
 
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS 

 

 

 

SANDRA MABEL ROSA DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

EMITec: perfil, desafios e perspectivas do professor mediador  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilhéus - Bahia 

2018 

 



 
 

 

SANDRA MABEL ROSA DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

EMITec: perfil, desafios e perspectivas do professor mediador 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Educação em Ciências da 
Universidade Estadual de Santa Cruz, para 
obtenção do título de Mestre em Educação em 
Ciências. 

Área de concentração: Ensino de Ciências 

Orientadora: Profª. Dra. Elisa Prestes Massena 

 

 

 

 

 

 

 

Ilhéus - Bahia  

2018 

 



 
 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
S237           Santos, Sandra Mabel Rosa dos.   
                          EMITec: perfil, desafios e perspectivas do pro- 
                   fessor mediador / Sandra Mabel Rosa dos Santos. 
                   – Ilhéus, BA: UESC, 2018. 
                          151f. : il.; anexos. 
                       
                          Orientadora: Elisa Prestes Massena. 
                          Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual  
                   de Santa Cruz. Programa de Pós-Graduação em  
                   Educação em Ciências.   
                          Inclui referências e apêndices. 

 
1. Ensino médio. 2. Ensino auxiliado por com- 

                   putador. 3. Professores de ensino de segundo grau-               
                   Formação. 5. Mediador (Pessoas). 6. Ensino à dis-   
                   tância. I. Título.   
                                                                
                                                      CDD 373       
                                                            



 
 

  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu pai, à minha avó (in memoriam) e à minha mãe, que 

dignamente me apresentaram a importância da família e dos 

estudos e me orientaram a trilhar o caminho da justiça e 

honestidade, sempre com muita determinação e persistência. 

Aos meus familiares, amigos, companheiro e colegas desta 

jornada, pela paciência, confiança, incentivo, apoio e amizade, 

por compartilharem angústias, dores, tristezas, superação e 

alegrias, estendendo suas mãos em momentos difíceis. 

A todos que acreditam na educação como o principal caminho 

para a emancipação humana, social e política. 

 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradecer nos torna pessoas melhores e mais capazes de 

apreciar tudo que a vida nos oferece (autor desconhecido). 

 

Por isso agradeço:  

A Deus, por permitir a realização de mais um projeto de vida. “Tudo posso Naquele 

que me fortalece”.  

Aos meus pais Armando (in memoriam) e Eurídice, por terem me dado todo o apoio 

moral, emocional, por acreditarem nos meus sonhos e me ajudarem a realizá-los. 

 Aos meus irmãos Lula, Beto e Aninha e às minhas sobrinhas Rebecca, Letícia e 

Lorenna, que sempre demonstraram admiração pelas minhas conquistas; às 

cunhadas Nete e Jaqueline e ao cunhado Fernando. 

A Maurício, pelo amor e companheirismo ofertados todas as vezes que precisei da 

sua força e apoio, nos momentos mais difíceis (não foram poucos) sempre parceiro, 

presente. 

 À minha orientadora, Profª. Dra. Elisa Prestes Massena, pelos conhecimentos 

compartilhados, pelo incentivo, paciência, aprendizagens e saberes constituídos no 

processo da pesquisa. Agradeço a confiança, as partilhas e experiências no âmbito 

do GPeCFEC. 

Às minhas amigas Nildinha, Andréa, Márcia, Karla, Kadinha, Karla Muniz e Pitch 

pelo incentivo e força nas horas difíceis. Agradeço especialmente a Graziela e 

Viviane amigas queridas que, além do apoio e incentivo, mesmo na correria de seus 

doutorados, sempre se colocaram à disposição para olhar meu trabalho, trocar 

ideias, sugerir, orientar e emprestar seus livros. 

Ao amigo Adeum Sauer, quem primeiro leu meu projeto, sugeriu, opinou e incentivou 

ir adiante.  

Aos colegas da turma 2016 Jaci, Thais, Sueli, Poli, Wanderson, Marília, Therezinha, 

Carine, Laura, Jeobergna, Manuela, Eliane e Mariana, pela partilha, pelo carinho, 

pelo acolhimento, pelas orientações e pela cumplicidade demonstrada durante todo 

o curso. 

Aos colegas das turmas de 2015 e 2017, especialmente Lorena, Andréia Freitas, 

Solange, Cristiano, Francis e Roberta, pelo convívio, pelas trocas e pelas 

orientações partilhadas. 



 
 
Aos professores Dr. Geraldo Fernandes e Dr. Maxwell Siqueira, membros da banca 

de qualificação e defesa, pelo acolhimento e pelas contribuições neste trabalho. 

Aos professores do PPGEC, pelos conhecimentos compartilhados por meio das 

disciplinas ministradas. 

 Aos colegas do GPeCFEC, pelas trocas de experiências, pelo apoio, pelo 

companheirismo e pelo convívio prazeroso e descontraído.  

À Coordenação Estadual do EMITec, à Coordenação da Educação Básica do NTE 5 

e, especialmente, aos professores mediadores que colaboraram com a pesquisa. 

Por fim, a todos que, de alguma forma, colaboraram para a realização deste trabalho 

e que eu porventura tenha esquecido o meu MUITO OBRIGADA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Crescer como Profissional significa ir 

localizando-se no tempo e nas 

circunstâncias em que vivemos, para 

chegarmos a ser um ser verdadeiramente 

capaz de criar e transformar a realidade em 

conjunto com os nossos semelhantes para o 

alcance de nossos objetivos como 

profissionais da educação.” 

(Paulo Freire) 



 
 

RESUMO 

O Programa Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITec) é um programa 
do Governo do Estado da Bahia, criado por meio da Secretaria Estadual de 
Educação, como uma alternativa para atender estudantes que queiram finalizar a 
última etapa obrigatória da Educação Básica e moram em localidades distantes, 
remotas, e que não tenham professor com formação específica em determinadas 
áreas de conhecimento. Pensado, prioritariamente, para proporcionar a 
democratização do acesso ao Ensino Médio a adolescentes, jovens e adultos que 
moram no campo. Decerto, é necessário um acompanhamento e estudo detalhado 
do funcionamento do EMITec, para saber se os objetivos de inclusão da população 
escolar em condições de difícil acesso e se a garantia de qualidade na oferta da 
educação estão sendo assegurados. Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa foi 
analisar quais os desafios e as perspectivas do professor mediador do EMITec em 
relação à mediação das aulas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. A 
pesquisa ocorre no Núcleo Territorial de Educação 5 - Itabuna, que abrange sete 
municípios em que o Programa está implantado, e o município escolhido foi Ilhéus 
por conter o maior número de professores. A abordagem metodológica é de cunho 
qualitativo, com a utilização dos instrumentos: pesquisa bibliográfica, análise de 
documentos, questionário e entrevista semiestruturada com os professores 
mediadores do programa EMITec do Núcleo citado anteriormente. O exame dos 
dados por meio da Análise Textual Discursiva (ATD) permitiu que se descrevesse, 
categorizasse e elaborasse o metatexto. Quanto aos resultados, esses apontam que 
o EMITec precisa superar vários desafios para atender aos alunos do Ensino Médio 
por meio da educação a distância, entre eles propor um Programa de formação para 
os professores mediadores, juntamente com os professores especialistas, com 
diretrizes delineadas, por onde se podem construir caminhos para avançar no 
desenvolvimento profissional, especialmente do professor mediador, maior apoio ao 
professor mediador e ao aluno, além de melhorar na inovação dos processos 
administrativos e na conectividade. 

Palavras-chave: Ensino Médio. Programa Ensino Médio com Intermediação 
Tecnológica. Formação do Professor Mediador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The High School and Technological Intermediation Program (EMITec) is a program 
of the State Government of Bahia, created through the State Department of 
Education, as an alternative to assist students who want to complete the last 
compulsory elementary school and live in remote locations , remote, and that do not 
have teacher with specific training in certain areas of knowledge. Designed primarily 
to provide the democratization of access to secondary education for adolescents, 
youth and adults living in the countryside. Certainly, it is necessary to follow-up and 
detailed study of the operation of the EMITec, to know if the objectives of inclusion of 
the school population in conditions of difficult access and if the guarantee of quality in 
the offer of the education are being assured. In this sense, the objective of this 
research was to analyze the challenges and perspectives of the mediator teacher of 
the EMITec in relation to the mediation of the classes of Natural Sciences and their 
Technologies. The research is carried out in the Territorial Core of Education 5 - 
Itabuna, which covers seven municipalities in which the Program is implemented, 
and the chosen municipality was Ilhéus because it contains the largest number of 
teachers. The methodological approach is qualitative, with the use of the instruments: 
bibliographic research, document analysis, questionnaire and semi-structured 
interview with the mediating teachers of the EMITec program of the Nucleus 
mentioned above. The analysis of the data through Discursive Textual Analysis 
(DAT) allowed the description, categorization and elaboration of the metatext. As for 
the results, they point out that EMITec needs to overcome several challenges in 
order to attend high school students through distance education, among them to 
propose a Training Program for mediating teachers, together with specialist teachers, 
with guidelines outlined by where it is possible to build paths to advance professional 
development, especially the mediator teacher, greater support to the mediator 
teacher and to the student, as well as improving the innovation of administrative 
processes and connectivity. 
 
Keywords: High School. High School Program with Technological Intermediation. 
Training of the Mediator Teacher. 
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INTRODUÇÃO 

 

A democratização do acesso ao Ensino Médio, última etapa da Educação 

Básica, e sua universalização constituem-se em grandes desafios para o poder 

público, responsável direto pela oferta de educação (BAHIA, 2011).  

No tocante a esse aspecto, apresentamos alguns índices e/ou dados oficiais a 

seguir. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), o número de matrículas no Ensino Médio manteve-se 

praticamente estável no período de 2007 a 2013, apresentando queda de 0,8%, que 

corresponde a 64.037 matrículas (BRASIL, 2014). Em relação ao Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 2015, o resultado aponta que o 

Ensino Médio segue estagnado na média das escolas do país, com índice 3,7 – e 

não atingiu a meta de 4,3. Esse patamar se mantém desde a avaliação realizada em 

2011. Em relação ao estado da Bahia, esse quadro piorou, pois não foi atingida a 

meta de 3,6, sendo que, em 2015, o IDEB foi de 2,9 (BRASIL, 2016). Conforme o 

Censo Escolar do ano de 2016, 89,8% das escolas de Ensino Médio estão na zona 

urbana e 10,2% na zona rural; esse dado apresenta a menor participação da zona 

rural referente ao oferecimento desta etapa da Educação Básica, além do que 

95,6% dos matriculados no Ensino Médio frequentam escolas urbanas e apenas 

4,4% frequentam escolas rurais (BRASIL, 2017). 

Considerando os dados anteriormente citados, entendemos que a educação é 

uma responsabilidade compartilhada entre os Sistemas de Ensino Municipal, 

Estadual e Nacional e outras instâncias de formação, e, também por isso, a 

universidade necessita apresentar contribuições para o enfrentamento dos desafios 

supracitados, por meio de seus Programas de Pós-Graduação e atividades de 

extensão, não podendo ficar à margem do que acontece na Educação Básica no 

nível local, regional e nacional. 

