do modelo liberal de sociedade. A elite que trazia as marcas de uma
sociedade colonial e escravista tinha a distinção social como um fundamento.
Educação liberal mantém uma distância em relação a toda especialização. Nos
colégios, não se aprende nada que seja diretamente útil às profissões que serão
exercidas em seguida. A formação recebida por grupos de crianças e jovens, nos
estabelecimentos reservados a um pequeno grupo, pretende-se fundamentalmente
gratuita, no significado moral do termo, desinteressada, desprovida de qualquer
preocupação imediatista. Assim, o latim almeja ter um caráter eminentemente
simbólico. Essa formação confere, àqueles que dela participam, uma marca indelével
de pertencer à elite, sendo um signo de reconhecimento, senão pelo desempenho ou
gosto pelas línguas antigas, pelo menos por uma certa familiaridade com frases ou
citações latinas. Porém, liberal no sentido amplo do termo é, principalmente,
preparação de homens livres, fazendo-os ascender, desde sua juventude, ao nível mais
alto da situação e do pensamento humanos (CHERVEL; COMPÈRE, 1999, p.152).

É o saber de classe, que usava os símbolos da escrita e da fala como um forte
instrumento de distinção social. Para à elite, formada nos colégios franceses e portugueses da
Europa e, posteriormente, nas faculdades brasileiras, era importante manter a distância
necessária, imposta pela cor, pela condição social, mas também pela cultura, pelo
conhecimento, pelo domínio das línguas, com destaque para o latim.
O predomínio das Humanidades na formação da elite francesa durou até o final do
século XIX. As reformas educacionais do início do século XX levaram ao abandono desse tipo
de formação. As Humanidades se desdobraram em científicas, fruto de uma sociedade que se
industrializava, e em modernas, que proclamavam o estudo das línguas vivas, substituindo as
línguas mortas como o latim, dando um caráter utilitarista à formação. No período posterior à
Primeira Guerra Mundial, surge no “vocabulário pedagógico francês um novo conceito, o de
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disciplina escolar, e os estudos correspondentes às humanidades clássicas dividem-se, daí por
diante, em diferentes disciplinas literárias” (CHERVEL; COMPÈRE, 1999, p.164). É nesse
contexto que as Humanidades clássicas vão perdendo espaço e desintegrando a unidade que
compreendia vários conhecimentos e finalidades em prol da formação moral, cívica e também
humana, estética e retórica.
A consolidação da disciplina escolar, que ocorreu na Inglaterra após a Revolução
Industrial e na França no início do XX, causou um impacto enorme na educação desses países,
o que foi sentido em outros cantos do mundo. Surgiu, assim, o padrão sala de aula-matéria
escolar que, segundo Ivor Goodson (2013, p.35), caracterizou a Inglaterra pós-industrial no
período de estatização da educação naquele país e originou a concepção de currículo como
matéria escolar, plenamente incorporada à estrutura educacional. Na França, como resultado
desse processo, teremos um conhecimento compartimentado. Tal como as matérias, o tempo
escolar tem que se adequar a essa nova conformação (as aulas ficam mais curtas, com uma hora
de duração), e o professor de classe cede lugar para o professor da disciplina. Antes, as
disciplinas “todas contribuíam para a mesma formação humanista e elas dependiam todas da
competência de um único professor, o professor da classe” (CHERVEL; COMPÈRE, 1999,
p.167-168).
André Chervel é linguista, e isso explica, em parte, porque tem sempre a língua
como fator de unidade dessa formação humanista. Na sua compreensão, essa formação desaba
quando a predominância do latim chega ao fim. Era a língua latina que dava unidade, através
dos seus textos, autores, exemplos, exercícios de tradução e de composição, a esse vasto campo
que compreendia as Humanidades francesas.
A História, conhecimento que compunha a formação pelas humanidades, segundo
os autores, antecipa essa fragmentação disciplinar e rompe com a unidade da área, devido ao
próprio caráter do seu ensino, muito antes da disciplina escolar fazer parte do vocabulário
francês.

Ela desempenha efetivamente um papel iniciador no processo de autonomização das
disciplinas. A criação de cadeiras de História nos liceus data de 1818; um concurso
de agregação de História desliga-se do tronco das letras em 1831. A partir desse
momento, um curso magistral de História é assegurado nos principais
estabelecimentos. Evolução disciplinar que marca a abolição do princípio unitário no
ensino das humanidades clássicas, mas que só será difundido muito lentamente no
conjunto dos estabelecimentos franceses (CHERVEL; COMPÈRE, 1999, p.168).

O processo de separação disciplinar também está ligado ao processo de
cientifização, e consequente especialização, pelos quais passaram várias áreas do saber, dentre
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elas a História. A própria história escolar se vincula à especialização acadêmica com a criação
das respectivas cadeiras em países como a Alemanha. Sendo assim, as “consequências dessa
autonomização, para a própria natureza do ensino histórico, são consideráveis” (CHÈRVEL,
1999, p.168). A história sagrada, universal cede espaço para uma história cada vez mais
pragmática, voltada para a construção da memória de reis e príncipes, que por ser responsável
pela consolidação dos seus poderes, passa a seguir um roteiro oficial.
É nessa fase de transição que as disciplinas da área de Ciências Humanas estão se
constituindo, entre meados do século XIX e início do século XX, no Brasil. Nesse período se
consolida a formação do Estado nacional brasileiro com a ajuda de importantes instituições,
como o colégio D. Pedro II e o Instituto Histórico e Geográfico, influenciados pelo modelo
francês, que veem na disciplina História Pátria um instrumento importante na construção da
unidade nacional, alicerçada pela educação cívica e patriótica.
Ao longo do século XX, muitas disciplinas, aliadas à tradição humanista e ou
voltadas ao pragmatismo de interesses classistas, fizeram parte dessa área. Essas disciplinas
formaram, em algum momento, na história da educação no Brasil, uma unidade? Constituíramse, efetivamente, numa área integrada, como na França, que caracterizaria as Humanidades?
Esse corpo coeso, com finalidades específicas e voltadas a um mesmo tipo de formação,
identificado por Chervel, representou, em algum momento, a realidade brasileira? Quando o
ensino começou lentamente a se organizar no Brasil, a disciplina escolar já era uma realidade
consolidada na Inglaterra e começava, na França, a dominar os currículos com a separação
disciplinar definitiva, deixando para trás a unidade do currículo humanista. O Brasil, como bom
seguidor da tradição francesa, ainda foi influenciado pelo currículo Humanista, mas no período
de transição, por isso, parece ser menos rigoroso ao que se refere à coesão e integração
curricular, caracterizado, desde o início, pela instituição de várias disciplinas escolares
autônomas.30
A definição das humanidades como “uma educação liberal, gratuita, desinteressada,
isto é, desprovida de todo objetivo imediatista” (CHERVEL; COMPÈRE, 1999, p.169) é
problematizada pelos autores que questionam:
[...] o modelo das humanidades (modernas ou clássicas pouco importa) é aplicável à
totalidade de uma população, ao conjunto de uma faixa etária? Ou existe forçosamente
uma fração importante dessa população que se opõe a esse modelo e que, em
desespero de causa, justificável desde a idade de doze ou catorze anos, está orientada
para uma formação profissional? Em segunda hipótese, se considerada correta, levaria
ao restabelecimento das carreiras institucionais e representaria, para as humanidades,
um duplo fracasso histórico. De uma parte, porque manifestaria sua incapacidade de
30

Esse aspecto merece uma investigação mais profunda, que extrapola o objeto dessa pesquisa.
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expandir-se ao redor do núcleo original de classes privilegiadas e cultas. De outra
parte, e sobretudo, porque invalidaria gravemente a mensagem humanista que as
humanidades nos legaram, através dos séculos (CHERVEL; COMPÈRE, 1999,
p.170).

Na análise dos autores, as Humanidades Clássicas nasceram no berço da elite
francesa, responsável pela formação de uma determinada classe social, transmutaram-se em
modernas mas mantiveram o padrão anterior, rompendo com o “ensino especial que não
escondia seus objetivos profissionais”. As Humanidades francesas, voltadas para uma cultura
geral, distinguiam aqueles que a ela se dedicavam, eram desinteressadas do mundo real e
desvinculadas de qualquer relação com o universo laboral. Os autores questionam se esse
modelo de Humanidades pode ser aplicado a toda uma sociedade ou restringe-se a um grupo,
configurando-se em um saber da elite. Essa questão é central para discutir não só as
Humanidades, especificamente, mas também a formação geral, propedêutica como um todo.
Concluem que, se estas não são capazes de romper os seus limites de classe, expandindo-se
para além do seu núcleo de origem, estão fadadas ao fracasso e colocam em xeque o cerne do
seu legado na História da Humanidade (CHERVEL; COMPÈRE, 1999, p.169).
A partir dessas considerações sobre a realidade francesa, deparamo-nos com uma
área encastelada que, além de servir ao hedonismo de poucos, prestava, também, seus serviços
à manutenção daqueles que detinham o poder econômico, político e cultural. Mas essa análise
nos remete a várias questões que envolvem as Humanidades na atualidade. No caso específico
do Brasil, ao longo da história, estas passaram por uma série de transformações, relacionadas a
interesses políticos e de classe social. Nesse percurso, foi instrumento de propagação do espírito
cívico e patriótico, necessário à recém fundada república, tornou-se, também, através dos
Estudos Sociais, instrumento ideológico de manutenção da Ditadura Militar e, mais
recentemente, engajou-se ativamente nas lutas pela redemocratização, buscando construir sua
própria identidade, mais como disciplinas isoladas que como corpo único e coeso.
Durante a década de 1970, reprimida pela censura, vendo-se ameaçada pelo
tecnicismo em voga, as Humanidades dão uma guinada na sua trajetória e procuram, nessa nova
conjuntura, um papel a cumprir, frente à obrigatoriedade do ensino profissionalizante. Nos anos
1980, com o retorno à democracia, as disciplinas História e Geografia se autonomizam,
Organização Social e Política do Brasil e Educação Moral e Cívica, vinculadas à Ditadura,
desaparecem, Sociologia e Filosofia buscam por seu espaço no currículo. As demandas internas
eram muitas, e cada disciplina segue na busca por resolver suas questões e consolidar-se no
currículo. Naquele momento, afirmar-se individualmente era mais importante, inclusive, como
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forma de preservação. Nesses trinta anos, a área mudou, a expansão e a consolidação da pósgraduação contribuíram para isso, as pesquisas avançaram e a instrumentalização política foi,
aos poucos, ficando para trás, com as disciplinas se firmando epistemológica e
metodologicamente.
As mudanças políticas e as reivindicações por uma educação mais democrática
suscitaram o debate sobre Educação Integrada, mais especificamente o Ensino Médio Integrado
que, ao tentar unir conhecimentos propedêuticos e gerais em uma mesma formação, tendo o
trabalho como fator de unidade, pode ser compreendido como uma tentativa de responder a essa
lacuna da formação humanista, aumentando a sua abrangência e não restringindo seu público a
uma seleção por critérios sociais. Abrir mão dessa formação ou secundarizá-la é negar todo o
legado histórico e cultural das gerações anteriores, é dificultar, aos estudantes da escola pública,
o acesso ao passado e a tudo que ele representa. Essa possibilidade, nefasta para aqueles que
têm na escola o principal instrumento de formação, de acesso ao saber, vai de encontro à
democratização do conhecimento e ao direito à aprendizagem. Daí a importância de se
rediscutir as Humanidades, a unidade da área, seu papel, sua metodologia, mas principalmente
sua centralidade na construção de um conhecimento geral, historicamente construído, crítico e
emancipatório.
A retomada do conservadorismo no Brasil atual incidiu intensamente sobre a
educação, principalmente, na discussão sobre currículo. E novamente a ameaça recai sobre as
Humanidades. A proposta de uma educação funcional, baseada na competência, eficiência e em
resultados secundariza a contribuição das disciplinas das Ciências Humanas, vistas como
demasiadamente teóricas, pouco funcionais e ideológicas. Rotuladas de desnecessárias,
observa-se a sua permanência no currículo, com a retórica da flexibilização, ser seriamente
questionada. A reforma do Ensino Médio, sancionada em 2017, e a expectativa em torno da
BNCC reforçam as incertezas, tema para outras investigações.
É fato que as disciplinas escolares, ao longo do século XX, consolidaram-se nos
currículos educacionais. Veremos como a História se constituiu e se desenvolveu, enquanto
disciplina escolar, na recente história do ensino no Brasil.
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3.3 Disciplina Escolar e o Ensino de História

Existe um debate teórico envolvendo as Disciplinas Escolares, pautado nas
divergências sobre o conceito, a concepção e as relações que estabelece com as Disciplinas
Acadêmicas. A aproximação com essa discussão leva-nos a pensar que, primeiro, não se trata
de um conceito simples; depois, não há uma definição consensual e, por fim, a concepção de
disciplina escolar tem um desdobramento na compreensão que se tem da escola e do seu papel
na sociedade.
Inicialmente demarcamos uma distinção, feita por Goodson, entre Disciplina e
Matéria Escolar: “[...] as diferenças são em relação a quem pode definir as ‘disciplinas’ –
essencialmente, isto é apresentado como a atividade característica dos estudiosos
universitários” (GOODSON, 2013, p.38). Disciplina, para Goodson, representa a tradição
acadêmica com todo o seu status, financiamento e lastro de cientificidade; já matéria escolar
representa melhor o saber elaborado nas escolas, primárias e secundárias, que nem sempre
reproduzem as disciplinas acadêmicas, não têm o mesmo status e financiamento, ou clareza da
relação hierárquica que existe entre elas. O autor estabelece diferenças também quanto aos
objetivos e à prática. A disciplina acadêmica pretende formar um profissional e a “[...] disciplina
ou matéria escolar visa formar um cidadão comum que necessita de ferramentas intelectuais
variadas para situar-se na sociedade e compreender o mundo físico e social em que vive”
(BITTENCOURT, 2004, p.47). Há diferença, também, no que diz respeito às práticas dos
professores e à necessidade, ou não, de adaptar o conteúdo a ser ensinado.
Advém daí uma das divergências desse campo, envolvendo a compreensão da
disciplina escolar como “transposição didática” ou como um campo autônomo de
conhecimento. Os que defendem a “transposição”, como o francês Yves Chervallard, entendem
a disciplina escolar como um meio de “vulgarização” do conhecimento científico através da
didática. As escolas, portanto, não são produtoras, reproduzem o conhecimento erudito,
adaptando-o ao nível de instrução e faixa etária dos alunos. É clara a hierarquização do
conhecimento, criando um saber superior e legítimo e outro mais simples, mais fácil e acessível
aos níveis mais elementares de abstração (BITTENCOURT, 2004, p.36).
Ivor Goodson posiciona-se contra a transposição didática e, além de diferenciar a
disciplina acadêmica e a matéria escolar, insiste na importância de conhecermos a sua história
e o seu processo particular de constituição. Reconhece que há uma relação entre saber escolar
e científico, mas essa relação não é uma simples adaptação ou reprodução desse conhecimento.
A escola recebe influências, internas e externas, e também é construtora de um saber próprio,
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seus sujeitos participam da construção curricular. Partindo desse princípio, suas pesquisas vão
investigar a história das disciplinas escolares em contextos específicos e diacronicamente.
A década de 1980 foi muito profícua para o estudo das disciplinas escolares, depois
da predominância do paradigma reprodutivista até os anos 1970, com pouco espaço para
pesquisas que não identificassem a escola por esse viés. Segundo Thais Nívia de Lima Fonseca
(2004), foi a Sociologia, ainda na década de 1970, que abriu “a discussão sobre disciplina
escolar, suas bases sociais, sua transmissão pela escola e suas relações com a sociedade”. O
enfoque é voltado “para a questão do processo pelo qual um determinado conhecimento se
escolariza, isto é, se transforma em conhecimento escolar” (FONSECA, 2004, p.17).
A autora tem a preocupação de destacar que o surgimento da História, enquanto
disciplina escolar, não pode ser confundido com temas de história explorados com outras
finalidades. Dessa forma, data o seu surgimento a partir do século XVIII, quando começa a
existir uma fundamentação e um contorno mais nítido para a disciplina. Define que o que havia
da Idade Média até o início da Idade Moderna era uma história sagrada, preocupada em dar
uma explicação providencial para os acontecimentos históricos. No contexto do Iluminismo e
da consolidação do Estado-Nação é que temos a transição para uma História mais pragmática,
responsável pela formação da elite dirigente. Assim, “a afirmação do Estado-Nação desviou,
pouco a pouco, os objetivos do conhecimento histórico para o pragmatismo da política,
servindo, cada vez mais, à educação dos príncipes e à legislação do poder” (FONSECA, 2004,
p.21).
A relação da História com a formação dos Estados Nacionais e suas identidades
torna-se cada vez mais visível e fecunda, ocupando essa disciplina uma posição de destaque no
conjunto das demais. No continente americano, essa relação com a política se estreita à medida
que as independências começam a acontecer, e há a urgência de consolidar os novos estados,
criando um passado comum e laços que mantivessem a sua unidade. O século XIX é também
palco de um considerável avanço da História enquanto campo de conhecimento com uma maior
sistematização de seus métodos, temáticas e concepções teóricas mais claras. Essa consolidação
da História rumo ao conhecimento científico foi fundamental para a sua afirmação enquanto
disciplina escolar (FONSECA, 2004, p.24).
No Brasil, a instituição, as adaptações e o movimento que as disciplinas escolares
sofreram ao longo da história constituíram-se em debates e pesquisas que abordam as suas
respectivas trajetórias. Fonseca não considera a História como disciplina escolar no período
colonial, quando os jesuítas controlavam a educação, pois esta existia, até então, como
ferramenta auxiliar, servindo a propósitos de outras matérias (como o estudo do Latim).
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Portanto, não se enquadrava na definição de um conjunto de conhecimentos com finalidades
específicas e próprias ao conteúdo estabelecido (FONSECA, 2004, p.15). A sua instituição
coincide com o período posterior à independência. O Império vai ser caracterizado pela
tentativa de organizar o ensino, e é nesse processo que a História inicia a sua trajetória para se
consolidar enquanto disciplina escolar.31
Nas escolas de primeiras letras, o currículo concentrava-se na leitura, escrita e nas
contas matemáticas. Eram utilizadas para o ensino de leitura, entre outros textos, a Constituição
do Império e a História do Brasil. Não havia, nesse período e mesmo após a proclamação da
República, uma unificação dos programas escolares. O ensino era dividido em dois graus: a
Escola de Primeiras Letras ou Primária Elementar e a Escola Primária Complementar; os
estudos de História estavam previstos para esta última, mas ela era pouco disseminada no país,
existindo apenas nos grandes centros (BITTENCOURT, 2004, p.61).
Duas instituições se destacam, na primeira metade do século XIX, para a
consolidação da História enquanto Disciplina Escolar: o Instituto Histórico Geográfico
Brasileiro (IHGB), fundado em 1838, e o Colégio D. Pedro II, criado em 1837 e voltado para a
formação da elite. O colégio teve, inclusive, seus planos de estudos e programas curriculares
copiados pelo país afora. Além disso, seus professores eram também autores de livros didáticos
de grande circulação, como é o caso de Lições da História do Brasil para uso dos alunos do
Imperial Colégio de Pedro II, publicado em 1861, por Joaquim Manoel Macedo,32 que também
era membro do IHGB (BITTENCOURT, 2004, p.85).
A institucionalização da disciplina História acontece em um momento de
organização do Estado nacional brasileiro e também de consolidação de suas instituições. A
preocupação com a construção da memória, com um espírito de nacionalidade, compatível com
o modelo de nação e de cidadão que se pretendia criar, perpassava por todas elas, com uma
sólida base ideológica para a formação da nação, aos moldes do projeto liberal. Mas isso não
exclui outras instituições e/ou manifestações, que tinham projetos divergentes, que também
marcavam presença no jogo político e no cenário social. A nação que surgia desse processo era
caracterizada por uma complexidade social e política acentuada, e os projetos em pauta
disputavam espaço. É nesse ambiente que a História vai se estabelecer, sendo cooptada por
setores sociais para representar seus interesses, responsáveis pela formação cívica e moral
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Salientamos que, mesmo não se constituindo como disciplina escolar, o conteúdo histórico já estava presente
no currículo.
32
Ver a tese de Selma Rinaldi de Mattos (1993), intitulada A história do ensino de História do Brasil no império
através dos manuais de Joaquim Manuel de Macedo, defendida na Fundação Getúlio Vargas.
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desejadas. Nesse sentido, a disciplina História, autonomamente estabelecida no currículo
brasileiro, não rompe com os objetivos da formação humanista, tão marcantes na educação
francesa.
A República chega ao Brasil, no final do Dezenove, com uma proposta de inovar,
de apagar o velho, o arcaico, identificados com o Império, e propor uma nova nação. A
educação ocupava um espaço importante nesse contexto em que o novo sistema queria fincar
sua presença. À História cabia a formação da unidade nacional e, para auxiliá-la nessa tarefa,
foi criada a disciplina Instrução Moral e Cívica, em 1920, que, “articulada ao ensino de História,
visava reforçar os sentimentos patrióticos da população” (FONSECA, 2004, p.51). História
fazia parte do chamado currículo humanista clássico, tanto no colégio D. Pedro II como nos
liceus provinciais e nos ginásios estaduais republicanos. A formação proveniente desse
currículo era “[...] desprovida de qualquer utilidade imediata, mas por intermédio dele que se
adquiriam marcas de pertença a uma elite” (BITTENCOURT, 2004, p.77). Assim como nas
Humanidades Francesas, no Brasil, o currículo servia como fator de distinção social e, para a
demarcação desse pertencimento, era necessário desvinculá-lo de qualquer necessidade
imediata e prática, principalmente as relacionadas ao universo do trabalho.
A criação do Ministério da Educação, na década de 1930, contribuiu para uma
maior organização do ensino33 e um maior centralismo nas ações, levando ao início de uma
padronização das normas, regras e programas. As reformas que se seguem são caracterizadas
pelo tradicionalismo e por essa centralização. A reforma Francisco Campos (1931) diminui
consideravelmente a autonomia escolar ao estabelecer os programas e instruções sobre os
métodos de ensino. A História do Brasil teve sua carga horária reduzida, diluindo-se na História
das Civilizações. Nessa fase, temos as primeiras propostas dos Estudos Sociais substituindo
História, Geografia e Civismo para as escolas primárias. Em 1942, em meio à consolidação do
Ensino Médio, a Reforma Gustavo Capanema restabeleceu a História do Brasil como disciplina
autônoma, separando-a novamente da História das Civilizações, e manteve seus objetivos
voltados para a formação patriótica e moral dos estudantes, confirmando seu lugar no currículo.
Não houve um rompimento total com a história sagrada, que continuou presente no
currículo escolar, em uma versão mais moderna, mas que ainda servia aos objetivos
conformadores e moralizantes do Estado e aos interesses dos grupos católicos que permaneciam
no poder. O Estado laico não se incomodava com um pouco de religiosidade quando esta servia
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Durante todo o período imperial e republicano, houve tentativas de organizar o sistema de ensino no Brasil, mas,
que, efetivamente, não foram implementadas. Ver Saviani (2014).
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aos seus interesses, evitando possíveis conflitos. Essa era uma concessão possível, a laicização
não era uma prioridade do recente Estado republicano (FONSECA, 2004, p.52-54).
Algumas mudanças vão acontecer na década de 1950, com alterações ocorridas no
programa do Colégio D. Pedro II, mas que efetivamente não romperam com o tradicionalismo
do ensino de História no Brasil. A década de 1960 foi sacudida pelo Golpe Militar, que, por
meio da Doutrina de Segurança Nacional, redefiniu os papéis das disciplinas Educação Moral
e Cívica (EMC) e Organização Social e Política do Brasil (OSPB). Obrigatórias em todos os
graus de ensino, essas disciplinas dividiam espaço no currículo do primeiro grau com Estudos
Sociais.

Os Estudos Sociais poderiam atender aos problemas da sociedade moderna e ajudar a
enfrentar seus riscos por serem constituídos de “diferentes matérias”, no intuito de dar
segurança e estabilidade aos educandos. Tais “matérias” provinham da Geografia
humana, da Sociologia, da Economia, da História e da Antropologia Cultural, que se
misturavam para constituírem “ciências morais”. Elas se integravam para explicar o
mundo capitalista organizado segundo o regime democrático norte-americano, que
favorece a ação individual e o “espírito” de competitividade como garantia de sucesso,
condição que exige um desenvolvimento de capacidade crítica segundo os moldes
liberais: criticar para aperfeiçoar o sistema vigente e melhor se adaptar a ele.
(BITTENCOURT, 2004, p.74).

Dessa forma, a disciplina Estudos Sociais teve sua origem nas discussões sobre a
modernização do ensino das Ciências Humanas. “A tradição dos ‘Social Studies’ localiza-se
em reformas realizadas na educação norte-americana, na década de 1930, constitutiva da
política do ‘New Deal’ pós crise de 1929” (SCHMIDT, 2000, p.204). A ideia de excluir do
ensino tudo que fosse considerado inútil e adotar uma forma mais pragmática, ativa, presentista
e relacionada aos interesses dos próprios alunos era defendida por autores como John Dewey
para o ensino de História. A Lei nº 5.692/1971 reflete oficialmente essas influências e adota,
nas séries iniciais, o currículo por círculos concêntricos – que parte de realidades próximas
(família e escola) até chegar em realidades mais distantes e abstratas (Estado) – e o currículo
por atividades, com o ensino da Integração Social, em que as atividades sobrepunham os
conteúdos. No primeiro grau (6º ao 9º ano), ensinava-se Estudos Sociais, que unia História e
Geografia e era lecionado pelo mesmo professor (SCHMIDT, 2000, p.204). A disciplina
História permaneceu no segundo grau, com carga horária menor, incapaz “de substituir um
conteúdo erudito e enciclopédico por outro mais adequado à formação de uma geração
proveniente de culturas e condições sociais múltiplas” (BITTENCOURT, 2004, p.84).
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No Brasil, a formalização dos Estudos Sociais trouxe deformações na formação dos
professores, com as chamadas Licenciaturas Curtas, de dois anos, como na
banalização e vulgarização do conteúdo e do método de ensino. Esses fatos foram
agravados devido ao período histórico em que vigorou essa proposta, particularmente
entre 1971 a 1984, fase da Ditadura Militar em nosso país (SCHMIDT, 2000, p.205).

O caráter moralizador e ideológico dessas disciplinas é claro e exemplifica o projeto
de sociedade que norteou os rumos da política educacional nessa fase. No caso específico de
Estudos Sociais, verifica-se uma ausência de objetivos claros, o aligeiramento da formação e a
indefinição de suas finalidades (FONSECA, 2004, p.55-57). Até a década de 1970, o que se viu
foi a permanência, no currículo de História, dos fundamentos do currículo humanista, com a
perpetuação, em maior ou menor grau, a depender da conjuntura política e social, das
finalidades cívica e moral da formação, da insistência de um caráter desinteressado, sem
utilidade imediata, reforçando seu perfil teórico, e, por fim, uma marca indelével de
pertencimento a nação e de distinção social.
Itamar Freitas (2006) analisa a produção historiográfica sobre o ensino secundário
no Brasil, e as questões levantadas pelos autores
[...] parecem indicar um relativo consenso em torno das sucessivas vitórias de um
secundário elitista – no sentido aristocrático – nas finalidades e na forma de
organização (ou desorganização), com currículo ornamental, livresco, não raramente
enciclopédico, submetidos às disputas entre católicos e livre-pensadores, entre a
iniciativa privada e o poder público, entre os credos políticos da centralização e da
descentralização (FREITAS, 2006, p.19).

O ensino de história reflete a forma como estava organizado o secundário,
revelando uma identificação, uma convergência na concepção, finalidade e objetivo de um e de
outro, visível na permanência e no espaço ocupado pela disciplina no currículo, já que, mesmo
indicando uma queda no tempo da área de humanidades, esta ainda permaneceu, ao longo do
século XX, com um espaço significativo, ampliando a carga horária das disciplinas História e
Geografia.
O autor defende, portanto, a primazia das Humanidades no currículo do secundário,
entre 1838 e 1931, baseada na ordem em que as disciplinas estão dispostas no currículo, com
história e geografia sempre no primeiro grupo, logo após as línguas vivas e mortas, sugerindo
a preferência pela “educação teórica, moral sobre a educação das sensibilidades e do corpo”
(FREITAS, 2006, p.27). Ainda segundo o autor, a ordem, a quantidade e a continuidade das
disciplinas de ciências humanas no currículo comprovam a primazia das humanidades,
destacando que de, aproximadamente, 80 disciplinas citadas, 47 estão nesse campo. Mas, ao
mesmo tempo, ele destaca a redução, paulatina, da área, desde a expedição das primeiras
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instruções curriculares, perceptível na comparação do espaço ocupado no currículo, entre 1838
e 1942, e verifica que
[...] no conjunto das disputas entre os grupos disciplinares que deram forma ao
secundário no período republicano, a educação física foi a grande ganhadora, seguida
das disciplinas enfeixadas na rubrica de ciências físicas e naturais. Quanto as
humanidades, observadas na média duração, apesar de ainda hegemônicas em 1931,
foi o conjunto que amealhou maior perda até então, passado de 71% para 48,2%
(FREITAS, 2006, p.29)

No mesmo período, Freitas analisa que a diminuição da área de humanidades não
significou a redução do tempo das disciplinas História e Geografia, que “juntas ampliaram a
sua presença em número de horas no espaço de quase um século, passando de 16,3%, em 1838
para 30,9% em 1931” (FREITAS, 2006, p.30-31). Isso seria resultado do processo de
autonomização disciplinar que caracterizou as Humanidades, no final do século XIX? O autor
não se detém nessa questão e segue analisando a construção de uma teoria para o ensino
secundário de História.
Ao problematizar a história da História ensinada no Brasil, Freitas pontua a escassez
desse tema, pelo menos, até meados da década de 1970, e o crescimento de pesquisas, a partir
desse período, marcadas pelo anacronismo, pela busca da linearidade histórica e pela
constatação do ensino de História como propagador da ideologia dominante. Ele analisa como
compreensível e legítima essa atitude, já que circunscreve ao horizonte de expectativas dos
autores e aponta para a necessidade de retomada desses temas, pois “a reescrita, configura-se
sempre num debate” (FREITAS, 2006, p.25). Ainda segundo o autor, os consensos sobre ensino
de História e sobre o ensino secundário no Brasil acabaram por desviar a atenção de debates
importantes, como, por exemplo, “o conflito sagrado X secular em nível de conteúdos
disciplinares, o debate sobre a ideia de pedagogia e as tentativas de renovação dos métodos e
processos, o conflito entre os defensores das humanidades e o das ciências naturais e das
matemáticas” (FREITAS, 2006, p.19).
Como vimos até aqui, as Ciências Humanas, ao longo da história da educação no
Brasil, atravessaram regimes ditatoriais e democráticos, foram tema de discussões e alvo de leis
e parâmetros que nortearam sua estrutura curricular nas últimas décadas. A partir de 1980,
houve uma série de mudanças, impactadas principalmente pela nova realidade do país,
impulsionadas pelas Diretas Já, a Redemocratização, a Constituição de 1988, o retorno dos
movimentos sociais e da mobilização popular. O processo político desse momento deixou suas
marcas também nos debates educacionais, com a efetivação de pautas importantes para a área,
acabando com as disciplinas de Estudos dos Problemas Brasileiros (EPB), Organização Social
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e Política Brasileira (OSPB) e Educação Moral e Cívica (EMC), substituindo as licenciaturas
de curta duração por licenciaturas plenas e separando, definitivamente, História e Geografia do
currículo, com a extinção dos Estudos Sociais.
É nesse contexto, também, que ocorre – influenciada por esse processo de abertura
política – uma renovação teórica no ensino de História, refletindo nas publicações de livros
didáticos, na adoção de uma concepção teórico-metodológica marxista, além da integração
entre História Geral e do Brasil (História Integrada) e a implantação, na cronologia do currículo,
da periodização dos modos de produção. Os programas curriculares implantados em São Paulo,
mas principalmente em Minas Gerais, estendem sua influência a outros estados. As editoras
abraçam essa causa por interesses econômicos e começam a publicar coleções inovadoras
(FONSECA, 2004, p.59-66).
Mais recentemente, os Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio
(BRASIL, 2000), publicados pelo MEC em 1999, adotaram a divisão do conhecimento em três
grandes áreas: Linguagem, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e
suas Tecnologias; e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Este último eixo, segundo os PCNs
(2002, p.93), “configuram os campos de conhecimento de História, Geografia, Sociologia,
Antropologia, Psicologia, Direito, entre outros”, incluindo, mais adiante, a Filosofia. Cada
disciplina, com a sua especificidade, “deverá desenvolver a compreensão do significado da
identidade, da sociedade e cultura, [...]”. O texto complementa:
[...] todos os conteúdos curriculares desta área, embora não exclusivamente dela,
deverão contribuir para a constituição da identidade dos alunos e para o
desenvolvimento de um protagonismo social solidário, responsável e pautado na
igualdade política. (BRASIL, 2000, p.93).

