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RESUMO 

Este trabalho toma como objeto de estudo a Educação Profissional, especificamente, os 
cursos na forma subseqüente, ofertados no Centro Estadual de Educação Profissional da 
Bahia (CEEP-BA). Nosso objetivo fundamental centrou-se no desvelamento desses cursos, 
no sentido de identificar e compreender as perspectivas dos jovens e adultos que buscam 
esses cursos como forma de melhorarem sua qualificação profissional. Foram também 
objeto de análise as transformações no “mundo do trabalho”, e a exigência de um “novo 
perfil” profissional para atender as demandas desse contexto.  Concluímos, a partir da 
análise realizada, que a política pública de educação profissional, materializada através dos 
cursos subsequentes do CEEP-BA, tem como base teórica o trabalho como princípio 
educativo, objetivando aos jovens uma formação baseada no trabalho, na cultura, ciência e 
tecnologia.  

 
Palavras-chave: educação profissional, cursos subsequentes, trabalho como princípio 
educativo.  

 

 

ABSTRACT 

This paper takes as its object of study Vocational Education, specifically, the subsequent courses, 
offered in the State Center for Professional Education of Bahia (CEEP-BA). Our primary goal 
focused on the unveiling of these courses in order to identify and understand the prospects of 
young people and adults seeking such courses as a way to improve their professional skills. Were 
also object of analysis the changes in the "world of work", and the requirement of a "new 
professional profile" to meet the demands of this context. We conclude from the analysis, that the 
public policy of professional education, materialized through the subsequent courses of CEEP-
BA, has as its theoretical basis on work as an educational principle, aiming to give young people 
a work-based training in the culture, science and technology.  
 
Keywords: professional education, subsequent courses, work as an educational principle. 
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INTRODUÇÃO 

 

A temática para o presente estudo versa sobre os desafios da Educação Profissional 

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

educação profissional técnica de nível médio na forma subseqüenteii, do Centro Estadual de 

Educação Profissional da Bahia (CEEP-BA)iii, em Salvador, integrantes da política pública de 

educação profissional vigente no Estado da Bahia, com enfoque no processo (in)formativo dos 

sujeitos na qualificação para o mundo do trabalho, em atendimento ao Plano de Educação 

Profissional da Bahiaiv que objetiva atender às demandas de formação profissional em Centros 

Estaduais e Territoriaisv de Educação Profissional da Bahia.   

A Superintendência de Educação Profissional (SUPROF)vi,  participa da efetivação das 

políticas públicas de educação profissional e, conforme o Plano, as principais matrizes são: 

trabalho; educação e desenvolvimento; e, ciência, tecnologia e sociedade conforme o Decreto nº 

5.154/2004 que redefine a inserção profissional no âmbito do ensino médio, representando a 

possibilidade de avanço significativo para a educação profissional, como expressam Frigotto, 

Ciavatta e Ramos (2005):  

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

 

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

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

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

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

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

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

informal, temporário, trabalho autônomo, etc.  

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

trabalho vem sofrendo muitas transformações ao longo das últimas décadas e os dois primeiros 
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acrescentam que essas mudanças acabam exigindo uma reestruturação das diretrizes da educação 

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

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

profissional para a grande maioria.  

  Segundo Pochmann in Vanuchi (2004), os avanços científicos e tecnológicos 

transformaram a sociedade do trabalho na sociedade do conhecimento, com valorização crescente 

da educação e da qualificação profissional, acarretando profundas transformações nas relações de 

trabalho, crescentes exigências do setor produtivo, redução da oferta de vagas e empregos 

formais, aumentando o desemprego e a exclusão social e propiciando a 

flexibilização/precarização do trabalho.  

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

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

educação profissional na Bahia? A qualificação oferecida nesses cursos propicia ao jovem uma 

formação de qualidade no sentido de possibilitar melhores chances de inserção no mundo do 

trabalho? O CEEP-BA, através dos cursos subsequentes, toma o trabalho como princípio 

educativo na sua prática pedagógica? Quais são as expectativas dos jovens do CEEP-BA em 

relação a sua formação profissional e sua inserção no mundo do trabalho? Quais as principais 

mudanças ocorridas no mundo do trabalho? 

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

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

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

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

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

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

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

serviços.  