A reflexão sobre a realidade do Ensino Médio no estado da Bahia fez com que o 

governo, por meio da Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC-BA), 

buscasse alternativas para minimizar o problema do acesso à última etapa da 

Educação Básica, criando o Programa Ensino Médio com Intermediação 

Tecnológica (EMITec). Nesse sentido, ressaltamos a relevância e utilidade social 

desse Programa, por proporcionar o acesso ao Ensino Médio a adolescentes, jovens 
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e adultos das localidades mais distantes, remotas, sujeitos que dificilmente teriam 

condições de concluir os últimos anos da Educação Básica (BAHIA, 2011). 

De acordo com o Projeto Político-Pedagógico (PPP) do Programa, o EMITec 

deve atender prioritariamente à população do campo, mas também às localidades 

que não tenham professores com formação específica em determinadas áreas de 

ensino (BAHIA, 2011). Além de suprir as dificuldades de acesso a essa etapa de 

ensino, é preciso que o Programa supracitado seja acompanhado, analisado e 

avaliado, justamente por possuir um caráter de pioneirismo na Bahia. Assim, por 

esses aspectos e por ser o EMITec um Programa que está em seu sexto ano de 

implementação, é oportuna a realização de estudos sobre o mesmo.  

Dessa forma, faz-se necessário indagar-se sobre os diversos fatores 

associados à implementação desse processo de ensino, nas condições concretas, 

com as seguintes questões: Como está a articulação entre as instâncias de 

mediação da educação no Estado, quais sejam a Secretaria de Educação do Estado 

da Bahia (SEC-BA), o Núcleo Territorial de Educação (NTE) e as Escolas de 

vinculação? Como funciona a parceria com os municípios? De que maneira o 

EMITec tem chegado aos estudantes jovens e adultos das localidades para as quais 

foi pensado? A forma de transmissão das videoaulas, a utilização de materiais 

pedagógicos de apoio e complementares às aulas são adequados à construção de 

situações de aprendizagem? Qual o desempenho nas avaliações dos estudantes, 

inclusive em comparação com outras formas tradicionais de ensino? O currículo 

implementado atende às reais necessidades dos jovens e adultos para os quais foi 

pensado? A formação dos professores mediadores atende às demandas da 

mediação das aulas? 

O interesse em pesquisar o EMITec está diretamente relacionado às nossas 

vivências intermediadas pela práxis pedagógica desenvolvida na Assessoria da 

Secretaria Estadual de Educação da Bahia e na Coordenação de Base1 do 

Programa. Na primeira, foi possível acompanharmos os trabalhos de sistematização 

da proposta do Programa Ensino Médio no Campo com Intermediação Tecnológica 

(EmC@mpo2) e, na segunda, foi possível vivenciarmos a experiência de 

Coordenação de Base do EMITec, durante dois anos, na extinta Diretoria Regional 

                                            
1
 Responsável direto pelo acompanhamento das turmas do EMITec e dos professores mediadores 

(BAHIA, 2011).  
2
 Atual Programa Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITec) da SEC-BA. 
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de Educação de Ilhéus (Direc 6), atualmente Núcleo Territorial de Educação (NTE 

5).   

O lugar de onde falamos, aliado ao tempo em que estivemos diretamente 

envolvidas com o Programa, como profissional da educação, é o chão da escola de 

adolescentes, jovens e adultos da Educação Básica, localizada especialmente no 

campo. O nosso envolvimento profissional com o Programa, para além da relevância 

do mesmo, implicou na determinação em pesquisá-lo. 

A reflexão sobre as indagações supracitadas e o sentido que esta pesquisa 

faz no nosso contexto social, pessoal e profissional tem sido uma importante 

conquista dentro da nossa formação no mestrado acadêmico. Processo significativo 

não somente pelas reflexões teóricas estabelecidas durante as aulas e durante os 

estudos no Grupo de Pesquisa em Currículo e Formação de Professores em Ensino 

de Ciências (GPeCFEC3), mas principalmente pela reflexão sobre a nossa profissão, 

desenvolvimento profissional e compromisso político com as questões da educação 

e com as suas políticas públicas.  

Ao longo dos dois anos na Coordenação de Base do EMITec, foi possível 

observarmos de perto a difícil realidade do Ensino Médio no município de Ilhéus e, 

de modo especial, nas localidades de difícil acesso. Essa vivência nos permitiu 

conhecer a realidade de vários jovens e adultos que viviam à margem da sociedade, 

sem condições de concluir seus estudos, e permitiu conhecer também as condições 

de trabalho dos professores que atuam com esses jovens. Durante esse período, 

identificamos algumas lacunas existentes na execução do Programa. Isso nos 

motivou a aprofundar nossos estudos em um curso de mestrado em que fosse 

possível pesquisar sobre o Programa, por acreditarmos que a pesquisa poderia 

possibilitar a visibilidade do mesmo e, dessa forma, contribuir para a sua melhoria.  

Assim, o trabalho foi ganhando corpo e identidade, o que está expresso no 

título EMITec: perfil, desafios e perspectivas do professor mediador.  

Delimitamos como objetivo geral desta pesquisa Analisar os desafios e as 

perspectivas do professor mediador do EMITec em relação à mediação das 

                                            
3
 O GPeCFEC é um grupo coordenado pela Profa. Dra. Elisa Prestes Massena e composto por 

doutorandos, mestrandos, bolsistas de iniciação científica, licenciandos de Química, formadores de 
professores e professores da educação básica. Esse grupo se debruça sobre discussões/pesquisas 
sobre o currículo e a formação de professores de ensino de Ciências.   
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aulas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.  Como objetivos específicos, 

estabelecemos:  

a) Identificar o papel do professor mediador dentro do Programa EMITec; 

b) Identificar os desafios e as perspectivas dos professores mediadores do 

EMITec para mediar as aulas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; 

     c) Compreender em que medida a formação do professor mediador é 

adequada à realização do seu trabalho.  

O problema de pesquisa está exposto na seguinte questão: Quais os desafios e 

as perspectivas do professor mediador do EMITec para mediar as aulas de Ciências 

da Natureza e suas Tecnologias?  Como questões norteadoras, apresentamos: 

 Quais as compreensões que os professores mediadores possuem sobre o 

seu papel? 

 Quais os desafios e as perspectivas do professor mediador em relação ao 

desenvolvimento do seu trabalho? 

 A formação do professor mediador é adequada à realização do seu trabalho? 

Nesse sentido, este estudo está estruturado em cinco capítulos. No Capítulo I, 

apresentamos breves considerações a respeito de pesquisas que se debruçam 

sobre o Ensino Médio (MASETTO, 2000; KRAWCZYK, 2011, 2014; VIVAS, 2015), 

bem como um breve histórico do Programa EMITec, suas especificidades, seu 

Projeto Político-Pedagógico, relacionando-o com alguns documentos oficiais, tais 

como Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, Diretrizes 

Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2012), além de abordarmos a questão 

da Educação a Distância (EaD) e da mediação pedagógica, dialogando com Belloni 

(2015), Fernandes (2007), Kenski (2003; 2007) e Moran (2000).   

No Capítulo II, discorremos sobre os dois professores que atuam no 

Programa: o especialista e o mediador (sujeito desta pesquisa), tecendo as 

aproximações e diferenças entre os seus papéis, além de apresentarmos as 

atribuições do professor mediador. Discutiremos também a questão da mediação 

pedagógica e da formação de professores; para isso, utilizamos autores como 

Cochran-Smith e Lytle (1999), Costa (2013), Farias (2011), Imbernón (2011), Garcia 

(1999, 2009, 2012), Masetto (2000), Nóvoa (1997) e Schön (1992). 

No Capítulo III, apresentamos a metodologia do estudo empreendido. Um 

estudo de cunho qualitativo baseado em Minayo (2003) e Moreira (2011); em 

seguida, descrevemos o percurso traçado pela pesquisa, situando o contexto, os 
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instrumentos e os sujeitos participantes da mesma, além da metodologia de análise 

de dados adotada, denominada Análise Textual Discursiva (ATD), de Moraes e 

Galiazzi (2011).  

No Capítulo IV, apresentamos um levantamento bibliográfico de trabalhos 

sobre o EMITec, apresentados em eventos desde o período da sua implantação, em 

2011, até o ano de 2016.  Os trabalhos foram identificados no banco de dados da 

Capes e nos repositórios das Universidades Federais e Estaduais da Bahia, 

considerando dissertações e teses sobre o referido Programa. Além disso, 

intencionamos situar a nossa pesquisa dentro das discussões sobre o papel e a 

formação do professor mediador (COSTA, 2015; COUTINHO, 2016; OLIVEIRA, 

2016; SOUZA, 2016).  

No Capítulo V, sistematizamos os resultados obtidos por meio da pesquisa 

empírica e os apresentamos por meio de categorias emergentes e a priori, 

discutidas e analisadas à luz dos referenciais teórico-metodológicos adotados na 

pesquisa. E, para finalizar, apresentamos as considerações finais do estudo com 

algumas sugestões para a equipe gestora (local e estadual) do EMITec. 
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CAPÍTULO I – CONHECENDO O PROGRAMA ENSINO MÉDIO COM 

INTERMEDIAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DA BAHIA  

 

Antes de abordarmos o Programa Ensino Médio com Intermediação 

Tecnológica, é necessário mencionarmos, mesmo que de forma breve, um pouco 

mais a respeito da última etapa da Educação Básica, o Ensino Médio. 

 

1.1 Uma breve visão do Ensino Médio  

 

A proposta deste texto não é oferecer uma descrição minuciosa sobre o 

Ensino Médio, mas apresentar um pouco dessa etapa da Educação Básica para 

melhor compreensão da necessidade do Programa Ensino Médio com 

Intermediação Tecnológica (EMITec).   

A falta de acesso ao Ensino Médio e o abandono e a repetência nessa etapa 

dos estudos são problemas que requerem uma atenção especial. O Ensino Médio, 

na verdade, por um longo período, nunca esteve no foco das políticas públicas, 

sempre foi negligenciado pelos governos (KRAWCZYK, 2011).  De acordo com essa 

autora, a inclusão do Ensino Médio no âmbito da Educação Básica e o seu caráter 

progressivamente obrigatório demonstrou o reconhecimento da importância política 

e social que essa etapa possui. Trata-se da busca pela identidade dessa etapa de 

ensino, no contexto desse nível da educação, principalmente em função das novas 

formulações presentes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 

9394/96. Ainda segundo Krawczyk (2011, p. 754), 

 

As deficiências atuais do ensino médio no país são expressões da presença 
tardia de um projeto de democratização da educação pública no Brasil ainda 
inacabado, que sofre os abalos das mudanças ocorridas na segunda 
metade do século XX, que transformaram significativamente a ordem social, 
econômica e cultural, com importantes consequências para toda a 
educação pública.  

 

Essas considerações chamam a atenção para a importância da LDB nº 

9394/96 que, no seu artigo 35, estabelece o Ensino Médio como última etapa da 
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Educação Básica. Foi a partir dessa LDB que o Ensino Médio passou a ter 

visibilidade e a ser tratado com a devida importância. 

A incorporação do Ensino Médio à Educação Básica deixa clara a sua 

importância adquirida junto à sociedade, devido à necessidade de acesso e 

universalização. Conforme a LDB nº 9394/96 (BRASIL, 1996, p. 23), art. 35, capítulo 

II, seção IV, as finalidades do Ensino Médio são:  

 

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.  

