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Apresentação
Este guia teórico-metodológico constitui-se em produto educacional resultante do trabalho de dissertação do

Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica – ProfEPT- do Instituto Federal do

Sertão Pernambucano, sob a orientação do professor Erbs Cintra de Souza Gomes. Destina-se a educadores

(professores, pedagogos, diretores de ensino) que atuam na Educação Profissional e Tecnológica.

     

O material foi produzido a partir da aplicação de um curso intitulado de “Formação em Exercício de Professores

da EPT: desafios e possibilidades”, que teve como participantes os educadores do Instituto Federal do Piauí,

campus São João do Piauí, que atuam no ensino médio integrado ao curso técnico de Administração e de

Agropecuária.

O trabalho foi organizado em cinco capítulos, sendo o primeiro capítulo dedicado a uma síntese histórica da

Educação Profissional no Brasil, iniciando por um resgate histórico da gênese e importância da EPT, desde o

período colonial aos dias atuais.

No segundo capítulo aborda-se as especificidades do ensino médio integrado da EPT, discutindo os sentidos

dessa integração e aspectos relativos ao currículo integrado; 

A discussão sobre a formação docente em EPT é o tema do terceiro capítulo, que trata da urgência e

complexidade da discussão de formação docente àqueles que atuam na Educação Profissional; 

O quarto capítulo é dedicado ao compartilhamento de experiência de realização de curso de formação docente na

modalidade não presencial, mediada pela plataforma de videoconferências do Google Meet, em que se destaca a

dinâmica de planejamento e execução, os temas desenvolvidos, as obras que subsidiaram as discussões, o

material disponibilizado antecipadamente ao docente para estudo individual, entre outros.

Por fim, no quinto capítulo listamos os principais autores e obras que alicerçaram as discussões sobre o

histórico da EPT, o ensino médio integrado e da formação docente em EPT.

Portanto, este guia tem o propósito de servir de subsídio e auxílio aos educadores quando intentarem promover

formação docente no âmbito dos Institutos Federais ou em outras instituições de ensino, podendo inclusive, 

 fazer alterações e utilizá-lo como norte para outras possibilidades de formação em exercício de professores.



A incursão pela história da Educação Profissional e Tecnológica no Brasil será feita tomando por base marcos

históricos que influenciaram a instituição da EPT, em relação aos objetivos e finalidades da política pública de

oferta da EPT em um dado momento histórico.

Ao compreendermos que o processo educativo se dá principalmente por meio da escolarização, aderirmos ao
entendimento de que as sementes da EPT foram lançadas com a fundação do primeiro seminário diocesano do
Brasil, em 1749, na cidade de Mariana, que utilizava o modelo jesuítico humanista de educação. Esse modelo de
educação, embora criticado pelas dificuldades de convivência com o mundo do desenvolvimento científico-

tecnológico, cuidava também do desenvolvimento dos chamados “trabalhos manuais”. 

Com a expulsão dos jesuítas do território português a partir de 1759, a instrução pública brasileira passou por um

processo de desintegração, “o que impactou diretamente o esforço incipiente de educação profissional” (Cordão e

Moraes, 2017, p. 37).

1. Síntese histórica da Educação
Profissional no Brasil

Período Colonial

Em 23 de março de 1809, por meio de decreto o Estado oficializa a criação do Colégio das Fábricas, que tinha um

objetivo bastante claro de fornecer subsistência e educação para artistas e aprendizes vindos de Portugal

(Brasil, 1809). Nesse período, não havia ainda preocupação com a qualificação de força de trabalho para atender

ao mercado de trabalho, ou mesmo interesse estatal na formação cidadã, de humanização do homem. Além de

prover o assistencialismo, a escola enquanto instituição buscava instruir a força de trabalho com vistas a obter

a manutenção da ordem e prevenção da desordem, funcionando como importante meio de controle social

(Ikeshoji ; Terçariol, 2018. P.34).

Prancha mostrando uma oficina de tingimento de tecidos, incluída na Enciclopédia iluminista de Diderot e d’Alembert, publicada em
Paris de 1751 a 1772 [detalhe]



O Colégio das Fábricas, também chamado de Casa do Antigo Guindaste, teve como primeira regulamentação o

decreto de 23 de março de 1809, que afirmava já estarem trabalhando e aprendendo, às custas da Real Fazenda,

vários artífices, manufatureiros e aprendizes portugueses, sob a direção de Sebastião Fábregas Surigué. Dois

anos depois, o decreto de 31 de outubro de 1811 deixou claro que sua criação visou “socorrer à subsistência e

educação de alguns artistas e aprendizes vindos de Portugal, enquanto se não empregassem nos trabalhos das

fábricas que os particulares exigissem” (Brasil, 1890, p. 131).

Superado o período colonial, a instalação do Imperial Colégio de

Pedro II, em 1837, é considerada um marco de muita relevância

para a educação brasileira e para a EPT, pois além de ser uma das

mais importantes iniciativas no campo da instrução no Brasil,

posteriormente passou também a  se dedicar à educação

profissional.

 

Foto antiga do Colégio pedro II. Imagens da Internet

Primeira República

 No período da Primeira República, por meio da chamada Reforma Benjamin Constant, aprovada pelo decreto nº
981, de 08 de novembro de 1890, na tentativa de se organizar a educação nacional se instituiu o regulamento da

instrução primária e secundária no período republicano, o que segundo Cordão e Moraes (2017), exerceu enorme

influência na educação nacional na passagem para o séc. XX, nela incluída a educação profissional.

O desenvolvimento da Educação Profissional no Brasil historicamente está ligado aos governos dos presidentes

Afonso Pena e Nilo Peçanha, em um período que vai de 1906 a 1909. Com Afonso Pena, a educação profissional

passou a ser atribuição do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, o que de certa forma ajudou a

desenvolver uma política nacional de incentivo do ensino profissional, agrícola e comercial, que previa a criação

de campos e oficinas escolares para a formação dos aprendizes. Nilo Peçanha assumiu a presidência em 1909, e

dois meses depois, por meio do Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909, criou 19 (dezenove) escolas de

aprendizes e artífices, destinadas ao ensino profissional, primário e gratuito. 



Escolas de aprendizes e artífices no Rio de Janeiro

Fonte: Repositório Institucional do IM/UFRRJ Centro de Documentação e Imagem - CEDIM Centro de Referência em História do Trabalho

Exposição Fotográfica Trabalho e Trabalhadores no Brasil. Disponível em: http://repositorio.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/1235813/115. 

Mesmo que não tenha se concretizado a formação da força de trabalho qualificada para atender às exigências

do processo de industrialização, o decreto permitiu a instalação de um tipo de sistema de ensino com

abrangência nacional, ligado à mesma autoridade administrativa e pedagógica: o Ministério da Agricultura,

Indústria e Comércio (Ikeshoji e Terçariol, 2018) .

É interessante notar que, se por um lado, até aqui prevalecesse a ideia de educação profissional de cunho

assistencialista e caritativo, direcionada aos órfãos e os desvalidos de toda a sorte, com vistas a reduzir a

mendicância e os desocupados, por outro lado, Fonseca (1986) destaca a importância do Decreto n. 7.566/1909

como o marco inicial das atividades do governo federal no âmbito do Ensino de Ofícios e cognomina Nilo Peçanha

de “o fundador do ensino profissional no Brasil”.

Em 1927, após uma série de debates sobre a expansão do ensino profissional no Brasil, [...] “voltado para o

atendimento dos requerimentos do mundo do trabalho e não apenas para tirar o menor da rua, diminuir a

vadiagem ou atender os desafortunados da sorte, que necessitavam ingressar precocemente no mercado de

trabalho” (Cordão e Moraes, 2017, p. 41), foi criado o Decreto 5.241, de 22 de agosto de 1927, que definiu a

obrigatoriedade do ensino profissional nas escolas primárias subvencionadas ou mantidas pela União.

Segunda República

No período que vai de 1930 a 1934, merece destacar a criação do Decreto nº 20.158, de 30 de junho de 1931, que

reestruturou o ensino comercial e regulamentou a profissão de contador. Assim, esse instrumento regulamentar

constituiu-se como o primeiro a prever a estruturação da educação profissional, já incluindo a ideia dos

itinerários formativos facilitadores da construção de itinerários de profissionalização dos trabalhadores.



Nesse período, as escolas de aprendizes artífices passaram a ser denominadas de Liceus - Lei nº 378, de 13 de

janeiro de 1937, e tinham o objetivo de oferecer o ensino profissional de primeiro grau e não mais primário. Como

os Liceus ocupavam-se com o ensino que oferecia formação para o mercado de trabalho, o ensino

profissionalizante teve sua organização alterada, passando o ensino primário a ter conteúdo exclusivamente

geral, enquanto que o ensino profissional foi realocado para o primeiro grau.

Os liceus tiveram uma vida curta – 1937 a 1942, principalmente porque, no magistério de o ensino oferecido

pelos liceus não preparava trabalhadores, de acordo com o que se exigia nas indústrias, por isso a necessidade

de o ensino profissional tornar-se de segundo grau (Ikeshoji e Terçariol, 2018, p.37).

O Governo Constitucional (1934 - 1937)

Criado em 1909, como Escola de Aprendizes Artífices, recebeu o

nome de Liceu Industrial do Piauí em 1934, e de Escola Industrial

de Teresina em 1942. Em 1938, constituiu-se a nova sede da Escola,

onde ainda hoje permanece na Praça da Liberdade, se ampliando

ao longo dos anos. Em 1966, mudou novamente o nome para Escola

Industrial Federal e em 1967, foi elevada à categoria de Ensino

Técnico do 2º grau, passando a se chamar Escola Técnica Federal

do Piauí. Em 1994, foi autorizada a transformação em Centro

Federal de Educação Tecnológica do Piauí – CEFET-PI. Em 2009, o

Presidente Lula assinou o decreto de criação do Instituto Federal

de Educação, Ciência e Tecnologia – IFPI, como é atualmente

nomeado. Disponível em:

http://jornalight.blogspot.com.br/2009/05/instituto

federal.html. Acesso em: jun. 2015.

Inscrição na foto: Oferta de Luiz Timotheo da Costa

O Estado Novo 

No Estado Novo de Vargas, os dispositivos constitucionais referentes à educação, face à tendência privatista,

trouxeram um afrouxamento normativo da instrução primária, ao declarar a obrigatoriedade e gratuidade do

ensino primário sem estabelecer e delimitar as obrigações do governo. Importante notar que o posicionamento

da Constituição de 1937 no que se refere à educação profissional é cristalino, nos termos que segue: 
A infância e à juventude, a que faltarem os recursos necessários à educação em instituições particulares, é
dever da Nação, dos Estados e dos Municípios assegurar, pela fundação de instituições públicas de ensino em
todos os seus graus, a possibilidade de receber uma educação adequada às suas faculdades, aptidões e
tendências vocacionais.