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

vespertino e noturno. Entrevistamos também seis professores, o coordenador pedagógico, o 

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

direção do CEEP-BA. Para a análise dos documentos oficiais e os dados empíricos, adotamos a 

abordagem histórico-dialética, que significa compreender a realidade como síntese de múltiplas 
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determinações constitutivas da história, uma metodologia que permite investigar os fenômenos 

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

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

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

a sua transformação, pois o materialismo-histórico deve ser visto como práxis. Frigotto (2006) 

corrobora afirmando que: 

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

 

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

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

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

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

atender as suas necessidades.  

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

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

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

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

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

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

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

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

discutem essa temática.   

 

1. DESVELANDO A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CEEP-BA 

 

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

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

educação profissional da Bahia, e devem atender as exigências do mundo do trabalho, 
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apresentamos de forma imagética (Figura A) a relação entre nossas categorias de análise e a 

própria educação profissional.    

            

Figura A: Contexto da Educação Profisisonal na pesquisa                     Fonte: Autoria própria (2011) 
 
  O governo da Bahia considera a Educação Profissional como uma política pública 

prioritária de Estado, nesse sentido, foi aprovada pelo governo estadual a criação da 

Superintendência de Educação Profissional (SUPROF), através da LEI Nº 10.955 de 21 de 

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

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

objetivos definidos no Art. 5º que estabelece:  

Compete à SUPROF, da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, planejar, 
coordenar, promover, acompanhar, supervisionar e avaliar os programas, ações e 
projetos desenvolvidos nos Centros, incluindo orientação e certificação 
profissional. As ações implementadas pela SUPROF, no âmbito dos Centros de 
Educação Profissional, serão articuladas com as respectivas DIREC 
(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, 2007). 
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Em seguimento ao processo de implantação das políticas de educação profissional, lançou, 

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

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

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

mundo do trabalho. O Centro Estadual de Educação Profissional da Bahia (CEEP-BA) faz parte 

dessa política e foi criado pelo Decreto n° 11.356, e os cursos oferecidos são os técnicos de nível 

médio, na forma subsequente. 

      Os Cursos Técnicos de Nível Médio constituem uma formação continuada, para os 

estudantes que egressos do Ensino Médio, cujo objetivo é promover a especificidade técnica para 

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

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

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

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

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

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

mundo do trabalho, fato observado nas falas dos sujeitos. Dos 80 respondentes 40% escolheram o 

curso por afinidade com a área, percentual menor 21,25% indica a busca de emprego, na mesma 

proporção da questão da gratuidade também com 21,25%.  O gráfico 01 retrata a distribuição 

detalhada por curso. 

  Gráfico 01 : Motivos da escolha do Curso Técnico  

 

Fonte: dados CEEP-BA (2010) 

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

um dos fatores que levam os jovens a buscar os cursos profissionalizantes.  
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As falas dos sujeitos representam a análise subjetiva do discurso social produzido e  

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

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

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

mudar essa realidade. Neste sentido, tomando de empréstimo o pensamento de Paulo Freire, 

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

sim um ouvir reflexivo.    

[...] A educação reproduz a ideologia dominante, é certo, mas não faz apenas isso. Nem 
mesmo em sociedades altamente modernizadas, com classes dominantes realmente 
competentes e conscientes do papel da educação, ela é apenas reprodutora da ideologia 
daquelas classes. As contradições que caracterizam a sociedade como está sendo 
penetram a intimidade das instituições pedagógicas em que a educação sistemática se 
está dando e alteram o seu papel ou o seu esforço reprodutor da ideologia dominante.  
Na medida em que compreendemos a educação, de um lado, reproduzindo a ideologia 
dominante, mas, de outro, proporcionando, independentemente da intenção de quem tem 
o poder, a negação daquela ideologia (ou o seu desvelamento) pela confrontação entre 
ela e a realidade (como de fato está sendo e não como o discurso oficial diz que ela é), 
realidade vivida pelos educandos e pelos educadores, percebemos a inviabilidade de uma 
educação neutra. (FREIRE, 1996, p. 16).       

 

No Gráfico 02 observamos que a principal razão dos alunos para a escolha do CEEP-BA é 

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

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

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

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

promovendo uma educação profissional de qualidade, que significa investir nessa qualidade com 

professores efetivos, bem pagos e infra-estrutura adequada ao desenvolvimento dos cursos.  