  

De acordo com o que consta na legislação educacional vigente, fica claro que 

é mesmo na Educação Básica que se deve iniciar a formação dos jovens para o 

exercício da cidadania, assim como a preparação elementar para o mundo do 

trabalho e o prosseguimento dos estudos. 

Não obstante o estabelecido, pela LDB vigente, no art. 35, Incisos II e IV 

(BRASIL, 1996, p. 23), que concilia “a preparação básica para o trabalho e para a 

cidadania; e [...] a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 

processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada 

disciplina”, Vivas (2015, p.30) salienta que 

historicamente, o maior desafio do ensino médio tem sido 

equacionar a tensão entre o caráter propedêutico e o 

profissionalizante, especialmente devido à grande 

desigualdade social que se perpetua por séculos e diferenciam 

realidades, contextos, necessidades e oportunidades entre 

jovens das classes trabalhadoras e das classes 

economicamente mais favorecidas.  
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Nesse sentido, é necessário reconhecermos que a LDB em vigência tem 

exercido um papel marcante no cenário educacional brasileiro, estimulando reformas 

no sistema educacional, tais reformas motivadas pelo desenvolvimento econômico e 

por mudanças que ocorrem no seio da sociedade. Isso representa uma significativa 

mudança em relação às legislações anteriores no sentido da democratização do 

acesso à Educação Básica e sua universalização, de modo especial na última etapa, 

voltada para adolescentes e jovens. 

Nesse contexto, sobre a hiperatividade no âmbito legal que resultou nos 

últimos vinte anos num conjunto de leis, resoluções e decretos, uns substituindo 

outros antes mesmo da sua devida implementação, corroborarmos o que diz 

Krawczyk (2014, p. 22) “sobrepondo o tempo político ao tempo necessário para 

efetivamente realizar mudanças na educação”, é quase uma obrigação, visto que o 

tempo de amadurecimento e de realização das políticas educacionais não funciona a 

curto prazo, só a médio e a longo prazo. 

Cabe mencionar que a realidade da Bahia apresenta um quadro em que 

muitos dos estudantes adolescentes, jovens e adultos encontram-se em situação de 

distorção idade/série, por pertencerem em grande parte a famílias de baixo poder 

aquisitivo, que procuram complementar sua Educação Básica à mercê de muitas 

dificuldades, como, por exemplo, conciliar estudo e trabalho, principalmente os 

estudantes do turno noturno, devido à necessidade de se sustentar ou de sustentar 

a família (VIVAS, 2015).  

Outra questão que não podemos desconsiderar é o fato de muitos desses 

jovens morarem em lugares de difícil acesso, que não possuem escolas de Ensino 

Médio. Sobre isso Krawczyk (2014, p.767) salienta que  

O desafio posto para a escola de aproximar o aluno do mundo 

contemporâneo torna-se ainda maior nas regiões mais 

afastadas dos grandes centros. Não pode esquecer-se da 

importante presença da atividade rural nos municípios 

brasileiros e da pequena ou quase inexistente atenção 

educacional nessas regiões, principalmente no que se refere 

ao ensino médio.   
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Essas e outras situações ocasionam não só a distorção idade/série, mas 

também a questão da evasão e repetência. Para além do acesso, da universalização 

e da democratização do Ensino Médio está a questão da permanência com bons 

resultados, o que implica pensar sobre o ensino e a aprendizagem. De acordo com o 

Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o desempenho dos 

alunos do Ensino Médio em 2016 não foi dos melhores, como pode ser observado 

na Tabela 1 a seguir. 

 

Tabela 1: Resultado IDEB Nacional – Ensino Médio. 

 
 
TOTAL 

IDEB Observado Metas 

2011 2013 2015 2011 2013 2015 

3.7 3.7 3.7 3.7 3.9 4.3 

REDES 

ESTADUAL 3.4 3.4 3.5 3.3 3.6 3.9 

PRIVADA 5.7 5.4 5.3 5.8 6.0 6.3 

PÚBLICA 3.4 3.4 3.5 3.4 3.6 4.0 
Fonte: INEP

4
 (2016). 

Nota: Os resultados sinalizados em negrito referem-se ao IDEB que atingiu a meta. 

 

A meta nacional estabelecida pelo INEP para o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica5 (IDEB) do Ensino Médio em 2015 foi a média de 4.3, mas o IDEB 

observado foi de 3.7 (BRASIL, 2016). Conforme notamos na Tabela 1, o ano de 

2011 foi o único em que as Redes conseguiram atingir a meta, exceto a Rede 

Privada, que entre os anos de 2011 e 2015 não conseguiu atingir a meta. O IDEB é 

calculado com base no aprendizado dos alunos em português e matemática (Prova 

Brasil) e no fluxo escolar (taxa de aprovação).  

Em relação ao IDEB da Bahia, os resultados se assemelham ao nacional no 

sentido de atingir a meta estabelecida no ano de 2011, como pode ser observado na 

Tabela 2 a seguir. 

 

 

 

 

                                            
4
 <http://ideb.inep.gov.br/resultado/>. Acesso em: 14 mar. 2017.  

5
 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). (Vide MEC/INEP, 2015). 

http://ideb.inep.gov.br/resultado/
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Tabela 2: Resultado IDEB Bahia – Ensino Médio. 

 

 

TOTAL 

IDEB observado Metas 

2009 2011 2013 2015 2009 2011 2013 2015 2017 

3.3 3.2 3.0 3.1 3.1 3.2 3.5 3.8 4.3 

REDES 

ESTADUAL 3.1 3.0 2.8 2.9 2.8 3.0 3.3 3.6 4.1 

PRIVADA 5.3 5.6 5.5 5.2 5.4 5.6 5.8 6.1 6.5 

Fonte: INEP (2016). 
Nota: Os resultados sinalizados em negrito referem-se ao IDEB que atingiu a meta. 

 

Na Bahia, a meta projetada para o ano de 2015, de acordo com o INEP, para 

a Rede Estadual de Ensino, foi de 3.6, mas o IDEB observado foi de 2.9 (BRASIL, 

2016), tendo sido menor em relação ao IDEB de 2009 e 2011, ano esse em que as 

Redes Estadual e Privada conseguiram atingir as metas estabelecidas. 

O fortalecimento da Rede Estadual de Ensino da Bahia a partir do ano de 

2008, por meio da adoção de práticas que valorizaram e motivaram o professor, e a 

inserção de alguns projetos estruturantes voltados para motivar e desenvolver o 

protagonismo juvenil na escola, a exemplo do Festival Anual da Canção Estudantil6 

(FACE), Tempo de Artes Literárias7 (TAL), Artes Visuais Estudantis8 (AVE), 

Fanfarras Escolares9 e dos Jogos Estudantis no âmbito das escolas nos levou a 

                                            
6
 O Festival Anual da Canção Estudantil (Face) é uma experiência pioneira de implementação de 

políticas culturais com a juventude estudantil, no campo da arte musical, que vem sendo 
desenvolvida pela Secretaria da Educação da Bahia desde o ano de 2008. Tal experiência foi 
concebida a partir de uma perspectiva abrangente, na expectativa de promover o desenvolvimento do 
ensino da música nos contextos escolares da rede estadual, a partir da criação de canções e 
realização de festivais, em suas distintas fases (escolares, territoriais e estaduais), capazes de 
promover a participação e o envolvimento dos distintos sujeitos (estudantes, professores, diretores, 
coordenadores e técnicos) comprometidos com os processos educacionais. Disponível em: 
<http://escolas.educacao.ba.gov.br/face>. Acesso em: 28 jun. 2017. 
7
 O projeto Tempos de Arte Literária (TAL) é uma experiência pioneira, de caráter educativo, artístico-

literária e cultural, que vem sendo desenvolvida pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia 
desde o ano de 2009, configurando-se como o maior projeto de arte literária para a juventude 
estudantil, demarcando um novo tempo na história da educação baiana, nos processos educativos, 
nas experiências criativas e na formação literária e cultural dos estudantes da rede estadual de 
ensino. Disponível em: <http://escolas.educacao.ba.gov.br/tal>. Acesso em: 28 jun. 2017. 
8
 O projeto Artes Visuais Estudantis (AVE) é parte integrante do desenvolvimento de políticas 

culturais com a juventude estudantil, criado em 2008, para a promoção das diversas linguagens 
artísticas no currículo escolar, por intermédio da criação e exposições das artes visuais estudantis 
nas escolas da rede estadual de ensino. Disponível em: <http://escolas.educacao.ba.gov.br/ave>. 
Acesso em: 28 jun. 2017. 
9
 O projeto Fanfarras Escolares no Compasso da Juventude nasceu como uma estratégia de 

disseminação da cultura musical e de aproximação entre a escola e a comunidade. A Secretaria da 
Educação do Estado da Bahia compreende as fanfarras escolares como espaço e tempo de 

http://escolas.educacao.ba.gov.br/face
http://escolas.educacao.ba.gov.br/tal
http://escolas.educacao.ba.gov.br/ave
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inferir que esses projetos podem ter despertado no estudante o prazer de aprender e 

estar na escola e, consequentemente, favoreceu para que as metas do IDEB de 

2009 e 2011 fossem atingidas. Observamos ainda que, a partir do ano de 2010, com 

a mudança de gestão da Secretaria de Educação, houve um enfraquecimento dos 

projetos supracitados nas escolas, com a diminuição de recursos para a sustentação 

dos mesmos, chegando à descontinuidade de alguns deles.  

Conforme foi observado, as Tabelas 1 e 2 ainda apontam o baixo 

desempenho dos jovens em avaliações que medem as habilidades em Matemática e 

Português. Percebe-se, dessa forma, que os problemas do Ensino Médio vão muito 

além da universalização do acesso. Diante desse quadro, acredita-se que o Brasil e 

a Bahia têm um grande desafio na área da Educação Básica: melhorar não só o 

acesso como também a qualidade do Ensino Médio. Isso pode ser comprovado ao 

olharmos os dados da Tabela 3 a seguir. 

Tabela 3: Taxa de Rendimento Escolar do Ensino Médio – Bahia. 

ENSINO MÉDIO APROVAÇÃO ABANDONO REPROVAÇÃO 
1º ANO EM 66,1% 9,7% 24,2% 
2º ANO EM 78,2% 6,7% 15,1% 
3º ANO EM 84,8% 4,9% 10,3% 

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2016). 

Na Tabela 3, podemos observar que os índices de abandono e reprovação 

são muito altos, principalmente no primeiro ano do Ensino Médio, o que nos leva a 

inferir que é necessário intervir não só no trabalho pedagógico, mas também 

repensar e ressignificar os elementos curriculares básicos, a gestão e a relação 

família-escola, visto que altas taxas de abandono e reprovação podem gerar mais 

um problema, qual seja, a distorção idade-série.  

O baixo desempenho dos alunos no Ensino Médio, conforme foi mostrado nas 

Tabelas 1 e 2, associado ao problema do abandono e reprovação apresentados na 

Tabela 3, são indicativos de que o Governo do Estado da Bahia precisa definir 

estratégias e buscar alternativas para sanar ou minimizar tais problemas.  