A infância e à juventude, a que faltarem os recursos necessários à educação em instituições particulares, é
dever da Nação, dos Estados e dos Municípios assegurar, pela fundação de instituições públicas de ensino
em todos os seus graus, a possibilidade de receber uma educação adequada às suas faculdades, aptidões e
tendências vocacionais. O ensino pré-vocacional profissional destinado às classes menos favorecidas é em
matéria de educação o primeiro dever de Estado. Cumpre-lhe dar execução a esse dever, fundando institutos
de ensino profissional e subsidiando os de iniciativa dos Estados, dos Municípios e dos indivíduos ou
associações particulares e profissionais. É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera
da sua especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus operários ou de seus associados.

A lei regulará o cumprimento desse dever e os poderes que caberão ao Estado, sobre essas escolas, bem
como os auxílios, facilidades e subsídios a lhes serem concedidos pelo Poder Público.(Constituição dos
Estados Unidos do Brasil, 1937, art. 129)

Caires e Oliveira (2016) apresentam um contraponto a esse retrocesso na regulamentação da instrução pública,

inclusive da educação profissional, ao destacar que na fase final da ditadura Vargas foi proposto um conjunto de

decretos-leis, depois nomeadas de Leis Orgânicas do Ensino Brasileiro, de autoria de Gustavo Capanema,

ministro da Educação e Saúde. A edição do Decreto-Lei nº 4.119, de 21 de fevereiro de 1942, determinando que os

ensinos de ofícios existentes no Brasil passariam a ser ministrados por instituições federais se deu nesse

momento. Também no bojo das Leis Orgânicas do Ensino, a Constituição de 1946 faz uma retomada do texto

original da constituição de 1934, garantindo os recursos vinculados do orçamento da União para cumprir a

obrigatoriedade e gratuidade da educação primária e sua continuidade nos níveis posteriores de ensino. 

Período Democrático:

1946 - 1964

No contexto das discussões sobre a nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, a Lei

1.076/1950 definiu regramento que possibilitava a aplicação de regime de equivalência entre os diversos cursos

secundários e profissionalizantes de nível médio. A aprovação da LDB, lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961,

trouxe a equiparação do ensino profissional técnico ao acadêmico, quanto á equivalência e as possibilidades de

continuidade dos estudos, desde que seus componentes curriculares contassem com valor formativo similar

(Caires e Oliveira, 2017, p.71). Esse dispositivo, sob o ponto de vista legal, encerraria a histórica dualidade entre

o ensino voltado às elites dirigentes e ensino outorgado à classe trabalhadora.



Com a LDB de 1961 a educação brasileira passou a ser dividida nos graus primário, médio e superior. O grau

primário tornou-se obrigatório para as crianças a partir dos sete anos. Havia também a escola pré-primária para

menores de sete anos, não obrigatória. Ao termino do primário havia o exame de admissão ao ginásio. A

educação de grau médio era composta por dois ciclos: ginasial e colegial. Ambos abrangiam duas possibilidades

de cursos: o secundário (de cunho propedêutico); e os técnicos e de formação de professores para o primário e

pré-primário de caráter profissionalizante. A educação superior era acessível a todos os concluintes da

educação de grau médio, por meio de processo seletivo.

A figura abaixo mostra a organização da educação brasileira a partir de 1961

Governo Militar 

A Constituição de 1967, promulgada pelo governo militar e posteriormente emendada em 1969, iniciou um

processo de pauperização do ensino, com baixos salários e infraestrutura escolar. Nesse novo contexto

constitucional, duas grandes reformas foram feitas, alterando  a LDB/61: 1) a possibilidade de oferta de cursos

superiores com vistas  à formação de tecnólogos (Lei 5.540/1968); 2) a obrigatoriedade do ensino profissional 

 integrado ao ensino secundário, levando a oferta da educação profissional a todas as instituições de ensino

públicas e privadas e não somente por instituições especializadas em educação profissional. 

Para Cordão e Moraes (2017), essa decisão influenciou diretamente na qualidade de oferta da educação

profissional das próprias instituições especializadas, com maior impacto negativo sobre as escolas públicas,

sem suporte financeiro e técnico adequado para a oferta de boa educação profissional integrada à educação.

É importante registrar que a Lei nº 4.759/1965 (dispunha sobre a denominação e qualificação das Universidades

e Escolas Técnicas Federais) agregou, pela primeira vez, a expressão federal no nome dos estabelecimentos de

ensino, vinculando-os diretamente à União.



Pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº. 5.692 – se possibilitou a formação de técnicos

com os cursos integrados (ensino médio e técnico), cuja carga horária para os quatro anos era em média de

4.500 horas/aula (Brasil, 1971). E assim, embora as escolas técnicas federais contassem com estrutura e

docentes mais bem preparados, o que favorecia o ensino técnico e propiciava o ingresso dos estudantes em

cursos superiores, em contrapartida, não conseguiram formar mão de obra qualificada de nível médio para

atender ao processo de industrialização, conforme apontam Ikeshoji e Terçariol (2018, p.39).

O fracasso da LDB/1971 em fazer com que escolas especializadas no ensino profissional conseguissem oferecer

um ensino que atendesse à demanda da industrialização, como também os reflexos da crise mundial de 1970

fixaram as bases para a criação dos Centros Federais de Educação Tecnológica, em 1978. 

A Reforma tornou o ensino profissional

obrigatório em 1971.

Fonte: Agência Senado

Os CEFETs, portanto, surgiram com a Lei nº 6.545 de 30 de junho de 1978, por meio da transformação das escolas

técnicas federais em Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET), e tinham por finalidade a formação de

profissionais na área tecnológica, em grau superior de graduação, especialização, mestrado e doutorado.

Ofereciam, ainda,  licenciaturas para formação de docentes especializados em disciplinas específicas do ensino

técnico e tecnológico, incluindo cursos técnicos, em nível de segundo grau com vistas a formar técnicos,

instrutores e auxiliares de nível médio (Brasil, 1978).

A partir dos CEFETs, ganha corpo a discussão sobre as finalidades da Educação Profissional e Tecnológica que no

entender de Ikeshoji e Terçariol (2018, p.40) “acontece quando desenvolvida para atender a uma formação mais

geral, contemplando a integração com a técnica, não visando especificamente o profissionalizante, ou seja, a

qualificação apenas técnica”.

Vista frontal do prédio onde funcionou o CEFET – PI, e atualmente é a

sede do Instituto Federal do Piauí – central.

Fonte: imagem extraída da internet.



Estado Democrático 

de Direito - CF/88

Com a Constituição Federal de 1988, a constituição cidadã, a educação profissional foi albergada na confluência

de dois dos direitos fundamentais da pessoa, uma vez que a educação visava ao pleno desenvolvimento da

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (Constituição Federal, 1988,

art. 205).

Com a Constituição

Federal de 1988, a

educação passa a ser um

direito fundamental da

pessoa, visando o seu

pleno desenvolvimento e

a qualificação para o

trabalho.

Fonte: imagem extraída da

internet.

A Constituição Federal de 1988 fundamentou a elaboração de uma nova lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional, a lei 9394/1996. Em sua versão original, a LDB dedicou um capítulo específico para “a educação

profissional, integrada as diferentes formas de educação, ao trabalho, a ciência e tecnologia”, com o objetivo de

conduzir “ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva”. Esse capítulo foi regulamentado

pelo Decreto nº 5.154/2004. A esse decreto seguiu-se a Lei 11.741/2008, que alterou a redação original da LDB no

ponto em eu tratava da Educação Profissional e Tecnológica – EPT.

As diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional técnica de nível médio foram inicialmente definidas
pela Resolução CNE/CEB nº 4/99, enquanto que a Resolução CNE/CP nº 3, de 18 de dezembro de 2002 estabelecia as
diretrizes gerais para a oferta de educação superior em tecnologia, na qualidade de cursos superiores de graduação. O
Decreto nº 5.154/04 revogou o Decreto nº 2.208/97, dando nova regulamentação para a articulação entre educação
profissional técnica de nível médio e o ensino médio, estimulando a oferta da habilitação profissional técnica integrada
com o ensino médio em matrícula única, mantida a oferta de concomitante e do subsequente, nesse ultimo caso para
aqueles que já haviam concluído o ensino médio. Ato contínuo, a Resolução CNE/CEB nº 1, de 3 de fevereiro de 2005
atualizou as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio e para a educação profissional técnica de nível médio,

ajustando-a  às disposições do Decreto nº 5.154/04.



Ao longo do ano de 2007 e no primeiro semestre de 2008, o MEC coordenou o trabalho de uma equipe responsável

por elaborar o Catalogo Nacional dos cursos técnicos, implantado por meio da Resolução  CNE/CEB nº 3, de 9 de

julho de 2008. Os cursos técnicos foram organizados em 12 eixos tecnológicos e explicitou 185 possibilidades  de

formação técnica. Ainda em 2008, a Educação Profissional e Técnica de Nível Médio  foi incluída na LDB/96

(Capítulo II, seção IV-A), que dispôs sobre o seu desenvolvimento e oferta, na forma integrada ao Ensino Médio

(Caires e Oliveria, 2017, p. 157).

O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos
(CNCT) disciplina a oferta de cursos de
educação profissional técnica de nível
médio para orientar e informar as
instituições de ensino, os estudantes, as
empresas e a sociedade em geral. Seu
conteúdo é atualizado periodicamente
pelo Ministério da Educação para
contemplar novas demandas
socioeducacionais.

Fonte: imagem extraída da internet.

No mesmo ano, a Lei nº 11.982, de 29 de dezembro de 2008, instituiu a Rede Federal de Educação profissional,

Científica e Tecnológica (RFEPCT), a partir do reordenamento das instituições federais de educação tecnológica

existentes no país e da criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.

Os dispositivos de lei são claros quanto aos objetivos do IF, a saber:

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

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

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

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

desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos;

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

VI - ministrar em nível de educação superior:
a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para os diferentes setores da economia;



Esses objetivos se alinham a uma concepção de educação profissional que, para Marise Ramos, deve abranger

necessariamente a formação humana integral, que sugere superar o ser humano dividido historicamente pela

divisão social do trabalho; o sentido da integração, para definir uma forma de oferta da educação profissional

articulada com o ensino médio, com base na integração de todas as dimensões da vida no processo educativo,

visando à formação omnilateral dos sujeitos; abrangendo, ainda, os conceitos de Trabalho, ciência, tecnologia e

cultura, considerando-os indissociáveis da formação humana; o trabalho como princípio educativo, concluindo

que a educação profissional deve proporcionar a compreensão das dinâmicas socioprodutivas das sociedades

modernas. Por fim, temos a produção do conhecimento ancorada a pesquisa como princípio pedagógico (Ramos,

2014, p.84). 