Gráfico 02: Razões da escolha do CEEP-BA para fazer o curso profissionalizante: 
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Fonte: dados CEEP-BA (2010) 

Realizando um contraponto entre os resultados dos Gráficos 01 e 02, em relação ao 

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

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

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

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

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

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

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

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

e Kuenzer in Lombardi (2005) corrobora: 

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

 

O CEEP-BA tem como missão “criar condição para permanência desse aluno/trabalhador 

no mundo do trabalho, pois a transformação social passa pelo empenho e busca incessante de um 

mundo democrático e igualitário. Nesse tocante descartamos a concepção neoliberal e 

apresentamos um trabalho com foco nas necessidades do trabalhador que busca satisfação ao 

escolher ou se aprimorar em uma área profissional, podendo assim ser protagonista da sua própria 

história e referência na sua comunidade e família.” (CEEP-BA, 2010). Porém uma questão fica 
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em evidência: os cursos subseqüentes sob a égide do novo Decreto 5,154/2004, que propõe novas 

bases formativas para a educação profissional, ainda serão meramente os cursos formadores de 

mão-de-obra qualificada para atender ao mercado de trabalho? Se assim for estamos nós diante 

do “velho”vii com uma nova roupagem? 

As políticas de educação profissional na Bahia, além de seguirem as “cartas magnas” da 

legislação brasileira, também se articularam com a criação da SUPROF em 2007, tomando um 

direcionamento efetivo com o lançamento do Plano de educação Profissional da Bahia, no 

atendimento as demandas de oferta de educação profissional. Essa política é regulada por essas 

várias Leis, Decretos, Pareceres e Diretrizes regionais e locais.  

 

O MUNDO DO TRABALHO E A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  

 

O Plano de Educação Profissional da Bahia tem uma dimensão pedagógica arrojada, que 

assume o trabalho como princípio educativo, uma verdadeira “Pedagogia do Trabalho” cujos 

pilares são as relações trabalho-educação-desenvolvimento socioeconômico-ambiental e 

ciência-tecnologia-sociedade. 

Conforme Saviani (2007), o trabalho e a educação são atividades exclusivamente 

humanas. É no trabalho que o homem se constitui, pois o ato de produzir é ao mesmo tempo a 

formação, ou seja, um processo educativo. É nesse processo de produção da própria existência 

que o homem educa as futuras gerações, num processo histórico-dialético. Para existir o 

homem precisa produzir, adaptando a natureza e transformando-a para sua própria 

subsistência.  

Na revisão de literatura realizada sobre o trabalho como princípio educativo, que é 

referenciado por autores como Saviani (1996),  Frigotto, Ciavata e Ramos (1999) e  Kuenzer 

(1998), dentre outros, verificamos que o mesmo consiste em garantir ao jovem uma formação 

integrada do mundo da cultura com o mundo do trabalho, que possibilitem a esse jovem ingressar 

no “mundo do trabalho”, de modo mais consciente, melhor preparado, seja ele formal, 

socialmente protegido ou autônomo, pois as novas bases materiais de produção vão educando o 

trabalhador e o cidadão. Conforme Kuenzer: 

A fragmentação da ciência, base do velho princípio educativo taylorista/fordista, 
duramente questionada, vai se confrontando com as circunstâncias do mundo 
contemporâneo que determinam áreas do conhecimento cada vez mais 
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transdisciplinares - a bioética, a ecologia, a biotecnologia, a microeletrônica e 
assim por diante. (1998, p 110) 

 

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

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

Dado o modelo capitalista de “reprodução flexível” – centrado prioritariamente sobre o sistema 

financeiro em detrimento do setor produtivo, passou a exigir também mão de obra flexível no 

sentido de atender as formas de organização e gestão do trabalho de bens materiais e serviços, 

também flexíveis.  E de que maneira tal processo acontece? As empresas têm que se adaptar aos 

“novos tempos”, enxugando o número de funcionários e substituindo a tecnologia ultrapassada 

por novas tecnologias baseadas na microeletrônica, significando, na prática, a substituição de 

trabalho vivo pelo trabalho morto.  

Nesta medida, cabe explicitar que as mudanças ocorridas no mundo de trabalho, têm 

priorizado a educação continuada como forma de manter o trabalhador empregado e sua inserção 

no mercado de trabalho, conforme o caso. A educação continuada, que no caso desta pesquisa 

tem como objeto os cursos sob a forma subseqüente, no CEEP-BA, visa à formação técnica 

especializada, e está sendo operacionalizada no sentido do aluno adquirir determinadas 

competências que permitam sua inserção, de imediato, no mundo do trabalho, mesmo que de 

forma precarizada.  