                                                                                                                                        
aprendizagens, dada a riqueza expressiva no ensino de instrumento individual e/ou coletivo nas aulas 
de teoria musical, marcialidade, respeito à pátria, artes visuais e expressão corporal, visando também 
contribuir para a efetivação da Lei nº 11.769/2008, que inclui o ensino de atividades musicais no 
currículo da educação básica, e para a promoção da cultura de paz nas escolas. A política de 
fanfarras está intimamente relacionada às políticas de juventude, de prevenção às drogas e de 

estímulo à criatividade. Disponível em: <http://escolas.educacao.ba.gov.br/fanfarraseduintegral>. 

Acesso em: 28 jun. 2017. 

 

http://escolas.educacao.ba.gov.br/fanfarraseduintegral
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1.2 Ensino Médio com Intermediação Tecnológica: algumas considerações 

 

Antes de falarmos sobre o Ensino Médio com Intermediação Tecnológica 

(EMITec), não podemos deixar de mencionar o contexto histórico, político e 

educacional da Bahia, que após décadas marcadas pelos governos de direita, 

conservadores, liberais, no ano de 2007, sob os auspícios de um novo governo, 

considerado democrático, pactua com a sociedade o compromisso de ampliar o 

atendimento às parcelas da população excluídas do acesso aos bens sociais e aos 

seus direitos. Responder à dívida social para com a população de adolescentes, 

jovens e adultos das camadas populares, de modo particular os que vivem no 

campo e na periferia, passou a ser prioridade, principalmente na pasta da educação. 

No novo contexto organizacional, registramos que, durante o período de 

2005-2006, havia uma parceria do Governo da Bahia com a Fundação Roberto 

Marinho para a implementação do Ensino Sem Fronteiras10, para garantir que os 

jovens e adultos que morassem e trabalhassem no campo, em localidades de difícil 

acesso, pudessem concluir a última etapa da Educação Básica (Ensino Médio), 

utilizando a metodologia do Telecurso 2000 (BAHIA, 2005). 

Em 2007, essa parceria foi interrompida por gerar alto custo aos cofres 

públicos, com poucos benefícios. Sendo assim, as turmas existentes concluíram seu 

percurso ao longo de 2007 e 2008, sem abrir novas turmas. Paralelamente à 

finalização das turmas do Ensino Sem Fronteiras, o Secretário de Educação 

designou uma equipe de técnicos da SEC para dar início à sistematização da 

proposta que iria substituir o Ensino Sem Fronteiras, e essa proposta deveria 

atender à realidade do campo e, consequentemente, promover um amplo acesso ao 

Ensino Médio.  

Concomitante à sistematização da proposta que estava sendo elaborada pela 

equipe técnica da SEC, segundo Coutinho (2016), no início de 2007, tramitou na 

Secretaria de Educação do Estado da Bahia a proposta de implantação do Projeto 

de Ensino Médio e Educação Profissional para os povos do campo do Estado da 

Bahia, considerando as especificidades do território baiano e pautada nos seguintes 

                                            
10

 Ensino Sem Fronteiras: parceria com a Fundação Roberto Marinho em 58 distritos, visando ao 
desenvolvimento de um currículo que utiliza a Teleducação como mais uma alternativa educacional 
para jovens baianos de Escolas Públicas Estaduais. Disponível em: 
<https://digitalbahia.wordpress.com/ensino-sem-fronteiras/>. Acesso em: 27 jun. 2017.  
 

https://digitalbahia.wordpress.com/ensino-sem-fronteiras/
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princípios: a educação básica como um direito; o Ensino Médio como política pública 

do Sistema Estadual de Ensino; a educação profissional como estratégia de 

fortalecimento do desenvolvimento sustentável; a educação como afirmação, 

reconhecimento, valorização e legitimação das diferenças; a ressignificação do 

trabalho e da vida no campo e a educação escolar como um direito dos povos do 

campo e de cada um de se educar no lugar onde mora. Proposta essa, segundo a 

autora, desenvolvida e coordenada pela professora Sandra Regina Magalhães, com 

a parceria de um grupo de trabalho composto por representantes de várias 

instituições, dentre elas a Universidade Estadual da Bahia (UNEB), a Universidade 

Estadual de Feira de Santana (UEFS), o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem 

Terra (MST) e a Central Única dos Trabalhadores (CUT). Ainda segundo Coutinho 

(2016, p.90), a proposta  

 

reflete um trabalho de equipe, com instituições, representantes 

políticos e movimentos sociais implicados e contextualizados 

no cenário da educação do campo, no Estado da Bahia. Diante 

disso, essa proposta abarca toda a diversidade existente, 

buscando a reconfiguração dessa modalidade de ensino, com 

currículo diversificado voltado para a valorização dos saberes 

dos discentes e para a qualificação profissional desses 

sujeitos. 

 

A proposta de Ensino Médio e Educação Profissional, apesar de ser 

considerada adequada e democraticamente sistematizada, representando o anseio 

dos povos do campo, tornou-se inviável naquele ano de 2007, devido ao 

investimento em estrutura física (construção de 104 escolas) e à necessidade de 

investimento em pessoas, pois o Estado não dispunha de professores com formação 

específica nas várias áreas de conhecimento para atuação nas diversas localidades 

do campo, o que resultou na sua inviabilidade por falta de orçamento. 

O então Secretário de Educação do Estado da Bahia, Adeum Sauer, também 

membro do Conselho Nacional de Educação, conhecia a experiência de Ensino 

Médio a distância do Estado do Amazonas (AM) e, em meados de 2007, nomeou 

uma equipe para visitar e buscar informações sobre o funcionamento do Programa 

Ensino Médio Presencial com Interação Tecnológica, do Centro de Mídias de 
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Educação do Amazonas, experiência pioneira no Brasil, na forma de oferta de 

Educação presencial e a distância para o Ensino Médio. A tecnologia utilizada no 

Programa do Estado do Amazonas serviu de orientação para definir a tecnologia a 

ser usada na proposta da Bahia (BAHIA, 2011), a qual foi denominada de Ensino 

Médio no Campo com Intermediação Tecnológica (EmC@mpo). 

 A solução tecnológica para o EmC@mpo na Bahia foi viabilizada pelo uso de 

uma moderna plataforma de telecomunicações via satélite com o software IPTV 

(Internet Protocol Television), que inclui recursos como videoconferência. Para tanto, 

as salas associadas ao programa foram equipadas com Antena VSAT (Very Small 

Aperture Terminal) bidirecional, roteador-receptor de satélite, cabeamento 

estruturado (LAN), microcomputador, webcam com microfone embutido, TV LCD 37 

polegadas, impressora a laser, no-break e acesso à Internet em banda larga via 

satélite (BAHIA, 2011).  

Outro recurso tecnológico usado no Programa EmC@mpo foi a Plataforma 

Moodle, que constitui o ambiente virtual de ensino, de fácil manuseio, destinado a 

oferecer suporte teórico e metodológico aos professores especialistas e aos 

professores mediadores do Programa, bem como auxiliar na socialização das 

produções educativas dos estudantes. Sua estrutura é composta de diretórios de 

acesso, nos quais são postadas as videoaulas, informações administrativas e 

pedagógicas, legislação educacional, material de ensino (vídeo, áudio, slides, textos, 

livros, revistas, jornais e outros de interesse geral) e formação de professores, além 

de produções discentes (BAHIA, 2011). Trata-se de um modelo de educação 

permeado pelas novas tecnologias, com apoio presencial do professor mediador 

(sobre o qual falaremos no item 1.4 deste Capítulo) em escolas municipais, realizado 

por meio de Ambientes Virtuais de Aprendizagem11 (AVA). 

No ano de 2008, a proposta do Programa EmC@mpo foi concluída. Iniciou-se 

então o processo de planejamento e preparação das aulas por meio da equipe 

pedagógica da Superintendência da Educação Básica, com professores 

especialistas de cada área de conhecimento, tendo início ainda em 2008 as 

gravações das videoaulas, sob a responsabilidade do Instituto Anísio Teixeira12 

                                            
11

 Ambiente Virtual de Aprendizagem: local virtual onde são disponibilizadas ferramentas que 
permitem o acesso a conteúdos e materiais e também permitem a interação entre professores e 
coordenadores do Programa envolvidos no processo de ensino e aprendizagem (BAHIA, 2011). 
12

 O Instituto Anísio Teixeira (IAT), órgão em regime especial de administração direta da Secretaria 
Estadual da Educação da Bahia, com base no Regimento (Lei nº 8.970/94), tem por finalidade 
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(IAT). O Programa Ensino Médio no Campo com Intermediação Tecnológica foi 

lançado em 2009, em substituição ao Ensino Sem Fronteiras, tendo continuidade no 

ano de 2010. 

Em 2011, por meio da Portaria nº 424, de 21 de janeiro, a SEC implantou nas 

Unidades Escolares da Rede Pública Estadual o Ensino Médio com Intermediação 

Tecnológica (EMITec), em substituição ao EmC@mpo, que era voltado 

exclusivamente para o campo. O Programa passou a atender aos alunos do Ensino 

Médio que morassem em localidades de difícil acesso e localidades que tivessem 

deficiência em número de profissionais com formação específica, para atender a 

essa etapa da Educação Básica (BAHIA, 2011). Além de atender também 

“indígenas, quilombolas, sujeitos do MST e sistema penitenciário” (COUTINHO, 

2016, p. 97). Dessa forma, o Programa perdeu o caráter de exclusividade do campo 

e passou a existir também na zona urbana, nas regiões que não tinham professor 

com formação específica nas áreas de ensino. Podemos acompanhar melhor esse 

processo histórico por meio da Figura 1 a seguir.  

 

 
Figura 1 - Processo Histórico do EMITec. 

 

Fonte: Elaboração própria da autora com base em dados da pesquisa (2018). 

 

Vale ressaltar que a mudança no Programa não ocorreu somente em termos 

de nomenclatura e no público a ser atendido; houve mudança também na matriz 
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curricular, que passou a ser a mesma do Ensino Médio regular, desconsiderando as 

especificidades do campo; quanto ao número de professores mediadores por sala, 

Coutinho (2016, p. 98) ressalta que, “no início da implantação do Programa EMITec, 

cada sala ficava sob a responsabilidade de três professores mediadores, distribuídos 

por áreas de conhecimento”, como ocorria quando o Programa era EmC@mpo, de 

forma que, na atualidade, o programa conta apenas com um (1) professor mediador 

por sala.  

Segundo o censo demográfico de 2015, realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), dentre as 27 unidades federativas brasileiras, a 

Bahia é o quarto estado mais populoso e o quinto maior do Brasil, com uma 

população de 15.203.934 habitantes, distribuída em 564.733,08 km² nos seus 417 

municípios, dividida em 27 Territórios de Identidade, constituídos a partir das 

especificidades de cada região, para facilitar a implantação de políticas públicas, 

além de ser o maior estado da região Nordeste. O Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) é de 0,742 e a taxa de analfabetismo é de 16% entre pessoas com 

15 ou mais anos (IBGE, 2016). De acordo com Lemos (2015), o estado ainda 

concentra 14,5% de toda a população brasileira que reside em zonas rurais e 30,4% 

da população rural nordestina. Se compararmos a população da Bahia com a de 

alguns países da América do Sul, a população baiana chega a ser maior que a do 

Suriname (538.248), da Guiana (763.893) e da Bolívia (10.561.887). Em 

comparação com países da Europa13, é mais populoso que Portugal (10,3 milhões), 

Grécia (10,7 milhões), Suécia (9,7 milhões) e Finlândia (5,4 milhões).  