Atualmente, a RFEPCT está presente em todos os estados da federação, com destacada atuação na oferta da

Educação Profissional pública e gratuita, nos níveis de ensino médio técnico, superior e pós graduação latu e

stricto sensu. É constituída por 38 Institutos Federais, dois CEFET, uma UTF e 25 escolas técnicas vinculadas a

universidades federais.

A imagem ao lado apresenta as

Instituições que compõem a

Rede Federal de  Educação

Profissional, Científica e

Tecnológica.

 

 

 

 

 

 

Fonte: Portal do MEC.

b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na formação de
professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional;
c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os diferentes setores da economia e
áreas do conhecimento;

d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, visando à formação de especialistas nas
diferentes áreas do conhecimento; e
e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que contribuam para promover o estabelecimento de
bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação tecnológica (BRASIL, LEI
11.982/2008).



O Instituto Federal do Piauí é uma instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e

multicampi e descentralizada. Tem como sedes, para os fins da legislação educacional, as seguintes unidades:

Fonte: Sítio do Instituto Federal do Piauí.



 IFPI - Instituto Federal do Piauí - Campus São João do Piauí

Como unidade componente do Instituto Federal do Piauí, o campus de São João do Piauí foi inaugurado em 05

de dezembro de 2012. A partir de setembro de 2014 passou a ofertar o curso técnico em Administração e

Fruticultura, na modalidade concomitante/subsequente. No ano seguinte, foram abertas as primeiras

turmas de ensino médio integrado ao curso técnico sendo 01 turma de Administração e outra de Fruticultura.  

Em 2016 foram oferecidas à comunidade as primeiras vagas de cursos superiores em bacharelado em

Administração e em Licenciatura em Biologia.

Após quase 10 anos de instalação do campus, atualmente  o IFPI Campus São João  oferta de cursos de formação
inicial e continuada – FIC, de cursos técnicos integrados ao ensino médio nas áreas de Administração e
Agropecuária, cursos técnicos na modalidade concomitante/subsequente, Proeja, Especialização no ensino de
ciências,  além dos cursos de nível superior de Bacharelado em Administração e Licenciatura em Ciências
Biológicas. 

Fonte: imagens extraídas da internet.



Como debatido em linhas anteriores, historicamente  a escola tem abrigado um duplo papel na formação dos

indivíduos, ora se prestando a fornecer uma educação geral mais direcionada às classes dirigentes da sociedade,

ora fomentando uma formação mais operacional, formação profissional com vistas a suprir a necessidade do

mercado. Deve-se ponderar, no entanto, que a escola de uma sociedade democrática não pode desgarrar-se da

proposição de projetos que ampliem a igualdade de oportunidades de estudo, na oferta de estudos para a classe

trabalhadora e na compensação das desigualdades sociais situadas fora da escola. É nesse contexto que surge o

Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, lastreado no compromisso de colaborar na construção de um

sistema educacional mais justo, propiciando um percurso formativo superador da histórica dualidade do sistema

educacional brasileiro (Scheibe e Silva, 2013, p. 14).

 

No entanto, como antessala da discussão sobre o ensino médio integrado temos que enfrentar o problema da

correta denominação dessa etapa de escolarização, haja vista que muitos autores e estudiosos em educação a

nomeiam também como Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Educação Profissional Técnica Integrada ao

Ensino médio, Educação Técnica profissional, entre outras.

 

Firmes no que dispõe o texto da lei, a educação profissional tem previsão no Art. 39 da Lei nº 9.394/ 1996, e nos

termos do Decreto nº 5.154/2004, é desenvolvida por meio de cursos e programas de qualificação profissional,

inclusive formação inicial e continuada de trabalhadores (FIC); educação profissional técnica de nível médio; e

educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação.

2. O Ensino Médio Integrado

Organização da Educação Profissional e Tecnológica no Brasil



A educação profissional técnica de nível médio, conforme os  artigos 36-B, da LDB/96, será desenvolvida nas

formas: a) articulada com o ensino médio;  b) subsequente, em cursos destinados a quem já tenha concluído

o ensino médio. Em complemento, a lei dispõe ainda, no art. 36-C, que a educação profissional técnica de

nível médio articulada ao ensino médio será desenvolvida de forma integrada, e nessa parte, até como forma

de abreviar o texto, muitos autores passaram a chamá-la de Ensino Médio Integrado. 

Note-se que o texto legal nos oferece ao menos um sentido para a integração, que seria o de aglutinação, de

junção em um curso único, do ensino médio regular com a educação técnica profissional, o que representa,

em certa medida, uma tentativa de superação da dualidade histórica que projetava a formação geral e a

formação para o mercado do trabalho em itinerários distintos de formação. 

Ramos (2008), por meio de uma leitura filosófica e histórico-social,  entende que a integração expressa ao

menos três concepções ou sentidos, sendo que o primeiro expressa a possibilidade da formação omnilateral

dos sujeitos ao implicar na integração das dimensões fundamentais da vida que estruturam a prática social

– o trabalho, a ciência e a cultura. No segundo sentido, a autora destaca a indissociabilidade entre educação

profissional e educação básica, por meio de um projeto único de curso, adotado pela política nacional em

educação, com vistas a construir uma formação integrada no ensino médio com a educação profissional. O

terceiro sentido da integração versaria sobre a integração entre conhecimentos gerais e específicos

conformando uma totalidade curricular (currículo integrado). 

Para que ocorresse a implementação do Ensino Médio Integrado nos moldes que se tem atualmente foi

necessário percorrer um longo caminho, passando por intensos debates na comunidade acadêmica e nos

órgãos da burocracia estatal em educação até chegar à regulamentação dessa etapa de escolarização nas

leis e decretos. Nesse ponto, ganha ênfase as mudanças emblemáticas ocorridas na Educação profissionalna

década de 1990, com a edição da LDB/1996 e do Decreto n. 2.208/97. 

 

É nesse percurso temporal que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – lei 9394/1996, ao tratar

das finalidades do Ensino Médio, delega a essa etapa final da educação básica a “preparação básica para o

trabalho e a cidadania do educando”. Segundo o magistério de Ramos (2008) “a consolidação dessas

finalidades do ensino médio, supera o modelo em vigor no Brasil desde 1971, que admitia dois percursos

relativos à formação escolar em nível secundário: uma formação de caráter propedêutico, destinada a

preparar o educando para acesso a níveis superiores de ensino e uma formação de caráter técnico-

profissional”.



A LDB/96 traz previsão expressa nos artigos 36-B e 36-C de que a educação profissional seja oferecida de forma

integrada, porém a redação do dispositivo foi incluída 12 anos após a publicação da LDB. Esse ponto se revela de

suma importância, pois enquanto o primeiro projeto de LDB sinalizava à integração entre formação profissional e

formação geral nos seus múltiplos aspectos humanísticos e científico-tecnológicos, “o Decreto n. 2.208/97 e

outros instrumentos legais (como a Portaria n. 646/97) vêm não somente proibir a pretendida formação

integrada, mas regulamentar formas fragmentadas e aligeiradas de educação profissional em função das

alegadas necessidades do mercado” (Frigotto, 2012, p.25).

Nesse passo, percebe-se que o Decreto 2.208/97 encampou a lógica mercadológica ao reestabelecer o dualismo

entre ensino médio e ensino técnico, espelhando o ideário pedagógico do capital e do mercado voltado para a

empregabilidade. Essa cisão promovida pelo decreto só seria superada anos mais tarde, depois da assunção ao

poder de outro grupo político amparado pelas forças de esquerda, o que levou à consequente revogação do

decreto e edição do Decreto 5.154/2004 em seu lugar, restaurando a integração entre ensino médio e ensino

técnico profissional. 

Devido à importância dos dispositivos legais albergados na LDB atual para a adequada discussão do tema,

principalmente quando trata das finalidades do ensino médio e das diretrizes curriculares que devem reger essa

etapa de escolarização,  reproduzimos, na integra, os artigos abaixo:

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como

finalidades:

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o

prosseguimento de estudos;

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser

capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da

autonomia intelectual e do pensamento crítico;

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria

com a prática, no ensino de cada disciplina.

Art. 36. O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I deste Capítulo e as seguintes diretrizes:

I - destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das letras e das artes; o

processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de

comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania;

(...)

V - formação técnica e profissional.



Pode-se observar que, na redação original da LDB/96, o trabalho  é   tomado  como princípio educativo da

educação básica no sentido de que o ensino deve explicitar a relação entre a produção do conhecimento e o

avanço das   forças  produtivas.  Ramos (2008), defende que o pressuposto do trabalho como mediação da

relação entre ciência e produção seja compreendido como a forma concreta pela qual se realiza historicamente 

 a  produção   e   a   reprodução  material   e   espiritual   da   existência   humana, emprestando-lhe um sentido

ontológico; já no sistema capitalista esse trabalho se  transforma em  trabalho assalariado ou fator  econômico, 

 que é uma forma específica da produção da existência humana sob o capitalismo, e nesse ponto, o trabalho

ganha um sentido histórico.

A autora estabelece relação entre trabalho e ciência e afirma que a  “concepção  de   trabalho   necessariamente

se associa   a  concepção   de   ciência   como conhecimentos produzidos, sistematizados e legitimados

socialmente ao longo da história, como resultados  de  um  processo  empreendido  pela  humanidade  na  busca 

 da compreensão   e transformação dos fenômenos naturais e sociais” (Ramos, 2008).  Nesse sentido, a ciência

teria papel central, pois conforma  conceitos   e  métodos   cuja   objetividade   permite   a   transmissão   para  

 diferentes gerações, ao mesmo tempo em que  podem  ser  questionados  e  superados  historicamente, no 

 movimento  permanente  de construção de novos conhecimentos.

Por  fim,  Ramos entende  a   cultura   como   as   diferentes   formas   de   criação   da sociedade,  seus valores,

suas normas de conduta, suas obras. Assim, a cultura seria tanto a produção ética quanto  estética  de  uma 

 sociedade.  Dessa forma,  pode-se  compreender  que  “os  conhecimentos característicos   de   um   tempo  

 histórico   e   de   um   grupo   social trazem a marca das razões,  dos problemas,  das necessidades e das

possibilidades que motivaram o avanço do conhecimento numa sociedade” (Ramos, 2008).  

O Ensino Médio Integrado, portanto, deve nascer de um projeto que tenha como eixos o Trabalho, a Ciência e a

Cultura, buscando superar o histórico conflito existente em torno do papel da escola, de formar para a cidadania

ou para o trabalho produtivo e, assim, o dilema de um currículo voltado para as humanidades ou para a ciência e

tecnologia. (Ramos, 2012, p. 107).