Ocorreu, na última década do século XX, uma preocupação em relacionar o saber
científico e o saber escolar, trazendo para as escolas as discussões historiográficas mais
contemporâneas. Foram incorporadas nas propostas curriculares tendências como História do
Cotidiano e História das Mentalidades, as quais foram incluídas também nos livros didáticos e
paradidáticos pelas editoras que queriam estar na vanguarda da renovação curricular em
História. A criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e principalmente do
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) impulsionaram mais ainda esse processo.34
Desde o fim da Ditadura Militar, a área de Humanidades e a disciplina História não
tiveram grandes alterações no currículo escolar. Parecia que a sua permanência estava
sedimentada, e a área dedicava-se a discussões sobre teoria, formação, prática e conhecimento
34

Caimi (2008) faz um balanço sobre as mudanças provocadas pelo PNLD.
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histórico. Recentemente, porém, tramitou pelo Congresso Nacional, o Projeto de Lei (PL) nº
6.840 de 2013, que versava sobre a Reforma do Ensino Médio. Esse projeto estabelecia, dentre
outras coisas, que o currículo do Ensino Médio iria deslocar seu eixo central das disciplinas
escolares para as áreas de conhecimento. O PL organizava o Ensino Médio em currículo
obrigatório nos dois primeiros anos e flexibilizava, no último ano, quando o aluno faria uma
opção formativa entre uma das áreas de referência ou a formação profissional. O Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM) seria na área condizente com a sua opção formativa, e o
aluno ainda poderia retornar à escola para escolher outra formação, depois de concluído o
Ensino Médio35. Esse PL deu origem à Lei nº 13.415 (BRASIL, 2017), que implantou a
Reforma do Ensino Médio, sancionada pelo presidente Michel Temer.
É uma mudança de grande impacto para as Disciplinas Escolares, para as Áreas de
Conhecimentos e para todo o Ensino Médio e suas modalidades (EMI, EPITI, PROEI,
PROEMI, PROEJA/MÉDIO, EJA, ENSINO MÉDIO) – provavelmente a maior das últimas
três décadas. Especificamente, como essa mudança impactará na Educação Profissional
Integrada, não está claro. Pode ser que se compreenda que a opção por um itinerário formativo
já foi feita na matrícula da EMI e que essa formação está diluída ao longo do curso, não sendo
necessário alterar o currículo existente. É possível, também, a interpretação de que esse
currículo não atenda a Lei sancionada e que deve ser reestruturado. Há ainda a possibilidade
das escolas profissionais se voltarem exclusivamente para a oferta da formação profissional,
visto que as demais escolas da rede não possuem a estrutura física necessária para oferecer a
formação técnica profissional, a curto e médio prazo. Enfim, o destino da História na Educação
Profissional Integrada não está selado, mas dificilmente ficará imune ao impacto causado por
essa reforma do Ensino Médio. Isso demonstra o quanto a História, enquanto disciplina escolar,
está em constante movimento, visto que foi constituída, modificada, adaptada, integrada,
separada e até excluída do currículo obrigatório a depender do contexto histórico, das disputas
em pauta e da capacidade de resistência daqueles que fazem sua defesa e lutam por sua
manutenção, reforçando a tese do currículo como espaço de embates e disputas políticas.

3.4 A disciplina História na Educação Profissional

A institucionalização da disciplina História na Educação Profissional remonta ao
século XX e a criação das escolas de Aprendizes Artífices é um marco para a organização
35

Proposta polêmica que gerou grande discussão na sociedade brasileira, envolvendo intelectuais e educadores,
em tramitação no Congresso Nacional desde 2013.
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disciplinar da História nessa modalidade. Essas escolas estavam ligadas ao Ministério de
Agricultura, Indústria e Comércio e ofertavam o ensino profissional primário e gratuito.
Garantir a formação moral pelo trabalho e formar cidadãos úteis ao Estado são as principais
finalidades dessas escolas; tais objetivos estão presentes no discurso do presidente Nilo Peçanha
ao expor os motivos que o levaram a implantá-las:
[...] que o aumento constante da população das cidades exige que se facilite as classes
proletárias que eram destinadas ao ensino profissional primário gratuito os meios de
vencer as dificuldades sempre crescentes na luta pela existência; que para isso se torna
necessário, não só habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna com o
indispensável preparo técnico e intelectual, como fazê-lo adquirir hábitos de trabalho
profícuo, que os afastará da ociosidade, escola do vício e do crime, que é um dos
primeiros deveres do governo da República formar cidadãos úteis a Nação (SOARES,
1982, p.59).

Identifica-se, portanto, um itinerário educativo muito diverso entre os filhos dos
trabalhadores e os filhos da elite. A educação profissional torna-se, na melhor das hipóteses, o
destino das classes menos favorecidas, ao passo que os herdeiros da elite brasileira têm uma
trajetória educacional diferente: ensino primário – secundário propedêutico – ensino superior,
este sim, dividido em ramos profissionais. Ou seja, enquanto a classe trabalhadora tem que fazer
opções profissionais e inserir-se no mercado com a maior brevidade possível, os ricos deixam
para o ensino superior a tarefa de formação profissional (KUENZER, 2000, p.27).
Segundo Manoel Soares (1982), as escolas de aprendizes ofereciam oficinas de
trabalho manual ou mecânico e dois cursos: Primário, para os analfabetos, e Desenho para todos
os alunos, com exceção daqueles que possuíssem algum conhecimento na área. Posteriormente,
esses cursos tornaram-se obrigatórios para todos, e diurnos. Não havia um currículo unificado
para essas escolas, ficando a cargo do diretor a escolha dos conteúdos e a carga horária
dispensada a cada um deles. De acordo com as instruções de 15 de janeiro de 1910, o primeiro
roteiro curricular estabelecia para o curso primário as seguintes disciplinas: “o ensino de leitura
e de escrita, o de Aritmética até regra de três, Noções de Geografia do Brasil e o de Gramática
elementar da língua nacional” (SOARES, 1982, p.73). Além do curso de desenho e um
apêndice, ao currículo do curso primário, com “Noções de educação cívica” assim organizado:
a) Uma vez por mês, explicações sobre a constituição política do Brasil, tornando-a
bem conhecida dos alunos, assim como os mais salientes propagandistas da república,
e aqueles que mais contribuíram para a sua proclamação; b) nos dias de festa nacional,
preleções sobre os acontecimentos neles comemorados; c) sempre que houvesse
oportunidade, notícias biográficas dos grandes homens do Brasil, sobretudo dos que
celebrizaram na agricultura, indústria e no comércio (SOARES, 1982, p.74).
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A História, enquanto disciplina escolar na Educação Profissional, ainda não existia,
mas o roteiro sugerido para as Noções de Educação Cívica assemelha-se muito ao currículo de
História já praticado nas instituições do Império e do próprio colégio D. Pedro II, com uma
evidente preocupação com a memória e a consolidação da República. A história patriótica,
celebrativa e biográfica para a formação do novo cidadão e, principalmente, novo trabalhador
republicano estava presente nesse apêndice.
Só em 1926, com a Consolidação dos Dispositivos Concernentes às Escolas de
Aprendizes Artífices, foi estabelecido que o curso primário deveria constar de aulas teóricas e
práticas de, no mínimo 50 minutos, e teria um currículo unificado que se tornou obrigatório
para todas as Escolas de Aprendizes Artífices (SOARES, 1982, p.74-76).

Quadro 2 – Currículo – Escolas de Aprendizes Artífices – 1926
(continua)
Relação de disciplinas e carga horária
1º ANO
Disciplinas
Aulas por semana
Leitura e escrita
8
Caligrafia
2
Contas
6
Lições de coisas
2
Desenho e trabalhos manuais
15
Ginástica e canto
3
Total
36
2º ANO
Disciplinas
Aulas por semana
Leitura e escrita
6
Contas
4
Elementos de Geometria
2
Geografia e História Pátria
2
Caligrafia
2
Instrução Moral e Cívica
1
Lições de coisas
2
Desenho e trabalhos manuais
16
Ginástica e canto
3
Total
38
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Quadro 2 – Currículo – Escolas de Aprendizes Artífices – 1926
(conclusão)
3º ANO
Disciplinas
Português
Aritmética
Geometria
Geografia e História Pátria
Lições de coisas
Caligrafia
Instrução Moral e Cívica
Desenho Ornamental e de Escala
Aprendizagem nas oficinas
Total

Aulas por semana
3
3
3
2
2
2
1
8
18
42
4º ANO

Disciplinas
Português
Aritmética
Geometria
Rendimentos de física
Instrução Moral e Cívica
Desenho Ornamental e de Escala
Desenho industrial e tecnologias
Aprendizagem nas oficinas
Total

Aulas por semana
3
3
3
2
1
6
6
24
48

Fonte: construído a partir das informações disponíveis em Soares (1982, p.74-75).

Pelo exposto no quadro 2, a disciplina História está no currículo do 2º e 3º anos,
junto a Geografia, com quem divide a carga horária de 2 aulas semanais. A denominação
“História Pátria” é ilustrativa da disciplina, ratificando a sua função de exaltar o patriotismo
republicano, seus mitos e heróis, além da construção de uma memória capaz de atender aos
objetivos dessa nova fase política. A História Pátria foi incluída no currículo da Educação
Profissional, de forma obrigatória e unificada, a partir de 1926, mas na educação geral, já “nas
décadas de 20 e 30 do século XIX, surgiram vários projetos educacionais que, ao tratar da
definição e organização dos currículos, abordavam o ensino de História, que incluía a ‘História
Sagrada’, a ‘História Universal’ e a ‘História Pátria’” (FONSECA, 2004, p.42-43).
A disciplina “Instrução Moral e Cívica” é ministrada no 2º, 3º e 4º anos com uma
aula semanal. Está presente, a partir de 1926, não mais como apêndice, mas com o status de
disciplina e, como tal, listada no currículo. Observa-se que há um aumento gradativo da carga
horária semanal do curso nos quatro anos de duração, apesar do reduzido tempo para História.
No geral, a carga horária de História Pátria é menor que a de Instrução Moral e Cívica, presente
em três anos do curso. Há, ainda, mais dois anos de estudos complementares, com o currículo
estruturado especificamente com disciplinas técnicas.
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Antes de 1909, é difícil encontrarmos referência, na Educação Profissional, da
disciplina História, devido, inclusive, à sua recente consolidação como modalidade integrante
da educação no Brasil. Portanto, é provavelmente a partir de 1926, com a padronização
curricular dessas instituições, conforme quadro anterior, que se tem a consolidação da disciplina
História Pátria na Educação Profissional. Parece que essa formalização ocorreu com uma
defasagem de quase um século em relação às outras modalidades, mas com um perfil muito
parecido das escolas destinadas à educação básica: incutir o espírito patriótico e o sentimento
de unidade nacional, com a construção de uma memória coletiva do passado comum.
Se na primeira vez que a EP surgiu como política pública foi com objetivo de retirar
das ruas os desvalidos da sorte, em 1930, na segunda vez que aparece, é com um objetivo
pragmático, formar mão de obra para o setor industrial. Mas, mesmo tornando-se uma
prioridade do governo, não significa que conseguiu romper com a dualidade da educação
brasileira, esta é evidente ao negarem aos concluintes dos cursos de Ensino Profissionalizante
o direito de prosseguirem no nível superior. Com a profissionalização compulsória, restringindo
todo o Ensino Médio ao Técnico-Profissionalizante, a EP é definitivamente incorporada à
estrutura de ensino e, a partir daí, há uma maior padronização do currículo; Todas as mudanças
para a área de Humanidades ocorridas durante a Ditadura Militar implicaram, também, na
Educação Profissional.
No contexto de enfrentamento da Ditadura Militar e reconstrução da democracia e
da educação no país, surgem experiências de Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio,
mantendo o currículo da Base Nacional Comum e integrando as disciplinas referentes à parte
tecnológica. Vejamos qual a concepção de EMI e quais os fundamentos do currículo integrado
presentes nos documentos do CETEP de Vitória da Conquista.

3.5 O currículo prescrito do Ensino Médio Integrado

Ao buscar aproximações teóricas e conceituais nos documentos pesquisados
(Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Plano
de curso e Projeto Político Pedagógico) sobre EMI, no CETEP de Vitória da Conquista,
deparamo-nos com dois constructos recorrentes: o currículo integrado e a noção de
competências, que sobressaem a outras categorias tidas, originalmente, como clássicas, em
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abordagens desta natureza36. Seguimos analisando, mais detidamente, essas concepções, de
modo que possamos compreender suas vinculações ao EMI.

3.5.1 Integração

O Ensino Médio Integrado propõe uma formação ampla, capaz de abarcar o homem
na sua totalidade, nas dimensões social, cultural e produtiva, que, ao transformar o mundo,
adequando-o às suas necessidades, edifica-se enquanto ser humano. Uma educação que dê conta
dessa complexidade tem, necessariamente, que articular formação geral e profissional,
entendidas como expressão da ciência, da arte, da cultura e da tecnologia, igualmente
importantes para a constituição humana, o que pressupõe um currículo, do mesmo modo,
integrado, no sentido de unificar, agregar, unir formações historicamente separadas na educação
brasileira. O currículo integrado responde, então, a essa dualidade, tão marcante na nossa
história, responsável por uma educação cindida, parcial e mantenedora das desigualdades
sociais.
Remetemos o termo ao seu sentido de completude, de compreensão das partes no seu
todo ou da unidade no diverso, de tratar a educação como uma totalidade social, isto
é, nas múltiplas mediações históricas que concretizam os processos educativos. No
caso da formação integrada ou do ensino médio integrado ao ensino técnico, queremos
que a educação geral se torne parte inseparável da educação profissional em todos os
campos onde se dá a preparação para o trabalho (CIAVATTA, 2012, p.84).

A ideia de currículo integrado é muito anterior à do EMI, que foi instituído no Brasil
a partir do Decreto nº 5.154 de 2004. Ciavatta (2012) retoma a trajetória histórica desse
currículo, estabelecendo sua origem remota nos utopistas do Renascimento, passando pelos
socialistas utópicos até chegar, no século XIX, em Karl Marx. Portanto, é na educação
Socialista que situa a origem primeira das formas integradas de educação, fruto da resistência
à desigualdade gerada pelo sistema capitalista com um modelo de educação essencialmente
dicotômico, reflexo da divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual, que sempre
caracterizou suas relações.
Ainda segundo a autora, “a origem recente da ideia de integração”, no Brasil, está
no contexto das lutas pela redemocratização e de defesa da escola pública, ocorridas a partir
dos anos 1980. Com uma pauta social imensa, depois dos longos anos de ditadura militar, os

36

Referência a categorias como trabalho como princípio educativo, omnilateralidade e politecnia, muito presentes
nos autores que discutem esse campo, mas que raramente aparecem nos documentos do Ensino Médio Integrado
do CETEP de Vitória da Conquista.
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movimentos populares encabeçaram essas reivindicações, exigindo mudanças na educação,
com críticas contundentes ao dualismo, firmemente ratificado durante o regime de exceção, que
coincide com o período de maior incentivo à formação profissional no Brasil, instituindo a
profissionalização compulsória no Ensino Médio nas redes pública e privada. O processo que
antecedeu a Constituição de 1988 e o debate sobre a necessidade de uma nova LBD foram os
cenários da mobilização contrária a esse tipo de educação. Nesse contexto, foi construído
coletivamente o projeto de LDB, apresentado pelo deputado Octávio Elísio à Câmara Federal
e, posteriormente, ampliado pelo relator Jorge Hage, que trazia uma proposta de educação
profissional baseada na integração curricular e na politecnia. Vencido pelo projeto do Senado
Federal, apresentado pelo senador Darcy Ribeiro, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº
9.694 de 1996 omitiu-se sobre a Educação Profissional, possibilitando ao Decreto nº 2.208 de
1997 regulamentar essa modalidade e manter a separação entre o Ensino Médio e a Educação
Profissional, com a instituição da dupla matrícula.
O ensino médio, pelo projeto colocado em andamento durante os oito anos do
presidente Fernando Henrique Cardoso tinha uma identidade: preparar uma parte da
população para o ingresso nos cursos superiores. Aos que não conseguissem chegar a
este segmento de escolarização e/ou não prosseguissem nos estudos, era dada a opção
da formação técnica profissional desvinculada da formação geral (ALEM, 2017,
p.82).

Vencida, mas não finda, a proposta de integração na educação brasileira reaparece
nos debates em torno do Decreto nº 5.154 que, finalmente, em 2004, institui a forma integrada
como uma das possibilidades de articulação entre Ensino Médio e Educação Profissional. Este
decreto37, “que é alvo de controvérsias sobre sua oportunidade e sua efetividade para alimentar
a prática” (CIAVATTA, 2012, p.84), não é consenso. Várias críticas são feitas, mas todos
reconhecem o avanço ao se estabelecer a formação integrada como uma possibilidade para
aqueles que ingressam na fase final da educação básica.
Admitida na legislação, a forma integrada de articulação suscitou o debate sobre
um currículo que viabilizasse a sua efetivação. São retomadas, então, as discussões em torno
das concepções do currículo integrado. Segundo Bernstein (1986), a perspectiva da integração
aproxima as disciplinas, estabelecendo uma lógica relacional entre elas, que se contrapõe à
hierarquia entre saberes disciplinares e também entre saberes oriundos do cotidiano daqueles
advindos da teoria e dos espaços acadêmicos.

37

Sobre o Decreto, ler o artigo A gênese do Decreto n. 5.154/2004: um debate no contexto controverso da
democracia restrita de Gaudêncio Frigotto, Maria Ciavatta e Marise Ramos.
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Posteriormente, vários autores do campo de Educação Profissional abordaram o
currículo integrado e suas possibilidades de efetivação. Marize Ramos colabora para o debate
ao definir as finalidades da formação integrada:
[...] possibilitar às pessoas compreenderem a realidade para além de sua aparência
fenomênica. Sob essa perspectiva, os conteúdos de ensino não tem fins em si mesmos
nem se limitam a insumos para o desenvolvimento de competências. Os conteúdos de
ensino são conceitos e teorias que constituem sínteses da apropriação histórica da
realidade material e social do homem (RAMOS, 2012, p.115).

A autora amplia essa definição ao especificar os dois princípios filosóficos que
fundamentam a organização curricular nessa perspectiva. Primeiro, a compreensão do homem
como ser histórico social que age sobre a natureza para transformá-la e assim transforma a si
próprio, produzindo conhecimento; e, segundo, a compreensão da realidade como uma
totalidade que sintetiza inúmeras relações estabelecidas. As concepções da realidade e do
homem como totalidades, criadas a partir de múltiplas relações, fundamentam o currículo
integrado, concebendo a educação através da ideia de completude, na qual diversas formações
se fundem e colaboram para a formação humana (RAMOS, 2012, p.115).
Esta compreensão do currículo integrado como responsável por uma formação
ampla, que perceba o homem e a sociedade na sua totalidade, opõe-se ao currículo
tradicionalmente fragmentado e o seu desdobramento em práticas centradas na transmissão de
conteúdo (RAMOS, 2012, p.108). Esse argumento foi utilizado para defender a ideia de que o
currículo baseado em competências era a melhor opção para a educação básica e,
particularmente, para a educação integrada por não compartimentar o conhecimento. Mas, ao
fazê-lo, acaba por negar o próprio conhecimento, apresentando, mais uma vez, uma solução
fácil, que desconsidera o conteúdo disciplinar construído historicamente. Vejamos o que
significa competências, nesse contexto.

3.5.2 Competências

Se, para a educação de forma geral, as competências, em tempos de reestruturação
produtiva, de globalização econômica e crise do capitalismo, tornaram-se o antídoto para seus
problemas, na Educação Profissional, seja ela integrada ou não, parece mais natural, ainda, que
assumam o norte do currículo. Isso se deve, principalmente, ao contexto contemporâneo de
constituição dessa categoria e à ideia de funcionalidade que a acompanha. A forma como essa
noção de competência é utilizada, atualmente, surgiu no processo de reestruturação produtiva
do capitalismo:
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[...], a valorização de um dado perfil de competências surgiu como um dos elementos
históricos do que, hoje, se chama re-estruturação capitalista; um componente da forma
atual do capitalismo de responder ao aumento da competição capitalista, às mudanças
tecnológicas, à necessidade de redução dos custos e de melhoria da qualidade de
processos produtivos e de produtos (MACHADO, 2007, p.77).

No Brasil, segundo Lucília Machado (2007), a noção de competência passou a ser
utilizada e influenciar a legislação e os currículos a partir dos anos 1990 e perdura até hoje.

Os pareceres, Resoluções e as Diretrizes Curriculares Nacionais instituídas pelo
Conselho Nacional de Educação sobre questões curriculares, a partir de meados dos
anos 90, se caracterizam pelo viés do determinismo tecnológico, pois atribuem as
inovações tecnológicas a responsabilidade principal pelas mudanças ocorridas no
mercado de trabalho. Grande parte deles, e orientados por uma visão economicista,
concebe a escola como extensão do mercado e faz uso da noção de competências para
determinar à educação que deve se ajustar e responder de forma flexível e rápida, à
reorganização dos processos de produção e às novas demandas do mercado de
Trabalho (MACHADO, 2007, p.20).

No campo da educação, Philippe Perrenoud teve uma grande influência, que
extrapolou a esfera acadêmica e conseguiu inserção nas escolas, entre os professores. Para ele,
“a noção de competência designará aqui uma capacidade de mobilizar diversos recursos
cognitivos para enfrentar um tipo de situações”. Perrenoud esclarece que não são atitudes, mas
noções que “mobilizam, integram e orquestram tais recursos”. Essa mobilização é situada, e “o
exercício da competência passa por operações mentais complexas, [...] que permitem
determinar (mais ou menos consciente e rapidamente) e realizar (de modo mais ou menos
eficaz) uma ação relativamente adaptada à situação” (PERRENOUD, 2000, p.13-14). Essa
concepção, com um tom, intencionalmente, técnico-científico, embasada na compreensão e no
mapeamento das “complexas operações mentais” de um indivíduo, é um discurso que
impressiona e, ao mesmo tempo, é difícil de ser refutado por estar situado em um território
pouco explorado e acessível. É praticamente uma discussão da neuropsiquiatria, que os
professores assimilaram, mesmo tendo um contato superficial, ao discurso pedagógico, mas
que, de fato, não dominam e, portanto, não interagem criticamente com essa abordagem.
Sacristán afirma que “os planejamentos que têm o constructo competências como
base ou referências” reagem às aprendizagens teóricas, que, segundo eles, não agregam nada
ao sujeito, ficando no campo da erudição, daí sua maior identificação com as experiências da
formação profissional e os planejamentos em que a funcionalidade é a meta do processo
educativo (SACRISTÁN, 2011, p.13). É um conhecimento utilitarista, efetivo, mensurável, que
permite um maior grau de eficiência, que é situado, funcional e, portanto, vinculado à prática,
e relacionado, por isso, com a conotação de sucesso a que Machado (2007, p.6) se refere:
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No quadro atual do debate sobre gestão do uso do trabalho, quando se faz referência
a noção de competências, fala-se, portanto, não das potencialidades que constituiriam
a base para garantir a excelência no agir humano. Fala-se desta excelência mesmo,
das estruturas subjetivas hipotéticas que se materializam na ação dos sujeitos quando
estes conferem uma dada significação a uma situação precisa no trabalho e agem de
forma eficiente e eficaz na resolução de um problema. Deduz-se a existência de
competências a partir de resultados de intervenções concretas e, por isto, elas têm uma
conotação de sucesso.

Mesmo sendo uma categoria complexa, de difícil reprodução, sem pesquisas que
comprovem a possibilidade dessa aprendizagem, sem identificação dos percursos mentais,
sociais, psicológicos para se efetivar na estrutura cognitiva, o fato é que houve uma
impressionante popularização desse constructo, mas não sem críticas. Saviani, ao relembrar que
a educação tem por finalidade – de acordo com a Constituição Federal e a LBD – o pleno
desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o
trabalho, constata que
[...] tal objetivo não poderá ser atingido com currículos que pretendam conferir
competências para a realização das tarefas de certo modo mecânicas e corriqueiras
demandadas pela estrutura ocupacional, concentrando-se, e ainda de forma limitada,
na questão da qualificação profissional e secundarizando o pleno desenvolvimento da
pessoa e o preparo para o exercício da cidadania (SAVIANI, 2014, p.72).

Autores como Sacristán (2011), Goodson (2013), Machado (2007), Ciavatta (2012)
e Ramos (2012) defendem o currículo integrado a partir da perspectiva disciplinar. Reafirmam
a importância do conhecimento historicizado, perspectivado a partir da sua própria área, com
as especificidades e nuances do seu campo teórico. A organização disciplinar, por si, não é
sinônimo de um currículo fragmentado, os conhecimentos podem partir de sua área e incidir
sobre determinado tema, problema ou fenômeno, colaborando coletivamente para sua
discussão, problematização ou intervenção. As disciplinas e seus conteúdos devem ser
pesquisados, discutidos, analisados, revistos, atualizados, o que não significa dizer que devam
ser secundarizados ou substituídos por competência que, segundo Sacristán, é um conceito “[...]
tão confuso, acumula significados de tradições diversas e temos tão pouca experiência para
analisar como se poderia realizar na prática, que cabe analisá-lo detidamente e discuti-lo”
(SACRISTÁN, 2011, p.9).
A lógica multidisciplinar, sobre a qual, historicamente, se baseou o currículo escolar,
“foi condenada como uma lógica de fragmentação do saber”. Definiu-se a renovação
metodológica tendo por base as competências a serem desenvolvidas pelos alunos. E
as disciplinas deveriam ser eliminadas do currículo para dar lugar à aprendizagem por
projetos, por problemas, etc. No entanto, o conhecimento e o ato de conhecer se fazem
mediante a compreensão dos conceitos científicos que são organizados na escola na
forma de conteúdos de ensino. A compreensão dos fundamentos que explicam os
processos naturais e sociais, o desenvolvimento tecnológico e a produção moderna,
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possibilitando a aprendizagem significativa e a construção de novos conhecimentos,
exige que os conceitos científicos sejam apreendidos nas suas raízes epistemológicas
(CIAVATTA, 2012, p.93-94).

Para Ciavatta, essa suposta renovação metodológica, baseada nas competências,
encontra na disciplina escolar uma provável causa para a fragmentação curricular e responde
com a sua retirada do currículo, como se o conhecimento fosse deslocado do tempo e do espaço,
negando sua historicidade e, portanto, sua constituição epistemológica. E contrapõem ao
currículo disciplinar o currículo por área, por projeto, por problema, mas, principalmente, o
currículo por competências.
Os limites de um currículo dualista e fragmentado em disciplinas, desenvolvido por
meio de uma prática pedagógica baseada na transmissão de conteúdos, não se superam
pela substituição das disciplinas pelas competências; ao contrário, esta perspectiva
agrava a dualidade. ´É preciso compreender o que significam as disciplinas no
processo histórico de construção do conhecimento, suas especificidades em termos
científicos e escolares e os pressupostos epistemológicos que subjazem à forma
hegemônica de organização curricular (RAMOS, 2012, p.108).

A adesão sem questionamentos ao currículo por competências incorre em alguns
riscos, com graus variáveis de dano à educação. O primeiro é o de creditar a esse constructo
uma unanimidade inexistente que, na realidade, depara-se com uma enorme diversidade de
conceitos e definições, dos quais, muitos são contraditórios, partem de campos teóricos diversos
e possuem bases ideológicas distintas, apesar do aparente discurso de neutralidade técnica.
Depois, é acatá-lo como fruto da contemporaneidade, da necessidade de atualização das práticas
e objetivos da educação. Mais uma invenção da roda, mais um modismo, dos tantos já
identificados e superados na educação. Se há algo novo que, de fato, possa colaborar com os
processos educativos, foram constituídos processualmente e, necessariamente, irão aproveitar
as experiências em curso. A simples justificativa de que deve ser adotado porque é moderno já
acende um sinal de alerta (SACRISTÁN, 2011; SANTOMÉ 2011).
Lembremos o surgimento de modismos que apareceram, envelheceram e rapidamente
foram esquecidos. Essa recordação está tão presente no nosso contexto e em nossa
história que, de algum modo, nos protege das “novidades”. Também nos provê de
uma prudência e de uma boa dose de ceticismo ante a súbita aparição de qualquer
fulgurante nova cosmovisão que se anuncie como solução definitiva para tudo, seja o
desafio de responder, a partir do sistema educacional, às demandas do que se
considera o surgimento de uma nova sociedade – que nunca é nova de uma hora para
a outra -, seja a empregabilidade dos jovens, a solução do fracasso escolar ou o papel
a ser desempenhado pelos professores (SACRISTÁN, 2011, p.8).

Um currículo que tenha como basilar a noção de competências historicamente está
atrelado ao sistema vigente, ao modelo capitalista de educação. Não negamos a contribuição
desse constructo em um currículo, uma vez que pode representar “uma forma de identificar
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aprendizagens substantivas funcionais, úteis e eficazes (SACRISTÁN, 2011, p.13),” mas
estruturar um currículo primordialmente a partir de competências, que passam, portanto, a
condicionar o conhecimento é inverter a ordem das coisas e desconsiderar a importância do
próprio conhecimento e das experiências realizadas no âmbito da educação. Outro dano causado
por esse currículo é a tentativa de despolitizar a educação, negando suas dimensões políticas e
ideológicas em nome de um suposto conhecimento técnico, eficaz e capaz de dotar a educação
de ferramentas mais eficientes e efetivas no cumprimento do seu papel. Os dois últimos danos
são os mais desastrosos para a sociedade, pois nega a importância do conhecimento,
secundarizando-o em nome das competências e tenta despolitizar a educação e a sociedade,
com o argumento do tecnicismo e da necessidade de adaptação ao mundo moderno.
Ignora-se por completo o debate do conhecimento, dos conteúdos culturais que
precisamos apresentar aos alunos para que possam entender nosso passado, o mundo
do presente e, portanto, preparar-se em sua passagem pelas aulas para uma
incorporação mais informada e ativa em sua comunidade, como cidadãos que são
(SANTOMÉ, 2011, p.186).