Nesse contexto de desafio tanto territorial quanto populacional para levar 

ensino para todos, o EMITec está implantado nos 27 Territórios de Identidade, 

conforme pode ser observado nas Figuras 2 e 3 a seguir. 

                                            
13 Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa%C3%ADses_europeus_por_popula%C3%A7%C3%A3o>. 
Acesso em: 9 nov. 2017.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa%C3%ADses_europeus_por_popula%C3%A7%C3%A3o
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Figura 2 - Mapa dos Territórios de Identidade.

 
Legenda: 1 Irecê. 2 Velho Chico. 3 Chapada Diamantina. 4 Sisal. 5 Litoral Sul. 6 Baixo Sul. 7 Extremo 
Sul. 8 Médio Sudoeste da Bahia. 9 Vale do Jiquiriçá. 10 Sertão do São Francisco. 11 Bacia do Rio 
Grande. 12 Bacia do Paramirim. 13 Sertão Produtivo. 14 Piemonte do Paraguaçu. 15 Bacia do 
Jacuípe. 16 Piemonte da Diamantina. 17 Semiárido Nordeste II. 18 Litoral Norte e Agreste Baiano. 19 
Portal do Sertão. 20 Vitória da Conquista. 21 Recôncavo. 22 Médio Rio de Contas. 23 Bacia do Rio 
Corrente. 24 Itaparica. 25 Piemonte Norte do Itapicuru. 26 Metropolitana de Salvador. 27 Costa do 
Descobrimento. 
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Figura 3 - Mapa de implantação do EMITec. 

 

  
Fonte: Disponível em: <http://www.educacao.institucional.ba.gov.br/node/72>. Acesso em: 17 

jun. 2017. 
 

Conseguimos visualizar melhor a abrangência do Programa por meio da 

Figura 3. Cada uma das estrelas representa os diversos municípios em que o 

EMITec está implantado.  

De acordo com Correia (2015), a matrícula dos alunos do EMITec ocorria na 

escola de vinculação, ou seja, na escola estadual da sede do município. A partir da 

criação do Centro Regional de Ensino Médio com Intermediação Tecnológica 

(CEMIT), em alguns Núcleos Territoriais de Educação, os alunos passaram a ser 

matriculados diretamente no Centro Regional com estrutura própria e equipe 

gestora. Os CEMITs foram instituídos na Bahia pela Portaria nº 84/2013 publicada 

no Diário Oficial de 8 de janeiro de 2013, com objetivos e responsabilidades, e 

organização administrativa que propõe um diretor, três vices e um secretário escolar.   

Atualmente, já foram criados onze (11) CEMITs, e a meta é atingir os vinte e sete 

(27) Territórios de Identidade. 

O Programa é desenvolvido e ministrado na modalidade a distância, em 

regime de colaboração entre as instâncias públicas estadual e municipal. Assim, por 

meio da Secretaria de Educação, o governo do Estado convidou os municípios a 

fazerem adesão ao Programa EMITec. Aqueles que aceitaram a adesão fizeram a 

http://www.educacao.institucional.ba.gov.br/node/72
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cessão do espaço de salas de aula nas escolas municipais que estão localizadas no 

campo. Além do espaço, o município também cede um professor para ser o 

mediador na sala de aula. Em contrapartida, o Estado assumiu todo o aparato 

tecnológico, conforme fora mencionado anteriormente, necessário para o 

funcionamento do Programa, além do professor especialista que ministra as aulas 

no estúdio localizado no IAT, de onde são transmitidas para toda a Bahia. 

Num estado de extensão territorial como o da Bahia, com tantas 

desigualdades sociais, torna-se imprescindível a ampliação das oportunidades 

educacionais. Assim, desde a implantação do Programa, o número de matrículas 

não parou de crescer, como pode ser observado na Tabela 4 a seguir. 

Tabela 4: Dados do EMITec Estadual (2011- 2016). 
 

DADOS MATRICULA 
INICIAL 

LOCALIDADES MUNICÍPIOS TURMAS MEDIADORES 

2011 13.756 292 155 509 573 
2012 14.746 375 146 759 734 
2013 15.838 410 140 759 880 
2014 17.377 430 150 949 949 
2015 19.098 414 150 1.090 1.090 
2016 20.191 431 151 1.237 1.237 

Fonte: Secretaria do EMITec (2016). 

Ao observarmos a quantidade de alunos e localidades apresentadas na 

Tabela 4, verificamos a expressividade do atendimento do Programa ao público para 

o qual foi pensado. Dentro do contexto para o qual foi criado, os números de 

matrículas apresentados na Tabela 4 confirmam que o objetivo de garantir o acesso 

ao Ensino Médio aos alunos que moram em lugares distantes dos centros urbanos 

tem sido alcançado ao longo dos anos. 

Em relação ao Núcleo Territorial de Educação14 (NTE 5), que possui sua sede 

no município de Itabuna, os dados referentes ao EMITec estão apresentados na 

Tabela 5 a seguir. 

 

 

 

 

                                            
14

 Os Núcleos Territoriais de Educação (NTE) foram instituídos por meio do Decreto nº 17.377, de 2 
de fevereiro de 2017, em substituição aos antigos Núcleos Regionais de Educação, que substituíram 
as antigas Diretorias Regionais de Educação. Os NTEs estão situados em todos os Territórios de 
Identidade e funcionam como Subsecretarias no interior. São 27 no total. Disponível em: 
<http://institucional.educacao.ba.gov.br/noticias/estado-cria-nucleos-territoriais-de-educacao-na-
bahia>. Acesso em: 20 jun. 2017. 

http://institucional.educacao.ba.gov.br/noticias/estado-cria-nucleos-territoriais-de-educacao-na-bahia
http://institucional.educacao.ba.gov.br/noticias/estado-cria-nucleos-territoriais-de-educacao-na-bahia
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Tabela 5: Dados do EMITec – NTE 5/Itabuna. 

Municípios 07 

Localidades 21 

Telessalas 38 

Turmas 42 

Alunos 653 

Mediadores 40 

Fonte: Núcleo Territorial de Educação 5 (2016). 

Com os dados apresentados na Tabela 5, não foi possível fazer uma 

avaliação do crescimento dos números, conforme fizemos na Tabela 4, pois não há 

informações referentes à matrícula dos anos anteriores, desde a implantação do 

Programa. Observamos que o número de alunos matriculados em 2016 no NTE 5 

corresponde a um pouco mais que 3% do número total de alunos matriculados no 

estado.   

Um aspecto importante de ser mencionado em relação aos professores 

mediadores pode ser observado nos dados apresentados nas Tabelas 4 e 5. Em 

relação à Tabela 4, que apresenta dados do EMITec Estadual de 2016, observamos 

que cada mediador assume uma turma de aproximadamente 16 alunos. Esse dado 

não se diferencia de quando analisamos a Tabela 5, que apresenta dados do 

EMITEc do NTE 5, em que cada turma constitui-se de aproximadamente 15 alunos. 

No entanto, nessa última Tabela, existem 40 mediadores para 42 turmas e, nesse 

caso, ou 2 turmas estão sem mediador ou um ou dois mediadores estão assumindo 

mais de uma turma. Uma hipótese para essa questão seria o agrupamento de 

turmas devido à evasão, pois todos os professores que responderam ao 

questionário desta pesquisa mencionaram sua atuação no turno noturno e 

informaram ainda que, no município de Ilhéus, o EMITec não funciona no período 

diurno.  

Dentro de um universo de seis (6) anos de implantação do Programa, 

podemos observar o percentual de alunos aprovados, reprovados e que 

abandonaram o curso no período compreendido entre 2011 e 2015, por meio da 

Figura 4. 
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Figura 4 - Taxa de Rendimento Escolar do EMITec. 

 

% Aprovados 86,22% 88,92% 88,37% 91,53%   93,06% 
% Reprovados 6,83% 6,35% 5,69% 3,28% 3,74% 
% Abandono 7,38% 4,73% 5,76% 5,19% 3,20% 

 
Fonte: Secretaria do EMITec (2016). 

 

Analisando a Figura 4, destacamos entre as informações três aspectos que 

consideramos relevantes: em primeiro lugar, o percentual de abandono diminuiu um 

ano após o outro, o que pode ser um indicativo de que a população atendida aprova 

o Programa. Em segundo lugar, o percentual de aprovação em 2015 aumentou 

significativamente em relação ao ano de implantação (2011), o que sugere que as 

possíveis fragilidades do Programa estão sendo avaliadas e revistas ao longo dos 

anos. E, em terceiro lugar, a taxa de reprovação do último ano diminuiu para quase 

a metade do que foi no ano de 2011, mas mesmo assim ainda consideramos um 

número alto, de modo que as intervenções precisam continuar acontecendo. 

No Brasil, a Bahia é o segundo estado a implantar a educação presencial e a 

distância no Ensino Médio público por meio da tecnologia digital e é pioneira no 

Nordeste. De acordo com Masetto (2000, p. 139), 

 

[...] a tecnologia apresenta-se como meio, como instrumento para colaborar 
no desenvolvimento do processo de aprendizagem. A tecnologia reveste-se 
de um valor relativo e dependente desse processo. Ela tem sua importância 
apenas como um instrumento significativo para favorecer a aprendizagem 
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de alguém. Não é a tecnologia que vai resolver ou solucionar o problema 
educacional do Brasil. Poderá colaborar, no entanto, se for usada 
adequadamente, para o desenvolvimento educacional de nossos 
estudantes.  

 

A partir do fragmento acima, é ressaltada a importância da tecnologia, mas 

também percebemos que ela não é, e provavelmente não será, o centro do ensino e 

aprendizagem. Em nosso entendimento, essa se caracteriza como ferramenta de 

grande potencial no auxílio ao ensino e aprendizagem, pois o centro desse processo 

sempre serão o professor e o aluno. 

 Vaillant e Garcia (2012) salientam que a chegada e a inclusão das 

tecnologias no cenário educativo propõem enormes desafios, mas também oferecem 

grandes oportunidades. Segundo esses autores, as tecnologias se constituem em 

um caminho que pode impulsionar reformas e inovações que tenham como eixo o 

direito de aprender que todos os sujeitos possuem. 

Macedo (2004) entende que vivemos em um momento de verdadeira 

revolução tecnológica que tem criado possibilidades de comunicação em tempo real 

e fora das limitações impostas pela distância geográfica. Nessa perspectiva, o 

EMITec transpõe todas as barreiras impostas pela distância geográfica e atende a 

quase todas as localidades desse imenso estado baiano, assegurando aos 

adolescentes, jovens e adultos a conclusão da Educação Básica.  

As informações expostas até aqui nos levam a concordar com o que consta 

no Projeto Político-Pedagógico (BAHIA, 2011, p.4) a respeito de o EMITec ser uma 

proposta inovadora, pois 

 

pensada como alternativa pedagógica para oferecer aprendizagem 
qualificada aos jovens e adultos, garantindo que o Ensino Médio chegue 
aos lugares mais remotos, por meio de uma moderna plataforma de 
telecomunicações que inclui possibilidades de videoconferência e acesso 
simultâneo à comunicação interativa entre usuários empregando IP (Internet 
Protocol) por satélite VSAT (Very Small Aperture Terminal). A transmissão 
das aulas acontece em tempo real e permite um diálogo constante entre os 
alunos, acompanhados pelos professores especialistas e pelo professor 
mediador de base.  