Já nos referimos em momento anterior que o texto atual da LDB/1996 trouxe a possibilidade legal da integração,

contudo, retomamos a discussão em face da necessidade de se saber como essa formação integrada se

desenvolve. Também já sabemos que o sentido de integração aqui abordado gravita em torno da concepção de

formação omnilateral dos sujeitos, da indissociabilidade entre educação profissional e educação básica e da

integração entre conhecimentos gerais e específicos conformando uma totalidade curricular, que é o currículo

integrado, que a partir de agora, passaremos a discutir.



De acordo com Ciavatta (2014, p.202), busca-se com o ensino Médio Integrado “contribuir para um futuro em

que a superação da dualidade de classes sociais traga um padrão digno de vida e de conhecimento não apenas

para as elites, mas também para os trabalhadores, os verdadeiros produtores da riqueza social, e seus filhos”. 

A toda evidência, isto se torna possível com a integração de conhecimentos no currículo. Ademais, a

materialização dos sentidos de integração no currículo "significa que também o currículo deve ser pensado

como uma relação entre partes e totalidade na produção do conhecimento, em todas as disciplinas e atividades

escolares. Significa a educação como compreensão e apropriação intelectual de determinado campo empírico,

teórico ou simbólico. Por eles se apreendem e se representam as relações que constituem e estruturam a

produção social da existência humana, que tem no trabalho e na práxis política suas principais formas de

intervenção no real". (Ciavatta, 2014, p.202-203)

Ora, o currículo integrado centrado na concepção de formação integral, no sentido de formar o ser humano nas

dimensões física, mental, cultural, científica e política, torna indispensáveis atividades que além de

proporcionar a apropriação dos conhecimentos científicos produzidos historicamente, levem os alunos ao

conhecimento da realidade social e das adversidades enfrentadas, a fim de que possam contribuir com a

transformação da sociedade e tornem-se cidadãos críticos reflexivos e autônomos para aprender por toda a

vida.

Araújo e Frigotto (2015), ao tratar sobre práticas integradoras, consideram a integração um princípio

pedagógico que deve orientar as práticas educativas e possibilitar aos estudantes a compreensão da sociedade,

uma vez que tais práticas extrapolam os muros escolares. Dessa forma, a contextualização, a

interdisciplinaridade e o compromisso com a transformação social são princípios que, segundo os autores,

devem orientar o currículo integrado. Na mesma linha, Pistrak (2009) afirma que a realidade social é o ponto de

partida e a transformação social o ponto de chegada da prática educativa, pois “a ciência deve ser ensinada

apenas como meio de conhecer e de transformar a realidade de acordo com os objetivos gerais da escola”

(Pistrak, 2009, p. 119).

Um projeto de integração calcada nas bases expostas é, em verdade, um contraponto à lógica multidisciplinar

em que historicamente o currículo escolar esteve ancorado. Contudo, deve-se ter o cuidado para não suprimir de

vez as disciplinas do currículo para dar lugar à aprendizagem por projetos, por problemas, entre outros, pois 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 e a eliminação das disciplinas acabaria por anular a

especificidade das ciências e comprometer a aquisição de conhecimentos como um todo (Ramos, 2003).



Esse cenário exposto evidencia a imprescindibilidade de se discutir as possibilidades e os desafios na

organização do currículo de ensino médio integrado ao ensino técnico sob os seguintes pressupostos: 

a) conceba o sujeito como ser histórico - social concreto, capaz de transformar a realidade em que vive; b) vise à

formação humana como síntese de formação básica e formação para o trabalho; c) tenha o trabalho como

principio educativo no sentido de que o trabalho permite, concretamente, a compreensão do significado

econômico, social, histórico, político e cultural das ciências e das artes; d) seja baseado na epistemologia que

considere a unidade de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos e numa metodologia que permita a

identificação das especificidades desses conhecimentos quanto à sua historicidade, finalidades e

potencialidades; e) seja baseado numa pedagogia que vise à construção conjunta de conhecimentos gerais e

específicos, no sentido de que os primeiros fundamentam os segundos e esses evidenciam o caráter produtivo e

concreto dos primeiros; f) seja centrado nos fundamentos das diferentes técnicas que caracterizam os

processos de trabalho moderno, tendo como eixos o trabalho, a ciência e a cultura. (Ramos, 2012,p. 110).

Esse  sentido  transcendente  da  educação  como  capacidade  de  conhecer  e  de  atuar,  de transformar  e  de

ressignificar  a  realidade,  pode  estar  oculto  na  negativa  secular  da educação do povo na sociedade

brasileira, sempre escamoteada, por um meio ou outro, na sua universalização. E pode estar no dualismo

alimentado de diversas formas, inclusive na segmentação dos currículos,  separando  a  formação  geral  da 

 formação  profissional, cerceando a formação integrada do conhecimento que embasa a técnica e as

tecnologias, sedimentando  uma  política  curricular  equivocada  do  ponto  de  vista  da  educação omnilateral

(Ciavatta, 2012, p.93).

Nesse panorama, destaca-se a importância das escolas produzirem, dentro de suas realidades e de forma

participativa, seus currículos e propostas político-pedagógicas: “A política curricular é um processo de seleção

e de produção de saberes, de visões de mundo, de habilidades, de valores, de  símbolos  e  significados  –  em 

 suma,  de  culturas.  É  também  a  maneira  de instituir  formas de organizar o que é selecionado,  tornando-o

ensinável. Tais políticas podem  ou  não  ser  registradas  em  documentos  escritos,  mas  sempre  são 

 planejadas, vivenciadas e reconstruídas em múltiplos espaços e por múltiplos sujeitos no corpo social da

educação” (Ciavatta, 2005, p. 09).



Ciavatta alerta para a necessidade de que essa produção curricular seja contextualizada à realidade dos sujeitos

envolvidos, pois, segundo a autora,  "estas propostas, todavia, vêm sendo atropeladas por diferentes

mecanismos e exigências que transformam, na prática, em imposição, através dos PCNs  (Parâmetros

Curriculares Nacionais),  produzidos  por  especialistas  e  consultores  distanciados  das  condições concretas

da realidade brasileira"(Ciavatta, 2012, p.93).

Portanto, a formação integrada entre o ensino geral e a educação profissional ou técnica (educação politécnica

ou, talvez, tecnológica) exige que se busquem os alicerces do pensamento e da produção da vida além das

práticas de educação profissional e das  teorias da educação propedêutica  que  treinam  para  o  vestibular.  Em

relação às últimas, Conclui Ciavatta (2012, p.94) que “ambas  são  práticas  operacionais  e mecanicistas e não

de formação humana no seu sentido pleno”. 



3. Formação de professores para a
Educação Profissional e Tecnológica
A relevância e necessidade de se tratar da formação de professores para a Educação profissional foi bem

delimitada por Oliveira ao afirmar que  historicamente, no Brasil, a formação de professores da educação

profissional vem sendo tratada como algo especial porquanto diferente em relação às políticas gerais de

formação de professores. O termo “especial” agregado à experiência de formação docente em EPT, segundo a

autora, nos desvela uma formação [...] marcada pelo caráter emergencial, sem integralidade própria, carecendo

de marco regulatório, materializada em propostas aligeiradas, sinalizando uma política de “falta de formação”.

Oliveira (2017, p.55).  No mesmo sentido, Moura (2017, p. 32) lembra que a formação de professores para a EPT

se deu sempre por “estratégias de curto prazo, provisórias, emergenciais ou especiais, caracterizadas pela

transitoriedade e precariedade”.

Não se olvide que a formação docente tem regulamentação legal na LDB, contudo, como advertem Oliveira e Silva

(2012) a LDB, apesar de apresentar a pós-graduação como espaço de formação do docente que atua no Ensino

Superior, “sobre a formação docente da Educação profissional não existe referência”. Em complemento a esse

estado de coisas, Machado (2008, p.70) entende que “a referência mais forte que se tem é a de que a formação

docente para a educação profissional deve se dar em cursos especiais”.

 Já é  sabido que a relação histórica entre educação básica e profissional no Brasil está marcada pela dualidade,

o que influenciou diretamente a consolidação da EPT, e por consequência, também o campo da formação docente

em EPT, o que é confirmado por Moura (2007) que em sua pesquisa constatou que “até o séc. XIX não há

registros de iniciativas sistemáticas que hoje possam ser caracterizadas como pertencentes ao campo da

educação profissional”. 

 A literatura aponta como marco inicial das iniciativas em prol da formação de professores para a Educação

Profissional, a criação da Escola Normal de Artes e Ofícios Venceslau Brás por meio do Decreto nº 1.880, de 11 de

agosto de 1917, no Distrito Federal (à época, o Rio de Janeiro). Essa instituição,embora tenha sido inaugurada em

09 de novembro de 1918, seu funcionamento só teve início quase um ano depois, em 11 de agosto de 1919.



Souza e Rodrigues (2017), apontam que a princípio, a Escola Normal de Artes e Ofícios Venceslau Brás tinha uma

dupla finalidade:  preparar  professores, mestres  e  contramestres  para  estabelecimentos  de ensino

profissional, assim como professores de trabalhos manuais para as escolas primárias da municipalidade.

Contudo, devido ao baixo atendimento das exigências do setor industrial, a Escola Normal  de Artes  e Ofícios

Venceslau Brás,  foi fechada pelo governo federal em 1937 e posteriormente demolida,  dando lugar à Escola

Técnica Nacional, instituída pelo Decreto Lei nº 4.127, de 25 de fevereiro de 1942. A Escola Técnica Nacional

tinha como finalidades  a  formação  de  artífices,  mestres  e  técnicos  para  a  indústria nacional em 

 crescimento, além da preparação de pessoal docente e administrativo para o Ensino Industrial.  

Esse ramo de ensino teve as suas bases de funcionamento e regime estabelecidos pela Lei Orgânica do Ensino

Industrial,  Decreto-Lei  nº  4.073,  de  30  de janeiro de 1942. A Lei Orgânica do Ensino Industrial dispôs sobre a

formação de professores ao instituir  também  o  Ensino  Pedagógico, que  abrangia  os  cursos  de  Didática  e  o 

 de Administração  do  Ensino  Industrial.  Interessante notar que, embora tenha sido criado em 1942, o curso de

Didática só começou a funcionar dez anos mais tarde, ficando o país, durante  esse hiato temporal, sem nenhuma  

escola de formação do pessoal docente de que necessitava aquele tipo de ensino, piorando ainda mais o quadro

dramático da formação de professores da educação profissional. 