Santomé (2011) e Sacristán (2011) discutem o currículo por competências a partir
da realidade espanhola e da União Europeia, sendo que muitas dessas experiências podem ser
ampliadas para outros espaços. Sacristán, inclusive, analisa a adoção deste currículo como uma
forma de facilitar a integração da educação no bloco europeu, compartilhando competências,
em meio a culturas muito distintas e difíceis de serem contempladas em conteúdos disciplinares.
[...] para a EU definir um currículo comum é difícil diante dessa diversidade; então,
somente é possível confluir para o que pode ser compartilhado. Recorrer as
competências é útil para deixar de lado os conteúdos e se manter em um nível de
coincidências formais, convertendo-as na bandeira visível da convergência dos
sistemas educacionais, sem se intrometer na “cultura de cada país”. Essa é uma das
razões da entrada na nova linguagem no cenário das políticas educacionais
(SACRISTÁN, 2011, p.30).

Se a concepção de currículo integrado está relacionada à educação socialista e tudo
que ela implica, a concepção de competência nasce no âmbito educacional apoiada
teoricamente pela psicologia condutivista e pela teoria do capital humano, remetendo aos
Estados Unidos na década de 1970 em um movimento chamado de “eficiência social”
(SANTOMÉ, 2011, p.168-169). Portanto, currículo integrado e competências possuem
trajetórias históricas totalmente distintas e contraditórias, apesar da tentativa de relacioná-los e
incorporá-los à educação profissional como se fizessem parte de uma mesma tradição teórica.
Daí a importância de historicizar essas categorias, fugindo dos artifícios da naturalização, do
tecnicismo e da neutralidade, tratando-os como construções políticas e ideológicas.
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Com essa perspectiva, cabe deduzir que utilizar as competências no discurso
educacional é optar por um discurso, por uma forma de entender os problemas, de
ordená-los, condicionar o que faremos e também pode ser uma arma contra outros
discursos, um motivo para ocultar certos problemas e desqualificar outras estratégias
pedagógicas e políticas que ficam escondidas ou são excluídas. É optar por uma
tradição, mesmo pensando se tratar de algo completamente novo (SACRISTÁN,
2011, p.16).

A introdução das competências nos currículos está relacionada com a expansão do
capitalismo, com a globalização da economia e com o avanço tecnológico. Isso explica, em
parte, a expansão desse fenômeno, compartilhado por muitos países, o que também serviu para
propagandear seus supostos efeitos sobre a educação. Mas, quando direcionamos o foco e
observamos a instituição escolar, verificamos que a noção de competência é recorrente nos
documentos analisados, nas DCNEPTNM, no Plano de Curso e no PPP. O plano de Informática,
do CETEP de Vitória da Conquista, afirma, em consonância com as DCNEPTNM, que
desenvolve um ensino por competência, sendo o aluno concluinte capaz de responder a quarenta
expectativas da instituição (BAHIA, PC, 2014, p.20). Das competências listadas, algumas
atendem à noção de Perrenoud, outras inscrevem-se mais em “saberes e atitudes”, mas a maioria
delas são de cunho técnico, sendo apenas três que contemplam a formação geral: “conhecer as
formas contemporâneas de linguagem [...], compreender a sociedade, sua gênese e
transformação [...] e ler, articular e interpretar símbolos e códigos em diferentes linguagens e
representações [...]” (BAHIA, PC, 2014, p.10). Algumas são de aspectos mais universais, como
saber trabalhar em equipe, exercer liderança, ter iniciativa, criatividade e responsabilidade e
outras chamam à atenção pela amplitude:

[...]
Processar e selecionar as informações abstraídas de uma massa incontável e crescente
de dados (aquelas que, pela natureza interessam às organizações e/ou à sociedade
como um todo);
[...]
Compreender os fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos,
relacionando a teoria com a prática nas diversas áreas do saber;
[...]
Aplicar os conhecimentos científicos e tecnológicos construídos, reconstruídos e
acumulados historicamente;
Ter senso crítico;
Impulsionar o desenvolvimento econômico da região integrando a formação técnica
ao pleno exercício da cidadania (BAHIA, PC, 2014, p.10-12).

Quando essas competências são trianguladas com os demais documentos escolares,
é possível identificar a forma como a escola absorve e reproduz esse constructo: indefinição
conceitual, apesar da afirmação categórica de filiação ao currículo por competências;
dificuldade de estabelecer as competências básicas; predomínio das competências de cunho
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estritamente técnico; dificuldade de avaliar as competências listadas no perfil de conclusão de
curso; incompatibilidade entre competências exigidas e ementas disciplinares. Enfim, as
competências estão nos currículos e nos documentos escolares, de fato adentraram as escolas,
mas não conseguiram romper com a superficialidade, tornando-se mais um espectro, dentre
tantos outros, do currículo escolar.
Após percorrer as totalidades em que o objeto da pesquisa está inserido ou se
relaciona, procurando recuperar o contexto, para melhor compreendê-lo, chega o momento de
determinar o objeto, sobretudo, nos documentos escolares.
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4 A DISCIPLINA HISTÓRIA NOS DOCUMENTOS ESCOLARES DO CETEP DE
VITÓRIA DA CONQUISTA ENTRE 2006 E 2012

Os documentos escolares constituem as principais referências para a análise do
currículo de História no Ensino Médio Integrado do CETEP de Vitória da Conquista. É
necessário entender o objeto, caracterizado pela dinamicidade e pelo movimento, em meio ao
processo histórico que o constitui. A recuperação dessa trajetória, por meio da análise
documental, é uma forma de abarcar a particularidade e a totalidade, o objeto e o contexto, a
empiria e a teoria numa perspectiva histórica, portanto, humana e social. E, com a análise
qualitativa, buscar compreender os fundamentos, as concepções e proposições para o currículo
integrado e para a disciplina História. Este é o percurso que desenvolveremos, neste capítulo,
com o intuito de ler – nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional
Técnica de Nível Médio (2012), elaboradas pelo MEC, no Regimento Escolar (2011) e nas
ementas disciplinares, instituídos pela Secretaria de Educação do Estado, e nos demais
documentos construídos pela escola, Plano de Curso de Informática (2014) e Projeto Político
Pedagógico (2014) – o processo de composição curricular do CETEP de Vitória da Conquista
entre os 2006 e 2012.

4.1 As DCNEPTNM e o Plano de Curso de Informática

O currículo de uma instituição perpassa todos os documentos analisados, mas sem
dúvida, na esfera federal, são as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional
Técnica de Nível Médio que concentram uma discussão mais ampla e um direcionamento sobre
o tema que incide nas demais instâncias. As DCNEPTNM foram publicadas em 2012, e o texto,
elaborado pelo CNE e homologado pelo MEC, define-as como “[...] o conjunto articulado de
princípios e critérios a serem observados pelos sistemas de ensino e pelas instituições de ensino
públicas e privadas, na organização e no planejamento, desenvolvimento e avaliação da
Educação Profissional Técnica de Nível Médio” (BRASIL, DCNEPTNM, 2012, p.1). É uma
tentativa de organizar a estrutura dos cursos de EPTNM, estabelecendo as formas de oferta,
itinerários formativos, finalidades, princípios, organização curricular, formas de avaliação e o
trâmite para a certificação. É, portanto, muito ampla, pois aborda desde aspectos funcionais
como matrícula, público alvo, formas de articulação com outras modalidades, quanto aspectos
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de cunho mais filosófico e político como currículo e a relação com as dimensões trabalho,
tecnologia, ciência e cultura, sem aprofundá-los.
As Diretrizes Curriculares ressaltam a importância da atualização permanente de
cursos e currículos e estabelece, no artigo 14, o que deve proporcionar aos estudantes:
i)
diálogo com diversos campos do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura
como referências fundamentais de sua formação;
ii)
elementos para compreender e discutir as relações sociais de produção e de
trabalho, bem como as especificidades históricas nas sociedades contemporâneas;
iii)
recursos para exercer sua profissão com competência, idoneidade intelectual e
tecnológica, autonomia e responsabilidade, orientados por princípios éticos, estéticos
e políticos, bem como compromissos com a construção de uma sociedade
democrática;
iv)
domínio intelectual das tecnologias pertinentes ao eixo tecnológico do curso,
de modo a permitir o progressivo desenvolvimento profissional e capacidade de
construir novos conhecimentos e desenvolver novas competências profissionais com
autonomia intelectual;
v)
instrumentais de cada habilitação, por meio da vivência de diferentes situações
práticas de estudo e de trabalho;
vi)
fundamentos de empreendedorismo, cooperativismo, tecnologia da
informação, legislação trabalhista, ética profissional, gestão ambiental, segurança do
trabalho, gestão da inovação e iniciação científica, gestão de pessoas e gestão da
qualidade social e ambiental do trabalho (BRASIL, DCNEPTNM, 2012, p.5).

Para isso, é estabelecido que o Plano de Curso, o Projeto Político Pedagógico e o
Regimento Escolar compõem o tripé de sustentação dos cursos de EPTNM. O texto é mais
específico com relação ao PC, ao determinar que este deve ser avaliado e aprovado por órgãos
competentes, ser coerente com o PPP, além de listar os itens que integram o plano, incluindo,
dentre outros, a organização curricular, que deve explicitar:
[...] componentes curriculares de cada etapa, com a indicação da respectiva
bibliografia básica e complementar; orientações metodológicas; prática profissional
intrínseca ao currículo, desenvolvida nos ambientes de aprendizagem; estágio
curricular supervisionado, em termos de prática profissional em situação real de
trabalho, assumido como ato educativo da instituição educacional, quando previsto
(BRASIL, DCNEPTNM, 2012, p.6).

Todos os cursos, oferecidos pelo CETEP de Vitória da Conquista, possuem seus
respectivos planos, respondendo à determinação das DCNEPTNM que fazem referência à LDB
nº 9.394/96, ressaltando a importância de as instituições empreenderem uma construção
autônoma, coletiva e participativa do PC, PPP e RE, documentos vistos como fundamentais
para estabelecer e alcançar o perfil almejado de conclusão de curso. Esses documentos, junto
às Diretrizes, são os pilares da educação integrada.
O Plano de Curso e as matrizes curriculares são os únicos documentos que
explicitam os componentes curriculares de cada etapa, sendo as ementas, também, contidas no
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PC. Datado de 2014, o PC do CETEPVC, elaborado pela instituição, apresenta informações
gerais sobre a escola e está organizado em justificativa, objetivos (geral e específicos),
requisitos de acesso, perfil profissional de conclusão dos egressos, organização curricular
(matriz, orientações metodológicas, estágio supervisionado), critérios de aproveitamento de
conhecimentos e experiências anteriores, critérios de avaliação, instalações e equipamentos,
pessoal técnico e docente, certificados e diplomas, além dos anexos.
Calcada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394, de 1996, e em um
conjunto inespecífico de “leis, decretos, pareceres e referências curriculares que normatizam a
Educação Profissional e o Ensino Médio no sistema educacional brasileiro” (BAHIA, PC, 2014,
p.2), o Plano de Curso não faz referência inicialmente às recém-publicadas, à época, Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Tampouco,
referenda-se em algum autor do campo de Educação e ou da Educação Profissional. Este Plano
de Curso parte do princípio que, para “formar pessoas capazes de lidar com o avanço da ciência
e da tecnologia e dele participar de forma proativa, deve atender a três premissas básicas:
formação científico–tecnológico–humanística sólida, flexibilidade para as mudanças e
educação continuada” (BAHIA, PC, 2014, p.3). Apesar de ressaltar a importância desses três
pilares para a formação de “pessoas proativas”, o PC não aprofunda sobre o que seria cada um
desses pilares e tampouco define essa “proatividade”.
Na justificativa para o curso de Informática, há considerações sobre a globalização,
apresentando-a como um fenômeno característico da sociedade contemporânea, uma condição
inevitável, resultado do avanço tecnológico e científico, linearmente produzido pela história. O
Brasil, portanto, sofre os efeitos da globalização, tal e qual se dá nos países de capitalismo
avançado. Não há uma distinção de como a globalização opera em diferentes espaços causando
impactos próprios em cada um dos lugares. É uma globalização homogênea, naturalizada, que
se impõe de forma inconteste aos quatro cantos do mundo, à qual a escola tem que se adequar.
A mundialização dos mercados, a nova ordem no padrão de relacionamento
econômico entre as nações, o deslocamento da produção para outros mercados, a
diversidade e multiplicação de produtos e de serviços, a tendência à conglomeração
das empresas, à crescente quebra de barreiras comerciais entre as nações e à formação
de blocos econômicos regionais, a busca de eficiência e de competitividade industrial,
através do uso intensivo de tecnologias de informação e de novas formas de gestão do
trabalho, são, entre outras, evidências das transformações estruturais que configuram
a dimensão econômica da globalização (BAHIA, PC, 2014, p.3-4).

E, para atender a essas demandas, faz-se necessária “a busca incessante da
eficiência através do uso intensivo de tecnologias de informação e de novas formas de gestão
de trabalho” (BAHIA, PC, 2014, p.4). Assim é apresentado o curso de Informática, tido como
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imprescindível neste mundo tecnológico e cada vez mais informatizado. A opção pelo curso é
justificada devido à expansão da área com “o advento dos microcomputadores, seu rápido
barateamento, a consequente descentralização do sistema de informação e a internet”:
[...], grande parte devido ao seu peculiar fascínio que naturalmente exerce sobre
muitos, e também pelas possibilidades de pleno emprego, boa remuneração e
oportunidades favoráveis ao empreendedorismo, mesmo nos frequentes períodos de
crise econômica vividos no país (BAHIA, PC, 2014, p.4).

Mesmo reconhecendo as constantes crises econômicas e, consequentemente, os
altos índices de desemprego, principalmente entre a população jovem, público alvo do curso, a
justificativa está calcada na possibilidade irreal do pleno emprego e na garantia fictícia de uma
boa remuneração. Vários autores desconstroem essa função da escola de assegurar a inserção
dos alunos no mercado de trabalho. Dentre eles, Marise Ramos, ao afirmar que “emprego e
formação são fenômenos distintos” e que
É preciso cuidar, entretanto, para não cairmos na armadilha de que essa concepção
visaria “resolver” o problema da configuração mercado de trabalho e da oferta de
emprego para os jovens. Esse é um discurso que imputa à escola e aos próprios jovens,
a responsabilidade pelo desemprego, conforme sugere a idéia de empregabilidade.
Difundir essa idéia implica dizer que os sujeitos serão empregáveis dependendo de
sua carteira de competências e de suas qualificações. Devemos nos colocar
radicalmente contra esse discurso porque ele é ideológico, dispersivo e dissimulador,
remetendo a algo externo um problema que é intrínseco a dinâmica do capitalismo
(RAMOS, 2008, p.25 e 26).

Não é feita uma única crítica à globalização, ao contrário, é totalmente assimilada
como desdobramento natural do desenvolvimento tecnológico. É reproduzida sua ideologia,
apregoando o discurso das Novas Tecnologias, o mundo como uma aldeia global com
oportunidades iguais, onde as pessoas, juntas e conectadas, em uma mesma rede, podem acessar
a promessa da empregabilidade, através da meritocracia.
É também nessa perspectiva de desenvolvimento tecnológico, globalização e
flexibilização que as DCNEPTNM abordam a categoria Mundo do Trabalho. Com uma
frequência regular no texto, faz referência aos itinerários de profissionalização, ao atendimento
de suas demandas, principalmente à necessidade de atualização e aperfeiçoamento de
profissionais e às necessidades socioeconômicas-ambientais dos cursos. Há uma evidente
correspondência entre mundo e mercado de trabalho. Atendimento de demandas, atualizações
exigidas e qualificação profissional são requeridos por um inespecífico mundo do trabalho,
claramente dominado pelo mercado capitalista, que, além de ditar as regras da qualificação e
das atualizações, impõe suas demandas. Esse nebuloso mundo do trabalho, sem uma definição
clara, dá a impressão de que há uma correlação de forças, em que os sujeitos envolvidos poderão
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fazer opções e escolhas, inclusive com a possibilidade de flexibilização curricular, além de
debater e negociar com igualdade jurídica, econômica, intelectual e social. Contrária ao
atrelamento da educação ao mundo/mercado de trabalho, Ramos se posiciona:
[...]. Adequação ao mercado de trabalho é também contrário ao que defendemos, pois
o compromisso do processo educativo deve ser com os sujeitos, para que sejam
formados para enfrentarem as contradições do mercado de trabalho. A escola e os
sistemas de ensino precisam ter uma visão crítica do mercado de trabalho e construir
o processo formativo no qual, ao tempo em que proporcionam acesso aos
conhecimentos, contribuam para que o sujeito se insira no mundo do trabalho e
também questione a lógica desse mercado desse mesmo trabalho. Por fim a
flexibilização dos currículos pode significar elidir o compromisso com uma sólida
formação geral e profissional (RAMOS, 2008, p.28).

É nesse contexto que a Informática é apresentada, no PC, como uma necessidade
do mundo globalizado, permeando todas as áreas do conhecimento e perpassando também o
cenário local, a cidade de Vitória da Conquista. Para justificar a necessidade do curso, é feita
uma descrição econômica (PIB, renda média, IDH) e identificada a sua localização geográfica,
fatores que a tornam, segundo o texto, um polo econômico da região sudoeste da Bahia e do
norte de Minas Gerais. Nessa mesma linha, são citados a produção do café, a rede de serviços,
o polo industrial e as universidades que fazem da região o terceiro maior centro urbano do
estado. Nesse contexto, o CETEP de Vitória da Conquista “redefiniu sua função social em
consonância com as necessidades identificadas a partir da compreensão do cenário mundial e
local” (BAHIA, PC, 2014, p.7). Essa redefinição não é explicada, mas é provável que faça
referência à escolha do curso, permitindo a inserção dos alunos nesse mundo tecnológico.
Encerra essa primeira parte, justificando a oferta do curso de Informática como uma resposta
“às demandas por profissionais que atendam à necessidade do mundo do trabalho emergente
no estado e contribuindo, substancialmente, para a qualidade dos serviços oferecidos nesta área
na nossa região” (BAHIA, PC,2014, p.7).
Estão presentes também, como marco orientador desta proposta, as decisões
institucionais, as quais estão voltadas para a formação integral do profissional como
cidadão crítico e politicamente comprometido com as transformações sociais,
políticas, culturais, tendo em vista atender as expectativas do mundo do trabalho
caracterizado pelas constantes mudanças tecnológicas dos sistemas produtivos
(BAHIA, PC, 2014, p.3).

Neste trecho, inicialmente, a formação integral38 aparece como ampla, diversa e
respondendo à expectativa de contribuir para a multiplicidade das facetas humanas, para logo

38

“O primeiro sentido que atribuímos à integração expressa a concepção de formação humana que preconiza a
integração de todas as dimensões da vida – o trabalho, a ciência e a cultura – no processo formativo. Tal
concepção pode orientar tanto a educação geral quanto a profissional, independentemente da forma como são
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em seguida apontar o seu limite calcado na realidade do mundo do trabalho, já que tem por
objetivo atender às suas mutantes expectativas. Esse discurso, quando aparece, não consegue
se estender muito, deixando evidente o objetivo, ainda profissionalizante, desses cursos. A
formação integral aparece na justificativa apenas uma vez para “formar o profissional-cidadão
crítico e politicamente comprometido”, mas, principalmente, para atender às expectativas do
mercado. Mais adiante, no texto, essa formação desaparece, dando lugar a um discurso
estritamente economicista e conformado com uma realidade dada, imutável e naturalizada. O
mundo é assim, o caminho é o do desenvolvimento tecnológico, determinado pelas grandes
potências mundiais, e cabe à escola acompanhar essas transformações, adequando-se. A
formação integral é totalmente suplantada pela vida prática, pelas pressões do mercado de
trabalho e das atividades econômicas da região, legando à escola o simples papel de formadora
de mão de obra para o mundo do trabalho.
A abordagem da formação integral no PC é muito parecida com a das DCNEPTNM,
em que aparece uma única vez, no primeiro princípio norteador: “I) relação e articulação entre
a formação desenvolvida no Ensino Médio e a preparação para o exercício das profissões
técnicas, visando à formação integral do estudante” (BRASIL, DCNEPTNM, 2012, p.2). São
dezessete princípios, dos quais, pelo menos cinco, abordam a interdisciplinaridade, a
contextualização e a relação entre teoria e prática como fundamentos dessa integração. Não há
referência à concepção filosófica e ontológica de formação omnilateral, politecnia e à
necessidade de se romper com o histórico dualismo da educação brasileira. Não há um
aprofundamento sobre a compreensão dessa formação específica, tampouco dos meios de
alcançá-la. A formação integral aparece como um objetivo da integração entre Ensino Médio e
Mundo do Trabalho, restringindo muito a sua concepção. O documento atrela a essa articulação
entre dois universos os princípios de contextualização, interdisciplinaridade e flexibilidade
responsáveis por realizar, na prática, a formação integral, entendida como integração entre
teoria e prática. Segundo Ramos, “A formação integrada do ensino médio com a educação
profissional, caso não esteja sustentada por uma concepção de formação omnilateral, é
extremamente frágil e não lograria mais que suas finalidades formais” (RAMOS, 2008, p.13).
Os cursos de EPTNM, segundo as DCNEPTNM, têm como “finalidade
proporcionar ao estudante conhecimentos, saberes e competências profissionais necessários ao

ofertadas. O horizonte da formação, nessa perspectiva, é a formação politécnica e omnilateral dos trabalhadores
e teria como propósito fundamental proporcionar-lhes a compreensão das relações sociais de produção e do
processo histórico e contraditório de desenvolvimento das forças produtivas” (RAMOS; CIAVATTA, 2011,
p.31).
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exercício profissional e da cidadania, com base nos fundamentos científico-tecnológicos, sóciohistóricos e culturais” (BRASIL, DCNEPTNM, 2012, p.2). Finalidade ampla que extrapola
objetivos estritamente profissionais, ampliando para a necessidade de “conhecimentos, saberes
e competências” também voltados para o exercício da cidadania, mesmo que não defina isso
claramente. Porém, quando se trata dos itinerários formativos – no Artigo 3º, Inciso 2º –,
estabelece-se que estes devem ser “flexíveis, diversificados e atualizados, segundo interesses
dos sujeitos e possibilidades das instituições educacionais”, contemplando
[...] a sequência das possibilidades articuláveis da oferta de cursos de Educação
Profissional, programado a partir de estudos quanto aos itinerários de
profissionalização no mundo do trabalho, à estrutura socio-ocupacional e aos
fundamentos científicos – tecnológicos dos processos produtivos de bens ou serviços,
o qual orienta e configura uma trajetória educacional consistente (BRASIL,
DCNEPTNM, 2012, p.1-2).

A abrangência da finalidade e a restrição técnico-profissional do percurso educativo
são contraditórias. Se a finalidade é uma formação ampla que abarque formação para o trabalho
e para a cidadania, o itinerário deve ser compatível, ou seja, amplo o suficiente para formar
cidadãos, trabalhadores, seres humanos complexos e com múltiplas possibilidades. O mesmo
ocorre quando se trata do planejamento curricular, portanto, da prática pedagógica; o
documento é todo voltado para a questão técnico-profissional.
O planejamento curricular fundamenta-se no compromisso ético da instituição
educacional em relação à concretização do perfil profissional de conclusão do curso,
o qual é definido pela explicitação dos conhecimentos, saberes e competências
profissionais e pessoal, tanto aquelas que caracterizam a preparação básica para o
trabalho, quanto as comuns para o respectivo eixo tecnológico, bem como as
específicas de cada habilitação profissional e das etapas de qualificação e de
especialização profissional técnica que compõem o correspondente itinerário
formativo (BRASIL, DCNEPTNM, 2012, p.5).

Esse planejamento, que se converterá no cotidiano de sala de aula, não é assumido
a partir do princípio da integração, pois se constata a prevalência dos objetivos de cunho
técnico-profissional sobre as demais esferas. Está subentendido que o planejamento das
disciplinas do núcleo comum deve ser abordado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da
Educação Básica, reafirmando mais uma vez a existência de uma formação paralela e não
integrada. Diretrizes para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio têm que abordar
essa formação integrada e não relegar a um outro documento a organização e o planejamento
de parte do curso, ratificando a separação e dificultando, ainda mais, a unidade.
Quanto às disciplinas escolares, as DCNEPTNM, quando fazem referência, é para
reafirmar a sua flexibilidade quanto à forma que o currículo assume, apontando diversas
configurações de disposição curricular e determinando os passos no seu planejamento:
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Artigo 22 - Organização curricular flexível, por disciplinas ou componentes
curriculares, projetos, núcleos temáticos e outros critérios e formas de organização,
desde que compatíveis com os princípios da interdisciplinaridade, da contextualização
e da integração entre teoria e prática, no processo de ensino e aprendizagem (BRASIL,
DCNEPTNM, 2012, p.7).

Além de se admitir a possibilidade de diversos contornos curriculares, reafirma-se
também a autonomia institucional na construção curricular, embasada no PC e no PPP, de modo
que
Art. 15 - O currículo, consubstanciado no plano de curso e com base no princípio do
pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, é prerrogativa e responsabilidade de
cada instituição educacional, nos termos do seu projeto político-pedagógico,
observada a legislação e o disposto nestas Diretrizes e no Catálogo Nacional dos
Cursos Técnicos (BRASIL, DCNEPTNM, 2012, p.5).

As DCNEPTNM não listam, destacam ou estabelecem qualquer disciplina escolar
no currículo do EMI. Portanto, a História, enquanto disciplina escolar, não consta no
documento, mas o quinto princípio norteador ressalta a “Indissociabilidade entre educação e
prática social, considerando-se a historicidade dos conhecimentos e dos sujeitos da
aprendizagem” (BRASIL, DCNEPTNM, 2012, p.2). Vale destacar que, quando Historicidade
foi listada, aprioristicamente, para ser identificada nos documentos analisados, pensou-se que
esta ocorreria em um contexto muito específico da disciplina escolar, representando a relação
com o tempo e os processos históricos. Observa-se a sua presença como princípio norteador da
EPTNM e não especificamente da disciplina. Portanto chama à atenção a importância assumida
pela História na concretização desse princípio, afinal, considerar a historicidade dos
conhecimentos e dos aprendizes deve ser uma prática de todas as disciplinas, mas conduzida
primordialmente pela História, enquanto disciplina do currículo da Educação Profissional.
Já as Ciências Humanas estão presentes no capítulo sobre a organização curricular,
que define a estruturação dos cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio,
orientada pela concepção de eixo tecnológico, considerando:
III- os conhecimentos e habilidades nas áreas de linguagens e códigos, ciências
humanas, matemática e ciências da natureza, vinculados à Educação Básica deverão
permear o currículo dos cursos técnicos de nível médio, de acordo com as
especificidades dos mesmos, como elementos essenciais para a formação e o
desenvolvimento profissional do cidadão (BRASIL, DCNEPTNM, 2012, p.4, grifo
nosso).

Dessa forma, as áreas do núcleo comum, incluindo as ciências humanas, são citadas
e aparecem atreladas à formação e ao desenvolvimento profissional do cidadão como elementos
essenciais.
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Nos princípios norteadores, as DCNEPTNM afirmam ser o trabalho como princípio
educativo “uma das bases da proposta político-pedagógica e do desenvolvimento curricular”
(BRASIL, DCNEPTNM, 2012, p.2). Mais adiante, na organização do currículo, quando aborda
a estruturação dos cursos, considera “a pertinência, a coerência, a coesão e a consistência dos
conteúdos, articulados do ponto de vista do trabalho assumido como princípio educativo,
contemplando as necessárias bases conceituais e metodológicas” (BRASIL, DCNEPTNM,
2012, p.5). Mais uma vez, percebe-se um esvaziamento da categoria e uma instrumentalização
do termo para adequar à prática escolar. Nesse sentido, a relação Conhecimento X Trabalho é
estabelecida pela atividade prática e a experiência laboral no universo predominantemente
teórico que é a escola. Não se consegue, a partir da leitura do documento, entendê-lo como
concepção educacional, preocupado com a formação omnilateral do homem, mas como
estratégia e metodologia, facilitadora da relação ensino-aprendizagem e como experiência
laboral, instrumentalizando o jovem para a sua inserção no mercado de trabalho.
As práticas pedagógicas revelam muito sobre o currículo e o seu processo
permanente de reconstrução. O PC de Informática, quanto às práticas pedagógicas, afirma que
“devem ser flexíveis e diversificadas, tendo em vista atender aos interesses e maturidade do
educando, de forma a melhor potencializar o alcance das competências e habilidades propostas
no currículo da Educação Profissional” (BAHIA, PC, 2014, p.13). Ele frisa a importância dos
conhecimentos prévios, a contextualização, o estágio curricular, os projetos interdisciplinares e
a pesquisa para atingir seus objetivos pedagógicos. O Plano estabelece como princípios
pedagógicos que fundamentam o EMI
[...]integração curricular visando à qualificação social e profissional articulada à
elevação da escolaridade; formação para emancipação humana; valorização dos
diferentes saberes no processo educativo; compreensão e consideração dos tempos e
espaços de formação dos sujeitos da aprendizagem; desenvolvimento de práticas
pedagógicas vinculadas à realidade dos sujeitos de modo a estimular a autonomia e a
colaboração entre os sujeitos e o sistema nacional de ensino; trabalho como princípio
educativo (BAHIA, PC, 2014, p.14-15).

Os princípios pedagógicos reafirmam, em consonância com as DCNEPTNM, a
importância da integração curricular, da flexibilidade, da contextualização e de uma educação
calcada em valores humanos. Esse discurso se repete, frequentemente, nos documentos sobre o
EMI, mas destoam, no interior de um mesmo documento, ou em uma análise comparativa,
quando a teoria cede lugar à prática, indicando, por exemplo, os objetivos ou o perfil de
conclusão de curso. Nesses itens, há uma demonstração clara do objetivo de formar técnicos
que atendam às demandas do mundo do trabalho, mesmo que sejam técnicos “humanizados”,
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no sentido de saber trabalhar em equipe, ser criativo e flexível. Dessa forma, o objetivo geral
do Plano de Curso de Informática é
[...] formar profissionais com competências e habilidades técnica, que os qualifiquem
a atuar de forma ética, política, eficaz, e que contemple um novo perfil para saber
fazer e gerenciar atividades de concepção, especialização, projeto, implementação,
avaliação, suporte e manutenção de sistemas e de tecnologias de processamento e
transmissão de dados e informações, incluindo hardware, software, aspectos
organizacionais e humanos, visando a aplicações na produção de bens, serviços e
conhecimentos, cumprindo assim a sua responsabilidade social (BAHIA, PC, 2014,
p.7-8).