 

Vale salientar que a LDB nº 9.394/96 (BRASIL, 1996) reafirma o direito à 

educação, garantido pela Constituição Federal, e menciona que o Ensino Médio é 

responsabilidade prioritária do Estado. Ressalta no art. 28 que, na oferta da 
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educação para a população rural, os sistemas de ensino deverão fazer as 

adaptações necessárias às peculiaridades da vida rural e de cada região.  

No que concerne às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Básica (DCNEB), publicada em 9 de julho de 2010, prevê ainda a criação de 

métodos didático-pedagógicos, utilizando recursos tecnológicos de informação e 

comunicação, superando a distância entre alunos que aprendem, utilizando a 

linguagem digital (BRASIL, 2013).  

Além dos documentos supracitados, o Programa EMITec coaduna também 

com o Parecer CNE/CEB nº 41/2002, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Educação a Distância (EaD) na Educação de Jovens e Adultos e para a 

Educação Básica na Etapa do Ensino Médio, quando apresenta peculiaridades que 

a indicam predominantemente para uma população adulta ou, pelo menos, acima da 

idade própria para a escolaridade básica. Salienta que a Educação a Distância 

precisa de bons motivos para acontecer no Ensino Médio, podendo ocorrer “[...] em 

casos em que a demanda social para essa opção seja altamente justificada [...]” 

(BRASIL, 2002, p. 13), como é o caso do EMITec, que busca garantir aos sujeitos o 

direito à educação no lugar onde moram, respeitando os saberes acumulados e a 

cultura local (BAHIA, 2011). 

Por fim, o Decreto nº 9.057/201715, que regulamenta o art. 80 da LDB nº 

9.394/96, decreta no art. 2º que a Educação Básica e a Educação Superior poderão 

ser ofertadas na modalidade a distância, desde que observadas as condições de 

acessibilidade que devem ser asseguradas nos espaços e meios utilizados (BRASIL, 

2017).  

Dessa forma, por muitos dos estudantes possuírem menos de 18 anos, faz-se 

necessária a presença de um adulto na sala para que os mesmos não fiquem 

sozinhos, pois requerem cuidados diferenciados por serem menores de idade. Por 

isso, desde o início, o Programa EMITec conta com o professor mediador, que 

diariamente está na sala com os estudantes. 

Compreendemos que o EMITec se constitui em um desafio, um campo vasto 

a ser explorado, e que representa especialmente, entre outros aspectos, a garantia 

do direito à educação de adolescentes, jovens e adultos, cidadãos excluídos, à 

                                            
15

Disponível em:  
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=65251-decreto9057-
pdf&category_slug=maio-2017-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 18 fev. 2018. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=65251-decreto9057-pdf&category_slug=maio-2017-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=65251-decreto9057-pdf&category_slug=maio-2017-pdf&Itemid=30192
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margem da sociedade; porém, entendemos que, além do acesso, é necessário 

garantir também o conhecimento e, consequentemente, o direito à aprendizagem. 

Para Vaillant e Garcia (2012), as oportunidades oferecidas pelas tecnologias 

para se aprender são estendidas não só ao aprendizado do estudante, como 

também ao próprio ensino, e englobam praticamente todas as formas de 

comunicação habituais na educação presencial. Segundo os autores, as tecnologias 

permitem a interação e o intercâmbio de ideias e materiais entre docentes, entre 

estudantes e entre docentes e estudantes.  

Dessa forma, é necessário reconhecer que o Programa EMITec não é mais 

incipiente, portanto, passível de avaliação.  

 

1.3 O EMITec, as  tecnologias e a Educação a Distância (EaD) 

 

 A tecnologia está presente hoje em quase todos os espaços e possui uma 

grande influência na sociedade contemporânea. Na educação, observamos que, 

desde a invenção do quadro negro, do giz e do apagador, passando pela chegada 

do retroprojetor de transparências, da máquina copiadora, da televisão, do 

videocassete e do computador, o foco da tecnologia em sala de aula sempre foi a 

informação. No século XXI, com a disseminação das tecnologias digitais, tablets, 

smartphones, e de programas interativos, o desafio agora é outro: como acessar a 

informação. 

 Para alguns estudiosos (Kenski, 2003), estamos vivendo um novo momento 

tecnológico em que as possibilidades de comunicação e informação foram 

ampliadas, o que altera a nossa forma de viver e aprender na atualidade. Segundo 

Kenski (2003, p.2), 

 
As tecnologias existentes em cada época, disponíveis para 
utilização por determinado grupo social, transformaram 
radicalmente as suas formas de organização social, a 
comunicação, a cultura e a própria aprendizagem. Novos 
valores foram definidos e novos comportamentos precisaram 
ser aprendidos para que as pessoas se adequassem à nova 
realidade social vivenciada a partir do uso intenso de 
determinado tipo de tecnologia.  
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 Nesse sentido, entendemos que o modelo de educação transpassado pelas 

tecnologias requer uma mudança de paradigmas, mudança de valores, no sentido 

de entender que o professor não é mais o detentor do saber e o aluno um mero 

receptor desse saber. A nova era da educação requer profissionais dinâmicos, 

atentos às mudanças do mundo, que hoje é digital, e aqueles que tiveram uma 

formação totalmente analógica precisam enfrentar essas mudanças. 

Esse novo ambiente escolar permeado pelas Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDICs) requer professores que pensem com a lógica da 

interconectividade, do mundo on-line e em redes. Isso exige um novo pensar, 

sobretudo do que é conhecimento, o que é currículo, bem como o que é aprender e 

o que é ensinar, tendo em vista o sujeito contemporâneo, cibernético, digital, híbrido 

e hedonista, multifacetado, com identidades em (re)-construção permanente.  

Para Kenski (2003), as tecnologias digitais oferecem novos desafios, e as 

novas possibilidades de acesso à informação, de interação e de comunicação 

proporcionadas pelos computadores (e todos os seus periféricos, as redes virtuais e 

todas as mídias) originam novas formas de aprendizagem. São comportamentos, 

valores e atitudes requeridas socialmente neste novo estágio de desenvolvimento da 

sociedade. 

Dessa forma, entendemos que a introdução das tecnologias no campo 

educacional ganhou força total, não apenas como mecanismo instrumental, mas por 

ser fonte de democratização de acesso à educação formal e ao conhecimento. O 

EMITec, por meio das TDICs, representa essa possibilidade de rompimento com as 

barreiras geográficas e chega aos lugares mais longínquos, para garantir aos 

adolescentes, jovens e adultos o acesso à educação. Acreditamos que há muitos 

desafios a serem vencidos.  

Conforme ressaltado anteriormente, os aparatos tecnológicos contribuem 

significativamente para o desenvolvimento da educação com a integração dos 

métodos pedagógicos aos meios tecnológicos e, juntos, possibilitam a inclusão 

social e digital da população. Nesse sentido, a Educação a Distância (EaD) compõe 

um novo paradigma educacional e dá ênfase à colaboração, cooperação e 

comunicação entre as pessoas e um mundo de informações. 

A EaD é um novo modelo de educação que atinge um número elevado de 

pessoas em lugares distantes, pois a educação era uma busca desejada, almejada, 
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mas que muitas vezes ficava só nos sonhos, no imaginário das pessoas que não 

conseguiam concluir seus estudos, por falta de oportunidades, de acesso. Para 

Belloni (2015), a EaD é entendida como uma modalidade importante dos sistemas 

de formação, da mesma forma que o uso intenso e inovador das tecnologias de 

informação e comunicação e a disponibilização de recursos educacionais de forma 

ampla e democrática. 

No Brasil, a EaD foi regulamentada a partir da vigente LDB nº 9.394/96 

(BRASIL, 2017, p.50), em que seu artigo 80 dispõe: “O Poder Público incentivará o 

desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os 

níveis e modalidades de ensino e de educação continuada.” Segundo Fernandes 

(2007, p.38), o Decreto nº 5.662/05, que regulamenta a EaD em nosso País, 

revogou os Decretos nº 2.494/98 e 2.561/98 e considera a EaD uma 

modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos.  

De acordo com o atual Decreto nº 9.057/2017 (BRASIL, 2017, p. 4), que 

regulamenta a LDB vigente nº 9.394/96, no seu art. 1º, considera-se Educação a 

Distância 

a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e 
tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com 
políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre 
outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais 
da educação que estejam em lugares e tempos diversos.  

A implantação de cursos na modalidade de EaD no Brasil passou a ser uma 

alternativa importante para assegurar o acesso especialmente à Educação Superior 

e também à Educação Básica. Por meio dessa modalidade educacional, foi possível 

ao governo do estado da Bahia garantir o acesso dos estudantes que moram no 

campo à última etapa da Educação Básica. No Programa EMITec, ela é oferecida de 

uma forma mista: é à distância e presencial ao mesmo tempo, na medida em que 

conta com a presença do professor mediador diariamente em sala de aula com os 

alunos. Considerando esse quadro, Moran (2006) menciona que a EaD é vista como 

um caminho para atingir quem está no interior, quem tem poucos recursos 

econômicos, quem não pode frequentar uma instituição presencial ou para atingir 

rapidamente metas de grande impacto. 
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É inegável a importância da EaD para a escolarização das pessoas. A oferta 

e demanda de cursos a distância têm crescido cada vez mais, não só na Educação 

Superior como também na Educação Básica. Como pudemos observar, em alguns 

lugares, ela já vem ocorrendo, a exemplo do estado do Amazonas, que foi o pioneiro 

no Brasil a oferecer EaD para o Ensino Médio e Fundamental Anos Finais (COSTA, 

2015), seguido pela Bahia e pelo Ceará, estados do Nordeste. 

A implantação do EMITec na Bahia, por meio da EaD, tem promovido o 

acesso de muitos adolescentes, jovens e adultos ao Ensino Médio, possibilitando-

lhes, dessa forma, a conclusão da Educação Básica. É notável a sua importância 

num contexto em que a população concentra mais de 15 milhões de habitantes e um 

percentual significativo dessa população vive no campo. 

No Capítulo II, apresentaremos os professores no contexto do EMITec, 

abordando a questão das suas atribuições.  
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CAPÍTULO II – OS PROFESSORES NO CONTEXTO DO EMITec 

 

 Neste capítulo, buscamos compreender quem são e quais são as atribuições 

dos professores do Programa EMITec: o professor especialista e o professor 

mediador (sujeito da nossa pesquisa). De início, apresentaremos algumas 

diferenças e aproximações entre os dois professores; depois, falaremos sobre 

formação de professores e, em seguida, abordaremos a questão da mediação 

pedagógica. 

2.1 O professor especialista e o professor mediador do EMITec: diferenças e 

aproximações 

 

De forma resumida, apresentamos a seguir o organograma do EMITec 

representando hierarquicamente cargos, funções e setores do Programa. Um 

organograma vertical, clássico, a nosso ver destoante do objetivo principal que o 

Programa se propõe, mas nosso olhar versou sobre os professores especialistas e 

mediadores, conforme a Figura 5. 

Figura 5 - Estrutura organizacional EMITec. 
 