Após esse período, o Brasil vivenciou algumas iniciativas pontuais no campo da formação de professores para o

ensino industrial, mas sem muito sucesso, como no caso do acordo de cooperação educacional que possibilitava

a aproximação entre o Brasil e os Estados Unidos por meio do intercâmbio de educadores, ideias, experiências,

estratégias  e métodos pedagógicos, que originou a Comissão Brasileiro-Americana de Educação Industrial

(CBAI), em 1946 (Bordignon, 2020).

Cartaz de treinamento para professores com bolsas da CBAI

Fonte: imagem extraída da internet.



A regulamentação do exercício do magistério na Educação Profissional, segundo Souza e Rodrigues (2017, p.627),

se deu a partir da década de 1960, quando o MEC passou a emitir, por meio de portarias, as normas e  exigências 

 para  o registro  de  professores  para  lecionar  nessa modalidade.  A Lei nº 4.024/61, que fixou as Diretrizes e

Bases da Educação Nacional, publicada no ano seguinte, estabeleceu, em  seu  artigo  59,  a  separação  entre  os  

locais  de  formação  dos professores  do  Ensino  Médio  (Faculdades  de  Filosofia,  Ciências  e  Letras)  daqueles

destinados aos professores do Ensino Técnico (cursos especiais de educação técnica). 

Essa regulamentação, trazida pelo artigo 59 da LDB de 1961, marcou de forma definitiva e profunda a formação de

professores para a Educação Profissional, que a partir de previsão legal, passou a carregar o infortúnio da

dualidade na formação, ao se estabelecer locais de formação diferentes para professores de um mesmo nível de

ensino. Assim, o Ensino Médio propedêutico  e  o  Ensino  Técnico  são tratados  de  forma  distinta  e 

 independentes,  como  se  não  fossem ambos  pertencentes  ao mesmo nível. 

Destaque-se, também, a adjetivação que o artigo outorga a esses cursos, qualificando-os como “especiais”. Para

longe de se ter um olhar diferenciado, o adjetivo “especial”, empregado pela LDB, denuncia a condição de 

 transitoriedade  das  propostas  de  formação  de  professores  para  a Educação  Profissional.  Tal situação  vai 

 se  repetir  e,  até  mesmo,  cristalizar-se  na historicidade  dessa modalidade, refletindo-se até os dias atuais,

como  destaca Souza e Rodrigues (2017, p.627).

Com a intenção de reduzir a separação que se estabeleceu entre formação docente para o ensino técnico e

formação docente para o ensino médio foi que em 1968, o Conselho Federal de Educação (CFE) aprovou o Parecer

nº 479, o qual estabelecia que,a partir de então, na formação de professores para as disciplinas específicas dos

cursos técnicos, era necessário cumprir um currículo mínimo e obedecer à duração prevista para os cursos do

Ensino Médio fixada pelo Parecer nº 262/62. 

Essa iniciativa significou, na prática, a adoção do chamado esquema “3 + 1”: três anos para o núcleo comum e

um para a parte profissional. Nesse mesmo ano, foi criada a Lei nº 5.540/68, a chamada “Lei da Reforma

Universitária”, que trouxe maiores exigências para o magistério de 2º grau, pois o artigo 30 previa que a

formação de professores para o 2º grau deveria se dar em cursos de nível superior para disciplinas gerais ou

técnicas.

Essa exigência foi posteriormente flexibilizada por meio Decreto Lei nº 464/69, ao prever que nos cursos de

formação de professores de disciplinas especiais no ensino técnico, bem como de administradores e demais

especialistas para o ensino primário, os docentes que se encontravam em exercício na data da publicação da Lei

5.540, de 28 de novembro de 1968, sem preencher os requisitos mínimos para o exercício do magistério em nível

superior, deveriam regularizar a sua situação no prazo de cinco anos.



Essa estratégia serviu para regularizar a situação de um grande contingente de professores que à época da

promulgação da Lei 5.540/68, estavam  em  exercício, mas não  tinham o  requisito  exigido pela  legislação. 

Para  sanar essa situação é que se instituiu, por meio  do  Decreto  Lei  nº  616/69,  a  Fundação  Centro  Nacional  

de  Aperfeiçoamento  de Pessoal para Formação Profissional (CENAFOR), diretamente ligado ao MEC, tendo como

um dos objetivos preparar, aperfeiçoar, especializar e qualificar Professores  de  disciplinas  específicas  de 

 cursos  profissionalizantes  e  de educação para o trabalho, de 2º grau. 

No ano de 1970, o MEC  implementou,  por  meio  da  Portaria Ministerial  nº  339/70, os  cursos  emergenciais 

 conhecidos  como  “Esquemas  I  e  II”, que  eram destinados ora à complementação pedagógica de portadores

de diplomas de nível superior ( Esquema I),  ora  aos  portadores  de  diploma  técnico industrial  de  nível médio

(Esquema II).  Para estes últimos, além das  disciplinas  do  Esquema  I  eram necessárias também disciplinas de

conteúdos correlativas.  (Machado, 2008a, p. 73).

Esse caráter de formação “aligeirada” dos cursos de formação docente para a educação profissional chegou ao

ápice no governo militar ao longo da década de 1970, muito em virtude da necessidade imposta pela carência  de  

mão de obra  qualificada  para  atender  a  um  parque  industrial  que crescia  principalmente  em  função  do 

 incentivo  dado  pelo  governo  à  vinda  de  empresas multinacionais, no contexto do “milagre econômico

brasileiro” (Machado, 2013). 

Esses fatores motivaram a edição do  Parecer CFE nº 74/70, estabelecendo  que os  cursos de  formação para o

ensino técnico deveriam ter 1600 horas/aula a serem integralizadas em nove meses. Para os candidatos que 

 tivessem diploma de  formação  técnica, o curso poderia  ser  reduzido para 800 horas/aula a  ser  integralizado

em  cinco meses; também houve a criação da Lei 5.592/71 que estabeleceu, dentre outras  coisas,  a 

 profissionalização  obrigatória  no  ensino  de  segundo  grau (Machado, 2013).



A adoção da uma política neoliberal na  década  de  1990,   pelo governo  de  Fernando Henrique Cardoso, 

 explicitou de forma oficial, a dissociação  entre  a  formação  geral  e  a profissional. A Lei de Diretrizes e Bases

da Educação Nacional – Lei 9394/1996, trouxe nesse período, um dispositivo regulamentador da formação de

professores, por meio do art. 62, com o seguinte texto:
Art. 62.  A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura
plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos
do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. 
(...)

Art. 62-A.  A formação dos profissionais a que se refere o inciso III do art. 61 far-se-á por meio de cursos de conteúdo
técnico-pedagógico, em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas.

(...)

Parágrafo único.  Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a que se refere o caput, no local de trabalho
ou em instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de
graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação (BRASIL, 1996).

A partir desse dispositivo, o Ministério da Educação – MEC inaugura uma “gramática nas discussões a respeito

da formação docente, levando estudiosos sobre a temática a cunharem expressões como formação inicial e

formação continuada, refletindo o modo binário de pensar a educação” (Sales e Costa, 2018, p. 125).

Contudo, foi por meio do Decreto nº 2.208, de 18 de abril de 1997, que se estabeleceu de maneira bastante clara

que, na  seleção dos  professores,  a  formação  advinda  da  experiência prática teria mais  valor  que  aquela

construída em bases teórico-pedagógicas. (Machado, 2013).  Além disso, a Resolução nº 2/97, do Conselho

Nacional de Educação regulamentou os Programas Especiais de Formação Pedagógica de docentes para as

disciplinas do currículo do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e da Educação Profissional em nível médio,

objetivando formar aqueles que possuíssem diploma de curso superior para  o  exercício  da  docência. 

Pela Resolução, a carga horária mínima admitida desses programas especiais seria  de  540  horas,  incluídas 

 nestas  a  parte  teórica,  que  poderia  ser oferecida à distância, e prática, com duração de 300  horas. Como

podemos notar, essa determinação manteve o caráter emergencial e o “aligeiramento” de formação docente

para a EPT ao positivar um decréscimo na carga horária para os “cursos especiais” de formação de professores

para a Educação Profissional. A eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva representa um recorte histórico

bastante favorável para a Educação Profissional no Brasil, na medida em que houve a retomada dos

investimentos e iniciativas em prol das instituições federais de ensino.



É bastante simbólica a revogação Decreto nº 2.208/97, em 2004 e, no ano seguinte, a promulgação da Lei nº. 

 11.195/05, que deu inicio à expansão da oferta de educação profissional, mediante a criação de novas unidades

de ensino por parte da União, ampliando e interiorizando a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica

pelo país,  depois  de  ter  passado,  no  governo  anterior,  por  um  momento  de estagnação em função de uma

concepção privatista do ensino (Souza e Rodrigues, 2017, p.631) . 

Na esteira dessa expansão, consequentemente há uma elevação na oferta de vagas para o ingresso nos cursos

técnicos, tecnológicos, de graduação e de pós-graduação, o que implica na contratação de número expressivo de

professores licenciados e bacharéis para atuar nos campi existentes e recém-criados. Entretanto, o ponto

central de discussão das consequências da expansão e interiorização da Rede Federal reside no desafio de

formar professores para atuar na Educação Profissional, pois como acertadamente destaca  Machado  (2008b, 

 p.  14):  “A  carência  de  pessoal  docente qualificado  tem  se  constituído  num  dos  pontos  nevrálgicos  mais 

 importantes  que estrangulam a expansão da educação profissional no país”.

O simples fato de a educação profissional contar com uma grande diversidade de currículos, redes ofertantes,

áreas profissionais ou eixos tecnológicos, além da relação que precisa estabelecer com outras modalidades,

como, por exemplo, a Educação de Jovens e Adultos, já nos aponta o tamanho do desafio. Além disso, os

professores bacharéis que ingressam na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica não dispõem de

uma base pedagógica para a docência nos cursos técnicos e tecnológicos, enquanto que os professores

licenciados raramente têm nos currículos da Educação Superior estudos referentes à temática de trabalho e

educação.   

Souza e Rodrigues (2017, p.632), entendem que as dificuldades encontradas na proposição e implementação de

estratégias de formação para os professores quelecionam nessa modalidadeacontece, principalmente,

porqueexistem diferentes grupos paraos quais sedestina essa formação.Moura (2015) corrobora esse argumento

e elenca as situações distintas quantos aos grupos aos quais se destinam a formação profissional:

[..] Em primeiro lugar, os profissionais não graduados que já atuam na EPT. Em segundo, os graduados que já

atuam como docentes da EPT, mas não têm formação específica nessa esfera educacional; e os futuros

profissionais que já estão em formação superior inicial. Finalmente, os futuros profissionais que ainda

começarão a formação superior inicial. (Moura, 2015, p. 31).