O uso das palavras ética e política, por si, não muda o objetivo geral do curso, que
é a formação técnica dos alunos, até porque a “formação de profissionais com competências e
habilidades técnicas” não qualifica ninguém a atuar de forma “ética, política e eficaz” na
sociedade. Os objetivos específicos abordam um pouco a ideia de formação integrada, com
alguns deles confirmando a importância da educação básica para a formação do educando.
Preocupam-se com “a compreensão dos fundamentos científicos-metodológicos e tecnológicos
dos processos produtivos”, postura ética nas relações de trabalho, oportunidade das ações que
visem à conquista da cidadania, desenvolvimento de “habilidades, atitudes e capacidades
reflexivas e motoras”, além de desenvolver competências para a vida, mas principalmente para
o mundo do trabalho (BAHIA, PC, 2014, p.8-9). O emprego da noção de competências é
recorrente nos documentos analisados, tanto nas DCNEPTNM quanto no Plano de Curso.
Os critérios de avaliação, contidos no plano, não remetem ao perfil de conclusão de
curso e, portanto, às competências e habilidades por ele instituído. Até faz referência à
verificação dos conhecimentos desenvolvidos no processo formativo relacionadas com a
concepção de ensino-aprendizagem, explicitadas no Projeto Político Pedagógico e nos perfis de
conclusão de curso, mas apenas de forma superficial. Os critérios avaliativos, estabelecidos
pelo PC, não resgatam as competências e habilidades no perfil ideal de egresso da instituição,
até porque muitos deles são impossíveis de serem avaliados. A preocupação está centrada nas
formas de avaliação, na concepção de avalição processual, nas formas de promoção (média e
frequência), no direito à recuperação paralela e prova final, além de apontar a possibilidade de
progressão parcial de até três disciplinas da formação básica.
A unidade escolar, com regime de progressão regular por série, admitirá a progressão
parcial do estudante para a série seguinte, preservando a sequência do currículo,
podendo cursar até 03 (três) disciplinas do núcleo comum em que tenha sido
reprovado (BAHIA, PC, 2014, p.18).
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A mesma progressão parcial (dependência39) não é admitida para as disciplinas da
formação técnica. Não há uma explicação para esse tratamento diferenciado que, na prática,
leva à reprovação automática do aluno, caso perca em uma disciplina da Formação Técnica
Específica e Formação Técnica Geral, e permite que faça dependência de até três disciplinas da
base comum. No item Critérios de Avaliação, estabelece-se que “o desenvolvimento do aluno
ocorrerá mediante a sua capacidade de mobilizar, articular e agir, embasados em
conhecimentos, habilidades e valores, de forma eficiente e ética, em situações requeridas pela
natureza do trabalho” (BAHIA, PC, 2014, p.18). Talvez essa seja a justificativa, ou seja, que a
avaliação das disciplinas técnicas é mais importante, levando à reprovação sumária, impedindo
a progressão para a série seguinte.
A seguir, analisaremos as ementas curriculares referentes as Ciências Humanas
apresentadas no Plano de Curso de Informática. Esse é o único documento que destrincha as
disciplinas e apresenta, conforme estabelecido pelas DCNEPTNM, o ementário de todas elas.
4.2 As Ementas disciplinares das Ciências Humanas
A matriz curricular do Ensino Médio Integrado é organizada em blocos
disciplinares: Base Nacional Comum (BNC), Formação Técnica Geral (FTG) e Formação
Técnica Específica (FTE), Estudos Interdisciplinares (EI), Estudos Complementares (EC) e
Estágios. O site da Secretaria de Educação da Bahia disponibiliza o ementário das disciplinas
escolares dos três primeiros blocos, limitamo-nos a analisar as ementas das Ciências Humanas
da BNC e da FTG. Para facilitar a leitura comparativa, destacamos, no quadro 3, a ementa de
História no PC, elaborada pelo CETEPVC, e a encontrada no site da SEC. Posteriormente,
apresentaremos as demais ementas das Ciências Humanas.

39

A dependência é um instrumento que permite a progressão parcial para a série seguinte, em caso de reprovação.
É permitido ao aluno, reprovado em até três disciplinas da BNC, progredir para a série seguinte e cursar, no turno
oposto, as disciplinas pendentes.
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Quadro 3 - Ementas da disciplina História (PC de Informática e SEC)
EMENTA – HISTÓRIA
PC – Informática (CETEPVC)

O estudo do saber histórico demanda um conjunto
de competências que se relacionam aos valores e
atitudes integrantes do conhecimento histórico e
sua função social (BAHIA, PC, 2014, p. 26).

SEC
Abordar o desenvolvimento do homem em
diferentes espaços e tempos, integrando os fatores
econômicos, sociais, políticos e culturais a partir
do questionamento entre o passado e o presente.
Fornecer instrumentos que contribuam para o
desenvolvimento de habilidades do/a aluno/a na
utilização de diversas fontes na reconstituição da
História: documentos, depoimentos, entrevistas,
história oral. Com o objetivo de desenvolver o/a
humano/a investigador/a, crítico/a e reflexivo/a
para a construção de uma sociedade estabelecendo
relações entre o sujeito social e o coletivo.
Desenvolver novas concepções de História, e de
seu ensino e aprendizagem. Desenvolver diversas
possibilidades de construir habilidades e
conhecimentos nos espaços escolares e não
escolares.40

Fonte: construído a partir das ementas de História do PC de Informática do CETEPVC e a disponibilizada no site
da SEC.

A ementa da disciplina História, no PC, é bastante resumida, generalista e não é
clara. Baseada na concepção de competência, não consegue responder às necessidades de
aprendizagem do aluno, não aponta os conhecimentos necessários para desenvolver valores e
atitudes abstratamente propostos, tampouco consegue relacionar a disciplina ao universo
específico do Ensino Médio Integrado. Já a ementa da SEC, menos sucinta, faz uma abordagem
integral do homem e da sociedade, compreendidos como uma totalidade. Ressalta a importância
da construção do conhecimento histórico e do desenvolvimento de habilidades específicas, com
fontes diversas, para “reconstituir a História”. Ela aborda a busca por novas concepções de
História e de ensino e aprendizagem e também a construção de habilidades gerais que devem
ser desenvolvidas junto a conhecimentos em espaços escolares e não escolares. Não se
estabelece quais são as habilidades a serem desenvolvidas, além de dar a impressão de querer
formar “mini-historiadores” – concepção questionável de aprendizagem histórica – e, por fim,
não aponta sentido para a vida prática do aluno. Parece evitar o uso do termo “competências”,
mas acaba refém das habilidades, que, também, não consegue estabelecer claramente.
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Informações coletadas no site http://www.educacao.ba.gov.br/. Acesso em: 20 nov. 2017.
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Apresentamos as ementas da BNC, referentes às Ciências Humanas e suas demais
disciplinas (Geografia, Filosofia e Sociologia), também disponibilizadas pela SEC:

1.0
Ciências Humanas: Campo teórico das disciplinas que tratam dos aspectos do
ser humano como indivíduo e como ser social e histórico. Estas disciplinas discutem
o legado sócio-histórico e cultural, o conhecimento, as relações humanas e sociais, e
suas implicações no espaço e na construção dos valores éticos e estéticos.
1.1
Filosofia: Desenvolver a concepção sobre o ser humano, o mundo e o ser.
Ensinar a pensar de modo dialético. Estudo e fundamentos das teorias e práticas
educativas da civilização ocidental, produção do conhecimento e reprodução social,
ciência, política e ética: quem produz conhecimento, que conhecimento, em que
contexto e para quem produz, papel da escola na Educação do modo de pensar o
conhecimento e a ciência.
1.2
História: Abordar o desenvolvimento do homem em diferentes espaços e
tempos, integrando os fatores econômicos, sociais, políticos e culturais a partir do
questionamento entre o passado e o presente. Fornecer instrumentos que contribuam
para o desenvolvimento de habilidades do/a aluno/a na utilização de diversas fontes
na reconstituição da História: documentos, depoimentos, entrevistas, história oral.
Com o objetivo de desenvolver o/a humano/a investigador/a, crítico/a e reflexivo/a
para a construção de uma sociedade estabelecendo relações entre o sujeito social e o
coletivo. Desenvolver novas concepções de História, e de seu ensino e aprendizagem.
Desenvolver diversas possibilidades de construir habilidades e conhecimentos nos
espaços escolares e não escolares.
1.3
Geografia: Estudo das relações sócio-espaciais através de conceitos básicos:
espaço, tempo, meio ambiente, ser humano, sociedade; e do/da homem/mulher como
sujeito de transformação da natureza, da sociedade e do território.
1.4
Sociologia: Compreender o desenvolvimento de formação da sociedade e do
comportamento social como um processo em contradição. Fornecer ao sujeito
instrumentos teóricos e práticos para refletir sobre a possibilidade de recuperar a
capacidade de decisão na prática social, com instrumental teórico que permita
relacionar sua prática com a organização social mais ampla, para que possa definir-se
como sujeito ativo na construção de uma nova sociedade41

A ementa geral das Ciências Humanas é abrangente, sem nenhuma restrição
profissionalizante, voltada para a formação geral humanística e preocupada com o legado
histórico e cultural, cujo acesso não pode ser negado à sociedade.
A seguir, apresentamos as ementas da área de Ciências Humanas, que constam no
Plano de Curso de Informática:
HISTÓRIA: O estudo do saber histórico demanda um conjunto de competências que
se relacionam aos valores e atitudes integrantes do conhecimento histórico e sua função
social
GEOGRAFIA: Possibilitar a compreensão do conceito, do histórico e
contextualização da Geografia. Permitir a construção sólida do conceito de espaço,
caracterizando e localizando o meio a partir da experiência de vida do estudante.
Instrumentalizar o estudante para o uso dos recursos didáticos contemporâneos como
tabelas, imagens, gráficos, dados estatísticos e representações cartográficas que
fundamentam a ciência geográfica. Possibilitar o protagonismo do estudante por meio
de ações concretas de sustentabilidade considerando os conflitos de interesses,
culturas, economias e industrializações que constituem o mundo globalizado.
41

Informações coletadas no site http://escolas.educacao.ba.gov.br/ementasep. Acesso em: 20 nov. 2017.
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FILOSOFIA: A disciplina Filosofia deve contribuir na vida concreta dos estudantes,
levando-os a refletir criticamente sobre o ato de filosofar e suas implicações com a
organização e funcionamento da dinâmica social considerada as características e as
complexidades inerentes à tradição filosófica.
SOCIOLOGIA: Noções básicas de sociologia, desde seu surgimento, em conjunto
com a importância dos estudos da sociologia para observação da realidade, na
percepção de fatos e fenômenos, bem como na vida (BAHIA, PC, 2014, p.26-27).

Na análise comparativa entre as ementas da SEC e as do Plano de Curso,
verificamos que a ementa de Geografia do Plano consegue responder, minimamente, aos
aspectos da aprendizagem geográfica, apresentando com clareza os eixos mais importantes
abordados pela disciplina; a ementa da SEC é objetiva com relação aos conceitos fundamentais
para a compreensão das relações sócio-espaciais, destacando a importância do homem nessa
relação e incluindo o conceito de território. As ementas das disciplinas Filosofia e Sociologia
do PC também são claras, com ideias e pensamentos filosóficos e sociológicos estabelecidos e
com objetivos definidos, além de relacionarem seus conhecimentos com a vida prática dos
alunos. Nas ementas da SEC, a disciplina Sociologia relaciona o processo de formação social e
humana com a categoria contradição, tem uma preocupação com a orientação para a vida
prática do aluno e com o conhecimento engajado na transformação social. A Filosofia pretende
desenvolver a concepção sobre o ser humano e o mundo, a partir do pensamento dialético,
entendendo como o conhecimento foi produzido, distribuído e dominado por segmentos sociais
e o papel da escola nesse processo.
Posteriormente à elaboração das matrizes curriculares ter sido centralizada pela
Superintendência de Educação Profissional, houve, também, a construção das ementas
disciplinares para as áreas da FTG e FTE. Sobre isso, o professor Almerico esclarece que, no
início, intencionalmente, a SUPROF não empreendeu a construção de ementas por acreditar ser
essa tarefa da escola e de seus professores, mas acabou por fazê-la parcialmente, o que
denomina de ementa de recomendação, mediante a pressão dos centros:
No início, nem ementa da disciplina foi feita. Aí o pessoal cobrou, não entendiam o
que nós estávamos fazendo, reclamavam perda de autonomia. A gente fez a matriz,
só que a ementa, a escola que tem que fazer, a ementa que vai dar a cor local, que é o
espaço da liberdade. Diziam que tinham que partir de algum lugar. Aí nós fizemos um
meio termo, fizemos a ementa de recomendações do que deve ser tratado, do que pode
ser tratado. Mas muita gente só fazia aquilo que estava ali, se não estivesse, não fazia,
então, abdicou da liberdade, abdicou da autonomia, por uma comodidade. 42

42

Trecho da entrevista com o Prof. Dr. Antônio Almerico Biondi Lima, realizada em Salvador, no dia 10 de
outubro de 2017.
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Nas ementas da FTG disponibilizadas pela SEC/SUPROF e nas que constam no
Plano de Curso de Informática estão incluídas as disciplinas: FEDT (Filosofia, Ética e Direito
do Trabalho), FMTC (Filosofia e Metodologia do Trabalho Científico), SOPT (Sociologia e
Organização dos Processos do Trabalho) e SOST (Sociologia e Organização Social do
Trabalho). São basicamente as mesmas ementas, só que com algumas diferenças pontuais. No
ementário do PC, a disciplina é fragmentada, dividida por tópicos, com uma ementa para cada
um deles, assim:
Filosofia - Ética e Direito do Trabalho. Filosofia – Importância da Filosofia para
sociedade contemporânea e para o exercício da profissão. Ética as orientações serão
dirigidas no campo da: A ciência e outras formas de conhecimento científico;
Filosofia e ciência tecnológica; A ética e as outras formas de comportamento humano;
Ética, moral e valores de qualidade; Fundamentação filosófica da ética. Ética e
cidadania. O desafio ético atual. Código de ética da profissão. Em Direito do
Trabalho a propostas dos assuntos são: História e conceito básico do trabalho.
Princípio do Direito do Trabalho. Contrato Individual e Coletivo de Trabalho e
Relação de Emprego. Caracterização. Contratos Afins. Contratos Especiais de
Trabalho. Sujeitos e conteúdo. Obrigações decorrentes do contrato. Relações
Coletivas do Trabalho. Direito Individual e Coletivo do Trabalho.
Filosofia - Metodologia do Trabalho Científico. Filosofia – Mito, Filosofia e
Ciência (conceituação). História da Filosofia, evolução do pensamento humano
através dos tempos. Metodologia do Trabalho Cientifico as orientações serão
direcionadas através de: Método científico. Pesquisa e teoria. As orientações
metodológicas, a concepção da pesquisa e as técnicas. Introdução aos fundamentos
técnicos e científicos da abordagem científica. A concepção da pesquisa e suas
técnicas. Análise crítica dos tipos de pesquisas. A pesquisa quantitativa e a qualitativa.
Passos na realização de uma pesquisa: formulação do problema à análise de
resultados. Como estruturar projetos de pesquisa: os passos e os componentes.
Relatórios de pesquisa. Elaboração de um projeto social com base na pesquisa
cientifica: estrutura e conteúdo. Especificidades do projeto de pesquisa nas áreas afins.
Sociologia - Organização dos Processos de Trabalho. Sociologia - Os fundamentos
da Sociologia. Sociologia como ciência e métodos de investigação social e cultural.
Sociedade e Estado: a visão liberal e a visão marxista. Indivíduo e Sociedade. Estado
e classes Sociais no Brasil. A educação como fato social, processo social e reprodução
de estruturas sociais. Análise macrossociológica e processos microssociais.
Organização dos Processos de Trabalho. Fundamentos do Direito Processual do
Trabalho: Conceito, Normas e Princípios Trabalhistas. Elementos Objetivos do
Processo Trabalhista. Sociologia - Organização Social do Trabalho. A educação
como fato social, processo social e reprodução de estruturas sociais. Análise
macrossociológica e processos microssociais. A produção das desigualdades sociais
e a desigualdade de oportunidades educacionais. Formas de seleção e organização dos
conhecimentos escolares. Conexões entre processos culturais e educação. Questões
atuais que envolvem a relação educação e sociedade. Organização Social do
Trabalho - Introdução ao pensamento científico sobre o social. Organização social
do trabalho na sociedade industrial e suas tecnologias sociais. As principais
contribuições teóricas. Formação capitalista no Brasil. Diferenças e desigualdades
sociais. Processos de inclusão e exclusão social. A globalização e suas consequências.
A inserção do Brasil no contexto global. Os processos de comunicação de massa e a
sociedade contemporânea. Política e relações de poder. Participação política e direitos
do cidadão. O associativismo, o sindicalismo e as lutas dos trabalhadores (BAHIA,
PC, 2014, p.28-30).
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A disciplina é pensada separadamente, de modo que a ementa destaca os
conhecimentos prioritários de Sociologia e os que sintetizam a Organização de Processos de
Trabalho, por exemplo. O destaque dado a esses subitens, na ementa, chama à atenção para essa
fragmentação das disciplinas da FTG, dando indícios de que a sua construção e/ou aplicação
parece ter sido organizada mais no sentido de dar conta de conteúdos e abordagens, tidos como
necessários ao curso e unidos pela falta de carga horária do que pensada como um componente
curricular com conhecimentos organizados e integrados, que dialogam entre si, capazes de
motivar, despertar e contribuir efetivamente para o processo de aprendizagem. Essa
fragmentação não ocorre nas ementas das mesmas disciplinas apresentadas pela SEC. Nelas,
além de não haver divisão nas disciplinas SOST e FEDT, alguns componentes são parecidos,
outros não; nas demais disciplinas, FMTC e SOPT, as ementas são iguais. A versão da SEC,
disponível no site, foi atualizada, é mais organizada – houve um rearranjo dos pontos mais
relevantes e não tem o destaque dos tópicos das ementas. Não conseguimos identificar a data
de postagem do ementário da SEC, mas na Jornada Pedagógica43 de 2013 foram distribuídas as
ementas com a configuração do PC44.
No âmbito federal, as DCNEPTNM e, no âmbito local e disciplinar, o PC e o PPP
são documentos que, muitas vezes, reproduzem um discurso pedagógico de difícil compreensão
e com poucas possibilidades de concretização. Uma retórica marcada pelo rebuscamento e
pouco preocupada com a efetivação dos seus princípios. Em nível local, isso se agrava, dado
que a construção destes documentos é fruto, muitas vezes, de recortes de legislação,
documentos de âmbito estadual e federal e também sites sobre o tema, constituindo uma colcha
de retalhos e concepções teóricas nem sempre coerentes.
Assim, o discurso pedagógico dessas instituições torna-se um conjunto de expressões
e conceitos tão “sagrados” quanto vagos e ambíguos, instaurando um certo consenso
retórico vazio de significações e incapaz de veicular perspectivas que possam ter
alguma relevância na transformação ou mesmo na compreensão de nossas ações e
políticas educacionais (CARVALHO, 2001, p.157).

É assim que percebemos, em alguns momentos, os documentos analisados. A
pressão burocrática do estado, os modismos do campo e a falta de conexão entre legisladores e
professores acabam produzindo documentos desconectados da realidade, teóricos em demasia

43

A Jornada Pedagógica é o encontro anual da comunidade escolar, com a participação de professores, gestores,
representantes de alunos, pais e funcionários, com o objetivo de avaliar o ano letivo concluído e planejar o ano
seguinte (projetos, unidades didáticas, calendário escolar, plano de curso anual, distribuição de turmas,
disciplinas e carga horária).
44
Não conseguimos identificar se essa configuração fragmentada das ementas analisadas, com a distinção de
tópicos, foi uma versão anterior da SEC ou foi uma adaptação da escola para o Plano de Curso.
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e com “repercussões práticas [...] tão obscuras quanto inócuas” (CARVALHO, 2001, p.157). A
escola, tendo a possibilidade de ler esse aparato teórico sob a luz da sua realidade, acaba por
reproduzir esse discurso, não atribuindo sentido e significado ao seu próprio registro. A escola,
única instituição com identidade nessa cadeia (SUPROF/SEC/MEC), abre mão em prol de
teorias generalistas e abstratas, que comprovadamente não funcionam em educação. Esses
documentos se encaixam em qualquer escola, essas ementas podem ser de qualquer instituição
do país e de qualquer curso e tipo de oferta. A sua maior fragilidade é não ser contextualizada
com o EMI e com a própria trajetória da escola.
O PC, o PPP e o RE – juntamente com as matrizes curriculares e os diários de classe
– destrincham, confrontam, decompõem e materializam o currículo de uma instituição. A
investigação do Projeto Político Pedagógico contribuirá para melhor compreender a EP, o EMI
e, principalmente, a área de Ciências Humanas, reverberando no processo de ensinar e aprender
História.

4.3 O Projeto Político Pedagógico
O Centro Territorial de Educação Profissional de Vitória da Conquista –
(CETEPVC), desde a sua criação em 1979, dedicou-se à educação profissional na área de
Recursos Naturais. As mudanças oriundas do decreto nº 5.154/2004 e da implantação da rede
de Educação Profissional da Bahia, caracterizada, na instituição, pelo fim do Ensino Médio,
pela mudança de nome, novos cursos e formas de oferta de EP, levaram à necessidade de
reestruturar o Projeto Político Pedagógico (PPP), defasado diante da nova realidade.
O Projeto Político Pedagógico do CETEP de Vitória da Conquista, objeto dessa
análise, foi reestruturado pela comunidade escolar em 2011 e, posteriormente, revisado em
2014.45 Nos arquivos escolares e no próprio PPP, não há registros de elaboração do projeto,
tampouco referências aos sujeitos que participaram desse processo. A escola também não
possui o projeto político pedagógico anterior a essa versão. O atual é composto por 49 páginas
em que constam identificação, organograma, representação funcional, sumário, apresentação,
introdução, marco situacional, marco operacional, conclusão e referências. A primeira parte do
PPP (marco situacional) apresenta e identifica a escola, o perfil de estudantes, funcionários,
professores e comunidade de entorno, além de descrever o espaço e a estrutura física e

45

Tivemos acesso ao documento elaborado em 2011 e revisado em 2014, disponível no acervo virtual do
CETEPVC. No momento em que se dava essa análise, o Projeto Político estava passando por mais uma
atualização.
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organizacional da instituição. A segunda parte (marco teórico) aborda a gestão escolar, a
necessidade de integração da formação técnica e geral e os desafios enfrentados pela escola. A
terceira e última parte do projeto (marco operacional) aponta a importância do PPP para a
construção da identidade da instituição, permitindo um diagnóstico e um planejamento de
critérios, orientações e ações para alcançar os objetivos e metas estabelecidos.
O currículo, no projeto, é abordado como exigência de uma perspectiva mais
democrática de gestão, reconhecendo que nele estão implícitas “as funções da escola e as
formas de enfocá-las, num recorte histórico-social do tempo/espaço, previsto para um nível ou
modalidade de educação, abrangendo determinados significados sócio-culturais, normas e
valores essenciais para a convivência social” (BAHIA, PPP, 2014, p.32). O PPP, embora
reconheça o currículo oculto46, não deixa claro qual é a função da escola. Genericamente aborda
“normas e valores essenciais para a convivência social”, mas não os define como valores e
normas de uma determinada classe. Mais adiante, diz que o currículo escolar deve ser percebido
como espaço de diversidade, conflito e diálogo.
O currículo é constantemente relacionado com a integração do ensino técnico e
médio, sendo essa uma das motivações para a reestruturação do PPP. Em vários momentos, o
documento reafirma a necessidade de que essa integração ocorra, inclusive, como condição para
preparar melhor os alunos para as demandas da sociedade e, principalmente, para a exigência
de um novo perfil do trabalhador. A relação entre professor e currículo também é citada. O
projeto insinua que o professor ainda não se percebe como parte da educação profissional, pois
[...] precisa organizar sua prática como professores da educação profissional, de modo
a permitir ao aluno a participação ativa do processo de transformação social para o
mundo do trabalho, saindo da visão tecnicista e tomar como pressuposto um currículo
voltado para a contextualização, a crítica e a interdisciplinaridade. (BAHIA, PPP,
2014, p.32).

Fica clara a necessidade de desvincular o Ensino Médio Integrado do tecnicismo
característico da educação brasileira dos anos 1970. Mas, para isso, cabe ao professor adotar
um currículo contextualizado, crítico e interdisciplinar e implementar práticas pedagógicas
“[...] flexíveis e diversificadas, tendo em vista atender aos interesses e maturidade do educando,
de forma a melhor potencializar o alcance das competências e habilidades propostas para o
currículo da Educação Profissional”. (BAHIA, PPP, 2014, p.39).

46

Segundo Apple (2006, p.127), “[...] são as normas e valores que são implicitamente, mas eficazmente, ensinados
na escola e sobre os quais o professor em geral não fala nas declarações de metas e objetivos”.
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O PPP reconhece que o EMI tem uma organização curricular própria e independente
do Ensino Médio. Demarca, portanto, as diferenças entre eles, seja através do currículo, da
prática do professor ou de suas finalidades, mesmo que se constituam etapa final da educação
básica. Ele reafirma as suas peculiaridades, distinguindo-o do Ensino Médio e do ensino técnico
profissionalizante da década de 1970. É uma nova configuração que tenta integrar esses dois
segmentos e que, naquele momento, buscava afirmar seu espaço em meio ao amplo leque de
oferta.
Não há uma lista prescrita de conteúdo ou competências a serem aprendidos ou
desenvolvidos, mas se estabelece que
o processo pedagógico deve contemplar, além dos saberes universalmente
consagrados, alguns aspectos desconsiderados na maioria dos espaços escolares que
são: a criticidade, a criatividade, a curiosidade, o conflito, as contradições, a
problematização, a construção e a provisoriedade do conhecimento, a busca da
totalidade do saber, a avaliação, a distribuição do tempo na escola e a gestão
democrática de todo o processo educacional viabilizada por uma aprendizagem
dialógica que garanta o desenvolvimento da autonomia (BAHIA, PPP, 2014, p.30).

Os componentes curriculares não são tratados no documento. Não há nenhuma
referência às disciplinas específicas, dentre elas História, da base comum ou da formação
técnica. O currículo aparece como algo geral, que abrange a escola e os cursos integrados e
subsequentes. Essa perspectiva considera o currículo capaz de integrar o conhecimento geral e
técnico, ampliar a visão de mundo dos alunos, garantir a gestão democrática e o
desenvolvimento da autonomia. É uma visão salvacionista do currículo, que aparece resolvendo
todos os problemas da escola e da educação.
O PPP demonstra que a sua construção é um processo permeado de contradições,
no qual estão em disputa velhas e novas concepções de educação, ideologias e posicionamentos
políticos. Não é uma escrita neutra, técnica, ao contrário, é caracterizada por hesitações teóricas
e políticas que oscilam entre um currículo crítico capaz de contribuir para a formação de uma
nova sociedade e um currículo que prevê formas de adaptação às demandas da sociedade
capitalista e à exigência de um trabalhador de novo tipo.
Na discussão sobre o Ensino Médio Integrado, o foco está na necessidade de
integração, na importância de sua efetivação e nos desafios enfrentados. O marco legal dessa
integração, segundo o PPP, é o decreto nº 5.154 de 2004, estabelecido como divisor de águas
para a superação da dualidade apontada. Em nenhum momento é colocado o caráter de classe
da divisão estrutural da educação no Brasil ou situada a sua superação para além dos muros da
escola. O caráter classista dessa dualidade não é apontado como uma das dificuldades para se
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construir um sistema educacional que consiga unir o conhecimento geral – amplo, teórico,
historicamente dominado pela elite nacional – e o conhecimento prático – técnico, saber
destinado, também historicamente, aos trabalhadores. As dificuldades para superar essa
dicotomia estão atreladas ao obstáculo de adequação às exigências da sociedade capitalista, ou
seja, “o modelo adotado para profissionalização, tanto na formação curricular como na
qualificação profissional, não atendeu plenamente a demanda do mercado e as novas exigências
sociais, políticas e econômicas do país (BAHIA, PPP, 2014, p.26)”. Essa posição submete, sem
crítica, a educação profissional aos interesses do mercado capitalista e pouco reconhece a
incapacidade desse mercado absorver toda a mão de obra disponível.
Quanto à concepção de Educação e Trabalho, o PPP afirma que a escola prepara
para o mundo do trabalho. Depois de frisar a importância da educação para esse universo, relata
as parcerias firmadas com instituições que proporcionam a prática dos cursos por meio do
estágio curricular obrigatório. A importância da inserção do jovem, ao concluir a Educação
Básica, no mercado de trabalho é a principal justificativa, segundo o documento, para “enfocar
o trabalho como princípio educativo”. (BAHIA, PPP, 2014, p.31). A relação entre Educação e
Trabalho é baseada, na prática, como espaço de formação para os alunos e na necessidade destes
de adentrar o mercado de trabalho o mais rápido possível. Educação e Trabalho, aqui, são
entendidos na sua tradução literal e mais pragmática imaginável, ou seja, escola e mercado de
trabalho para a inserção dos estudantes. Esse distanciamento da concepção de politecnia nos
princípios gerais, que embasam os documentos oficiais, é evidente, sendo, possivelmente,
resultado da lida diária com os alunos e da urgência declarada destes em inserir-se nesse
universo prático e remunerado, além de ser fruto de lacunas teóricas na formação dos
profissionais diretamente envolvidos na construção do documento.
A oferta de uma educação de qualidade para que os alunos possam se inserir na
sociedade “de maneira digna, eficiente e se percebam como cidadãos que transformam e podem
construir uma nova história, através do compromisso, competência e inovação” (BAHIA, PPP,
2014, p.35) é um objetivo explicitado no projeto político. Mas, mesmo abordando a
possibilidade de transformação e de construção de uma nova história, verifica-se a ênfase que
é dada na competência e eficiência individual. A categoria competência é recorrente no texto,
está presente nos objetivos dos cursos (Logística, Enfermagem, Administração), na visão, nas
práticas pedagógicas, na estrutura física e material e também na avaliação. Em nenhum
momento há uma discussão mais profunda, uma tentativa de conceituar o termo e tampouco
algum tipo de crítica a essa concepção. Dessa forma, configura-se uma formação mais
direcionada para a adaptação individual do que efetivamente para mudanças e transformações
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de cunho coletivo e social. Há um reforço da meritocracia, desconsiderando o conflito de classe
e a desigualdade de oportunidades que dele decorrem.
Não é possível identificar a disciplina História no Projeto Político Pedagógico do
CETEPVC, pois os componentes curriculares, conteúdos e ementas não são apresentados,
discutidos ou problematizados no texto. A Educação Profissional é apresentada de forma geral,
principalmente a partir da necessidade de integração, mas não é relacionada a nenhuma
disciplina escolar. O PPP é o documento mais representativo da instituição, e não apresentar as
disciplinas que instituem seus cursos, que materializam seus objetivos, metas e princípios,
implica em um significativo silêncio. Essa abordagem geral e ampla da instituição sinaliza a
pouca compreensão do que é o PPP e a resistência da escola em se expor. É por isso que, muitas
vezes, o projeto acaba se perdendo numa abordagem abstrata e burocrática, demonstrando a
dificuldade que as instituições têm de fazer os seus registros, de identificar os aspectos mais
relevantes e, mais ainda, a importância que dão às disciplinas escolares e ao próprio currículo.
Alguns conceitos e categorias definidas a priori foram encontrados na análise do
Projeto Político Pedagógico, por isso achamos necessário realizar a técnica de contagem de
palavras para verificar a frequência em que se encontram no texto, além da sua localização. O
primeiro conceito foi Trabalho e ele está presente em todo o PPP, distribuído de forma bastante
regular nos marcos situacional, teórico e operacional. Há uma frequência significativa de 93
resultados, distribuídos nos seguintes contextos: trabalho (28); mundo do trabalho (20);
mercado de trabalho (09); trabalho pedagógico (08); preparação para o trabalho (03); trabalho
interdisciplinar (01); universo do trabalho (01); processo de trabalho (01) e diversos (22).
O trabalho como constitutivo da formação humana não é abordado, o que se vê é
um enfoque bem pragmático. Há uma referência predominante do trabalho concreto e, mesmo
que haja uma ocorrência de “mundo do trabalho” (20 resultados), com um sentido mais amplo
e universal, maior do que “mercado de trabalho” (9 resultados), estes são, muitas vezes, usados
como sinônimos. Na verdade, houve uma atualização para um termo mais contemporâneo, mais
condizente com a proposta do EMI, mas a ideia de mercado de trabalho ainda é predominante.
Não há, entretanto, dúvida da centralidade desse conceito no projeto da escola, seja como forma
de integração, necessidade básica dos estudantes na fase em que se encontram ou como
cumprimento da obrigatoriedade do estágio curricular. A qualidade da formação passa
necessariamente, segundo o PPP, pela dimensão do trabalho e por seu referendo.
Dante Henrique Moura, ao analisar o parecer de 2010 do Conselho Nacional de
Educação para atualizar as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional
Técnica de Nível Médio, afirma que “tal proposição tem centralidade nas competências para a
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laboratividade e aponta para uma submissão explícita da escola e da formação humana à lógica
do “mercado de trabalho”, ou seja, enfatiza o caráter utilitário-instrumental da educação”.
(MOURA, 2012, p.67-68). O Projeto Político Pedagógico, em alguns momentos, reproduz essa
concepção, e isso ocorre com mais frequência quando aborda conceitos que necessitam de um
embasamento teórico sólido, como é o caso de Trabalho, por dar margem a diversos e
contraditórios usos e definições.
Quando destacamos a categoria Trabalho como Princípio Educativo, há apenas duas
ocorrências, sendo uma citação, e ambas estão localizadas, curiosamente, no marco operacional.
Ao falar do interesse do aluno de inserção no mercado de trabalho, o projeto estabelece como
expectativa da escola “enfocar o trabalho como princípio educativo”. Aqui também esse
princípio educativo está atrelado ao mundo concreto e material do trabalho, ao emprego
propriamente dito, o que evidencia o uso equivocado da categoria. O próprio PPP se contradiz
ao citar Vieira e Deitos, reafirmando a importância da formação humana geral e do direito ao
aluno trabalhador do acesso à cultura, à ciência e à tecnologia:
Aceitar o trabalho como princípio educativo significa atribuir para todos os
trabalhadores o direito ao acesso à cultura, à ciência e à tecnologia, não de maneira
adestrada, mas de maneira a desenvolver as qualidades intelectuais e práticas dos
alunos, na perspectiva de uma formação humana mais geral. Por isso, merece destaque
a importância da manutenção do caráter público da escola e o seu envolvimento na
elaboração de uma proposta pedagógica de qualidade (VIEIRA; DEITOS apud
BAHIA, PPP, 2014, p.31).