 

Fonte: Orientações gerais para mediadores do EMITec (BAHIA, 2011). 
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 Em nosso entendimento, esse organograma deveria ser invertido. No topo da 

hierarquia, estariam os alunos, atores principais para os quais o Programa foi 

pensado; em seguida, estariam os professores mediadores e especialistas, 

linearmente aqueles diretamente ligados aos alunos. Os demais atores e setores, 

que garantem a base estrutural do Programa, viriam a seguir, ou seja, o pano de 

fundo dessas conclusões é que o modelo gerencial e de organização apresentado 

aqui parece contraditório com a política pública que o Programa se propõe, uma vez 

que hierarquiza atores e setores coadjuvantes, em detrimento dos atores principais, 

que são os alunos, os professores mediadores e os professores especialistas.  

O Projeto Político-Pedagógico do EMITec descreve pouco os professores do 

Programa. Sobre o professor especialista, especifica que o mesmo deve possuir 

licenciatura plena, porque, conforme a Lei nº 9.394/96, para ser professor efetivo da 

Rede Estadual de Educação da Bahia, deve também ter conhecimentos de 

especificidades metodológicas e tecnológicas (BAHIA, 2011). Ainda de acordo com 

o PPP do EMITec, a metodologia aplicada pelo Programa exigirá do professor 

especialista “uma prática docente diferenciada, cooperativa e de integração de 

grupos, criando um ambiente propício e incentivador da criatividade, da estética e da 

sensibilidade” (BAHIA, 2011, p. 19). Esses professores atuam em uma sala/estúdio, 

localizada no IAT, em Salvador. 

 Em relação ao professor mediador, sujeito desta pesquisa, o PPP informa que 

o mesmo deve morar nos limites das localidades, preferencialmente possuir 

licenciatura plena, de acordo com a LDB nº 9.394/96, e ter conhecimento das 

especificidades metodológicas e tecnológicas, além de conhecer questões 

relacionadas à realidade local em que atua (BAHIA, 2011). Além desses requisitos, 

existe o Manual de Orientações Gerais para Mediadores do EMITec (BAHIA, 2011, 

p.5-6), um documento (Anexo 2) que descreve as atribuições desse profissional, a 

saber: 

Acesso constante ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para 
obtenção de orientações pedagógicas e materiais necessários para a 
orientação dos alunos durante a realização das atividades do Programa; 
Acompanhamento, orientação e motivação dos alunos durante a exibição 
das videoaulas e a realização das atividades avaliativas e projetos do 
Programa; 
Envio de questões lançadas pelos alunos, através do IPTV, para que sejam 
respondidas pelos professores durante as aulas; 
Acompanhamento, orientação e motivação dos alunos durante a realização 
das atividades relacionadas aos sábados letivos; 
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Correção das atividades avaliativas realizadas pelos alunos, considerando 
os gabaritos e espelhos disponibilizados, no AVA, pelo Setor de Avaliação 
do EMITec; 
Registro de frequência dos alunos em caderneta física e no Controle 
Integrado de Frequência através do SGE; 
Registro de notas dos alunos em caderneta física e envio para a escola 
estadual e CEMIT para registro no Controle Integrado de Frequência SGE; 
Contato com a coordenação pedagógica, através de fóruns específicos do 
AVA, para dirimir possíveis dúvidas quanto aos procedimentos pedagógicos 
do Programa; 
Contato com os professores, através de fóruns específicos do AVA, para 
dirimir possíveis dúvidas quanto a aspectos associados a cada disciplina; 
Participação no conselho de classe, a partir de orientações enviadas pela 
coordenação executiva do Programa; 
Contato com a Secretaria do EMITec, através do e-mail 
secretaria.emitec@educacao.ba.gov.br, para dirimir possíveis dúvidas 
quanto a atividades associadas a este setor; 
Disponibilizar no AVA as Planilhas de notas por Unidade e Momento de 
Retomada do Conteúdo (MRC) dentro dos prazos estabelecidos pela 
Coordenação do EMITec; 
Contato com o diretor da escola de vinculação e/ou diretores do CEMIT 
para organização da documentação legal do aluno, dos registros de notas e 
faltas no SGE e da resolução de problemas relacionados a equipamentos 
que apresentarem defeitos; 
Contato com o coordenador local para dirimir dúvidas relacionadas a 
funcionamento de equipamentos e IPTV e informar problemas que impeçam 
a recepção das aulas teletransmitidas ou outros de competência deste 
setor; 
Contato com o HELPDESK da Secretaria da Educação através do telefone 
0800 095 1414 para abrir chamado relacionado a não funcionamento do 
IPTV e não carregamento da página de frequência  

 

Para além de todas essas atribuições, o professor mediador tem a “função de 

mediar os estudantes na construção do conhecimento, criando condições para que 

eles desenvolvam estratégias facilitadoras da aprendizagem” (BAHIA, 2011, p. 20). 

Dessa forma, observamos que o papel do professor mediador é de muita 

responsabilidade, pois está em contato diário com os alunos em sala de aula 

administrando todas as questões, sejam elas de ordem tecnológica ou pedagógica, 

atuando como interlocutor entre professores especialistas e alunos, buscando 

superar o desafio da distância física entre esses. 

Salientamos que não foi possível fazer uma avaliação detalhada sobre o 

papel dos professores especialistas, pois na busca por documentos sobre as suas 

atribuições não localizamos nenhum manual de orientação sobre o trabalho deles. 

Sendo assim, segundo o PPP, ao professor especialista cabe a realização de 

pesquisa, análise e produção de material pedagógico, planejamento das aulas, as 

atividades avaliativas e o ensino do conteúdo da matéria específica (BAHIA, 2011).  
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Ao professor mediador cabe promover a mediação pedagógica, incentivando 

o aluno a perguntar, esclarecer suas dúvidas, interagir com os colegas e com 

professores especialistas, além de todas as atribuições técnicas já citadas. Dessa 

forma, o perfil e as atribuições dos professores especialistas e mediadores pode ser 

sintetizado de acordo com a Figura 6. 

 

 
Figura 6 - Síntese do perfil e atribuições dos professores especialista e mediador do EMITec. 

 

Fonte: Elaboração própria da autora com base em dados da pesquisa (2018). 

 

2.2 O EMITec e a formação de professores 

 

O trabalho docente desenvolvido por professores/as da Educação Básica no 

cenário da escola pública perpassa por circunstâncias diversas, pois que aqueles 

sujeitos assumem variadas funções, de modo que muitos se encontram, 

frequentemente, diante da necessidade de responder às exigências que estão 

aquém ou além de sua formação. Esse fato é facilmente constatado nas pesquisas 

em educação, pois tais exigências variam desde a atuação em disciplinas diferentes 

da sua formação, o que é uma prática comum no nosso Estado devido à escassez 

de professores licenciados em determinadas áreas, às necessidades de 

Professor especialista 

Licenciatura Plena 

Ser efetivo da Rede Estadual 

Possuir especificidades metodológicas e 
tecnológicas 

Planejar e executar as aulas, planejar as 
atividades avaliativas 

Possuir uma prática docente diferenciada, 
cooperativa e de integração de grupos, criando 

um ambiente propício e incentivador da 
criatividade da estética e da sensibilidade. 

Professor mediador 

Preferencialmente Licenciatura Plena 

Morar nos limites da localidade 

Possuir especificidades metodológicas e 
tecnológicas 

Possuir conhecimentos sobre a realidade local 

Mediar os estudantes na construção do 
conhecimento 
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aprendizagem dos alunos, do tratamento da diversidade, problemas de violência em 

sala de aula, entre outras. 

Ao tratarmos do contexto do nosso sujeito de pesquisa, o professor mediador 

do EMITec, no NTE 5, algumas das exigências explicitadas anteriormente tornam-se 

bastante evidentes, especialmente aquelas que dizem respeito à sua formação. O 

Projeto Político-Pedagógico (PPP) do EMITec fala que o professor mediador deve 

possuir “preferencialmente licenciatura” para atuar na mediação das aulas do Ensino 

Médio e que receberá formação sobre a concepção do Programa, formação por área 

de conhecimento, sobre os princípios da contextualização e interdisciplinaridade e 

também sobre aprendizagem e avaliação (BAHIA, 2011, grifo nosso). 

Observamos, nas últimas décadas, uma preocupação constante e pertinente 

com a formação de professores, um aumento significativo no número de pesquisas 

que tratam sobre o desenvolvimento profissional docente (FARIAS, 2011; GARCIA, 

1999, 2009, 2012; IMBERNÓN, 2011; NÓVOA, 1997). Esses autores discutem, 

entre outras coisas, a questão da formação dos professores e sua identidade 

docente. Tradicionalmente, a literatura que trata da formação de professores 

categorizava essa formação de várias formas: reciclagem, capacitação, formação 

em serviço, formação inicial, formação continuada, formação permanente e, nas 

últimas décadas, fala-se mais em desenvolvimento profissional docente. 

Optamos por trabalhar a questão da formação de professores na perspectiva 

do desenvolvimento profissional docente, por corroborar com Garcia (2009, p.9) ao 

dizer que “o conceito de desenvolvimento tem uma conotação de evolução e 

continuidade”, superando, dessa forma, a dicotomia existente entre formação inicial 

e formação continuada. Garcia (2009, p.10) nos apresenta ainda algumas definições 

do conceito de desenvolvimento profissional docente por meio de alguns autores 

considerados de relevo para ele, a saber:  

 

O desenvolvimento profissional dos professores vai para além de uma etapa 
meramente informativa; implica adaptação à mudança com o fim de 
modificar as actividades de ensino-aprendizagem, alterar as atitudes dos 
professores e melhorar os resultados escolares dos alunos. O 
desenvolvimento profissional de professores preocupa-se com as 
necessidades individuais, profissionais e organizativas (HEIDEMAN, 1990, 
p. 4);  

O desenvolvimento profissional de professores constitui-se com uma área 
ampla ao incluir qualquer actividade ou processo que tenta melhorar 
destrezas, atitudes, compreensão ou actuação em papéis actuais ou futuros 
(FULLAN, 1990, p. 3);  
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Define-se como todo aquele processo que melhora o conhecimento, 
destrezas ou atitudes dos professores (SPARKS & LOUCKS-HORSLEY, 
1990, pp. 234-235);  

Implica a melhoria da capacidade de controlo sobre as próprias condições 
de trabalho, uma progressão de status profissional e na carreira docente. 
(OLDROYD & HALL, 1991, p. 3);  

O desenvolvimento profissional docente inclui todas as experiências de 
aprendizagem natural e aquelas que, planificadas e conscientes, tentam, 
directa ou indirectamente, beneficiar os indivíduos, grupos ou escolas e que 
contribuem para a melhoria da qualidade da educação nas salas de aula. É 
o processo mediante o qual os professores, sós ou acompanhados, revêem, 
renovam e desenvolvem o seu compromisso como agentes de mudança, 
com os propósitos morais do ensino e adquirem e desenvolvem 
conhecimentos, competências e inteligência emocional, essenciais ao 
pensamento profissional, à planificação e à prática com as crianças, com os 
jovens e com os seus colegas, ao longo de cada uma das etapas das suas 
vidas enquanto docentes (DAY, 1999, p. 4);  

Oportunidades de trabalho que promovam nos educadores capacidades 
criativas e reflexivas, que lhes permitam melhorar as suas práticas 
(BREDESON, 2002, p. 663);  

O desenvolvimento profissional docente é o crescimento profissional que o 
professor adquire como resultado da sua experiência e da análise 
sistemática da sua própria prática (Villegas-Reimers, 2003).  