 

Souza (2017), tratando sobre a temática de formação de professores para atuar nessa modalidade, lembra que a

expansão da educação profissional e tecnológica, trouxe consigo a ampliação do número de docentes bacharéis,

mesmo que a licenciatura seja um requisito essencial para exercer a docência na educação básica, segundo a

atual Lei de Diretrizes e Bases (LDB). 

 



De igual modo, Sousa e Moura (2019) avaliam que a expansão da educação profissional nos últimos dez anos

demandou a ampliação do quantitativo de professores para atender ao aumento de cursos e de matrículas nessa

modalidade de ensino, o que significa que há um percentual expressivo de bacharéis professores em exercício

inicial da docência. Além disso, continuam as autoras, a forma de organização curricular dos cursos técnicos e

dos níveis de ensino torna a docência ainda mais complexa, pois os professores atuam simultaneamente nos

diferentes níveis e cursos. Soma-se a isso o fato de, pelo menos metade desses professores, serem oriundos de

cursos de bacharelado sem formação pedagógica.

 

A literatura do campo da formação de professores aponta que nos anos iniciais do ingresso na carreira docente

os professores se ressentem do distanciamento entre os conhecimentos adquiridos na formação inicial para a

docência e as situações práticas do cotidiano da sala de aula. E aqui nos interessa questionar, pois “se mesmo

os licenciados se sentem pouco preparados para ensinar, como pensar a formação dos bacharéis professores

que atuam na educação profissional, considerando sua formação inicial que não o preparou para o exercício

dessa atividade e a especificidade da modalidade de educação em que irá atuar?” Sousa e Moura (2019).

 Portanto, a formação de professores para a EPT, face ao elevado número de professores bacharéis que

ingressaram e atuam nas instituições de educação profissional sem a necessária formação pedagógica, ao que

se acresce a organização específica dessas instituições que faz com que os professores atuam simultaneamente

nos diferentes níveis e cursos estão a demonstrar tanto a urgência quanto a complexidade dessa formação.

De outro giro, quando se analisa os espaços onde pode ocorrer a formação para a docência na Educação

Profissional, encontramos, hoje, algumas ofertas com número bastante reduzido em programas especiais,

formação em serviço, à distância e um número menor ainda de licenciaturas. 

Devido a essa conjuntura, as licenciaturas acabam sendo os espaços privilegiados para a formação inicial dos

docentes, face mesmo às possíveis contribuições para a profissionalização desses docentes,para o

desenvolvimento de pedagogias apropriadas às especificidades da Educação Profissional, para o intercâmbio de

experiências nesse campo, para o desenvolvimento da reflexão pedagógica sobre a prática nessa área e ainda

como espaço profícuo para o fortalecimento entre ensino, pesquisa e extensão. (Machado, 2008b).



Assim também entendem Souza e Rodrigues (2017, p.634), pois afirmam que as ações para a formação de

professores devem se constituir em políticas públicas, não podendo ter caráter pontual e assistemático. Ainda

mais, a formação de professores para a Educação Profissional deve considerar as especificidades e

complexidades do trabalho docente nessa área e romper com a fragmentação e a improvisação que marcaram

historicamente essa modalidade de ensino e educação no Brasil.  Assim,  é  crucial  a  concepção  e 

 implementação  de  uma  política  nacional,  ampla  e contínua  de  formação  docente  para  a  Educação 

 Profissional,  considerando  as especificidades  e  a  complexidade  da  área.  

Contudo, ainda que se tenha a clareza de que a formação em EPT carrega a sina de improvisação e fragmentação,

é necessário reconhecer que a urgência da formação desses profissionais não pode abrir mão de outros espaços

formativos, pois do contrário, ao retirar-lhes a possibilidade de formação em outros espaços que não o espaço

das licenciaturas, por exemplo, estaria se impondo um mal maior a esses docentes.

É nesse sentido que Tardif (2014) direciona a discussão, ao considerar que os saberes da docência provêm de

fontes sociais variadas como a família, o ambiente social, a formação escolar, a formação profissional inicial e

continuada, os programas e livros didáticos e a própria experiência da prática.

De acordo com Machado (2008b, p.82), é preciso definir uma política nacional ampla de valorização da formação

dos professores para a EPT e que isso passa pela superação de fato da tendência histórica às improvisações,

pela institucionalização dessa formação, superação de preconceitos e real tratamento de equivalência formativa

comparativamente à recebida pelos demais professores.

Com o objetivo de potencializar as ações de formação continuada dos docentes e técnicos administrativos da

Rede Federal de Educação Profissional, foi instituído o Plano de Formação Continuada dos Servidores da Rede

Federal - PLAFOR. O embasamento legal para instituição do plano de formação continuada se deu com a Política e

as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal direta, autárquica e

fundacional, instituídas pelo Decreto nº 5.707/2006.

Dentre as ações previstas e que se alinham com a necessidade de formação docente, destacamos: contribuir

com desenvolvimento profissional continuado do servidor; possibilitar o acesso a eventos de capacitação e

qualificação internos e externos ao local de trabalho, principalmente para aqueles de região de difícil acesso;

fomentar a formação continuada; contribuir para a construção de competências dos servidores relativas aos

processos educacionais no contexto dos Institutos Federais (BRASIL, 2016). 



Visando implementar essas ações o PLAFOR passou a ofertar cursos e capacitações, tais como: Mestrado

Profissional em Educação, Mestrado Profissional em Tecnologia da Informação, Capacitação em Tecnologia de

Informação, Pós-Graduação em Formação Pedagógica para Docência na Educação Profissional e Tecnológica e

capacitação em aulas práticas.

Contudo, o referido decreto que embasava a criação do PLAFOR foi revogado pelo Decreto 9.991/2019, que

passou a instituir a política e as diretrizes para o desenvolvimento de pessoal, causando interferência direta na

autonomia das Instituições Federais de Ensino Superior para elaborar seus planos de desenvolvimento de

pessoal. Além disso, o decreto centraliza as decisões sobre ações de desenvolvimento na Secretaria de Gestão

e Desempenho de Pessoas (SGP) do Ministério da Economia, inclusive no que tange a realização de despesas.

 Sob o argumento do aprimoramento da política de gestão de pessoas, o Decreto 9.991/ 2019 avançou de forma

significativa na regulamentação de dispositivos do Regime Jurídico Único (RJU), que tratam de licenças e

afastamentos de servidores, criando mecanismos até então inexistentes, trazendo significa ingerência na

autonomia das Instituições Federais de Ensino Superior.

 

Nesse contexto de dificuldades encontradas no campo de formação de professores para a educação

profissional e tecnológica, de expressividade no número de professores bacharéis que atuam na EPT e evidente

necessidade de formação desses profissionais, associados à possibilidade de se reconhecer variadas fontes do

saber docente é que, em um jogo de encontros fortuitos e necessários, fomos atraídos pela pedagogia do a-

com-tecer. 

Antes, porém, de explicar como se deu esse enlace, esclarecemos que a “Pedagogia do A-com-tecer” é

teorização cunhada por Maria Inez Carvalho a partir das discussões Fepeanas (termo que se refere a grupo de

estudos na formação em exercício de professores). O termo aparece em duas grafias – a-com-tecer e a-con-

tecer. Nasce com a grafia de acordo com a regra gramatical, N antes de T e, posteriormente, por questão

semântica, é alterado com a substituição de N pra M (Carvalho e Moreira. 2018, p. 45).

Como nos relata a autora, tudo começou com o Projeto Irecê, nome pelo qual é conhecido o programa de

Formação Continuada de Professores para o município de Irecê – Bahia. O programa é uma ação conveniada

entre a FACED/UFBA e a Prefeitura Municipal de Irecê que visa a formação continuada de professores,

coordenadores e diretores da Rede Municipal de Educação. É formado por diversos projetos que se articulam em

rede (Carvalho e Moreira. 2018, p. 45).



  E assim, continuam Carvalho e Moreira (2018, p. 45), devido às imensas demandas para a elaboração do

programa e, a partir de 2004, com a implementação do curso, fomos nos afastando dos grupos até que se tornou

imperativo anunciar a existência de um novo grupo de pesquisa na pós-graduação em Educação da FACED,

inscrito como FEP – formação em exercício de professores.

No FEP, na plenitude do viver acadêmico, reforçamos que as teorias são criadas a partir de movimentos

dialógicos com a natureza da coisa e, ao serem colocadas em contato com o mundo, recriam, a partir de seus

pontos de vista, as configurações dos mundos, o que, por sua vez, propiciará novos processos que farão surgir

novas teorias, em um constante movimento de atualização, não necessariamente progressivo (Carvalho e

Moreira. 2018, p. 46).

Nesses termos, a pesquisa também fundamenta-se na chamada Pedagogia do A-con-tecer, termo cunhado a

partir dos estudos prigogitianos da Teoria das Possibilidades/atualizações na vertente defendida pelo Prof.

Felippe Serpa de que o mundo funciona como um jogo em que se vão precipitando (atualizando/emergindo) as

diversas possibilidades postas. 

 

Sendo assim, trabalhamos, quando da proposição dos encontros formativos no formato de curso de formação em

exercício de professores, voltado aos docentes bacharéis que atuam no ensino médio integrado da EPT – com o

conceito de Campo das possibilidades pensadas como desencadeador do Campo das atualizações. Portanto,

abandona-se a ideia de aplicação/execução direta de um curso “pré-pensado” para optar pela formulação de um

Campo das possibilidades pensadas mais como o propiciador de uma construção curricular em processo e menos

como um modelo a ser aplicado.



Esta parte do trabalho  é dedicado ao compartilhamento de experiência de realização de curso de formação

docente na modalidade não presencial, mediada pela plataforma de videoconferências do Google Meet. 

A escolha desse meio tecnológico para a promoção do curso se deu em função do período de pandemia, que

devido a transmissibilidade da doença pelos contatos sociais, levou as autoridades sanitárias a impor o

isolamento social como meio de conter o avanço da doença, e consequentemente, as escolas suspenderam as

aulas presenciais, o que, no caso do Instituto Federal do Piauí, local onde ocorreu a pesquisa, se deu a partir do

dia 17/03/2020. 

A suspensão das aulas presenciais e a implantação do ensino remoto em seu lugar impossibilitaram a execução

do que havia sido planejado para os encontros formativos, o que exigiu adequação no planejamento e na

execução do que havia sido anteriormente pensado, passando-se a dotar a forma de interação virtual. Desse

modo, foi necessário decidir entre as plataformas Zoom, Microsoft Teams e Google Meet, que até aquele

momento eram as mais populares, sempre levando em consideração que a escolha deveria recair sobre a

plataforma de reuniões por videoconferência que tivesse maior adesão dos docentes e que fosse de fácil acesso

da ampla maioria destes. 

Por essas razões, se entendeu que os encontros formativos poderiam ser realizados nesse novo formato on line,

de videoconferência, e pela facilidade de acesso dos docentes aos recursos da G Suíte do e.mail institucional, se

fez a opção pelo Google Meet como plataforma de mediação tecnológica do curso.