O segundo conceito é Currículo e está localizada no marco teórico, com 16
resultados, dos quais, dois são citações. Novamente o currículo é abordado como um elemento
importante do processo escolar, capaz de efetivar a integração, de favorecer a gestão
democrática e de ampliar a visão de mundo dos alunos. É associado a palavras como
diversidade,

conflito,

diálogo,

construção,

integração,

contextualização,

crítica

e

interdisciplinaridade. No PPP, o currículo distancia-se da percepção de currículo prescrito,
relacionando-o à prática pedagógica e à sua construção coletiva no espaço escolar. O
documento admite a dificuldade dos professores, nesse processo, e a necessidade da busca
contínua de caminhos que possibilitem essa construção por meio de discussões e diálogos.
Reconhece-se a existência do currículo oculto, mas, como dito anteriormente, isso não o associa
à disputa de interesses divergentes, relacionada às classes sociais, negando, assim, o conflito
existente na prescrição e prática curricular (APPLE, 2006).
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Outra categoria, o Currículo Integrado,47 também presente no marco operacional,
teve duas frequências.
Necessariamente, a construção do currículo integrado exige uma mudança de postura
pedagógica; do modo de agir não só dos professores como também dos alunos.
Significa uma ruptura com um modelo cultural que hierarquiza os conhecimentos e
confere menor valor e até conotação negativa àqueles de ordem técnica, associados
de forma preconceituosa ao trabalho manual (MACHADO apud BAHIA, PPP, 2014,
p.32).

E mais adiante, o PPP, ao abordar as constantes alterações nas matrizes curriculares,
entre 2006 e 2012, afirma que isso ocorre devido à tentativa de integração curricular, isto é, “as
matrizes curriculares a cada ano são alteradas ou mudadas na tentativa de um currículo
integrado e muitas vezes não atende as expectativas da comunidade escolar” (BAHIA, PPP,
2014, p.33).
É clara a preocupação, no PPP, com a integração curricular, insistindo, todo tempo,
na necessidade e dificuldade de sua implementação. Mas, em alguns momentos, a concepção
de integração, interdisciplinaridade e contextualização se misturam no projeto. A integração é
vista como a união entre a formação geral e técnica; a interdisciplinaridade como a possibilidade
de integrar, na prática pedagógica, os componentes curriculares; e, por fim, a contextualização
como o momento em que teoria e prática se encontram. A concepção de educação integrada é
diluída ou ressignificada na prática escolar com ações que visam efetivar essa integração no
lócus da escola. Se, por um lado, é uma tentativa louvável, por partir dos problemas concretos
da escola, por outro, limita a discussão teórica que fundamenta a educação integrada,
politécnica, unitária, destituindo-a do seu caráter político e dos conflitos que a cercam. Tal
concepção, despolitizada, torna-se uma discussão do fazer pedagógico como instrumento e
técnica para viabilizar a integração (KUENZER, 2000). Sendo assim, interdisciplinaridade e
contextualização são prescritas como estratégias pedagógicas, transferindo para o professor a
tarefa, individualmente impossível, da integração.
A categoria Formação Integral aparece duas vezes, uma, ao estabelecer o
objetivo da Educação Profissional que tem em vista a formação integral como condição para a
participação social ativa e inserção no mundo do trabalho e outra, na qual resgata a história da
educação profissional, relembrando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 5.692/71, que a
tornou compulsória na rede pública “sob a alegação da importância da relação entre teoria e
prática para a formação integral do cidadão” (BAHIA, PPP, 2014, p.25).

47

Sobre currículo integrado, ver Ramos (2012).
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É evidente a preocupação, em todo o documento, com o Ensino Médio Integrado,
mas tal apreensão não é clara nos objetivos dos cursos. Nestes e também na distribuição de
carga horária, a incidência da formação voltada para a qualificação profissional e o
desenvolvimento de competências e habilidades são muito maiores. A necessidade de garantir
os conhecimentos técnicos e científicos é constante, e mesmo quando há uma preocupação com
a dimensão ética e política, estas aparecem como decorrentes da eficiência, competência e das
habilidades adquiridas, como vimos no objetivo geral do curso de informática, por exemplo.
Vários documentos e leis são citados para respaldar as afirmações e dar base legal
ao Projeto Político Pedagógico. Há uma preocupação em referendar com normas e leis o texto,
justificando e explicando a reestruturação da Educação Profissional, a partir do decreto nº
5.154/2004. Traça-se uma linha evolutiva da Lei de Diretrizes e Bases nº 5. 692/1971, passando
pela LBD nº 9.394/96 e o decreto nº 2.208/97, que legitimou a dicotomia entre educação básica
e técnica, até chegar ao Decreto nº 5.154 de 2004, marco para a educação profissional, dentre
outras coisas, por criar a modalidade integrada.
A construção do PPP é uma tarefa difícil, a qual as escolas são pressionadas a dar
conta como forma de legalizar a sua situação frente à burocracia do Estado. Verbas, projetos e
inserção em programas dependem da elaboração do Projeto Político Pedagógico. Sendo, assim,
correm o risco de que a dimensão burocrática prevaleça sobre as demais. Além disso,
internamente, essa construção é cheia de conflitos, basicamente de dois tipos. O primeiro diz
respeito à participação da comunidade escolar, pois não é fácil achar quem queira contribuir
para a elaboração do PPP e isso ocorre, muitas vezes, pela burocratização e também pela pouca
efetividade do documento no cotidiano escolar; o segundo é o conflito, tão desejado, de ideias
e posicionamentos. Esse, quando ocorre, é sinal de um PPP de fato representativo. Não podemos
perder de vista, concordando com KUENZER (2000), “[...] a dimensão política do PPP, pois a
sua elaboração [...] inscreve na luta entre distintas concepções de homem e de mundo e, em
decorrência, no âmbito das lutas pela construção de diferentes possibilidades históricas”, pois
“há diferentes projetos em confronto. Caberá à escola e ao Sistema fazer suas escolhas, que
serão mais ou menos coerentes e articuladas em função de concepções, dos acordos possíveis e
das condições dadas” (KUENZER, 2000, p.68).
O PPP do CETEPVC, por ter sido construído em 2011, traz as marcas da fase de
transição de uma escola que passou por todos os reveses da Educação Profissional nas últimas
quatro décadas e que estava dando os primeiros e desconfiados passos em um novo projeto,
imposto pela Secretaria. As hesitações, a falta de clareza teórica e a opção ora pelo mundo do
trabalho, ora pelo mercado de trabalho demonstram isso claramente. O titubear entre formação
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para a vida, para o trabalho, para a cidadania e para o mercado de trabalho, ou ainda, a dúvida
entre selecionar conteúdos significativos ou dar conta de uma totalidade explicativa são atitudes
compreensíveis diante do novo, do desconhecido e da experiência de outros projetos que não
foram adiante. Os professores, por outro lado, tiveram que se fazer professores da Educação
Profissional, assim como alunos, direção e comunidade escolar. Currículo e práticas foram
sendo ressignificados por esse grupo, que vive no cotidiano as dificuldades da tão proclamada
integração.
Segue a análise do Regimento Escolar, que abarca todas as instituições de Educação
Básica na Bahia.

4.4 O Regimento Escolar Unificado

As instituições escolares tinham autonomia para construir seu próprio regimento
escolar, conforme orientação das DCNEPTNM, até a Portaria nº 5.872, de 15 de julho de 2011,
aprovar o Regimento Escolar Unificado para todo o Sistema Público Estadual de Ensino da
Bahia. Nela, o RE é tratado como
[...] documento definidor da natureza e da finalidade da escola, da relação gerencial
entre seus elementos constitutivos, das atribuições de seus órgãos e sujeitos, das suas
normas pedagógicas, dos direitos e deveres dos seus sujeitos, das funções e instâncias
de representação dos seus sujeitos (Portaria nº 5.872, SEC, 2011).

Além de estabelecer no Artigo 1º, Inciso 2º, as unidades escolares nas quais
princípios, normas e funções incidirão, nessa relação, constam os centros estaduais e territoriais
de educação profissional.
O trabalho está presente no décimo princípio, Título I, Artigo 2º, referente a
princípios, finalidades e objetivos do Regimento Escolar, quando este aborda a “vinculação
entre a educação escolar, trabalho, suas práticas sociais e desenvolvimento local” (BAHIA, RE,
2011, p.6). Estabelece como finalidade, no Art. 3º, “a educação, dever da família e do estado,
inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade
o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho” (BAHIA, RE, 2011, p.6). Cabe à unidade escolar observar que
[...] à Educação Profissional, incluída nas políticas públicas estaduais, incumbe
promover a transição entre a unidade escolar e o mundo do trabalho, capacitando
jovens e adultos, através do conhecimento, valores e habilidades gerais e especificas
para o exercício cidadão da vida produtiva e social (BAHIA, RE, 2011, p.6).
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O regimento define para a Educação Profissional princípio, finalidade e objetivo
específicos. Apresenta o trabalho relacionado a práticas sociais, qualificação e exercício
cidadão da vida produtiva e social, sendo tratado principalmente sob o ponto de vista da
qualificação, longe da compreensão de princípio pedagógico, mas, ainda assim, há referência a
vinculação entre a educação, a sociedade e a vida produtiva.
Verifica-se no RE algumas especificidades da EP, como exemplo do Conselho
Escolar, órgão colegiado, específico da educação profissional, distinto do Colegiado Escolar,
que é um órgão constitutivo das escolas da Educação Básica. O Conselho Escolar é “de caráter
deliberativo, consultivo, avaliativo e mobilizador dos processos pedagógicos e aqueles de
natureza administrativa e financeira” (BAHIA, RE, 2011, p.9), formado pelos mesmos
representantes do Colegiado Escolar (membro da direção, representante de professores e ou
coordenadores

pedagógicos,

servidores

técnico-administrativo,

estudantes,

pais

ou

responsáveis – todos matriculados ou exercendo atividades na unidade escolar – e um membro
da comunidade local, vinculados a atividades educativas ou socioeducativas). Além destes, é
composto, também, “por um representante de cada um dos segmentos representativos do
território de identidade ao qual o Centro se vincula: trabalhadores, empresários, entidade da
sociedade civil organizada, dois municípios e dois órgãos públicos estaduais” (BAHIA, RE,
2011, p.9). O Conselho Escolar é o Colegiado ampliado, com representação do território de
identidade.
Destacam-se também a composição e as atribuições da direção dos centros
estaduais e territoriais de educação profissional, distintas das demais unidades escolares: um
diretor; um vice-diretor administrativo-financeiro; um vice-diretor técnico-pedagógico e um
vice-diretor de articulação com o mundo do trabalho, sendo este último responsável por
estabelecer parcerias com empresas, instituições e a sociedade civil, de modo a viabilizar a
inserção do aluno no mercado de trabalho. Admite-se a necessidade da função de professor
articulador para os cursos da Educação Profissional e, também, do professor orientador de
estágio.
O Título III é referente à Organização Didática, entendida como “toda a
estruturação e operacionalização das ofertas da educação básica e educação profissional na
unidade escolar e nos centros (BAHIA, RE, 2011, p.19), incluindo nessa organização

o projeto político-pedagógico com as matrizes curriculares por modalidade de oferta
e de curso, a proposta curricular e seu respectivo plano de trabalho anual, o
planejamento de ensino com os respectivos planos de curso por componente
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curricular, o regime escolar, e a sistemática de avaliação institucional da unidade
escolar e de avaliação da aprendizagem dos estudantes (BAHIA, RE, 2011, p.19).

Nos capítulos seguintes, o documento destrincha cada um desses elementos, e no
capítulo II apresenta a proposta curricular da Educação Básica, destacando que os seus
currículos compreendem os processos educacionais do sistema regular e de todas as
modalidades: “educação especial, educação de jovens e adultos, educação do campo, educação
quilombola, educação escolar indígena, educação a distância e, também a educação
profissional” (BAHIA, RE, 2011, p.20). Define “sua organização construída a partir das
orientações postas por diretrizes, parâmetros e referenciais curriculares de nível nacional e
estadual, bem como a partir do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos de Nível Médio”
(BAHIA, RE, 2011, p.20).
O outro destaque é quando especifica a avaliação da Educação Profissional que,
além de contemplar os critérios e princípios da educação básica, “reger-se-á pelos princípios
pedagógicos da pesquisa e intervenção social e envolverá a participação nas atividades práticas:
laboratórios, visitas técnicas, feiras, oficinas e estágio” (BAHIA, RE, 2011, p.22). A partir daí,
são abordadas as normas de convivência, destacando-se os direitos e deveres dos sujeitos da
comunidade escolar e as medidas educativas para apuração de atos de indisciplina e de atos
infracionais para toda a rede de educação básica, sem distinção.
Observa-se que, de todas as modalidades dos processos educacionais,
desenvolvidos pela Secretaria de Educação em suas unidades escolares, a única, com destaque
no RE, é a educação profissional. As demais (educação indígena, quilombola, etc.) apenas são
citadas como uma possibilidade na fundamentação curricular, indicando que as orientações
específicas estão em outros documentos. As demandas próprias da educação profissional estão
inclusas, de forma direta, sem maiores problematizações, no Regimento que, aliás, de todos os
documentos analisados, é o mais pragmático, com o objetivo claro de organizar e viabilizar a
vida escolar, estabelecendo critérios, normas, atribuições e trâmites para o seu funcionamento.
No próximo capítulo, veremos a disciplina História presente nas matrizes
curriculares e nos diários de classe do CETEP de Vitória da Conquista.
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5 O LUGAR DA HISTÓRIA NO CURRÍCULO INTEGRADO DO CETEP DE VITÓRIA
DA CONQUISTA

O currículo escolar é uma fonte inesgotável de pesquisas, abordagens, debates e
produções no espaço da academia. Talvez o lugar, paradoxalmente, que menos se discute e
pesquise esse campo teórico seja a escola. Isto não é uma afirmação, tampouco uma defesa da
posição da escola como receptora de pesquisas, seleção de conteúdos e metodologias alheias a
ela. Apenas uma constatação de que o currículo, na dinâmica frenética do cotidiano escolar,
ocupa o espaço da prática, que inclui reconstrução, proposição e discussão, mas, geralmente,
não inclui a pesquisa.
O currículo na educação básica tem uma dinâmica própria, particular, muito
específica, ainda mais quando o pensamos a partir das disciplinas escolares. Verificamos que é
muito mais peculiar, diverso, complexo e difícil de apreender exclusivamente a partir de teorias
e concepções curriculares externas e generalistas. Nesse sentido, a escola é um microcosmo que
recebe, desenvolve, questiona, refuta e constrói cotidianamente seu currículo. A pesquisa in
loco na instituição escolar, associada à devida apropriação teórica do campo, propicia uma
aproximação com o currículo real.
Compreendemos a escola como produtora e reprodutora de ideologia, como espaço
de conhecimento, de assimilação, contradição e resistência. É sob essa perspectiva que se deve
pesquisar o currículo de uma instituição escolar, pois assim ampliam-se as possibilidades de
investigação para além do modelo reprodutivista e da correspondência, considerando a
complexidade das relações existentes. Dessa forma, a análise documental de uma instituição
pode identificar o emaranhado de tensões, conflitos e possibilidades que uma disciplina e o
currículo encontram no lócus da escola. A instituição de uma disciplina escolar, sua
permanência, a forma, o conteúdo e a configuração curricular não são aleatórios, não é uma
escolha baseada na lógica e no conhecimento puro e neutro e, tampouco, é isenta de conflitos
(APPLE, 1989).
Novas pesquisas atestam a importância de abordagens que ampliam a perspectiva
curricular para além da prescrição e da prática, conseguindo integrar o micro ao macro, a partir
da interação entre aspectos econômicos, culturais, locais, de gênero, raça, classe... É esse o
caminho “multidimensional” trilhado por Ivor Goodson (2013) ao propor pesquisar o currículo
a partir do Construcionismo Social. Essa abordagem sócio-construtivista estabelece igual
importância ao processo de construção social anterior à prática e o seu estabelecimento no
cotidiano da escola. É uma visão mais abrangente e integrada, não se restringindo à prescrição
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ou à prática. Ele supera esse debate e complexifica a discussão ao afirmar que é uma construção
que envolve e é resultado desses dois momentos que se relacionam. Goodson (2001; 2013)
ressalta o papel da matéria escolar para compreender a construção social do currículo, pois é
através da história que seus conflitos são expostos e sua trajetória é desvelada. Seu estudo
possibilita materializá-lo, identificando seu percurso e seus desdobramentos enquanto currículo
prescrito e praticado. A perspectiva disciplinar é o ponto de interseção entre esses dois
caminhos.
Mas Goodson (2013) vai além, e, ao abordar a prescrição, chama à atenção para a
importância do conteúdo e da forma curricular. Ao analisar as matrizes, as questões referentes
à forma vêm à tona, indagando como o currículo adquiriu esse formato, o porquê dessa
configuração, se houve disputas e quais as preteridas. As disciplinas inclusas, tempo,
distribuição por eixos e espaço ocupado pelas áreas são dados encontrados nesses documentos
que ratificam a visão do autor que o contorno curricular é tão importante quanto a listagem dos
conteúdos.
O ponto crucial a apreender é que a força inter-relacionada da forma e do conteúdo
deveria ocupar o centro do nosso estudo das disciplinas escolares. O estudo da forma
e do conteúdo das disciplinas deveria, para além disso, ser colocado numa perspectiva
histórica (GOODSON, 2001, p.90).

Michael Apple (1989; 2006) insiste também em uma análise mais completa do
currículo, abarcando o conteúdo explícito, as ausências no texto e a forma que assume. A
distribuição, como o conteúdo e a cultura são reunidos, carga horária e espaços da disciplina
são componentes que dizem muito sobre as ideologias subjacentes a essa construção e as
possibilidades de resistência que se forjam na escola. Tão importante quanto analisar os
conteúdos é compreender a forma como são distribuídos e organizados no currículo escolar.
Pois é com base nas formas curriculares dominantes que o controle, a resistência e o
conflito se desenvolvem. E, é exatamente nesse campo que a crise estrutural torna-se
visível e as questões sobre o currículo oculto, a intervenção do estado e o controle do
processo de trabalho são integradas ao nível da prática escolar (APPLE, 1989, p.47).

Reconhecida a importância da forma e do conteúdo, buscaremos apreender o
contorno que esse currículo assume em um contexto de Ensino Médio Integrado à Educação
Profissional, que pressupõe especificidades para a disciplina, suscitando a necessidade de
esclarecer sua proposta curricular, portanto, pedagógica e política. Dessa forma, analisamos as
matrizes curriculares e os diários de classe do curso técnico de Informática, entre os anos de
2006 e 2012, EMI, elaboradas pelo CETEP de Vitória da Conquista e também pela
SEC/SUPROF. Essa análise objetiva verificar a trajetória da disciplina História e da área de
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Ciências Humanas, nesses anos, de forma a identificar a organização curricular, a carga horária
(variação e permanência), a manutenção e a criação de componentes e sua distribuição pelos
blocos disciplinares, bem como a análise comparativa entre os documentos escolares e o
registro da prática docente.

5.1 Matrizes curriculares e Diários de Classe

As DCNEPTNM reafirmam a autonomia e a responsabilidade institucional pela
elaboração e execução coletiva e participativa do currículo, bem como do projeto político
pedagógico e dos planos de curso. O plano apresenta a Matriz Curricular do curso de
Informática, indicando que deverá ser “organizado por disciplinas, com regime seriado anual,
carga horária de 4.000 horas e mais 400 horas de estágio, distribuídas em quatro anos [...]”
(BAHIA, PC, 2014, p.12). No caso do CETEP de Vitória da Conquista, a elaboração das
matrizes curriculares foi responsabilidade da instituição até 2008, quando a Superintendência
de Educação Profissional (SUPROF) assumiu esse papel, centralizando a elaboração das
matrizes e, posteriormente, redistribuindo para a rede de EP do estado. Segundo o professor
Almerico, essa centralização tem um caráter pragmático de resolver o trâmite da documentação
e de controle administrativo dos professores e da gestão escolar.
Nós começamos com cada escola com seu currículo, até transferir o menino não podia,
pois cada uma tinha uma matriz curricular diferente. Fizemos um arranjo,
intermediário. Teve um problema, inclusive nós tínhamos uma pessoa lá, a gente tem
que falar porque é história, tem que contar, que validou várias matrizes, dessas onde
haviam os arranjos por falta de professor, como matrizes do sistema. [...] Era para ter
uma matriz por curso e por modalidade, nós tínhamos trinta matrizes. [...] Era
necessário transformar em uma única matriz, só assim poderia controlar a falta
professor, controlar se o professor estava com a carga horária. O segundo passo era
verificar a conformidade, formação e disciplina. 48

Salientamos que as matrizes curriculares analisadas são anteriores às DCNEPTNM,
publicadas no final de 2012, e posteriores à revogação do Decreto nº 2.208/97 pelo Decreto nº
5.154/2004 e também ao programa Brasil Profissionalizado, instituído pelo Decreto nº
6.302/2007. Pode-se dizer que, quando ocorreu o incentivo para criação e fortalecimento das
redes estaduais de Educação Profissional, as diretrizes ainda não haviam sido atualizadas,
deixando um vácuo teórico, organizacional e curricular no período de constituição e
crescimento dessas redes, que tiveram, posteriormente, que se adequar (MOURA, 2012).

48

Trecho da entrevista com o Prof. Dr. Antônio Almerico Biondi Lima, realizada em Salvador, no dia 10 de
outubro de 2017.
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Inicialmente, cabe explicitar a falta de uma ação indutora efetiva do MEC. Nesse
sentido, ressalta-se que, embora o decreto n. 5154, que trouxe para o plano legal a
possibilidade de integração, seja de julho de 2004, apenas em dezembro de 2007 a
SETEC publicou Documento-Base da Educação Profissional Técnica de Nível Médio
Integrada ao Ensino Médio (MOURA, 2012, p.58).

É nesse contexto que as matrizes foram sendo desenvolvidas, modificadas e
substituídas. Oito matrizes curriculares foram analisadas, por isso, apresentamos dois quadrosresumo: o primeiro, quadro 4, da carga horária nas Ciências Humanas e suas disciplinas e, o
outro, quadro 5, da distribuição da carga horária, entre os anos de 2006 e 2012, pelos blocos
disciplinares, elaborados a partir dos dados da pesquisa, com o intuito de visualizar as variações,
permanências e mudanças verificadas no currículo da Instituição neste período:
Quadro 4 – Resumo das Matrizes Curriculares – Humanidades - CETEPVC (2006-2012)
Carga horária das disciplinas escolares da área de Ciências Humanas (BNC/FTG)
Ano

Área e
Disciplinas
2006

2007

2008

2009

2009ª

2010

2011

2012

Ciências
Humanas

560

560

560

480

1.120

1.120

800

800

História

240

240

240

160

240

240

160

160

Geografia

240

160

160

160

240

240

160

160

Sociologia

40

80

80

80

160

160

80

80

Filosofia

40

80

80

80

160

160

80

80

SOST

-

-

-

-

80

80

80

80

SOPT

-

-

-

-

80

80

80

80

FDT/FEDT

-

-

-

-

80

80

80

80

FMC/FMTC

-

-

-

-

80

80

80

80

Fonte: Construído a partir dos dados das MC do CETEPVC entre os anos de 2006 e 2012.
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Quadro 5 – Resumo da distribuição de carga horária por bloco disciplinar Informática/EMI – CETEPVC
Carga Horária distribuída por bloco disciplinar
Bloco disciplinar

ANO
2006

2007

2008

2009

2009A

2010

2011

2012

2.720

2.440

2.400

1.960

2.480

2.400

1.940

1.920

Diversificada/FTG

320

320

400

480

480

480

540

560

FP/FTE

960

1.240

1.200

1.560

1.120

1.120

1.460

1.520

Estágio

400

400

400

400

400

400

400

400

Estudos
interdisciplinares

-

-

-

-

-

-

240

240

Estudos
complementares

-

-

-

-

-

-

-

-

4.400

4.400

4.400

4.400

4.480

4.400

4.580

4.640

BNC

TOTAL CH

Fonte: Construído a partir dos dados das MC do curso de Informática (EMI) do CETEPVC.