Com a introdução das novas tecnologias microeletrônicas e as novas formas de gestão e 

organização do trabalho, o mundo do trabalho passa a exigir um novo perfil de trabalhador com 

formação multirreferencial, articulando o conhecimento científico e o saber fazer, sendo ao 

mesmo tempo capaz de atuar praticamente e trabalhar intelectualmente, dominando ao mesmo 

tempo as tarefas específicas, as formas de organização e gestão do trabalho e compreendendo as 

relações sociais mais amplas que constituem a sociedade, onde exerce as funções de produtor e 

de cidadão. Essa formação norteia a concepção dos cursos integrados, idealizado pelo governo da 

Bahia. Todavia, entre o idealizado e o real encontra-se uma lacuna imensa.  

Porém, seja em qualquer colocação ou posto de trabalho este novo tipo de trabalhador, 

“adequado” ao mundo do trabalho, deverá também adequar-se ao regime de acumulação flexível. 

Segundo Kuenzer as novas exigências do mundo do trabalho, cobram do trabalhador: 

Capacidade de síntese, estabelecimento de relações, criação de soluções inovadoras, 
rapidez de resposta, comunicação clara e precisa, interpretação e uso de diferentes 
formas de linguagem, capacidade para trabalhar em grupo, gerenciar processos para 
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atingir metas, trabalhar com prioridades, avaliar, lidar com as diferenças, enfrentar os 
desafios das mudanças permanentes, resistir a pressões, desenvolver o raciocínio lógico-
formal aliado à intuição criadora, buscar aprender permanentemente e assim por diante 
(1999, p.20) 

 

Para compreender essa exigência de um novo perfil profissional, devemos repensar o que 

seja Educação Profissional sendo importante considerar a historicidade do trabalho e das 

profissões ao longo do tempo. Segundo Manfredi (2002), “o trabalho é um atividade social 

central para garantir a sobrevivência de homens e mulheres e para a organização e o 

funcionamento das sociedades” (p. 33), considerando a mesma que as profissões surgem para 

satisfazer as necessidades advindas com as transformações dos processos produtivos e da 

diversificação das funções de controle e de preservação social, nas diferentes formações sociais.  

Portanto, a educação profissional pode ser conceituada, inicialmente, como um conjunto de ações 

determinantes e determinadas para a formação do ser social que o habilitará a atuar 

produtivamente na sociedade e em benefício próprio. 

Os jovens sujeitos da pesquisa vivenciam essa situação na medida em as relações de 

trabalho, estão ligadas à necessidade de inserção social, autonomia, realização pessoal e 

reconhecimento. No Gráfico 03 vemos um reflexo da dificuldade de quem não possui a 

qualificação adequada para inserir-se no mundo do trabalho. Dos jovens pesquisados, 45% 

demonstram a preocupação com a qualificação, seguidos por 32,5% que afirmam falta de 

oportunidade no atual mercado de trabalho. Isso indica que a grande maioria passa ou já passou 

por dificuldades de se inserir no mercado de trabalho.  

 
Gráfico 03: Dificuldades enfrentadas atualmente para a inserção no mercado de trabalho: 

 

Fonte: dados CEEP-BA (2010) 
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Também podemos inferir que como o mundo do trabalho está cada vez mais precarizado, 

passando por um processo de afunilamento, onde o emprego formal está cada vez mais escasso, a 

busca por qualificação se torna uma forma de não ficar totalmente excluído. Em relação à 

inserção no mercado de trabalho, conforme o gráfico 04, após a conclusão do curso, 33,75% dos 

sujeitos esperam ingressar no mercado de trabalho e igualmente 33,75 esperam estar capacitados 

para atuar na área da formação e 25% dos estudantes colocam as expectativas como “as melhores 

possíveis”.  

 
 
 
Gráfico 04: Expectativas de inserção no mercado de trabalho após a conclusão do curso 

 

Fonte: dados CEEP-BA (2010) 

Esse “otimismo” leva a crer que apesar das dificuldades apresentadas no contexto de 

formação, os indivíduos entendem a qualificação como necessária para a inserção no mercado de 

trabalho. Esta reflexão não se pauta exclusivamente nas possibilidades, ou não, oferecidas pela 

qualificação e sim pelo discurso dos indivíduos atores desta dinâmica.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O estudo que empreendemos – cursos subsequentes do CEEP-BA – nos permitiu 

compreendê-los na sua totalidade, isto é, fruto de uma política pública nacional/regional, imersa 

numa conjuntura sócio-econômica, política e cultural, que é a sociedade capitalista brasileira. É 
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importante assinalar que consideramos bastante positivo o fato do poder público do Estado da 

Bahia, através da SUPROF, estar investido na implantação de uma educação profissional baseada 

no trabalho, na ciência, na cultura e na tecnologia, assumida inclusive como política pública, já 

que, anteriormente, nada existia, contudo é necessário materializá-la.  