4. Percurso metodológico de
realização dos encontros formativos

O G Suite é um conjunto de produtos  do Google que oferece soluções corporativas como documentos, planilhas e e-mails
para facilitar o dia a dia das empresas, pois a plataforma integra processos e informações na nuvem. Alguns de seus
diferenciais em relação às ferramentas gratuitas mais conhecidas são: e-mail personalizado, armazenamento ilimitado
no Drive, recursos editáveis que incluem agendas compartilhadas, controles administrativos avançados, entre outros.

Fonte: https://www.techtudo.com.br/listas/2020/08/o-que-e-g-suite-saiba-como-funciona-o-pacote-

corporativo-do-google.ghtml



Antes de  apresentarmos as etapas que foram seguidas na realização do curso de formação, é preciso enfatizar

que o organizador deve se certificar da real necessidade de se promover a formação, e isso é feito previamente,

preferencialmente por meio de algum tipo de coleta de informações junto ao grupo escolhido. Para esse

propósito podem ser utilizados tanto entrevistas como aplicação de questionário, a depender do caso concreto. 

Assim, colhidos e analisados os dados obtidos, se verificará quais assuntos melhor se adequam às necessidades

formativas dos professores. A partir daí é que se passa a planejar a forma de contato com o grupo que receberá

a formação, para o recebimento de informações gerais, entre outros. Por vezes, será necessário convidar

profissionais com formação específica no tema que se pretende discutir e especialistas nas áreas detectadas na

pesquisa. 

Outros pontos importantes e que não podem ser negligenciados tem a ver com a definição do tempo de duração

dos encontros, a seleção de materiais de apoio e a frequência dos lembretes e/ou informativos sobre o curso,

entre outros.  

Após esse momento, partimos para a organização do curso de formação em exercício de professores, que em

nosso sentir, pode ser estruturada observando-se quatro etapas, a saber: diagnóstico, planejamento,

implementação e avaliação. 

No fluxograma abaixo, oferecemos um resumo de cada uma das etapas referidas.

Etapas de planejamento, organização e realização do curso de formação



Assim, as etapas de organização dos encontros formativos virtuais podem ser  detalhadas da seguinte maneira:

1ª Etapa –  Diagnóstico:

Essa primeira etapa tem a finalidade de realizar um levantamento inicial do perfil dos professores e de suas

percepções primárias sobre o tema em foco e, portanto, deve ser apurada apoiando-se nas informações

constantes no instrumento de coleta – entrevistas / questionário on-line aplicado junto aos docentes e da

devolutiva dos e.mails contendo proposta do curso de formação. Enfatizamos que este levantamento deve ser

realizado somente com os professores que aceitaram participar do da pesquisa, e de onde se estabelece o grupo

focal de trabalho.

2ª Etapa – Planejamento:

Após o levantamento das percepções primárias dos docentes sobre o tema e da adesão destes a proposta de

formação docente por meio de encontros formativos, deu-se início a etapa do planejamento da intervenção

pedagógica. Essa etapa consiste na organização dos roteiros dos encontros formativos, na qual se deve pensar

as ações para desenvolver a temática de formação docente em EPT.

Assim, definidas as temáticas que serão abordadas, deve-se planejar a quantidade de encontros necessários ao

desenvolvimento dos conteúdos. No caso da pesquisa que originou este e-book, foram planejados 03 (três)

encontros formativos, sendo que o primeiro encontro trazia um resgate histórico da Educação Profissional e

Tecnológica; o segundo tratava das Especificidades do Ensino Médio Integrado da EPT, e o terceiro encontro

debruçava-se sobre as Especificidades e saberes da Formação Docente par a EPT.

Importante salientar que devido ao momento pandêmico em que o país atravessava no momento de realização

dos encontros formativos, e como o intuito de se respeitar os protocolos de segurança em saúde pública de

distanciamento social e de não aglomeração, face à COVID-19, todos os encontros foram planejados para serem

executados por meio da plataforma virtual do aplicativo de videoconferência Google Meet. Acrescente-se, ainda,

que para cada um dos encontros foi realizado um planejamento esmiuçado, delineando as atividades propostas. 

3ª Etapa – Implementação:

Na terceira etapa, aqui denominada de implementação, é o momento de se efetivar as ações de intervenção.

Como planejado, os momentos de formação docente foram desenvolvidos em três encontros formativos, que

aconteceram nos dias 15/12, 17/12 e 22/12/2020, todos realizados por meio de reuniões virtuais em formato de

videoconferência, utilizando o Google meet como plataforma de suporte, tendo duração de 3 horas cada. 

Seguindo os objetivos propostos na dissertação, as temáticas dos encontros formativos discutiram o Histórico

da Educação Profissional e Tecnológica, o Ensino Médio Integrado e a Formação docente em EPT. 



4ª Etapa – Avaliação dos encontros de formação docente

A última etapa foi destinada para a avaliação dos encontros formativos, onde os professores participantes

puderam expressar suas impressões sobre a intervenção pedagógica. A avaliação dos encontros é importante,

pois ao coletar a percepção dos docentes sobre o processo de intervenção, o coordenador terá a possibilidade de

ajustar os pontos que não saíram conforme o planejado  ou que os professores gostariam de voltar a discutir em

outro momento ou ainda,  fazer uma autoavaliação quanto ao aprendizado.

Para a execução dessa etapa de avaliação optou-se pela aplicação de um questionário  de avaliação ao final de

cada encontro virtual, utilizando-se para tanto o instrumento de formulários Google (Google Form).

Finalizada a fase de avaliação passou-se a análise dos resultados. Após a realização de todo o processo de

intervenção pedagógica, serviu-se das fontes de dados obtidas nos questionários, anotações pertinentes ao

grupo de docentes participantes e na observação do próprio pesquisador participante durante a realização dos

encontros na sala de aula virtual.  Essas técnicas de coleta de dados forma essenciais para a análise dos dados,

que foram considerados de forma integral e/ou parcial, seguindo os rumos de pertinência à discussão levantada.

O processo de análise dos dados foi ancorado nos postulados de Yin (2016), e teve como ponto de partida a

compilação. E, para tanto, foram utilizadas planilhas eletrônicas, uma vez que estas favoreceram o processo de

apreciação e interpretação das informações coletadas. Para que os resultados obtidos fossem visualizados da

melhor forma e de maneira eficiência e atrativa, optou-se pela utilização de gráficos.

Por fim, uma vez que a intervenção pedagógica executada por meio dos encontros formativos atingiu os

objetivos propostos, não houve necessidade de se proceder a ações corretivas e/ou complementares. Em face

mesmo da urgência de se debater esse campo de estudo, da complexidade da formação docente em EPT, além da

ausência de espaços institucionais formativos próprios, a formação em exercício de professores por meio de

encontros formativos virtuais demonstrou grande potencialidade e uma excelente possiblidade de se promover a

formação docente em EPT.



 

A escolha de embasamento teórico dos encontros formativos é de suma importância para alicerçar as

discussões durante a fase de execução do curso de formação. Assim, indicamos abaixo, os autores e obras que

podem ser utilizados para a fundamentação da discussão nos temas que gravitam em torno da formação docente

em EPT.

SAVIANI, Dermeval. Trabalho e educação: fundamentos ontológicos e históricos. Revista brasileira de

educação, v. 12, n. 34, p. 152-165, 2007.

Em um primeiro momento, o artigo caracteriza, em suas linhas básicas, os fundamentos histórico-ontológicos

da relação trabalho-educação que, em suas origens, se manifesta na forma de identidade plena. Mostra de

imediato como, apesar da indissolubilidade da relação mencionada, o fenômeno da separação entre trabalho e

educação se manifestou na história. No terceiro momento, aborda o tortuoso e difícil processo de

questionamento da separação e do restabelecimento dos vínculos entre trabalho e educação que vêm marcando

a sociedade moderna. Por fim, delineia a formação do sistema de ensino sobre a égide do trabalho como

princípio educativo, concluindo com a discussão da polêmica questão da educação politécnica.

A obra é um clássico da historiografia educacional brasileira, principalmente  no  campo  da  formação 

 profissional.  Constitui-se  em passagem obrigatória a todos aqueles que buscam entender a organização e

evolução do ensino técnico brasileiro. Embora a obra seja muito citada em textos de história da educação,

encontramos apenas um trabalho de análise da obra em si mesma (RODRIGUES, José. Celso Suckow da Fonseca e

a sua “História do ensino industrial no Brasil”. Revista brasileira de História da Educação, v. 2, n. 2 [4], p. 47-74,

2002).

5. Autores e obras

Histórico da Educação Profissional e Tecnológica:

FONSECA, C. S. da. História do Ensino Industrial no Brasil. Rio de Janeiro: SENAI, 1986. 1 v.



No livro Educação profissional no Brasil: síntese histórica e perspectivas, Francisco Aparecido Cordão e

Francisco de Moraes traçam um panorama histórico da educação profissional no Brasil, desde o tempo pré-

cabralino até os dias de hoje, identificando os componentes culturais e as políticas vigentes em cada período,

bem como seu reflexo no mundo globalizado contemporâneo. Com seus mais de trinta anos dedicados à

educação e à política pública, compartilham sua experiência e seu conhecimento, analisando, por um lado, a

elaboração de leis e pareceres relacionados à educação profissional e, por outro, as condições de ensino

oferecidas no país. Em consonância com o ideal dos autores no desenvolvimento da educação profissional

pensada como educação para a vida, a obra visa propiciar debate e reflexão sobre o tema.

O livro é produto de uma longa dedicação ao estudo e pesquisa da temática e preenche, de forma didática e

fundada, o acervo dos que se dedicam ao ensino da história da educação. Esta visão histórica de um tema tão

polêmico quão indispensável para os que estudam, ensinam, dirigem ou fazem a educação profissional é um

exemplo saudável de contribuição acadêmica, em momento propício, para novas práticas pedagógicas e para

políticas práticas casadas com a democratização da educação.

CORDÃO, Francisco Aparecido; MORAES, Francisco de. Educação profissional no Brasil: síntese

histórica e perspectivas. São Paulo: Editora Senac, 2017

CAIRES, Vanessa Guerra; OLIVEIRA, Maria Auxiliadora Monteiro. Educação Profissional brasileira:

da colônia ao PNE. Petrópolis, RJ: Vozes, 2016.

RAMOS, Marise Nogueira. História e política da educação profissional. Curitiba : Instituto Federal

do Paraná, 2014 - (Coleção formação pedagógica; v. 5).