A Matriz Curricular do Ensino Médio integrado à Educação Profissional do ano de
2006 (anexo 1) foi elaborada pela instituição (docentes e direção) com a colaboração de
professores do curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
– UESB. Vale salientar que era um curso novo para a instituição, que, naquele momento, não
dispunha de um quadro docente com formação na área de Informática. O processo de
construção dessa matriz não foi registrado em nenhum documento, sendo necessário recorrer
ao relato da vice-diretora, Maria Estélia Oliveira Correia49, que participou de tal processo.
A matriz implementada, com cópia datada de 20 de novembro de 2006, encontrase disponível na Secretaria Escolar e está organizada em blocos disciplinares: Base Nacional
Comum, com 2.720 horas, distribuída em áreas do conhecimento (Linguagem, códigos e suas
tecnologias; Ciências da Natureza; Matemática e suas tecnologias; e Ciências Humanas e suas
tecnologias); Parte Diversificada, com 320 horas; e Formação Profissional, com 960 horas. A
carga horária total era de 4.000 horas, além de outras 400 horas de Estágio Supervisionado.
Dessa forma, percebe-se que a maior carga horária era reservada à BNC, o que significa que,

49

Utilizamos o relato oral da vice-diretora Maria Estélia Oliveira Correia, que participou do processo de
implementação dos cursos de EMI no CETEPVC, com o intuito de esclarecer dúvidas técnicas que surgiram na
investigação sobre a construção das matrizes curriculares.
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nessa primeira matriz, o currículo é, predominantemente, constituído por disciplinas da
formação geral.
As Ciências Humanas possuíam 560 horas distribuídas nos quatro anos de curso.
História e Geografia continuaram com a mesma carga horária do Ensino Médio regular (240
horas cada), distribuída em três anos, e Filosofia e Sociologia com 40 horas cada. Nos blocos
disciplinares “Parte Diversificada” e “Formação Profissional”, não havia nenhuma disciplina
específica da área de Humanidades.
A primeira turma do curso técnico em Informática foi implantada em 2006, nos
turnos vespertino e matutino, e a caderneta escolar deste 1º ano, turno vespertino, foi
localizada50. Esse documento é composto por três partes. Na primeira, é feita a identificação da
instituição e da classe (turno, turma, ano, componentes curriculares e professores). A segunda
parte é o diário de classe propriamente dito, lá estão os registros do dia e do conteúdo
programático da aula e a assinatura do professor, organizado por mês. A terceira parte é
composta por uma folha individual do aluno (44 matriculados nessa primeira turma), com nome
completo e número, espaço para o registro da frequência por aula e disciplina e também para
observações gerais. Os registros dessas cadernetas são feitos pela secretaria da escola (primeira
parte) e pelos professores (segunda e terceira partes).
Nessa caderneta, constam onze disciplinas, todas registradas na Matriz Curricular:
Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Biologia, Química, Física, Inglês,
Educação Física, Introdução à Informática e Introdução aos Sistemas Operacionais. No registro
dos conteúdos programáticos de História, iniciado em 07/03/2006, temos um total de 80
horas/aula registradas, distribuídas entre os meses de março e dezembro. Os conteúdos listados
são Introdução à História, Pré-História, Civilizações Antigas (Mesopotâmia, Egito, Hebreus,
Persas, Fenícios, Grécia e Roma), Invasões Bárbaras e Idade Média, intercalados com
atividades, avaliações e projetos.
No ano de 2006, a antiga Escola Agrotécnica Sérgio de Carvalho ofertava o Ensino
Médio, EMI, o EJA e o Ensino Fundamental II. Resultado de uma fase de incertezas sobre a
Educação Profissional, numa realidade de completo sucateamento, falta de financiamento e
baixa matrícula, a diversificação de ofertas foi uma alternativa para atrair alunos e justificar a
permanência da escola no campus da universidade. A oferta, concomitante, do EM e do EMI
possibilita a comparação das cadernetas do 1º ano e revela que os mesmos conteúdos foram

50

As cadernetas encontram-se em um depósito, uma área paralela ao aviário, distante do prédio central da escola,
junto com outros documentos, além de carteiras, armários, livros didáticos, dentre outras coisas. É um espaço
insalubre, sem nenhuma condição para a conservação adequada da documentação escolar.
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registrados nos diários de classe. Isso demonstra que a implantação do EMI não foi
acompanhada de uma reformulação curricular e de um planejamento diferenciado na disciplina
História, pelo menos nesse primeiro ano.
A Matriz Curricular de 2007, anexo 2, foi modificada pela própria instituição, que,
naquele momento, já possuía alguns poucos professores contratados da área técnica, e cujo
processo também não foi registrado. Essa matriz é datada de 28 de março de 2008, assinada
pela diretora do período, Diva Castro Ferreira Castilho, e mantinha o mesmo formulário, com
os mesmos blocos disciplinares e a mesma carga horária total de 4.000 horas. A área de Ciências
Humanas manteve o total de 560 horas. A disciplina de História permaneceu com 240 horas e
a de Geografia foi reduzida para 160 horas. Já Filosofia e Sociologia passaram para 80 horas
cada. A Base Nacional compreendia 2.440 horas, com uma redução de 280 horas em relação ao
ano anterior. Na “Parte Diversificada” e na “Formação Profissional”, não havia nenhuma
disciplina específica da área.
Nesta caderneta do 1º ano, turno vespertino, na segunda turma do curso, com
entrada em 2007, o registro do conteúdo programático e das aulas foi feito de forma irregular.
A professora registrou as aulas dos meses de março e abril e apenas neste último mês assinalou
os conteúdos, que foram Pré-História e Mesopotâmia. Parecem ter sido ministrados os mesmos
assuntos do ano anterior. Pesquisamos na caderneta do turno matutino para verificar as
anotações, já que a disciplina História era ministrada pela mesma professora. Nos meses de
março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro, as aulas foram assinadas, mas não
houve registro de conteúdo. Apenas no mês de novembro de 2007 foram registrados conteúdos
– Invasões Bárbaras, Feudalismo e a Igreja Católica na Idade Média e, em dezembro,
continuação da Idade Média. A deflagração da greve na rede estadual, nesse ano, pode ter
contribuído para a falta de registro do que foi ministrado, mas, mesmo com as poucas anotações,
verifica-se que o conteúdo programático de História foi o mesmo do ano de 2006.
Pesquisamos, também, a caderneta escolar do 2º ano de 2007. Ao contrastar essa
caderneta com a matriz curricular, verifica-se que os componentes curriculares e a carga horária
são compatíveis com a matriz de 2006. O ano de entrada da turma determinava a matriz a ser
seguida, ocasionando um sério complicador organizacional, tanto curricular quanto
administrativo, para a escola, que trabalhava com várias matrizes de anos diferentes.
O conteúdo programático de História registrado na caderneta entre os meses de
março e dezembro soma 80 horas/aula. Há uma continuidade cronológica com o conteúdo
trabalhado no 1º ano de 2006. Inicia-se com Idade Média, último assunto do ano anterior, e é
seguido por Crise do Modo de Produção Feudal, Estados Modernos, Expansão Marítima,

115

Renascimento Cultural, Reforma Protestante, Mercantilismo, Conquista da América, América
Portuguesa, Sociedade Açucareira, Mineração, Iluminismo, Revolução Industrial e Revolução
Americana, intercalando-se com avaliações, atividades e projeção de filmes.
Na Matriz Curricular de 2008 (anexo 3), o total de horas é o mesmo das matrizes
anteriores. Esta foi elaborada pela própria escola, manteve o mesmo formulário e a mesma
carga horária para as Ciências Humanas. Dentro da área, não houve nenhuma modificação das
disciplinas. No entanto, a carga horária da BNC foi reduzida em 40 horas e passou a ter 2.400
horas.
Na caderneta escolar do 1º ano de 2008, constam onze disciplinas, todas registradas
na Matriz Curricular: Língua Portuguesa, Matemática, Organização dos Processos de Trabalho,
História, Biologia, Química, Física, Inglês, Filosofia, Introdução à Informática e Introdução aos
Sistemas Operacionais. Houve dúvida com relação à Geografia, que, apesar de não constar na
matriz, está presente na relação de disciplinas do diário de classe. Mas quando verificamos a
segunda parte da caderneta, encontramos o registro de Geografia/Organização de Processos de
Trabalho, que aponta para uma disciplina mista, iniciada em 10 de março, com conteúdo de
Geografia Física e, a partir de 27 de maio, a introdução da disciplina OPT (Organização de
Processos de Trabalho), ministrada por um professor licenciado em Geografia.
Na disciplina História, há registros de aulas com os seguintes temas: Reflexões
sobre a escola, Pré-História, Pré-História brasileira, Mesopotâmia, Egito Antigo, Transposição
do Rio São Francisco, Hebreus, Grécia Antiga, Roma, Invasões bárbaras, Feudalismo e Igreja
Católica na Idade Média, intercalados com avaliações. Foram ministradas 82 horas/aula de
História entre março e dezembro.
A caderneta do 2º ano de 2008 foi localizada, posteriormente, em uma segunda
excursão pelo aviário. Constam treze disciplinas, todas de acordo com a MC: Língua
Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Biologia, Química, Física, Filosofia, Inglês,
Educação Física, Algorítmo e Técnicas de Programação e Arquitetura e Organização de
Computadores. A disciplina História foi ministrada em 79 aulas, por dois professores: o
primeiro – de março a maio – trabalhou com Crise do Feudalismo, Reforma Protestante,
Expansão Marítima, intercalado com atividades e exibição de vídeos; o segundo professor deu
continuidade – de junho a dezembro – com Estados Modernos, Nacionalismo, Renascimento
Cultural, Mercantilismo e Sistema Colonial, Economia Colonial, Economia Açucareira,
Domínio Espanhol, Expansão Territorial, Iluminismo, Revolução Industrial, Revolução
Francesa e Período Napoleônico.
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A caderneta do 3º ano, referente à turma que se iniciou em 2006, não segue
totalmente a matriz desse ano. Constam as disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática,
Biologia, Química, Física, Inglês, Sociologia, Redes de Computadores I, Banco de Dados,
Legislação e Ética Profissional e Circuitos Eletrônicos Digitais. As disciplinas Educação Física,
Geografia, Projetos de Sistemas Computacionais I e Linguagem de Programação não foram
ministradas, apesar de constarem na MC. A disciplina Legislação e Ética Profissional do 4º ano
foi antecipada, e Circuitos Eletrônicos Digitais, que não existia no curso, foi ministrada também
no 3º ano. A disciplina História não constava na matriz e não foi programada.
Em 2009, existem duas Matrizes Curriculares, a primeira (anexo 4), elaborada pela
escola, manteve a carga horária total, mas reduziu a área de Ciências Humanas para 480 horas,
e – pela primeira vez – a disciplina de História perdeu 80 horas, totalizando 160 horas.
Geografia (160), Sociologia (80) e Filosofia (80) mantiveram seus respectivos tempos.
A segunda matriz curricular do curso de Informática, que denominamos 2009-A51
(anexo 5) foi elaborada pela recém-criada, à época, SUPROF, e enviada para toda a rede de
Educação Profissional da Bahia, incluindo o CETEP de Vitória da Conquista. Tal matriz está
organizada em formulário elaborado pela Superintendência, com a identificação da unidade
escolar (nome, registro, endereço), eixo, curso, modalidade e ano e estabeleceu os blocos
curriculares – Base Nacional Comum (BNC), Parte Diversificada – Formação Técnica Geral
(FTG), Formação Técnica Específica (FTE) e Estágio –, além das respectivas disciplinas e da
carga horária semanal e anual do curso.
Das doze disciplinas da BNC, quatro são da área de Ciências Humanas e suas
tecnologias, e juntas totalizam 800 horas anuais e correspondiam a cerca de 32% da Carga
Horária referente à Base Nacional Comum. Nessa MC, a área ocupou um espaço significativo
e passou de 480 para 800 horas, com uma ampliação de mais de 60%. As áreas de Linguagens
e de Ciências da Natureza e Matemática somavam respectivamente 760 horas e 920 horas. As
disciplinas de História e Geografia voltaram a ter 240 horas, e Filosofia e Sociologia passaram
a ter 160 horas cada.
Essa matriz acrescentou quatro componentes curriculares novos: Sociologia e
Organização Social do Trabalho (SOST), Sociologia e Organização de Processos de Trabalho
(SOPT), Filosofia e Direito do Trabalho (FDT) e Filosofia e Metodologia Científica (FMC).
Assim, foram acrescidas 320 horas às Ciências Humanas no bloco “Parte Diversificada –

51

Os Diários de classe de 2009 não foram localizados, mas foi possível identificar, por meio dos registros das
disciplinas nos diários dos anos seguintes (2010, 2011 e 2012), que a matriz curricular seguida foi a 2009-A,
elaborada pela SUPROF.
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Formação Técnica Geral", o qual possuía um total de 480 horas. Ao todo, a área ampliou de
480 para 1.120 horas. Ao ser questionado sobre a criação dessas disciplinas, o professor
Almerico esclareceu:
Na nossa proposta curricular, mantivemos todos os componentes curriculares da
educação básica, a ideia era que o estudante pudesse, se quisesse, seguir no ensino
superior, não só por isso, isso é coisa pragmática, com uma concepção que ele precisa
da História, da Geografia para ser cidadão. Ele precisa da Filosofia, da Sociologia,
precisa de todas as dimensões, a Arte, a Educação Física. Trabalhamos com uma
lógica que foi uma experiência, muito interessante, feita com metalúrgicos e a UFRJ.
O COPPE da UFRJ, teve um papel muito forte nisso e eles designaram de Formação
Técnica Geral, que seria uma ponte dos conhecimentos da educação geral com o
mundo do trabalho, que seria a Formação Técnica Especifica. Quais seriam essas
disciplinas? Os metalúrgicos tinham um curso de Ensino Fundamental, muito
específico, ligado à CUT. Começamos a pensar, então, quais seriam as disciplinas?
Inicialmente trabalhamos com as disciplinas na área de Linguagem, seria a inclusão
digital [...]. Na área de Biologia, a questão de saúde, segurança e meio ambiente
porque reitera a vinculação direta com o trabalho, não na perspectiva da não
vitimização ou da culpabilidade do trabalhador. Então, tinha essas duas disciplinas e
tinha mais quatro que eram duas Filosofias e duas Sociologias. Foram uma adaptação
para o ensino médio, dessa experiência, quer dizer, o conceito de Core curriculum de
Maria Nilde Macelani que bolou um programa integrado e a questão da Formação
Técnica Geral, que é elaboração da COPPE e adaptamos para uma experiência, para
uma situação que é uma rede, em larga escala e para o ensino regular. [...]. Essa
experiência, que nós fizemos, foi a tentativa de colocar isso na educação pública.52

O professor esclarece que a inclusão da FTG e a criação das novas disciplinas
seguiram

o

exemplo

de

experiências

no

movimento

sindical

realizadas

pela

COOPE/UFRJ,53por meio do Laboratório de Trabalho e Formação e a Confederação Nacional
dos Metalúrgicos e, também, da concepção de Core Curriculum 54 (coração do currículo),
empregadas pela educadora Maria Nilde Mascellani55 nos Ginásios Vocacionais, elucidando a
adaptação para a realidade baiana desses dois ensaios que ocorreram em campos bem
demarcados.
O Core-curriculum devia oferecer ferramentas que permitissem a interpretação da
cultura e do processo histórico e a inserção social no mundo, na pequena comunidade,
52

Trecho da entrevista com o Prof. Dr. Antônio Almerico Biondi Lima, realizada em Salvador, no dia 10 de
outubro de 2017.
53
A COPPE – Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, fundada em 1963, pelo engenheiro Alberto Luiz Coimbra, ajudou a criar a pósgraduação no Brasil e desenvolveu várias ações de formação de trabalhadores, principalmente através do seu
laboratório Trabalho e Formação em parceria com os metalúrgicos e sindicatos.
54
Ver a tese de Maria Eliza Furquim Pereira Nakamura (2017), intitulada Ginásios vocacionais: narrativas sobre
a proposta educacional da década de 1960, defendida na UNESP, Rio Claro. A autora analisa, dentre outras
coisas, as mudanças na concepção curricular, ao longo dos oito anos dessa experiência.
55
Maria Nilde Mascelani foi uma das educadoras que implantou o projeto dos Ginásios Vocacionais, em São
Paulo, entre os anos de 1961 e 1969. O currículo dessas instituições era constituído por treze áreas integradas a
partir das Ciências Sociais. Com o endurecimento da Ditadura Militar, ela foi afastada de suas funções, e as
escolas foram invadidas pelas Forças Armadas. Conferir o documentário Vocacional – uma aventura humana,
dirigido por Toni Venturi (2011).
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assim como a realização pessoal e profissional. Core-curriculum era o grande conceito
que tinha a função de unificar os problemas que seriam abordados no que se
convencionou a chamar Unidades Pedagógicas. Estas “Unidades Pedagógicas”
traduziam a ideia de tema gerador, abordado em Estudos Sociais – área que constituía
o eixo integrador de todas as disciplinas do currículo (TAMBERLINI, 2001, p.72).

O debate ocorrido na década de 1990 sobre o retorno ao currículo do Ensino Médio
das disciplinas de Filosofia e Sociologia, excluídas durante a Ditadura Militar, culminou na
sanção da Lei nº 11.684, de 2 de junho de 2008, que estabeleceu a obrigatoriedade desses
componentes em todas as séries de nível médio. As discussões envolvidas nesse processo
coincidem com o período de construção de matrizes curriculares, o que pode indicar uma
influência na ampliação das Ciências Humanas no currículo do EMI, bem como na criação e
centralidade das disciplinas SOST, SOPT, FMC e FDT no bloco disciplinar da Formação
Técnica Geral.
Na Matriz Curricular de 2010 (anexo 6), a carga horária total era de 4.000 horas.
Na Base Nacional Comum, das doze disciplinas, quatro eram da área de Ciências Humanas e
suas tecnologias, e juntas totalizavam 800 horas anuais. Correspondiam a cerca de 33% da
Carga Horária referente à BNC. A área de Linguagens e a de Ciências da Natureza e Matemática
somavam respectivamente 760 horas e 840 horas. As disciplinas de História e Geografia tinham
maior carga horária dentre as disciplinas de Humanas, com 240 horas cada. Geografia foi
ministrada nos três primeiros anos e História, nos três últimos.
As disciplinas SOST, SOPT, FDT e FMC somavam juntas 320 horas de um total
de 480 da Formação Técnica Geral. Correspondiam a quase 66% da carga horária deste bloco.
As disciplinas de Sociologia estavam presentes nos quatro anos de EMI: dois anos de
Sociologia, um ano de SOPT e outro de SOST; somando a BNC e FTG havia o total de 320
horas. Filosofia tinha 160 horas no 1º e 3º ano, e mais FDT no 4º ano e FMC no 2º ano, e estava
presente, também, nos quatro anos com a mesma carga horária de Sociologia.
Nos dois últimos blocos não temos nenhuma disciplina da área de Humanidades. A
Formação Técnica Específica, terceiro bloco, tinha uma CH total de 1.120 horas; o Estágio,
quarto bloco, possuía 400 horas. Portanto, as humanidades possuíam ao todo 1.120 horas,
unindo a BNC e a FTG. De um total de 4.000 horas do currículo, cerca de 28% da carga horária
total do curso eram disciplinas da área de C. Humanas. A MC 2010 é muito parecida com a
anterior, 2009-A. A SUPROF fez pequenas adequações, mas a configuração geral, como os
componentes curriculares e a distribuição de CH, é muito próxima daquela que a antecedeu.
Nas Ciências Humanas, não houve nenhuma alteração de componente curricular e de carga
horária, de maneira que manteve as 1.120 horas da matriz anterior.
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A ampliação das Ciências Humanas no currículo do EMI parece ter tido uma
influência da experiência das Escolas Vocacionais, do Core Curriculum, integrando as
disciplinas a partir dos Estudos Sociais e, segundo o professor Almerico, também, com o
objetivo de acabar com o ranço tecnicista da década de 1970, mas, mais que isso, foi
Pensada e eu vou mais além, vou entrar na história e assim nós começamos a discutir
o seguinte: como é que eu humanizo a parte técnica? É, de fato, instalar uma
concepção de educação profissional que fosse emancipatória, a palavra emancipatória
está muito forte, está pouco presente nos documentos, mas está muito forte nos
discursos, nós queremos que essa educação emancipe, não os torne submissos, não os
torne submetidos ao que acontece, ele vai ter autonomia relativa, porque estamos no
mundo capitalista e não podemos dizer que estamos livres, mas relativa autonomia
para fazer suas escolhas.56

Todas as cadernetas do ano letivo de 2010 foram localizadas. A caderneta do 1º ano
segue a matriz curricular com todas as disciplinas ordenadas. Não é ofertada a disciplina
História no primeiro ano de Informática. Os componentes curriculares da caderneta do 2º ano
estão de acordo com a matriz de 2009. Foram ministradas 80 horas/aula de História e seus
conteúdos, registrados. É o primeiro ano da disciplina no curso, portanto, segue o planejamento
do 1º ano, que começa com Introdução à História, Pré-História, Pré-História Americana, Egito,
Mesopotâmia, Grécia, Império Romano, Idade Média, Estado Moderno, Renascimento
Cultural, Expansão Marítima, Reforma Protestante e Mercantilismo.
Na caderneta do 3º ano, os componentes curriculares não seguem as matrizes dos
anos de 2008, ano de entrada da turma, 2009 e 2010. Parece ter sido uma adaptação local de
disciplinas e carga horária. A disciplina História consta na matriz, mas não consta na caderneta,
não tendo sido, provavelmente, ministrada. Já na caderneta do 4º ano, com matrícula em 2007,
os componentes curriculares e sua respectiva carga horária são exatamente os indicados pela
matriz curricular. Não há a disciplina História.
Na Matriz Curricular de 2011 (anexo 7), a carga horária foi ampliada para 4.180
horas, além do Estágio Curricular de 400 horas. A área de Ciências Humanas diminuiu para
800 horas, com uma perda significativa de 320 horas. Tal matriz foi dividida em blocos (Base
Nacional Comum, Formação Técnica Geral, Formação Técnica Específica, Estágio, Estudos
Interdisciplinares e Estudos Complementares) e apresentou uma configuração diferente da
anterior. Primeiro, o bloco da FTE foi subdividido em quatro grupos curriculares: disciplinas
de contextualização, de fundamentos, as tecnológicas e as instrumentais. Houve a ampliação da
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Trecho da entrevista com o Prof. Dr. Antônio Almerico Biondi Lima, realizada em Salvador, no dia 10 de
outubro de 2017.
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carga horária total, a inclusão dos blocos de Estudos Interdisciplinares e dos Estudos
Complementares (sem carga horária definida) e também a inclusão de uma CH de Estudos
Orientados, nos blocos disciplinares BNC, FTG e FTE.
A Base Nacional Comum teve uma redução de cerca de 28% da carga horária total
e passou de 2.720 para 1.940 horas, o que impactou em todas as áreas do conhecimento. Na
área de Ciências Humanas, houve uma redução significativa: Filosofia e Sociologia tiveram
uma redução de 50% e diminuíram de 160 para 80 horas nos quatro anos de curso. Geografia e
História tiveram sua CH diminuída em cerca de 33%, saindo de 240 para 160 horas. Das doze
disciplinas da BNC, quatro eram da área de Ciências Humanas e suas tecnologias, e juntas
totalizavam 480 horas anuais. Correspondiam a cerca de 25% da Carga Horária referente à Base
Nacional Comum. Mas, se analisarmos apenas a carga horária total das Ciências Humanas da
BNC de 2010, essa redução é muito maior, pois saímos de 800 para 480 horas, ou seja, a
diminuição que ocorreu nesse bloco foi basicamente da área de Ciências Humanas. Ao tentar
explicar a diminuição do tempo das Ciências Humanas, se foi resultado da crítica daqueles que
defendiam uma EP mais voltada para a prática, o professor Almerico é enfático:
Não teve interferência da crítica, a gente tinha autonomia para isso, [...]. Também não
tinha a ver com o currículo por área, a ideia era conseguir organizar as disciplinas
dentro da estrutura das quatro mil horas e também acomodar Artes e Educação Física.
Foi uma crítica muito grande que a gente sofreu por causa de Artes e Educação Física.
Eu tenho certeza que a FTE não cresceu... não foi a custo da FTE que cresceu, você
tirou das humanas para colocar, jogar cá. Teve muita discussão em Química, Física e
Biologia, muita discussão. [...]. Eu me lembro que a gente tomou um susto porque os
técnicos que acabaram fazendo, misturam carga horária com hora aula, o catálogo fala
de hora, hora relógio, então, de repente, a gente viu que tinha menos carga horária. A
gente estava fora da lei, pode ter sido aqui que aconteceu o processo de ajustes...
entendeu? Por que tudo tem que ser convertido, para ser comparado, em hora relógio
ou em hora aula. [...] mas eu acho que é isso, isso explica, [...], mas não foi a discussão
de área, isso eu tenho clareza que não foi discussão de área... O que a gente queria era
acomodar as Sociologias e Filosofias e queria acomodar também a questão de Artes e
Educação Física. E me lembro, puxando pela memória, que me relatavam muito a
pressão do pessoal das exatas, que dizia “como é que o menino não vai ter matemática
todos os anos?” Falava que ia ter no vestibular, no Enem, tinha muita coisa, é difícil
montar uma engenharia dessa, sempre vai ter críticos, você pode fazer a melhor coisa
que for.57

Segundo o professor, a diminuição da CH das disciplinas das Humanidades
(História, Geografia, Filosofia e Sociologia), da BNC, não foi uma opção pelo currículo por
área e, tampouco, resultado das críticas de um currículo, demasiadamente, teórico, mas reflexo
da necessidade de distribuir melhor o tempo, inserindo as disciplinas Educação Física e Artes,
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Trecho da entrevista com o Prof. Dr. Antônio Almerico Biondi Lima, realizada em Salvador, no dia 10 de
outubro de 2017.
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além das Sociologias e Filosofias, da FTG. Ele ressalva a autonomia e independência da
SUPROF para direcionar esse processo, mas reconhece a pressão das áreas para angariar mais
espaço na matriz curricular e acredita que o tempo subtraído das Humanidades não foi
direcionado para a FTE.
Acreditamos que a importância da FTG na concepção e no contorno curricular que
estava se delineando influenciou, provavelmente, na distribuição dessa carga horária,
priorizando suas disciplinas. Se levarmos em consideração, na apreciação da área de
Humanidades na MC, que esse bloco disciplinar possuía 540 horas, das quais 320 eram de
Humanidades, e o contexto de disputa por mais tempo, empreendida pelas demais áreas,
concluiremos que a parte reservada às C. Humanas, na BNC (480 horas), se somada à FTG, era
razoável. Mas, quando nos detemos no caso específico, portanto, na disciplina escolar que
perdeu um terço do seu tempo, e verificamos as implicações na formação geral do estudante,
percebemos a complexidade e o impacto de cada ação no processo de feitio curricular.
Os componentes curriculares da Formação Técnica Geral possuíam um total de 540
horas e apresentaram um aumento de 60 horas em relação à MC de 2010. Nesse bloco
curricular, as disciplinas mantiveram sua carga horária, e a ampliação se deu por conta da adição
dos Estudos Orientados, com 60 horas anuais. As disciplinas escolares das Ciências Humanas
que compunham esse bloco tiveram alterações nos nomes: FDT incluiu a Ética (Filosofia - Ética
e Direito do Trabalho), FMC incluiu o Trabalho (Filosofia – Metodologia do Trabalho
Científico).
A MC de 2011 teve um aumento de 180 horas se comparada à MC de 2010 e,
mesmo assim, houve uma redução de 460 horas das disciplinas da BNC, sendo, destas, 320 da
área de Humanidades. Além da diminuição das 460 horas, houve uma redistribuição dentro da
própria BNC: 80 horas a mais para Arte, 40 horas para Língua Portuguesa, 60 horas para
Matemática, além de 60 horas para Estudos Complementares. O Bloco disciplinar da FTG teve
um aumento de 60 horas para Estudos Complementares e o bloco da FTE, um aumento de 340
horas, demonstrando a ampliação desse bloco, além da inclusão dos Estudos Interdisciplinares,
com 240 horas. Somando, definiram-se 640 horas a mais para esses blocos em contraste com a
redução da BNC.
Esta matriz é um documento de transição curricular. O novo formato implantado
em 2011 e adotado definitivamente pela SEC/SUPROF a partir de 2012 redimensionou o
espaço das áreas de conhecimento, eliminou e incluiu disciplinas na FTG e na FTE, modificou
a organização, criando novos blocos e redistribuindo os componentes e, além disso, ampliou a
carga horária total do curso.
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A caderneta do 1º ano de 2011 lista disciplinas e tempos diferentes da matriz
curricular desse mesmo ano. História está presente com 80 horas/aula, das quais 58 foram
registradas assim: Introdução à História, Das aldeias aos Estados, Egito, Grécia, Roma, Alta
Idade Média, Islamismo, Império Bizantino, Baixa Idade Média, Estado Nação, Absolutismo e
Mercantilismo. Não houve registro de aulas e conteúdos nos meses de novembro e dezembro
de 2011.
A caderneta do 2º ano de 2011, entrada em 2010, apresenta as disciplinas da matriz
curricular com seus respectivos tempos. No diário de classe, foram registradas 66 horas de
História, entre março e novembro. Os conteúdos registrados foram Introdução à História, O
Estado nas sociedades primitivas, Egito, Mesopotâmia, Grécia, Roma, Idade Média, Islamismo,
Império Bizantino, Baixa Idade Média, Estado Nação, Absolutismo e Mercantilismo. Nos
meses de novembro de dezembro, não foram registrados os conteúdos programáticos.
A caderneta do 3º ano, entrada em 2009, condiz com as disciplinas da matriz e
também com a carga horária estipulada para cada uma delas. História registrou 82 horas aula,
entre março e novembro. Os conteúdos listados foram: Conquista da América, Povos Précolombianos, América Portuguesa, Mineração, Economia do Brasil Colônia, Revolução
Industrial, Independência dos EUA, Revolução Francesa, Período Napoleônico, Crise do
Sistema Colonial, Emancipação Política do Brasil, Primeiro Reinado. A caderneta do 4º ano,
entrada em 2008, é diferente da MC com relação às disciplinas da BNC, FTG e FTE. Não há a
disciplina História.
A MC do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional de 2012 (anexo 8)
encerrou o processo de construção de matrizes, iniciado em 2006, refletindo a consolidação da
própria SUPROF, com a centralização da gestão pedagógica, financeira e curricular das
instituições. Desde então, esta matriz é utilizada em toda a rede58 de Educação Profissional da
Bahia. Quando questionado sobre a avaliação que fazia dessa matriz, o professor Almerico
respondeu: “Eu não posso dizer que ela era perfeita. Eu posso te dizer que ela era, naquele
momento, o Estado da Arte, aquilo era o resultado de todo um acúmulo que vinha acontecendo”
59
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No início do ano letivo de 2017, foram disponibilizadas novas matrizes curriculares para os cursos de EMI e
EPITI (Educação Profissional Integrada em Tempo Integral), com a recomendação de implementação imediata.
Após grande discussão entre gestores e técnicos da SUPROT, ficou acordado que serão seguidas a partir do
próximo ano letivo, nas turmas iniciadas em 2018. No entanto, esse período extrapola o recorte temporal desta
investigação.
59
Trecho da entrevista com o Prof. Dr. Antônio Almerico Biondi Lima, realizada em Salvador, no dia 10 de
outubro de 2017.
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Houve uma diminuição de 20 horas na BNC, se comparada com a matriz de 2011.
Não ocorreram modificações nas Ciências Humanas. A disciplina de Geografia estava presente
em dois anos (1º e 4º) com CH de 160 horas, e História era ministrada, intercaladamente, no
primeiro e terceiro ano do curso, também totalizando 160 horas, de maneira que mantiveram a
mesma carga horária de 2011.
Das doze disciplinas da BNC, quatro eram da área de Ciências Humanas e suas
tecnologias e juntas totalizavam 480 horas anuais. Correspondiam a cerca de 25% desse bloco
disciplinar. A área de Linguagens e a de Ciências da Natureza e Matemática somavam
respectivamente 640 e 720 horas (aproximadamente 33% e 37% da BNC). Os componentes
curriculares da Formação Técnica Geral possuíam um total de 560 horas e apresentavam um
aumento de 20 horas com relação à MC de 2011. Nesse bloco curricular, as disciplinas
mantiveram sua carga horária, e a ampliação se deu por conta da adição aos Estudos Orientados
de mais 20 horas, em relação a 2011.
A MC de 2012 teve um aumento de apenas 60 horas comparando com a MC de
2011, o que comprova que a maior parte da mudança foi realizada, de fato, na matriz de 2011,
de forma que, para a de 2012, deixaram apenas alguns ajustes. As disciplinas, os blocos
curriculares e a organização foram mantidos. Houve poucas mudanças na distribuição da carga
horária, e a área de Ciências Humanas não apresentou nenhuma mudança em relação a 2011.
A forma assumida pelas matrizes curriculares a partir de 2009, consolidada em
2012, contempla a organização curricular posteriormente sugerida pelas DCNEPTNM, que
definem que os cursos são organizados por eixos tecnológicos constantes do Catálogo Nacional
de Cursos Técnicos e pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e com o currículo
estruturado em:
i) Matriz tecnológica, contemplando métodos, técnicas, ferramentas e outros
elementos das tecnologias relativas aos cursos; ii) o núcleo politécnico comum
correspondente ao eixo tecnológico em que se situa o curso, que compreende os
fundamentos científicos, sociais, organizacionais, econômicos, políticos, culturais,
ambientais, estéticos e éticos que alicerçam as tecnologias e a contextualização do
mesmo no sistema de produção social; iii) os conhecimentos e habilidades nas áreas
de linguagens e códigos, ciências humanas, matemática e ciências da natureza,
vinculados à Educação Básica deverão permear o currículo dos cursos técnicos de
nível médio, de acordo com as especificidades dos mesmos, como elementos
essenciais para a formação e o desenvolvimento profissional do cidadão (BRASIL,
DCNEPTNM, 2012, p.4).