Os dados analisados indicam que a formação dos jovens, nos cursos subsequentes, ocorre de 

forma técnica, instrumental no sentido de atender as exigências do mundo do trabalho, cada vez 

mais flexibilizado e precarizado, por conta da redução de postos de trabalho socialmente 

protegidos. Como a educação profissional exerce papel fundamental, principalmente como 

alternativa para a formação e qualificação do segmento da sociedade que não tem acesso aos cursos 

de nível superior, o CEEP-BA precisa promover, de fato, essa educação com qualidade, superando 

as questões levantadas acima, o que depende, no nosso entendimento, de decisão política para 

enfrentar os “descaminhos”.  

Representamos abaixo imageticamente (Figura J) as principais questões encontradas na 

pesquisa que permeiam os desafios a serem superados pelo CEEP-BA. 

 

      

Figura J: Desafios do CEEP-BA                                                      Fonte: Autoria própria (2011) 
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A base da pirâmide representa o que está subjacente. O ápice é o "ponto final" e "ponto 

inicial" representando as contradições na realidade dos cursos subseqüentes do CEEP-BA. A 

pirâmide expressa a totalidade do trabalho com seus elementos essenciais em um movimento 

constante. Essas questões, implicadas no desenvolvimento dos cursos balizam as nossas 

discussões a seguir sobre os desafios a serem superados no âmbito da educação profissional, 

tomando por base os resultados encontrados nos cursos subseqüentes analisados. 

È inegável a contribuição do CEEP-BA para a formação dos jovens estudantes dos cursos 

pesquisados, porém, partindo do pressuposto que a educação profissional no CEEP-BA tem o 

objetivo de oferecer educação continuada, com vista à profissionalização para os sujeitos 

oriundos de escola pública em benefício da sua inserção no mercado de trabalho, podemos 

afirmar que existem muitos desafios a serem enfrentados. Foi nosso objetivo compreender como 

se realiza a educação profissional, através dos cursos subsequentes, no CEEP-BA.  

Consideramos que a educação profissional exerce um papel fundamental, principalmente 

como alternativa para a formação e qualificação do segmento da sociedade que não tem acesso aos 

cursos de nível superior, historicamente marginalizada, acreditamos que nos desafios dessa 

educação deve estar a propositura da efetivação de formação integral que traga em seu bojo 

verdadeiramente o trabalho como princípio educativo. 
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ii Os cursos de educação profissional na forma subseqüente oferecidos nos Centros Estaduais e Territoriais de 

Educação Profissional tem duração de 2 anos em média, tendo como pré-requisito de ingresso,  ter concluído o 
ensino médio ou equivalente em escola pública. 

 
iii O Centro Estadual de Educação Profissional da Bahia- CEEP-BA está situado na cidade de Salvador-Ba e 

foi inaugurado em dezembro de 2008, em atendimento ao Plano de Educação Profissional da Bahia, com início das 
atividades em 2009, ofertando a educação profissional através de cursos subsequentes. 

 
iv Plano lançado pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia em 04/12/08, com objetivos e ações a serem 
empreendidas até 2011, com a meta da criação de 70 mil vagas no ensino profissionalizante. 

 
v v O conceito de Território de Identidade foi criado pelo revolucionário geógrafo Milton Santos, um dos maiores 
pensadores "baiano-brasileiros" de todos os tempos. Ele elaborou um conceito de território geográfico vivo e 
dinâmico, como um espaço ocupado e transformado, "indivisível dos seres humanos e de suas ações". O Estado da 
Bahia é dividido em 26 Territórios. 

 
vi Superintendência de Educação Profissional, vinculada a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, responsável 
pelas ações referentes a efetivação das políticas de educação profissional. 

 
vii “Velho” nesse sentido faz referência ao  Decreto 2,208/1997, que estabelecia a dicotomia entre a formação do 
Ensino Médio e a educação profissional. 

 