A obra começa pela discussão da especificidade do Estado brasileiro, adotando como referência o conceito de

Estado ampliado de Antonio Gramsci, para se reconhecer que o Estado brasileiro é fundado na lógica do

capitalismo dependente. Passa a discutir as principais mudanças pelas quais passaram a educação secundária e

o ensino médio no século XX, com ênfase na educação profissional especialmente a partir da década de 1930,

mediante uma aproximação com as leis da educação brasileira.  A partir daí, focaliza os anos de 1990 e a 

 hegemonia neoliberal,  considerando  o  movimento  contraditório  de,  por  um lado, se  buscar o  fortalecimento 

da educação  profissional   e  tecnológica  no  país,  mediante  a  instituição  do  Sistema  Nacional  de  Educação



Tecnológica e a transformação das Escolas Técnicas Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica; e,

por outro lado, realizar-se uma reforma que a descolou do sistema de educação escolar. Analisa, em sequência, o

percurso histórico controvertido das políticas de educação profissional no governo de Luiz Inácio Lula da Silva,

dedicando-se a apresentar alguns conceitos importantes para a construção de uma concepção educação

profissional comprometida com a formação humana. Por fim, apresenta diretrizes para a educação profissional,

especialmente quanto à organização e ao desenvolvimento curricular.

As discussões sobre o ensino médio integrado, concepções de formação integrada e currículo integrado foram

alicerçadas nos autores Gaudêncio Frigotto, Maria Ciavatta e Marise Nogueira Ramos, com as obras abaixo

indicadas:

Especificidades do Ensino Médio Integrado da EPT

CIAVATTA, Maria. Formação integrada: a escola e o trabalho como lugares de memória e identidade. In: FRIGOTTO,

Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise Nogueira (Org.). Ensino médio integrado: concepção e contradições.

3. ed. São Paulo: Cortez, 2012. p. 83-105

FRIGOTTO, Gaudêncio. A gênese do Decreto n. 5154/2004: um debate no contexto controverso da democracia
restrita. In: FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise Nogueira (Org.). Ensino médio integrado:
concepção e contradições. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2012. p. 21-53.

RAMOS, Marise. Concepção do ensino médio integrado. Texto apresentado em seminário promovido pela

Secretaria de Educação do Estado do Pará nos dias, v. 8, 2008.



O texto discute a formação dos docentes da educação profissional e tecnológica – EPT e foi organizado de forma

a buscar respostas para duas questões: formação de professores para que sociedade? Formação de professores

para que EPT? O tema foi desenvolvido por meio de revisão bibliográfica e análise documental para concluir que

o avanço na direção delineada ao longo do texto requer maior articulação entre os sistemas de ensino e desses

com outros órgãos e esferas de governo no sentido de aproximar as instituições públicas que atuam na EPT

entre si e na sociedade.

MOURA, Dante Henrique. A formação de docentes para a educação profissional e tecnológica.

Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica, v. 1, n. 1, p. 23-38, 2008.

MACHADO, Lucília Regina de Souza. A formação de professores para a Educação Profissional e Tecnológica: perspectiva
histórica e desafios contemporâneos. In Formação de Professores para Educação Profissional e Tecnológica: Brasília, 26,

27 e 28 de setembro de 2006. – Brasília: INEP, 2008b. 304 p. – (Coleção Educação Superior em Debate; v. 8).

Especificidades e Saberes da Formação Docente para a EPT

O artigo aborda, por uma linha da recuperação histórica, a formação dos professores da educação profissional e

tecnológica do ponto de vista da legislação, tendo como o ponto de partida a criação das Escolas de Artes e

Ofícios por Nilo Peçanha, em 1909, decisão que colocou em evidência a falta de professores especializados para

esse campo educacional, traçando o percurso histórico até os dias atuais. Em conclusão, aborda a questão do

desafio contemporâneo para a formação de professores da educação profissional, em se entende que é preciso e

urgente definir uma política nacional ampla de valorização da formação dos professores para essa área e que

isso passa pela superação de fato da tendência histórica às improvisações, pela institucionalização dessa

formação, superação de preconceitos e real tratamento de equivalência formativa comparativamente à recebida

pelos demais professores.



O artigo destaca e contextualiza historicamente algumas medidas tomadas pelo Estado brasileiro, voltadas para

a formação de docentes para atuar na Educação Profissional, principalmente no século XX. Discute também os

desafios para essa formação no contexto atual para concluir que essa formação, no século passado, foi

realizada a partir de cursos emergenciais, rápidos e voltados às exigências do mercado. O atual cenário

histórico apresenta desafios ainda maiores para a formação inicial e continuada desses docentes, em função da

expansão da oferta da Educação Profissional, das especificidades desta modalidade e das exigências que estas

impõem ao professor que, muitas vezes, nela se insere sem uma base pedagógica que oriente as suas práticas.

O artigo discute a produção acadêmica sobre formação de professores para a educação profissional sob a

perspectiva da formação de professores em geral, apontando a urgente necessidade do tema, posto que essa

modalidade encontra-se como um permanente desafio social. A partir das publicações disponíveis no site da

Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e da Anped (Associação Nacional de

Pós-Graduação e Pesquisa em Educação), faz-se uma discussão sobre as publicações de formação docente. À

luz da perspectiva materialista, observa-se a quase inexistência dessa temática em pesquisas e publicações,

compreendendo-se que isso se dá a partir da indefinição de políticas de formação para esses docentes.

SOUZA, Francisco das Chagas Silva; RODRIGUES, Iaponira da Silva. Formação de Professores para Educação
Profissional no Brasil: percurso histórico e desafios contemporâneos. Rev. HISTEDBR On-line, Campinas, v.17, n.2
[72], p.621-638, abr./jun. 2017.

URBANETZ, Sandra Terezinha. Uma ilustre desconhecida: a formação docente para a educação

profissional. Revista Diálogo Educacional, v. 12, n. 37, p. 863-883, 2012.

SOUSA, Laura Maria Andrade de; MOURA, Maria da Glória Carvalho. A especificidade da docência na educação
profissional e tecnológica: desafios e perspectivas. Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica, v.

1, n. 16, p. 7506, 2019.

A pesquisa discute a complexidade da profissão docente, enfatizando os desafios e possibilidades da formação de
professores da e para a educação profissional e tecnológica, a partir de suas especificidades. Alicerçada em autores
nacionais e estrangeiros que debatem o tema, bem como em aportes legais da educação e da educação profissional e
tecnológica, a discussão reforçou o fato de a expansão da Educação Profissional e Tecnológica exigir o enfrentamento e
a instituição de políticas específicas e perenes para a formação de  professores dessa  modalidade,  que considerem a 



complexidade da EPT e a diversidade dos perfis profissionais dos docentes e dos loci de atuação, enfatizando a

responsabilidade dos Institutos Federais com esses programas, uma vez que  possuem papel relevante na

formação dos professores da EPT. Além disso, destacam-se a importância da avaliação dos programas já

implementados para, a partir daí, implementarem-se novas propostas, bem como a relevância da produção

teórica e de recursos adequados para a consolidação dessas políticas.



Considerações Finais

Pesquisar sobre formação docente se mostra um grande desafio, principalmente quando almejamos discuti-la a

partir da experiência formativa de professores bacharéis que atuam na EPT, pois a discussão, necessariamente,

tem como ponto de partida a ausência de formação pedagógico-didática desses docentes.

A criação desse e-book faz parte do desafio de pensar a formação docente para além da situação posta, em que

se evidencia a ampliação significativa do número de professores bacharéis  que ingressam no institutos

federais e que não têm experiência de formação pedagógica anterior, e que não encontram na instituição uma

política consolidada de formação docente em EPT, limitada a oferecer cursos esporádicos em temas

pedagógicos e possibilidade de afastamento do docente para programas de mestrado e doutorado, em alguns

casos conveniados com a instituição. 

Esse cenário de ausência de espaços formativos do docente bacharel em educação profissional está

estritamente ligada à origem da educação profissional, que em nosso país “nasce” com uma proposição inicial

de uma formação assistencialista, visto que se destinava aos desvalidos da fortuna, se estrutura a partir das

necessidades geradas pela crescente industrialização, por meio da criação das escolas de aprendizes e

artífices no início do século XX, e desde a década de 1990, passa a ser também de interesse do empresariado

brasileiro, conforme pontua Urbanetz (2012).

 

A partir desse fator histórico, a formação de professores da educação profissional vem sendo tratada como

algo especial porquanto diferente em relação às políticas gerais de formação de professores. E aqui o termo

“especial” agregado à experiência de formação docente em EPT, nos desvela uma formação [...] marcada pelo

caráter emergencial, sem integralidade própria, carecendo de marco regulatório, materializada em propostas

aligeiradas, sinalizando uma política de “falta de formação”. Oliveira (2017, p.55).  

Essa situação persiste nos dias atuais e se coloca como um desafio contemporâneo para a formação de

professores da educação profissional, pois se entende que é preciso e urgente definir uma política nacional

ampla de valorização da formação dos professores para essa área e que isso passa pela superação de fato da

tendência histórica às improvisações, pela institucionalização dessa formação, superação de preconceitos e

real tratamento de equivalência formativa comparativamente à recebida pelos demais professores.

O guia teórico-métodológico  foi pensado e estruturado para subsidiar as discussões sobre as possibilidades de

formação  docente  em  EPT e,  para  tanto,  entendeu-se   que  a discussão  deveria  partir  do  resgate histórico



da gênese e importância da Educação Profissional e Tecnológica, desde o período colonial aos dias atuais; em

seguimento, abordamos as especificidades do ensino médio integrado da EPT, discutindo os sentidos dessa

integração e aspectos relativos ao currículo integrado; a discussão sobre a formação docente em EPT tratou da

urgência e complexidade da discussão de formação docente àqueles que atuam na Educação Profissional, seja

pelo crescente número de docentes bacharéis que ingressam na EPT sem a formação pedagógica específica, pela

integração da educação geral ao ensino técnico profissional em um curso único, que demanda a formação

omnilateral, e por fim, pela quase total ausência de espaços formativos próprios de docentes para os quadros da

educação profissional.

Dedicamos uma parte do e-book para o compartilhamento de experiência de realização de curso de formação

docente na modalidade não presencial, mediada pela plataforma de videoconferências do Google Meet, em que se

destacou a dinâmica de planejamento e execução, os temas desenvolvidos, as obras que subsidiaram as

discussões, o material disponibilizado antecipadamente ao docente para estudo individual, entre outros.

 Por fim, ressaltamos que esta produção textual em formato de e-book visou trazer reflexões sobre a formação

docente no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica, elencando tanto os desafios como também as

possibilidades dessa formação, o que nos levou à elaboração de algumas respostas e, principalmente, para o

surgimento de outras tantas indagações, o que se revela como algo extremamente positivo, pois nesse

movimento ondular é que se dá a dinâmica de construção do conhecimento científico.
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