Nas matrizes curriculares do curso de Informática do CETEPVC, definidas em
2012, a matriz tecnológica corresponde à Formação Técnica Específica (FTE), com disciplinas
voltadas para a área de Informática. O núcleo politécnico corresponde à Formação Técnica
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Geral (FTG), com a predominância das disciplinas da área de ciências humanas (SOST, SOPT,
FMTC, FEDT) e, por fim, a Base Nacional Comum com as disciplinas das áreas de Linguagens,
Matemática e Ciências da Natureza e Ciências Humanas.
Para o ano de 2012, a SEC estabeleceu o fim das cadernetas escolares. Para isso,
foi implantado o SGE (Sistema de Gestão Escolar), que passou a ser alimentado com a
frequência e a nota do aluno, além do registro das aulas dos professores. A escola fez a opção
de manter um formulário com esses registros para facilitar a organização dos professores e da
secretaria. Na prática, a caderneta escolar continuou a ser impressa. As anotações de 2012 estão
nesses formulários, separados por disciplinas e preenchidos pelos professores. Encontram-se na
secretaria escolar separados por ano e curso. Os formulários do 1º ano de 2012, do turno
vespertino, seguem exatamente a matriz curricular, sendo as disciplinas e a carga horária as
estabelecidas no documento. História foi ministrada naquele ano, conforme previsto na MC,
com o registro das aulas: Introdução à História, Egito, Mesopotâmia, Hebreus, Grécia, Roma,
Islamismo, Reinos Africanos, Império Bizantino, Feudalismo, O poder da Igreja, Crise do
mundo feudal, Renascimento, Reforma Protestante, Grandes Navegações, Grandes Impérios
Coloniais, Absolutismo, Brasil Colônia, Chegada dos portugueses, Economia, Sociedade e
Administração Colonial.
O ano de 2012 foi atípico, com várias paralizações do transporte público e uma
grande greve dos professores da rede estadual de ensino. Por isso, observam-se lacunas nas
anotações entre os meses de abril e agosto daquele ano. A SEC colocou substitutos nas últimas
semanas da greve, isso também está registrado nas anotações que se estendem, devido à
reposição de aulas, até o final de janeiro de 2013.
As demais disciplinas da área de Ciências Humanas (Geografia, Filosofia e
Sociologia) foram ministradas e seguiram seus conteúdos programáticos. Verifica-se nas
cadernetas analisadas que a escola não possuía, à época, professores com formação em
Sociologia e Filosofia. Essas disciplinas eram ministradas, geralmente, por professores das
áreas de História, Direito e Geografia, mas, eventualmente, encontramos registros de
professores de Biologia e Língua Portuguesa, principalmente, ministrando Filosofia e FMTC.
As anotações do 2º ano de 2012 seguem à risca a MC, com todas as disciplinas e
carga horária previstas. História não constava na MC e não foi ministrada. Foram encontrados
registros FEDT, com uma abordagem de Filosofia e temas específicos do mundo do trabalho.
Os registros do 3º ano de 2012, turno vespertino, estão de acordo com a matriz
curricular de 2010, ano de entrada dessa turma. Foram registradas 72 horas de História com os
seguintes conteúdos: Reforma Protestante, Mercantilismo, Conquista da América, Antigas
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Civilizações (Maias, Astecas e Incas), Brasil Colônia (Administração e Organização Política),
Escravidão no Brasil Colônia, Escravidão e resistência, Empresa açucareira, Pecuária,
Revolução Industrial, Independência dos EUA, Revolução Francesa, Mineração, Transferência
da família real para o Brasil, Independência do Brasil e Primeiro Reinado.
Os registros do 4º ano de 2012, com entrada em 2009, são das seguintes disciplinas:
História (80 h), Língua Portuguesa (80 h), Biologia (80 h), Física (120 h), Matemática (80 h),
Química (80 h), FMC (80 h), Introdução aos sistemas operacionais (80 h), Computação Gráfica
(80 h), Noções Básicas de Análise de Sistemas (80 h), Técnicas de Programação Avançada (80
h). As disciplinas e a carga horária dos blocos FTG e FTE são exatamente as mesmas. Na BNC,
temos a exclusão apenas de Arte, sem a transferência da CH para outro componente.
Foram registradas oitenta horas de História, com os seguintes conteúdos: Revisão
do Primeiro Reinado, Segundo Reinado, Queda da monarquia, Primeira Guerra Mundial,
República Velha, Importância das ideologias no mundo, Primeira Guerra Mundial, A grande
depressão, Os regimes totalitários, Revoltas na República Velha (Canudos, Vacina, Chibata e
Tenentismo), Segunda Guerra Mundial, Era Vargas, Estado Novo, Período Democrático
(Dutra, Vargas, Juscelino, Jânio e João Goulart), Ditadura Militar e Brasil Atual. Verifica-se
uma continuidade com o planejamento do ano anterior, e o conteúdo é o mesmo do 3º ano do
Ensino Médio.
Nas anotações da disciplina FMTC (Filosofia e Metodologia do Trabalho
Científico), há poucos registros, mas estes mostram que os conteúdos ministrados estão
relacionados a Redação, e na disciplina SOST há registros de temas da Sociologia, com poucas
referências ao mundo do trabalho.
Entre os anos de 2006 e 2012, os componentes curriculares da área de Humanas
flutuaram, ora ampliando, ora reduzindo a carga horária. Atualmente, os componentes
curriculares das disciplinas de História (160 h), Geografia (160 h), Filosofia (80 h), Sociologia
(80 h), SOPT (80 h), SOST (80 h), FEDT (80 h) e FMTC (80 h) somam juntos 800 horas, cerca
de 19% da carga horária total do curso, excluindo o estágio. Entre os anos de 2006 e 2009, as
Humanidades tiveram o seu tempo duplicado, saindo de 560 para 1.120 horas. Já entre os anos
de 2010 e 2012, a área encolheu, passou de 28% do currículo para aproximadamente 19%,
indicando uma redução de cerca de 9% das Humanidades. Comparando com 2006, a carga
horária relativa às Ciências Humanas mantém uma linha ascendente. Nessa trajetória, obtevese um pico de crescimento em 2009, quando se atingiu 1.120 horas e se estabilizou, a partir de
2011, em 800 horas.
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Diante da quantidade de informações e números, apresentamos, por meio dos
gráficos 4, 5, 6 e 7, as mudanças no currículo do CETEPVC, entre 2006 e 2012, de modo a
ilustrar tal movimento.

Gráfico 4 – CH total do Curso de Informática EMI – CETEPVC (2006-2012)

Fonte: Elaborado com base nas MC (Informática/EMI), CETEPVC, 2006-2012.

Gráfico 5 – CH da Base Nacional Comum – EMI – CETEPVC (2006-2012)

Fonte: Elaborado com base nas MC (Informática/EMI), CETEPVC, 2006-2012.
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Gráfico 6 – CH das Ciências Humanas – EMI – CETEPVC (2006-2012)

Fonte: Elaborado com base nas MC (Informática/EMI), CETEPVC, 2006-2012.

Gráfico 7 – CH das disciplinas de Humanidades – BNC – EMI – CETEPVC

Fonte: Elaborado com base nas MC (Informática/EMI), CETEPVC, 2006-2012.

As primeiras constatações, elaboradas a partir da análise das matrizes curriculares,
indicam uma curva ascendente da carga horária das Ciências Humanas, com a ampliação de
cerca de 40% entre 2006 e 2012; o aumento do número de disciplinas relacionadas às
Humanidades, distribuídas entre a BNC e a FTG; a diminuição de aproximadamente 30% da
carga horária de História e Geografia; e o gráfico descendente da BNC, o único bloco a perder
carga horária, com a diminuição de 800 horas/aula, apesar do aumento da CH total do curso –
que passou de 4.400 para 4.640 horas. O tempo dos blocos disciplinares de FTG e FTE foi,
gradativamente, ampliado em detrimento da formação geral. A parte diversificada, que a partir
de 2009-A tornou-se FTG, teve ampliação de carga horária, saiu de 320 para 560 horas. A
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Formação Profissional, denominada posteriormente de FTE, teve, também, um crescimento,
passou de 960 horas para 1.520 horas, um aumento de 560 horas. O Estágio Curricular e os
Estudos Interdisciplinares mantiveram o mesmo tempo. Os Estudos Complementares constam
na MC, mas não há indicação de carga horária.
Havia projetos diferentes em disputa no processo de implantação da rede de
Educação Profissional, entre os que representavam os interesses dos beneficiados com o modelo
anterior – com a nítida separação entre Educação Profissional e Ensino Médio e a consequente
expansão dos cursos profissionalizantes, rápidos e de pouca qualidade – e aqueles que
entendiam a Educação Profissional, principalmente a integrada, como uma possibilidade de
romper com a dualidade e possibilitar uma formação mais ampla dos estudantes; Internamente,
na Secretaria de Educação, também havia a disputa por espaço, financiamento e prioridade,
além da resistência para a inserção da dimensão trabalho na educação básica, o que nos leva a
crer que o projeto de Educação Profissional não era consenso e que os conflitos foram se
tornando mais evidentes, à medida que a rede foi crescendo e se destacando, como reforça o
professor Almerico:
Muita gente não acreditava que a educação profissional fosse prosperar. Achavam que
era uma moda, que iria passar rapidamente. Há uma restrição muito grande de
introduzir a dimensão trabalho na educação básica, a gente fez diversas reuniões e
propostas para que a dimensão Trabalho, usando a carga horaria da Sociologia, fosse
introduzida. Não era profissionalizar, era a dimensão do trabalho... a grande questão
do ensino médio é essa falta, perda da sua identidade, personalidade... então, era tentar
trabalhar com uma outra lógica, a gente fez diversas reuniões, montou a proposta de
carga horária, a ideia, inclusive, de fazer no turno oposto, essa parte junto com a parte
de uma qualificação, via PRONATEC, uma utilização do PRONATEC mais
inteligente que a proposta que foi feita, isso antes do PRONATEC existir, depois veio
e o PRONATEC e casou com essa ideia. Tem uma dificuldade muito grande do
pessoal da BNC compreender esse tipo de questão, então tinha uma ciumeira, “você
é o primo rico, você tem dinheiro, nós não temos”. Nada disso, muitas vezes eu pegava
o orçamento e via dinheiro parado.60

E, por fim, a oscilação entre centralizar e descentralizar a elaboração do currículo
foi uma outra disputa. Houve um momento, entre os anos de 2006 e 2008, que parte da
construção curricular era descentralizada, e as instituições tinham autonomia para elaborar suas
matrizes. A partir da criação da SUPROF, em 2008, há uma mudança de diretriz, e a construção
do currículo é centralizada nesta superintendência. Ao que parece, não houve resistência
organizada a essa perda de autonomia, mas uma pulverização de estratégias, interna e local,
com registro nos diários de classe, para burlar o currículo prescrito, negociar o oferecimento de
disciplinas e planejar as ementas efetivamente seguidas, nas brechas deixadas pela SUPROF.
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Trecho da entrevista com o Prof. Dr. Antônio Almerico Biondi Lima, realizada em Salvador, no dia 10 de
outubro de 2017.
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O período em que o CETEP teve maior autonomia curricular coincidiu com o
momento em que a área de Ciências Humanas dispôs da menor carga horária, chegando a 480
horas. O tempo destinado à Língua Portuguesa e Matemática era de 960 horas, cerca de um
terço da BNC. Estas disciplinas eram prioritárias e, juntas, tinham a mesma carga horária da
Formação Profissional. Nas matrizes elaboradas pela SUPROF, o tempo das humanidades foi
consideravelmente ampliado, atingindo 1.120 horas. Essa ampliação das C. Humanas estaria,
dentro das possibilidades elencadas no projeto de pesquisa, no bojo das discussões em torno do
currículo por área, sedimentado no PL nº 6.840 de 2013, que propunha a reforma do Ensino
Médio nessa direção. Dentro dessa lógica, a disciplina escolar tem menor importância que a
área de conhecimento ao qual está vinculada, visto que esta detém um conhecimento mais
amplo,

com

maiores

possibilidades

de

promover

a

integração

curricular

e

a

interdisciplinaridade. Respondendo a essa hipótese, o Professor Almerico é categórico ao negar
a construção do currículo do EMI pautado nas áreas do conhecimento.
[...] o que que acontece com a questão das áreas, é a falta de professor, que é uma
realidade, gera uma pressão sobre os Estados, sobre o Conselho, a Secretaria de
Educação, para resolver o problema. Aí vem as soluções mágicas, uma das soluções
seria a contratação do currículo por área. Nessa reforma que está aí, tem muito peso
do CONSED, o CONSED pressionava nesse sentido e nós da educação profissional
erámos sempre contrários. Fui coordenador no fórum de gestores da Educação
Profissional dos estados, que era dentro do CONSED, e a gente conseguiu reunir o
pessoal do ensino médio conosco, que em muitos lugares era a mesma estrutura, o
diretor do ensino médio era diretor da educação profissional, [...], depois mandaram
separar, por que a gente contaminava com algumas ideias, que eram contra as ideias
dos secretários de fazer a coisa por área, existia a nossa resistência a isso, porque se
for por área vai cair no notório saber, ficava muito preocupado com isso. [...]. Não
nego que é um problema, e que é um problema grave, mas acho que esse problema só
se resolve com tempo e com investimento.61

Na prática, no CETEPVC, isso significou mais disciplinas com carga horária
menor. Uma das justificativas para a criação de novos componentes nas C. Humanas é que
propiciaria uma maior integração, já que as disciplinas novas trazem temas que perpassam a
área e fazem a relação com o mundo produtivo e as formas assumidas pelo trabalho ao longo
da história. Essas disciplinas, recém-criadas, porém, foram alocadas na FTG, e a BNC ficou
com as disciplinas tradicionais, responsáveis pela formação geral. Essa mudança na disposição
curricular demonstra as disputas na construção das matrizes, evidenciando os conflitos
existentes, tanto na forma assumida pelo currículo (criação de disciplinas, distribuição de carga
horária e arranjo nos blocos disciplinares) como na concepção de EMI.
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Trecho da entrevista com o Prof. Dr. Antônio Almerico Biondi Lima, realizada em Salvador, no dia 10 de
outubro de 2017.
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O currículo, resultante da conclusão dessa fase de construção anual de matrizes
curriculares, definido em 2012, com a confirmação de 800 horas para a área de Ciências
Humanas, distribuídas entre FTG e BNC, não foi consenso. As críticas incidiam sob a suposta
discrepância entre a finalidade do curso e as novas disciplinas, vistas como muito teóricas e
sem uma utilidade prática, quando a ênfase deveria ser dada à prática curricular e a preparação
para o vestibular e ENEM. Contribuiu para isso, internamente, o fato de não haver, nesse
período, professores licenciados nas disciplinas Filosofia e Sociologia e, também, a falta de
formação adequada, mínima, que teria que ter sido suprida pela SEC/SUPROF.
Às críticas com relação a finalidade do curso e o suposto excesso das Humanidades,
o professor Almerico creditou:
[...] exatamente pela concepção de ser humano, de educação e de educação
profissional, não estamos formandos somente técnicos, a finalidade desse curso não é
somente a formação técnica, são técnicos, cidadãos e pessoas, não posso pegar e
desmembrar, “olha, agora, você é um técnico, agora você é uma pessoa, agora você
vai ser...”.Os embates era nisso, era a tensão entre a inovação dessa concepção com a
concepção que estava instalada, principalmente nas Agrotécnicas, era onde havia mais
resistência, por incrível que pareça, era nas Agrotécnicas que tinha uma lógica, aula
blocada, aula só de campo, prática.62

Essa observação da crítica ser mais contundente nas escolas agrotécnicas, deve ser
o resultado da sedimentação, nessas instituições, da concepção de Educação Profissional a partir
do sistema de escolas-fazendas, com uma organização administrativa autônoma e,
principalmente, um currículo que privilegiava a prática, vista como condição primordial para a
aprendizagem. A cultura curricular das escolas agrotécnicas parece ter resistido mais ao
currículo integrado, com o predomínio das Ciências Humanas e, consequentemente, com mais
espaço para a BNC e FTG.
Numa conjuntura mais ampla, as disputas giravam em torno da concepção de
Ensino Médio Integrado e da finalidade do curso. O embate entre formação geral e formação
profissional ainda existe.
[...], os educadores brasileiros do ensino médio e da educação profissional, assim
como a própria sociedade, não incorporou como sua a concepção de ensino médio
integrado na perspectiva da formação omnilateral e politécnica. Ao Contrário,
predomina, ainda, de um lado, a visão sobre o ensino médio profissionalizante como
compensatória e, de outro, a defesa de um ensino médio propedêutico, sendo a
profissionalização um processo específico e independente (RAMOS; CIAVATTA,
2011, p.35)
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Trecho da entrevista com o Prof. Dr. Antônio Almerico Biondi Lima, realizada em Salvador, no dia 10 de
outubro de 2017.
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A formação integral, enquanto fundamento do EMI, não foi incorporada pelos
principais atores envolvidos, gestores, professores e alunos; além disso, a acirrada disputa das
disciplinas por espaço, status e tempo no currículo é notória. Os grupos que faziam a defesa do
fortalecimento da FTE conseguiram impor uma vitória parcial, com a diminuição da BNC, mas
tiveram que aceitar a manutenção da FTG, composta basicamente por disciplinas das Ciências
Humanas.
Neste contexto, os padrões de poder podem ser visto como processos hegemônicos,
pois as disciplinas estabelecidas, gozando de um status elevado, interagem com as que
estão em evolução, lutando pelo prestígio acadêmico e pelo controle da produção de
conhecimento. Estas batalhas entre grupos disciplinares ou disciplinas acadêmicas
permitem um esclarecimento desapaixonado da “nobreza” do discurso científico, pois
a investigação de Goodson retrata a maior parte do debate curricular como,
simplesmente, uma luta crua pelo poder – um dead match do Texas sobre quem fica
com o poder, o prestígio e as recompensas financeiras (KINCHELOE, 2001, p.31).

Se a forma assumida pelo currículo diz muito sobre a sua constituição e as relações
de poder que permearam esse processo, a pesquisa nas cadernetas escolares anuncia as
contradições da prática com suas disputas, permanências e adaptações ao currículo prescrito. A
investigação nos diários de classe confrontou os registros feitos nas cadernetas escolares do EM
regular e o EMI, indicando o quanto é forte a tradição curricular em uma instituição de ensino.
A implantação do Ensino Médio Integrado não alterou os conteúdos ministrados na disciplina
História. A seleção de conteúdos programáticos é a mesma em todo o Ensino Médio, integrado
ou não, e coincide, também, com a organização sequencial dos livros didáticos. Foram
analisadas cadernetas com registros de cinco professores63, de turnos diferentes, e, ainda assim,
verificam-se os mesmos registros com raras variações de sequência ou de inclusão/exclusão de
conteúdo.
A triangulação entre as diretrizes, o Plano de Curso, a matriz curricular e,
principalmente, os registros nos diários de classe nos permite acompanhar o desdobramento
desses documentos na prática curricular registrada da disciplina História. As DCNEPTNM e o
PPP não abordam as disciplinas escolares, a ementa não é clara e a matriz curricular amplia a
área e reduz o tempo da disciplina, sem que haja um propósito anunciado. Diante disso, a
tradição curricular se impõe. Se não há uma nova proposta curricular, mantém-se o currículo
instituído pela tradição, mesmo que uma “tradição inventada”. Como diria Hobsbawm:
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Ver artigo intitulado Ciências Humanas na educação profissional: um olhar sobre as ações pedagógicas dos
professores do Curso Técnico Integrado em Informática do IFRN/Campus Caicó, de Sandra Maria de Assis
e Olivia Morais de Medeiros Neta. Revista História Hoje, v. 5, nº 10, p.87-109, 2016.
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O termo “tradição inventada” é utilizado num sentido amplo, mas nunca indefinido.
Inclui tanto “tradições” realmente inventadas, construídas e formalmente
institucionalizadas, quanto as que surgiram de maneira mais difícil de localizar num
período limitado e determinado de tempo – às vezes coisa de poucos anos apenas – e
se estabeleceram com enorme rapidez (2014, p.7).

As “tradições inventadas” são possíveis de identificação no currículo historicizado
e contextualizado. É no processo de reconhecimento da sua construção social que emerge a
importância da cultura, das classes, das disputas pelo poder e do conflito, possibilitando, assim,
uma aproximação com o currículo real, tomado na sua integralidade, fugindo das perspectivas
extremadas que o colocam como exclusivamente prática pedagógica ou prescrição. Temos o
currículo como é, e finalmente podemos compreender como se tornou, rompendo com a
naturalização que o fez inquestionável, imutável e neutro. Tomamos, agora, o currículo por
parcial, construído historicamente, carregado de interesses, espaço de conflitos e de superações.
Este é hegemônico e consequente, capaz de gerar danos, interromper trajetórias, mas também
de criar, dialeticamente, espaços de contradição.
[...]. A questão, no entanto, é que o currículo escrito é exemplo perfeito de invenção
de tradição. Não é, porém, como acontece com toda a tradição, algo pronto de uma
vez por todas; é, antes, algo a ser defendido onde, como o tempo, as mistificações
tendem a se construir e reconstruir. Obviamente, se os especialistas em currículo, os
historiadores e sociólogos da educação ignoram, em substância, a história e
construção social do currículo, mais fáceis se tornam tal mistificação e reprodução de
currículo tradicional, tanto na forma como no conteúdo (GOODSON, 2013, p.27).

Mas a tradição curricular, no espaço escolar, é cotidianamente confrontada, dada a
sua condição permanente de construção social, gerando conflitos. Michael Apple64discute a
relação entre educação, currículo e o mundo real com as diferenças de classe, etnia e gênero,
evidenciando as relações de poder reproduzidas na sociedade. Na sua visão, o currículo não é
neutro, carrega postura e ideologias dos grupos que os forjam. E esses conflitos têm de ser
evidenciados, através da pesquisa, sem o peso da negatividade que historicamente lhes foram
atribuídos, resgatando sua contribuição para os avanços do próprio conhecimento. Essa
abordagem de currículo é uma forma de resistência, pois retoma o caráter político da educação,
desconstruindo a ideia de passividade como característica louvável dos grupos sociais. No
Ensino Médio Integrado, isso assume uma dimensão maior, por se tratar da formação de jovens
trabalhadores e por propor a integração dos currículos técnico e propedêutico, conflitantes
desde tempos remotos. Segundo o autor, pode-se ir de encontro à tradição seletiva com esta
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Sobre Apple, ver dissertação defendida no PPGED/UESB por Valéria Silva Magalhães de Matos (2016). A
autora fez uma boa síntese da sua obra e a apropriação no pensamento curricular brasileiro.
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estratégia de ação educacional – dar visibilidade aos conflitos existentes e assumi-los como
característica do próprio conhecimento (APPLE,1989, p.143).
Isso indica o quanto é fundamental que uma história séria do trabalho seja ensinada
nas escolas. Em geral minimizamos a história das lutas concretas nas quais os
trabalhadores tiveram que se envolver e dos sacrifícios que fizeram. Ao mesmo
tempo, os alunos podem ser levados a fundamentar suas próprias experiências
familiares e pessoais na história de classe e de grupos étnicos. Numerosas
bibliografias sobre assuntos como história do trabalho, luta das mulheres, negros e
outros estão disponíveis para nos ajudar a ir contra a tradição seletiva (APPLE, 1989,
p.102).

A História no Ensino Médio Integrado, do CETEP de Vitória da Conquista, não
conseguiu romper com a tradição curricular da disciplina no currículo do Ensino Médio.
Permaneceu o currículo pautado na periodização e linearidade, eurocêntrico, sem nenhuma
relação com o universo do mundo do trabalho e descontextualizado do EMI. As reformas
(estruturais e curriculares), gestadas externamente e implantadas pelo Estado, pouco alteraram
o planejamento e a prática escolar. A instituição protagonizou uma reforma geral, passando a
oferecer, exclusivamente, educação profissional, além dos reparos e a construção de novos
prédios, mudança do nome, ampliação do tempo do curso em mais um ano, autonomia
curricular, ampliação do quadro de professores, com entrada daqueles que ministrariam as
disciplinas da FTE. Enfim, houve uma grande transformação na escola, com impacto de várias
ordens: física, financeira, administrativa e curricular. Mas esse turbilhão de mudanças não foi
capaz de interferir, internamente, na calmaria da tradição curricular da História.
As reformas quando realizadas vertical e burocraticamente, sem a participação das
comunidades escolares e dos sujeitos, são fadadas às mudanças parciais e inconclusas. Segundo
Goodson (2001; 2013), o cenário de reforma escolar é muito profícuo para pesquisar currículos,
uma “matriz de possibilidades”. Nesses momentos, a análise dos conflitos, disputas,
permanências e ausências conquistadas, impostas e negociadas, demonstra muito das relações
de poder, conformidade e resistência, mas evidencia principalmente o protagonismo dos atores
localmente envolvidos na construção social do currículo.
Goodson (2013) e Apple (1989) comungam da concepção da escola como
reprodutora do modelo capitalista, mas também a veem como produtora de conhecimento e,
portanto, como espaço de contradição e resistência do modelo hegemônico. Apple,
particularmente, insiste na importância de focar nas formas de resistência com a mesma ênfase
que as pesquisas se detêm na reprodução. Para que isso seja possível, é fundamental, do seu
ponto de vista, a análise das escolas e dos locais de trabalho, tarefa que ele mesmo se incumbiu
de realizar. Mas essas pesquisas que demonstram a complexidade das relações estão longe de
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confirmar a correspondência entre os interesses do capital e a realidade desses locais. Tanto na
escola quanto nas fábricas, as relações estabelecidas demonstram um certo grau de autonomia,
resistência e contestação dos trabalhadores e estudantes. O autor reconhece que essa resistência
pode servir à reprodução do próprio capital quando ameniza as relações de poder, criando
válvulas de escape que podem aumentar a sobrevida do sistema capitalista, mas também pode
servir como espaço de formação política e construção de uma nova sociedade (APPLE, 1989,
p.39-40).
É nessa perspectiva que os documentos escolares são analisados, como resultado
dos conflitos vivenciados pelos sujeitos na escola e na sociedade. Na análise documental, é
principalmente na etapa de triangulação que os conflitos são evidenciados. Quando
confrontados os registros de conteúdos programáticos, feitos nas cadernetas escolares, com as
matrizes curriculares, percebemos a mesma fragmentação, já identificada nas ementas das
disciplinas da FTG e, também, a existência de disciplinas mistas. Encontramos no diário de
2008, nos três primeiros meses do ano letivo, registros de aulas de Geografia, disciplina que
não constava na matriz curricular e, no final de maio, a “Introdução à OPT”. Isso pode significar
uma adaptação do currículo à necessidade do aluno, à realidade escolar, dificuldade de
planejamento e também o interesse do professor, a quem poderia ser mais confortável ministrar
a disciplina da sua formação ou, também, o não reconhecimento da disciplina no currículo
institucional, corroborando as pesquisas de Goodson (2001) que demonstram que a
confirmação de uma disciplina no currículo é um processo que envolve disputas por tempo,
status, financiamento e respaldo acadêmico, critérios que, obviamente, a OPT ainda não
preenchia.
O confronto das matrizes com as cadernetas escolares, demonstra que, com o passar
do tempo, a escola, além dos professores, começou a fazer adaptações internas, não seguindo
integralmente o arranjo curricular. Disciplinas são suprimidas, incluídas, antecipadas e
mescladas com o aval da secretaria, já que seu registro é feito em caderneta. Enfim, o currículo
prescrito é reconfigurado na prática. Ao ser questionado se a SUPROF tinha conhecimento
dessas adaptações internas, professor Almerico responde:
Tinha e quando a gente sabia, tentava intervir, tentava impedir isso, a gente tentou e
conseguiu, a partir de 2012, por conta da questão da implantação da parte
informatizada, do SGE, mas olha só a situação: “professor, mas eu não posso colocar
professor de Física aqui. Porque? Já teve Física esse ano. Física não era nesse
semestre. Mas a gente não tinha e colocou fulano no lugar”. Tinha que dizer para
poder sinalizar que precisava de professor. Como é que conseguia o professor, se ele
resolvia o problema dessa forma? Era essa tensão entre autonomia e transparência; é
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diferente, uma coisa é ter autonomia, outra coisa é ser opaco à Secretaria, ao ser opaco,
não se sabia que o problema existia. Como é que podia resolver?65

Vale lembrar que os primeiros professores da FTE eram contratados,
precariamente, pelo NTE, antiga DIREC. Posteriormente, são feitos processos seletivos para
contratação (menos precária) de docentes, por um período maior, de quatro anos, por meio do
REDA, o que, provavelmente, impactou na qualidade dos cursos, contribuindo para uma atitude
mais ousada, de transgressão curricular. Além disso, a organização escolar, com o passar dos
anos e da quantidade de matrizes em uso, deve ter ficado bastante confusa e difícil de
administrar. Se levarmos em conta que em cada ano, entre 2006 e 2012, havia quatro novas
matrizes curriculares, por curso, sendo executadas concomitantemente com as anteriores,
podemos imaginar a complexidade dessa organização institucional, responsável por contratar e
dispensar professores, distribuir carga horária, elaborar horário e planejar disciplinas, ou seja,
viabilizar o currículo na escola.
Entre 2012 e 2016, esse currículo conseguiu se afirmar na escola, sedimentando seu
espaço, principalmente a partir da experiência da disponibilização das ementas pela SUPROF,
dos planejamentos compartilhados, da chegada de professores com formação na área e do
processo de acomodação, próprio a momentos posteriores às reformas curriculares. Assim,
recorrendo a Hobsbawm (2014), a tradição foi, finalmente, inventada e, por cinco anos, mantida
nas 190 instituições que compõem a rede de Educação Profissional. Recentemente, essa
tradição foi abalada, com a divulgação das novas matrizes para os cursos de EMI e EPITI66,
com uma nova configuração, sem as disciplinas de SOST, SOPT, FEDT e FMTC.
Nas novas matrizes do EMI, a ampliação das Ciências Humanas teve um grande
recuo com a retirada das disciplinas da FTG. As disciplinas História, Geografia, Filosofia e
Sociologia mantêm a mesma carga horária. A área de Humanidades foi resumida a 480 horas,
e o tempo total do curso, de 3.900 horas (incluindo 300 de estágio curricular obrigatório). As
matrizes curriculares de 2012 que foram aplicadas com regularidade, sem alteração oficial, por
cinco anos, apresentam agora uma nova configuração, com uma mudança significativa nos
blocos disciplinares. A FTG limitou-se a três disciplinas (Biologia – Meio Ambiente, Saúde e
Segurança do Trabalho; Iniciação à Metodologia Científica e Informática Aplicada), com um
total de 240 h, e foi incorporada à BNC, ou seja, além de perder carga horária, perdeu o status
65

Trecho da entrevista com o Prof. Dr. Antônio Almerico Biondi Lima, realizada em Salvador, no dia 10 de
outubro de 2017.
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A SEC/SUPROT busca alternativas para diminuir a duração dos cursos de EMI, visto como uma das causas da
evasão escolar. A implantação de turmas de EMI em Tempo Integral (EPITI) começou, no CETEPVC, em 2016,
com o curso Técnico em Agropecuária, com duração de 3 anos. Mas essa questão extrapola os objetivos dessa
pesquisa.
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de bloco disciplinar. A BNC manteve sua carga horária (1.920 horas), somando um total de
2.160 horas. Nela, as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, novamente priorizadas,
estão presentes nos quatro anos do curso e totalizam 360 horas cada. Já a FTE possui 1.360
horas no total, com uma redução efetiva de 80 horas, pois os Estudos Orientados, que antes
faziam parte deste bloco, foram desmembrados. A FTE saiu fortalecida, pois praticamente não
perdeu CH, e seu espaço continua bem delimitado na matriz.
Os novos direcionamentos para o currículo do EMI começaram a ser definidos no
âmbito estadual, mas há uma conjuntura mais ampla de mudança curricular que está
acontecendo no país, envolvendo a Reforma do Ensino Médio, sancionada pela Lei nº 13.415
de 16 de fevereiro de 2017 e a aguardada divulgação da BNCC. A nova lei impõe um novo
currículo para o Ensino Médio, destinando cerca de 60% para as disciplinas obrigatórias e 40%,
teoricamente, para a flexibilização do currículo, deixando a cargo do aluno fazer a opção por
uma das áreas oferecidas. A organização curricular é feita por áreas de conhecimento, visto que
a opção formativa é pela área e não por disciplinas. Alguns componentes curriculares são
obrigatórios, como Educação Física, Arte, Sociologia, Filosofia, Língua Portuguesa,
Matemática e Língua Inglesa. As demais matérias escolares deixam, portanto, de ser
obrigatórias e entram nessa zona nebulosa dos itinerários formativos. A História, junto com as
demais disciplinas, encontra-se nessa condição. Os alunos que não optarem pelo percurso
formativo na área de Ciências Humanas e sociais aplicadas só terão contato com a disciplina
no Ensino Fundamental. O texto não é claro sobre a efetivação desse currículo na escola, prevê
“diferentes arranjos curriculares”, o que indica que, provavelmente, ficará a cargo das
secretarias de educação estruturar e materializar o currículo que será seguido nas redes. Além
disso, a BNCC em curso pode alterar o núcleo comum obrigatório. Como isso vai impactar o
Ensino Médio Integrado é uma grande incógnita.
Dessa forma, é muito provável que tenhamos, novamente, no EMI, um processo em
curso de construção de matrizes curriculares, que terá de se adequar à implantação do novo
Ensino Médio e da BNCC. Sabemos que isso terá um impacto no currículo e especificamente
nas disciplinas escolares. Não sabemos, ainda, qual vai ser o caminho da História, enquanto
disciplina escolar, mas sabemos que será, dialeticamente, cheio de conflitos e disputas.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa procurou analisar a disciplina História no Ensino Médio
Integrado no Centro Territorial de Educação Profissional de Vitória da Conquista e, por meio
dos documentos escolares, identificar o lugar que essa disciplina ocupa e quais as suas
configurações e especificidades nesse currículo, além das relações que estabelece com a área
de Humanidades.
O Ensino Médio Integrado é, também, etapa final da educação básica, mas com
muitas peculiaridades (política, curricular, administrativa e estrutural), além de ser, na história
da educação brasileira, uma opção muito recente. As discussões sobre currículo integrado e a
necessidade de enfrentar o dualismo no ensino datam dos anos 1980, nos debates sobre
redemocratização, Constituição de 1988 e a necessidade de uma nova Lei de Diretrizes e Bases
para a Educação, suplantados por outros projetos, com perspectivas bem diversas e antagônicas
para a EP. Essas reivindicações se mantiveram, demonstrando a insatisfação com os rumos
tomados pela Educação e voltaram a ser ouvidas e, parcialmente, atendidas a partir de 2003,
com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para presidente da república.
Se o EMI faz parte da história contemporânea da educação no Brasil, a História, ao
contrário, está presente no currículo escolar, como disciplina, abordagem ou como conteúdo,
desde o século XIX. Mesmo tendo sido incorporada ao currículo do Colégio D. Pedro II, como
disciplina autônoma, expandindo-se lentamente para outras instituições, não rompeu com o
espírito da grande área das Humanidades francesas, de educar moral e civicamente, distinguir
socialmente e dar unidade à nação em construção. A chegada dessa disciplina na EP só ocorre
quase um século depois, com a instituição da História Pátria nas Escolas de Aprendizes
Artífices, principalmente a partir da unificação curricular de 1926. Mas, antes disso, ainda em
1910, esta já estava presente, enquanto concepção, no apêndice ao curso primário nas escolas
de aprendizes, através das “noções de educação cívica”, cujo currículo era constituído
essencialmente de conteúdos históricos, todos voltados para o enaltecimento patriótico dos
“grandes homens” e suas “valorosas contribuições” para o país.
A união da disciplina História ao Ensino Médio Integrado no currículo escolar é um
fenômeno recente, localizado no século XXI, suscitando a necessidade de investigar como esta
disciplina está inserida nesse contexto, qual o lugar que ocupa nessa disposição curricular e,
depois, a sua materialização e articulação frente às Ciências Humanas e as demais áreas. Para
entender a disciplina, em um currículo tão distinto, foi necessário enveredar por vários
caminhos.
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Para isso, foram definidos três campos teóricos, cuja produção contribuiu para essa
investigação: Currículo, Ensino de História e Ensino Médio Integrado. Para a análise de
currículo, as contribuições de Ivor Goodson e Michael Apple foram fundamentais para entendêlo como uma construção social, permeada de conflitos e relações de poder, reprodutor de
ideologias, mas igualmente capaz de suscitar resistências. Essas leituras tornaram o olhar mais
sensível para perceber o currículo de forma mais ampla, para além dos seus aspectos objetivos,
isso foi importante para uma pesquisa que se propôs, essencialmente, a fazer uma análise
documental, permitindo identificar, nos documentos escolares, o teor político e ideológico, mas,
também, o contraponto, o conflito e a possibilidade de superação.
A análise de Goodson sobre a centralidade da disciplina escolar para o currículo e,
portanto, para o conhecimento e para a aprendizagem mostrou a importância de percorrer o
caminho da disciplina História até chegar ao EMI. Retomar a sua origem nas Humanidades
francesas e a chegada ao Brasil, no processo de organização do ensino, sua consolidação no
regime republicano – ainda como História Pátria – e suas transformações no século XX nos
permitiram compreender a necessidade de historicizar e contextualizar a disciplina escolar,
relacionando-a ao movimento histórico, político e social do país. Isso nos mostra o quanto é
difícil, subjetivo e complexo apreender a história de uma disciplina escolar no currículo de uma
instituição.
As leituras sobre o ensino de História enveredaram pelo caminho da história da
disciplina escolar, isso se justifica pelo fato de o objeto da pesquisa não ser o ensino
propriamente dito, mas o currículo da disciplina História em uma dada configuração. O que nos
interessava era traçar o caminho disciplinar da História, composto, obviamente, pelo ensino,
mas não exclusivamente por ele. Nesse sentido, a História como disciplina escolar,
transversalmente, perpassou todos os demais campos, dialogando com o currículo e o EMI.
No início desta pesquisa, o EMI, era a faceta mais recente da Educação
Profissional67 e, também, a mais promissora, dentro de uma perspectiva de integração e
democratização, configurando-se em uma possibilidade de enfretamento da escola dual,
característica ainda tão presente na educação brasileira. Entender a origem, concepção e,
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Nesses dois anos, o Ensino Médio no Brasil tomou novos rumos a partir da reforma proposta pela Lei nº 13.415
de 16/02/2017, que oferece a EP como uma opção curricular e não aborda o EMI. Dessa reforma, o que já é
realidade é o MÉDIO TEC, que oferta cursos técnicos em escolas da rede estadual, organizados pelos CETEP´s,
CEEP´s e IFBA, a partir do 2º ano, no turno oposto. Isso, na prática, significa o retorno do curso concomitante, já
que é exclusivamente técnico, segunda matrícula, opcional, com uma certificação restrita à formação profissional,
não incorporada ao percurso educativo do estudante na instituição.
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principalmente, a forma e o contexto que essa proposta foi concretizada no Brasil era
fundamental para compreender mais amplamente o currículo. Daí a retomada da história da
Educação Profissional no Brasil até chegar à implantação do EMI, como uma possibilidade de
articulação para o Ensino Médio.
Quanto às fontes, o volume de documentos analisados foi aumentando conforme o
objeto foi se revelando e exigindo novas investigações. Assim, as DCNEPTNM, PPP, PC de
Informática, Regimento Escolar, Matrizes Curriculares, Ementas e os Diários de Classe
contribuíram para responder às indagações propostas pela investigação, sendo que cada um
desses documentos apresenta uma forma muito própria de análise e de apreensão do objeto.
A partir da apreciação dessas fontes e da entrevista, não proposta, inicialmente, mas
resultado da exigência da investigação, podemos observar uma ausência da matéria escolar,
especificamente História, em diversos documentos, tanto no âmbito federal (DCNEPTNM),
como no âmbito estadual e local (RE e PPP). São três documentos, integrantes e fundamentais,
do currículo institucional que simplesmente não abordam as disciplinas escolares, apesar de
materializarem o currículo. Esses documentos, que se destacam pela burocracia, à qual também
respondem, aproximam-se pouco da escola e da prática escolar. O que os caracterizam são as
barreiras criadas pelo distanciamento, pela linguagem técnica e cheia de clichês e pelo
silenciamento das disciplinas. Eles apresentam um currículo ideal, teórico, burocrático, técnico,
respaldado em legislação, que pouco, ou quase nada, dialoga com a dinâmica curricular no
âmbito escolar.
Dentre os documentos analisados, o Plano de curso de Informática é o único que
aborda as disciplinas, ao apresentar as ementas. Nele, o currículo consegue se desvencilhar,
parcialmente, da burocracia e da teoria e ganha um pouco de vida, com as ementas apontado,
ainda que de forma superficial e, às vezes, com pouca clareza, o curso da disciplina na
instituição. As matrizes curriculares listam as disciplinas, a carga horária e a disposição nos
blocos disciplinares, e, dessa forma, revelam o contorno assumido pelo currículo, indicando a
valoração e o prestígio das disciplinas naquele contexto. Os diários de classe dialogam, com
mais proximidade, com as matérias escolares, pois trazem seu planejamento diário, organizado
em unidades didáticas ao longo do ano.
À medida que o currículo rompe com a burocracia e se aproxima da sala de aula, as
matérias vão se tornando, cada vez mais, visíveis e essenciais, pois professores e alunos pensam,
planejam e vivenciam o currículo a partir das disciplinas escolares. Esse deslocamento entre o
currículo prescrito, teorizado – emoldurado em documentos escolares – e a prática por nós
investigada – também escrita, portanto, representada do professor por meio dos diários de classe
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– aponta indícios do distanciamento entre a elaboração e a prática curricular, no que diz respeito
ao significado e à importância das disciplinas escolares.
Quando, finalmente, encontramos a disciplina História nos documentos que
compõem o currículo institucional, esta aparece sem nenhuma relação com o Ensino Médio
Integrado, a tecnologia ou a Informática. É a mesma e velha História do Ensino Médio, como
demonstram os diários de classe, sem nenhum planejamento específico para a disciplina no
contexto do trabalho. O contraste entre os registros da História ministrada no Ensino Médio e
no Ensino Médio Integrado mostra a similaridade entre os planejamentos, sem nenhuma
adequação à proposta da formação integrada. Não há registro algum, também, de aproximação
com a área de Humanidades, com as disciplinas da FTG e da FTE. Nesse processo, fica evidente
a relação contrária: se anteriormente a disciplina não estava nos documentos representativos do
currículo, agora, são os princípios curriculares, dentre eles a interdisciplinaridade, a
contextualização e a formação integrada que não são identificados na disciplina História.
Esta pesquisa apontou elementos para rediscutir o papel das Ciências Humanas,
principalmente a História, no currículo escolar e sua vinculação com a Educação Profissional.
A questão levantada por Chervel e Compère (1999), sobre a dificuldade de as Humanidades se
expandirem para além do seu núcleo de origem e conseguir dialogar com outras classes sociais
– assimilando a sua contribuição, além da necessidade de descer do pedestal da formação
clássica e elitista e inserir-se nesse universo diverso, contraditório, multicultural, que se
caracteriza pela diferença, incluindo as diferenças de classe, de gênero, de etnia –, tem que ser
discutida na escola, provocando a área a se reinventar. Esse debate inclui, necessariamente, as
dimensões do Trabalho, da Ciência e da Cultura no currículo escolar, para além de projetos
eventuais e esporádicos, e essa inclusão torna-se muito mais significativa quando realizada no
campo disciplinar, com sua especificidade e epistemologia próprias. Só assim, garantiremos um
trabalho sério, profundo e que privilegie o conhecimento situado, contextualizado, que atenda
às necessidades da vida prática do aluno, mas que não restrinja a sua potencialidade enquanto
ser humano, que não limite o conhecimento e aprendizagem às demandas do mercado de
trabalho.
A análise suscitou, também, a discussão sobre a forma como o EMI foi implantado
e materializado na rede estadual, que não fugiu à tradição de projetos e programas
implementados verticalmente, sem um processo de sensibilização e construção coletiva,
causando a desconfiança, não infundada, por parte dos sujeitos que compõem a escola. Propor
um currículo integrado, sem um processo anterior de formação, planejamento e permanente
avaliação interna, pula etapas importantes e cria um currículo superficial, iniciando um processo
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lento de identificação, assimilação e reconstrução. Resultado disso é que a disciplina não
dialoga com sua própria área, as áreas não dialogam entre si e os blocos disciplinares percorrem
caminhos paralelos, encontrando-se eventualmente em algum projeto. Acreditamos que,
provavelmente, a interdisciplinaridade, a formação integrada e a contextualização ocorram na
prática escolar, mas de forma espontânea, sem a intencionalidade que deve ter um processo
educativo e, por isso, sem registro no diário de classe.
Outro elemento que chama a atenção é a ausência das categorias Trabalho como
Princípio Educativo, Politecnia e Omnilateralidade nos documentos escolares que
fundamentam o Ensino Médio Integrado e a predominância de constructos como competências
e habilidades, utilizados como componentes naturalmente vinculados ao projeto de formação
integrada. Nega-se, dessa forma, a historicidade dessa proposta, ligada à Educação Socialista,
à Escola Unitária e à defesa da democracia, com o acesso dos trabalhadores aos conhecimentos
historicamente acumulados e referendados socialmente, propagados pela formação geral e
propedêutica. A proposta de formação integrada foi, portanto, apropriada pela educação
capitalista, iniciando um processo de despolitização e de negação dos elementos teóricos que a
constituem como uma referência de educação emancipatória. Revelar o conflito, evidenciar a
contradição, é resistir à educação individualista, meritocrática, técnica, excludente, defendida
pelo capitalismo; é desmistificar mais essa tentativa de inventar uma tradição.
Aproximamo-nos do processo de feitura curricular com a identificação da origem
dos blocos curriculares, particularmente, da Formação Técnica Geral, concebida a partir do
COOPE da UFRJ e seu trabalho com a formação de metalúrgicos e, também, da ideia do Core
Currículo, que tem como núcleo central as Ciências Humanas na identificação dos problemas
a serem trabalhados nas unidades pedagógicas, presente nos ginásios vocacionais. Essas duas
experiências foram retomadas em um contexto de discussão e inserção das disciplinas Filosofia
e Sociologia no currículo do Ensino Médio, associadas à concepção de educação integrada,
produzindo um contorno curricular próprio que caracterizou a instituição da FTG e das
disciplinas FEDT, FMTC, SOST e SOPT no Ensino Médio Integrado da rede baiana de
Educação Profissional.
Mesmo diante das advertências, a familiaridade com o local pesquisado levou-nos
a algumas certezas, resultado de uma década de docência no Ensino Médio Integrado, que, no
decorrer da pesquisa, mostraram-se frágeis. As mudanças das matrizes curriculares, ocorridas
no CETEP de Vitória da Conquista entre os anos de 2006 e 2012, foram tratadas, no projeto de
pesquisa, como um processo de testagem curricular, até se chegar a uma configuração aprovada
pela SEC/SUPROF e definida para todas as unidades escolares. Depois de todos os caminhos
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percorridos na investigação, a primeira certeza desconstruída é a de que esse processo constituiu
em um teste, em processo contínuo de avaliação curricular. Testar, segundo o Dicionário
Aurélio (2009, p. 1943), é “1- Submeter a teste; aplicar teste a. 2- Submeter a teste ou
experiência (máquinas, instrumento, material, etc.); fazer funcionar experimentalmente; provar,
experimentar”. Esse sentido de teste, de experimentar, de provar, implica em planejamento e
avaliação contínuos, e é por isso que, no decorrer da pesquisa, essa denominação perdeu o
sentido. Não houve um teste, no sentido de aprimorar, de forma planejada, antecipada e
intencional. Tentava-se uma matriz, acreditando ser definitiva, vinham as críticas, a
impossibilidade de praticá-la, e substituía-se por outra, sem fazer uma avaliação sistemática do
processo. De fato, o que ocorreu foi a mudança de uma formatação curricular a partir de
tentativas e erros, sendo esses erros não analisados e avaliados, pelo menos, de forma mais
elaborada e planejada. Essa experiência contava provavelmente, mas de forma aleatória,
casuística. Isso fica muito claro, no período inicial, quando a escola tinha autonomia para
elaborar o currículo. A partir de 2008, quando a SUPROF passou a centralizar essa tarefa, há
um pouco mais de continuidade e, nos últimos anos, há uma avaliação do currículo, em curso,
por parte dos professores da FTE, o que leva a crer que talvez as matrizes curriculares de 2011
e 2012 sejam fruto de um processo mais consistente de avaliação, rompendo com a noção de
tentativa e erro e constituindo-se como o resultado de um ensaio, de um processo de testes e
avaliação a partir da experiência docente, ainda que restrita aos professores das disciplinas
técnicas.
A segunda certeza, posteriormente desfeita, veio no processo, com as leituras de
Ivor Goodson e a análise das escolas integradas na Inglaterra, quando acreditamos que havia
semelhanças com o local da pesquisa. Essa certeza foi facilmente refutada, pois a Escola
Integrada na Grã-Bretanha – mesmo sendo alvo de críticas por perpassar horizontalmente as
distinções curriculares entre alunos, disciplinas e professores, com expectativa, financiamento
e status diferenciados – ainda está muito além, no que se refere à integração, do CETEP de
Vitória da Conquista. Aqui, o EMI convive com outras formas de oferta de Educação
Profissional: o SUBSEQUENTE, o PROEJA e, mais recentemente, o PRONATEC, que, na
prática, configura-se como uma forma concomitante de EP. É uma escola de multi oferta, e essa
diversidade causa uma confusão de concepções, finalidades e objetivos que são praticamente
impossíveis de serem administrados, coerentemente, por uma mesma equipe de gestores e
professores. É muito diferente de uma escola que tem como eixo norteador a integração, o
enfrentamento da dualidade e todos os princípios constituintes da Escola Integrada.
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A terceira certeza, desfeita, foi a de que a ampliação da área de Ciências
Humanas e a redução da carga horária da disciplina História tinha, necessariamente, a ver com
a tentativa de implantação do currículo por área, proposto pelo Projeto de Lei nº 6.840 de 2013.
O cruzamento dos documentos escolares, a entrevista realizada e uma análise mais detida do
resultado da investigação nos mostra que, efetivamente, não há elementos que comprovem essa
relação. O processo de ampliação e redução de carga horária parece não ter um sentido
preliminar, é uma adaptação às demandas práticas do feitio curricular, atendendo a disciplinas
da BNC, como Educação Física e Artes, ou às demais disciplinas da FTG e FTE. É uma dança
de cadeiras, na qual as disciplinas têm que se adequar para confirmarem sua presença em uma
estrutura pré-estabelecida de formatação do currículo e adequação à vida escolar. Identificamos
no currículo prescrito um movimento contínuo de mudanças de matrizes, provocando uma
experimentação anual no rearranjo do lugar das disciplinas, no qual a de História amplia e
diminui a carga horária sem uma clara definição de objetivos.
Estabelecer o lugar que uma disciplina ocupa no currículo de uma instituição não é
uma tarefa fácil, mas estabelecê-lo em meio a trinta e duas outras disciplinas do Ensino Médio
Integrado é muito mais complexo, ainda mais em um currículo que, até então, não conseguiu
resgatar a unidade entre formação profissional e propedêutica, que prevê uma formação
integrada, mas baseia-se, assumidamente, em competências e habilidades, que apresenta o
trabalho como um princípio educativo mas que é cobrado e se dedica a preparar para o mercado
de trabalho, que preza por uma formação geral, mas seu perfil de conclusão de curso privilegia
as aprendizagens da formação profissional. Entender, em meio a esse emaranhado de
contradições, disciplinas, finalidades, carga horária, a História disciplinar não foi uma tarefa
fácil e tampouco conclusiva, mas foi elucidativo – na medida em que iniciou um processo de
aproximação com o currículo do EMI, a partir de uma disciplina escolar – e também formativo,
na medida em que analisar a História no CETEP de Vitória da Conquista, é analisar, também,
a minha prática enquanto profissional. As deficiências, ausências e os erros aqui apontados são
meus também, e foi preciso o ingresso na pós-graduação e o afastamento da escola para
conseguir discerni-los, avaliá-los e compreendê-los como parte de um processo maior e
coletivo, que envolveu a implantação de um projeto sem a formação necessária e,
contraditoriamente, sem a integração da comunidade escolar.
Se o currículo integrado ainda é uma realidade a ser conquistada, é importante que
essa constatação ocorra por meio de uma pesquisa, capaz de apontar lacunas, contradições e
avanços, podendo ser utilizada em um processo de avaliação curricular e, consequente,
superação dos entraves. A aproximação com a educação unitária, integrada e democrática, no
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interior do sistema capitalista, é plausível, e o EMI pode ser uma possibilidade dessa transição,
se conseguirmos resgatar os princípios do trabalho como princípio educativo, da politecnia, da
formação integrada e omnilateral.
Ao longo da pesquisa, determinadas questões não puderam ser discutidas e
apresentadas aqui, tais como a concepção dos sujeitos da escola (professores e alunos) sobre o
currículo, o que pensam, o que propõem, quais as críticas e como avaliam a disciplina História.
Seria importante, também, a complementação da pesquisa com a análise do currículo praticado.
Fizemos uma análise do currículo prescrito, aproximamo-nos da prática, por meio dos diários
de classe, mas a prática registrada. Observações, entrevistas com professores e alunos poderiam
acrescentar muito, a partir da concepção de Goodson de Construcionismo Social e da unidade
entre prescrição e prática. Ainda há muito o que fazer, pesquisar e analisar, a partir desse objeto,
principalmente, relacionando-o às mudanças atuais pelas quais a área de Humanidades tem
passado.
Por fim, esperamos que essa pesquisa contribua para a ampliação dos estudos acerca
do currículo escolar, principalmente dos que tenham como perspectiva as disciplinas escolares,
pois acreditamos que, por meio delas, é possível dialogar mais profundamente com o universo
da escola, aproximando mais da sua realidade, de modo que se possa explorar esse potencial
latente de pesquisa, tão difícil de ser acessado. Assim, esperamos que analisar “o lugar da
disciplina História no currículo do Ensino Médio Integrado” contribua para pesquisas sobre a
Educação em Vitória da Conquista, a História da Educação Profissional e do Ensino Médio
Integrado no município e sobre as instituições escolares locais, com suas histórias, currículos e
disciplinas, e que essas pesquisas sejam o ponto de partida para se pensar a educação sob a
perspectiva da integração, da transformação e da emancipação humana.
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB)
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO (PPGEd)
APÊNDICE A – O lugar da disciplina História no currículo do Ensino Médio Integrado: o curso técnico em Informática do CETEP de
Vitória da Conquista (2006-2012)
PESQUISA DOCUMENTAL: INSTRUMENTO I
Pré-análise (identificação, seleção e organização dos documentos)*
IDENTIFICAÇÃO
DOC (PPP)_CETEPVC_L012016
DOC (MC2006INF)_CETEPVC_
L022016
DOC (MC2007INF)_CETEPVC_
L032016
DOC (MC2008INF)_CETEPVC_
L042016
DOC (MC2009INF)_CETEPVC_
L052017
DOC (MC2009AINF)_CETEPVC_
E062017
DOC (MC2010INF)_CETEPVC_
E072017
DOC (MC2011INF)_CETEPVC_
E082017
DOC (MC2012INF)_CETEPVC_
E092017
DOC (PC INFOR)_CETEPVC_L102017
DOC
(DCNEPTNM)_CETEPVC_F112017
DOC (REU)_CETEPVC_E122017
DOC (DC1ºVEMI)_CETEPVC_L132017

DOCUMENTO

PERÍODO

ESFERA

INSTITUIÇÃO

Projeto Político Pedagógico do Centro
Territorial de Educação Profissional de
Vitória da Conquista (CETEPVC)
Matriz Curricular EPI – curso
Informática
Matriz Curricular EPI – curso
Informática
Matriz Curricular EPI – curso
Informática
Matriz Curricular EPI – curso
Informática
Matriz Curricular EPI – curso
Informática
Matriz Curricular EPI – curso
Informática
Matriz Curricular EPI – curso
Informática
Matriz Curricular EPI – curso
Informática
Plano de Curso de Informática
DCNEPTNM

2011

Local

CETEPVC

ACERVO DE
ORIGEM
CETEP-VC digital

2006

Local

CETEPVC

Secretaria Escolar

2007

Local

CETEPVC

Secretaria Escolar

2008

Local

CETEPVC

Secretaria Escolar

2009

Local

CETEPVC

Secretaria Escolar

2009-A

Estadual

SEC/SUPROF

Educação.ba.gov.br

2010

Estadual

SEC/SUPROF

Educação.ba.gov.br

2011

Estadual

SEC/SUPROF

Educação.ba.gov.br

2012

Estadual

SEC/SUPROF

Educação.ba.gov.br

2014
2012

Local
Federal

CETEPVC
MEC/CNE

Regimento Escolar Unificado

2011

Estadual

SEC

Diário de Classe

2006

Local

CETEPVC

CETEPVC digital
Acervo digital
MEC
Acervo digital
SEC/CETEPVC
Secretaria Escolar

OBSERVAÇÃO
Atualizado em
2014
Modificada em
2007
Modificada em
2008
Modificada em
2009
Modificada em
2009 (?)
Modificada em
2010
Modificada em
2011
Modificada em
2012
-

156

DOC (DC1ºVEMI)_CETEPVC_L142017
DOC (DC2ºVEMI)_CETEPVC_L152017
DOC
(DC1ºMEMA)_CETEPVC_L162017
DOC
(DC2ºMEMA)_CETEPVC_L172017
DOC
(DC1ºMEMI)_CETEPVC_L182017
DOC (DC2ºVEMI)_CETEPVC_L192017
DOC
(DC8ºMEMI)_CETEPVC_L202017
DOC
(DC1ºVEMIA)_CETEPVC_L212017
DOC (DC2ºVEMI)_CETEPVC_L222017
DOC
(DC3ºMEMI)_CETEPVC_L232017
DOC
(DC4ºMEMI)_CETEPVC_L242017
DOC
(DC1ºVEMIB)_CETEPVC_L252017
DOC (DC2ºVEMI)_CETEPVC_L262017
DOC (DC3ºVEMI)_CETEPVC_L272017
DOC (DC4ºVEMI)_CETEPVC_L282017
DOC (DC1ºEMI)_CETEPVC_L292017

Diário de Classe
Diário de Classe
Diário de Classe

2007
2007
2007

Local
Local
Local

CETEPVC
CETEPVC
CETEPVC

Secretaria Escolar
Secretaria Escolar
Secretaria Escolar

Diário de Classe

2007

Local

CETEPVC

Secretaria Escolar

Diário de Classe

2008

Local

CETEPVC

Secretaria Escolar

Diário de Classe
Diário de Classe

2008
2008

Local
Local

CETEPVC
CETEPVC

Secretaria Escolar
Secretaria Escolar

Diário de Classe

2010

Local

CETEPVC

Secretaria Escolar

Diário de Classe
Diário de Classe

2010
2010

Local
Local

CETEPVC
CETEPVC

Secretaria Escolar
Secretaria Escolar

Diário de Classe

2010

Local

CETEPVC

Secretaria Escolar

Diário de Classe

2011

Local

CETEPVC

Secretaria Escolar

Diário de Classe
Diário de Classe
Diário de Classe
Diário de Classe

2011
2011
2011
2012

Local
Local
Local
Local

CETEPVC
CETEPVC
CETEPVC
CETEPVC

Secretaria Escolar
Secretaria Escolar
Secretaria Escolar
Secretaria Escolar

DOC (DC2ºEMI)_CETEPVC_L302017

Diário de Classe

2012

Local

CETEPVC

Secretaria Escolar

DOC (DC3ºEMI)_CETEPVC_L312017

Diário de Classe

2012

Local

CETEPVC

Secretaria Escolar

Formulário
impresso

DOC (DC4ºEMI)_CETEPVC_L322017

Diário de Classe

2012

Local

CETEPVC

Secretaria Escolar

Formulário
impresso

DOC (Entrev. Lima)_CETEPVC_332017

Transcrição entrevista Lima (SUPROF)

10/10/2017

-

-

Acervo
pesquisadora

___________________________
* Elaboração do Instrumento baseada na etapa de Pré-análise descrita por Bardin (1979), como a primeira fase para a análise de conteúdo.

Formulário
impresso
Formulário
impresso

Realizada em
SSA
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB)
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO (PPGEd)
APÊNDICE B – O lugar da disciplina História no currículo do Ensino Médio Integrado: o curso técnico em Informática do CETEP de
Vitória da Conquista (2006-2012)
PESQUISA DOCUMENTAL: INSTRUMENTO II
Descrição analítica (codificação, classificação e categorização das análises realizadas)*
Identificação: DOC (PPP) _CETEPVC_L012016
DOCUMENTO

OBJETIVOS

DESCRIÇÃO/ANÁLISE
EIXOS DE
ANÁLISE

Analisar a proposta curricular da disciplina História
na Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio
no CETEP/VC com foco nas mudanças que essa nova
configuração de ensino estabelece para esse
componente curricular.

IDENT. DO
DOCUMENTO

IDENT. DO
CONTEÚDO
Projeto Político
Pedagógico (PPP)
– CETEPVC

Identificar ao longo da história da educação
profissional no Brasil a relação entre História e
formação profissional.
Identificar o lugar da História na formação
profissional integrada ao Ensino Médio.
Compreender as dimensões políticas pedagógicas da
substituição das disciplinas por áreas na Educação
Profissional Integrada e as relações que a disciplina
História estabelece com a área das Humanidades.

ANÁLISE DO
CONTEÚDO

Tipo de documento;
Número de páginas;
Período;
Autor (es);
Esfera (Local, Estadual, Federal);
Instituição;
Regulamentação legal;
Acervo.
Resumo;
Palavras-chave;
Estrutura do documento;
Objetivos.
Concepção de currículo;
Concepção de Educação
Profissional Integrada;
Concepção de trabalho e educação;
Concepção da disciplina História;
Concepção da área de
Humanidades;
Relação entre História e Educação
Profissional:

OBSERVAÇÕES

158

DOCUMENTO

OBJETIVOS

DESCRIÇÃO/ANÁLISE

OBSERVAÇÕES

EIXOS DE
ANÁLISE

Identificar os conceitos e as categorias a priori que
emergem do problema de pesquisa.

IDENTIFICAÇÃO
DE CONCEITOS E
CATEGORIAS

Relação entre História e
Humanidades.
A priori:
Currículo;
Trabalho;
História;
Trabalho e Educação;
Formação Integral;
Politecnia;
Currículo Integrado;
Historicidade;
Temporalidade;
Educação Profissional.
Legislação e documentos citados;
Referenciais teóricos;
Relação com as demais esferas.

Especificação da Categoria
ou Conceito; Localização;
Frequência;
Contexto.

Discutir a concepção de trabalho, Educação e História TRIANGULAÇÃO
que norteia diretrizes curriculares, legislação,
documentos e matrizes dos cursos de Educação
Profissional Integrada do CETEP/VC.
*Elaboração do Instrumento baseada na etapa de descrição analítica apontada por Bardin (1979), como a segunda fase para a análise de conteúdo.
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ANEXOS - O lugar da disciplina História no currículo do Ensino Médio
Integrado: o curso técnico em Informática do CETEP de Vitória da Conquista (20062012)

Sequência de documentos correspondentes às matrizes curriculares do curso técnico em
Informática, adotadas pelo Centro Territorial de Educação Profissional de Vitória da
Conquista, entre 2006 e 2012, que serviram de base para a organização curricular da
instituição nesse período.
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ANEXO 1
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ANEXO 2
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ANEXO 3
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ANEXO 4
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ANEXO 5
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ANEXO 6
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ANEXO 7
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ANEXO 8
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