Os conceitos de desenvolvimento profissional docente apresentados por 

Garcia (2009) são apenas exemplos do que vem sendo discutido no mundo em 

relação à questão da formação de professores. Percebemos que as definições 

apresentadas categorizam o desenvolvimento profissional docente como um 

processo pautado no chão da escola, ou seja, no locus de trabalho em que atua o 

professor. 

Para Imbernón (2011, p.49), “[...] a formação do profissional de educação está 

diretamente relacionada ao enfoque ou à perspectiva que se tem sobre suas 

funções”. Segundo esse autor, um dos objetivos de toda formação válida deve ser o 

de poder ser experimentada e também proporcionar a oportunidade para 

desenvolver uma prática reflexiva competente. 

Ao falar de desenvolvimento profissional do professor, Nóvoa (1997, p. 28) 

afirma que esse “tem de estar articulado com as escolas e os seus projetos”. Dessa 

forma, nossa compreensão coaduna com todos esses entendimentos sobre o 

conceito de desenvolvimento profissional docente por acreditar que esse conceito 

vai além de atualizações esporádicas no campo do ensino, que pouco faz diferença 

na atuação do professor, e por entender que, por meio do processo formativo 

contínuo, é possível despertar nos professores a reflexividade sobre os seus 

fazeres, no sentido de (re)significar a sua prática. 
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Mas “o que significa, então, tentar formar um professor para que ele se torne 

mais capaz de refletir na e sobre a sua prática?” (SCHÖN, 1992, p. 88). Esse autor 

diz que devemos aprender com as tradições da educação artística, que têm longas 

tradições de formação profissional e se baseiam numa concepção de saber escolar 

que implica um tipo de aprender fazendo, mesmo antes de compreenderem 

realmente o que estão a fazer. 

Cochran-Smith e Lytle (1999) estabelecem três concepções que derivam de 

ideias que diferem sobre conhecimento e prática profissional e como esses 

elementos estão relacionados uns com os outros nos trabalhos dos professores; são 

eles: o conhecimento para a prática, conhecimento em prática e conhecimento da 

prática.  

Para as autoras, o conhecimento para a prática pressupõe que os professores 

devem usar o conhecimento formal e as teorias desenvolvidas por pesquisadores 

acadêmicos para melhorar a sua prática. Defendem a ideia de que conhecer mais 

leva mais ou menos diretamente a práticas mais eficazes. Quanto ao conhecimento 

em prática, a ênfase está sobre o conhecimento em ação: presume-se que os 

professores aprendem quando eles têm a oportunidade de examinar e refletir sobre 

o conhecimento que está implícito em boas práticas.  

Por fim, Cochran-Smith e Lytle (1999) afirmam que o conhecimento da prática 

contrasta com a ideia de que existem dois tipos distintos de conhecimento para o 

ensino. Os professores aprendem quando observam e investigam sua própria prática 

intencionalmente, considerando os aportes teóricos produzidos por outros, para 

problematizar e compreender o seu jeito de ensinar. Também não fazem distinção 

entre professor especialista de um lado e novato ou professor menos competente de 

outro. As autoras acreditam que professores iniciantes e experientes precisam se 

engajar em projetos e práticas coletivas nas comunidades onde atuam para 

aprenderem juntos. Isso certamente contribuirá para o fortalecimento de sua 

identidade profissional e ainda para os seus processos reflexivos sobre suas 

vivências profissionais e pessoais no sentido de tornarem-se autores de sua própria 

história. 
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2.3 O EMITec e a mediação pedagógica  

 É possível dizer que, para falar do EMITec, tecnologias digitais e educação a 

distância, necessariamente precisamos falar de mediação pedagógica, pois o uso 

coletivo da sala de aula pelo professor especialista, pelo professor mediador e 

alunos requer mediação pedagógica, como já foi dito no item anterior. 

 De acordo com Costa (2013), a mediação constitui-se como ação de 

aprendizagem propiciada pela ação e interação a partir do constructo de que não se 

aprende sozinho, mas na troca com o outro e em situações reais vivenciadas e 

transformadas em novas ações efetivas. Nessa perspectiva, para que a mediação 

ocorra, é necessário que o diálogo seja estabelecido de fato e, nessa direção, tanto 

o mediador quanto o mediado estão em constantes processos de aprendizagem. 

No que se refere ao conceito de mediação pedagógica, esse surgiu no 

contexto da pedagogia progressista, caracterizada por uma nova relação professor-

aluno, e significa a atitude e o comportamento do professor que se coloca como um 

facilitador, incentivador ou motivador da aprendizagem, que ativamente colabora 

para que o aprendiz chegue aos seus objetivos (MASETTO, 2000). Segundo esse 

autor, no artigo que faz parte da coletânea da obra “Novas tecnologias e mediação 

pedagógica”, o professor  

desempenhará o papel de orientador das atividades do aluno, de consultor, 
de facilitador da aprendizagem, de alguém que pode colaborar para 
dinamizar a aprendizagem do aluno, desempenhará o papel de quem 
trabalha em equipe, junto com o aluno, buscando os mesmos objetivos; 
numa palavra, desenvolverá o papel de mediação pedagógica (MASETTO, 
2000, p.142).  

 
 

Para Menezes e Santos (2001), em relação à educação presencial, é o 

professor quem atua como mediador pedagógico entre a informação passada e a 

aprendizagem por parte dos alunos. Já nos sistemas de educação a distância, a 

mediação pedagógica se dá por meio dos textos e outros materiais colocados à 

disposição do estudante.  

Dessa forma, em relação ao EMITec, que é educação presencial e a distância 

ao mesmo tempo, a responsabilidade pela mediação pedagógica é do professor 

mediador, que atua diariamente em sala de aula com os alunos.  

Nesse sentido, entendemos que a mediação pedagógica no contexto do 

EMITec não é algo tão simples de ser realizado, possui suas dificuldades, pois, 
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como muito bem enfatiza Masetto (2000), representa uma mudança de atitude dos 

professores, que necessitam sair de seu papel tradicional de transmissor de 

conhecimentos para entrar em contato direto com o aluno e correr o risco de ouvir 

uma pergunta para a qual não tenham resposta, o que gera desconforto e 

insegurança. E acrescentaríamos em relação ao EMITec que, nesse ponto, reside a 

complexidade do papel do mediador que precisa ter uma postura ativa e 

observadora, que são características de uma ação docente mediadora. 

Nem sempre é possível conhecer as necessidades e expectativas dos alunos 

nesse tipo de ensino e, por isso, entendemos ser necessário que o professor 

mediador esteja em constante processo de formação, para que esse seja um 

interlocutor ativo no processo de mediação pedagógica, como diz Masetto (2000, 

p.145), “ser uma ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem – não uma ponte 

estática, mas uma ponte ‘rolante’, que ativamente colabora para que o aprendiz 

chegue aos seus objetivos”, pois entendemos que a premissa da mediação é a 

comunicação, mas o que vai caracterizá-la de fato é o caráter das interações 

construídas. 

No Capítulo III, apresentaremos a metodologia utilizada na nossa pesquisa, o 

contexto, os instrumentos e os sujeitos.  
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CAPÍTULO III – OS CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

 

Tive um chão (mas já faz tempo) 

todo feito de certezas 

tão duras como lajedos. 

 

Agora (o tempo é que fez) 

tenho um caminho de barro 

umedecido de dúvidas. 

 

Mas nele (devagar vou) 

(...) 

Thiago de Mello (1981) 

 

Neste capítulo, apresentamos a metodologia da pesquisa, a caracterização, o 

contexto, os procedimentos, os instrumentos, os sujeitos e como foi feita a análise 

dos dados.  

A abordagem desta pesquisa tem caráter qualitativo. De acordo com Moreira 

(2011), pesquisa qualitativa é um termo que tem sido usado alternativamente para 

designar várias abordagens à pesquisa em ensino, tais como pesquisa etnográfica, 

participativa observacional, estudo de caso, fenomenológica, construtivista, 

interpretativa, antropológica cognitiva, entre outras. Segundo Minayo (2003), a 

importância da pesquisa qualitativa fundamenta-se na preocupação em construir a 

realidade em nível que não pode ser quantificada, mas que englobe o universo dos 

valores, das crenças, dos significados e de todas as relações que não podem ser 

medidas por variáveis. Nesse sentido, entendemos que esta pesquisa se enquadra 

nos princípios da pesquisa qualitativa; considerando esses princípios, analisamos a 

formação do professor mediador, seu perfil e seu papel dentro do Programa EMITec, 

suas dificuldades e perspectivas em relação à mediação das aulas de Ciências da 

Natureza. 

Compreendemos que toda pesquisa possui o rigor do formalismo, mesmo 

assim, sem perdê-lo, tentamos ser o mais objetivas possível na escrita, por entender 

que a simplicidade traz leveza a qualquer situação, a qualquer ambiente, 

especialmente quando se trata de educação. 

O Programa Ensino Médio com Intermediação Tecnológica está implantado 

em sete (7) municípios do NTE 5, (Aurelino Leal, Ibicaraí, Ilhéus, Itapitanga, Jussari, 
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Mascote e Una), em vinte e uma (21) localidades diferentes. No referido Núcleo, o 

Programa possui trinta e oito (38) telessalas, quarenta e duas (42) turmas, 

seiscentos e cinquenta e três (653) alunos e quarenta (40) professores mediadores 

(NTE, 2016).  

Dos sete (7) municípios citados anteriormente, Ilhéus foi o escolhido para ser 

o contexto da pesquisa por contemplar o maior número de localidades e professores 

mediadores. São vinte e sete (27) professores mediadores no total, distribuídos em 

treze (13) localidades, a saber: Areia Branca, Aritaguá I, Aritaguá II, Banco Central, 

Banco do Pedro, Banco da Vitória, Castelo Novo, Couto, Maria Jape, Repartimento, 

Pimenteira, Sambaituba e Santo Antônio.  

Para a realização da pesquisa, utilizamos três (3) instrumentos para obtenção 

dos dados: a) documentos (análise documental); b) questionário (Apêndice A) e c) 

entrevista semiestruturada (Apêndice B). Essa última foi utilizada com o intuito de 

extrair informações não contempladas com o questionário e/ou corrigir possíveis 

falhas deixadas pelo mesmo, para melhor responder aos objetivos da pesquisa. 

Para Lüdke e André (1986), a análise documental se constitui em uma técnica 

valiosa de abordagem de dados qualitativos, complementando informações obtidas 

por outras técnicas. 

De acordo com Lakatos (2003), questionário é um instrumento de coleta de 

dados constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas 

por escrito e sem a presença do entrevistador. Em geral, o pesquisador envia o 

questionário ao informante pelo correio ou por um portador; depois de preenchido, o 

pesquisado devolve-o do mesmo modo. 

Sobre a entrevista, Lüdke e André (1986) enfatizam que a grande vantagem 

dessa sobre outras técnicas é que ela permite a captação imediata e corrente da 

informação desejada, praticamente com qualquer tipo de informante e sobre os mais 

variados tópicos. Na entrevista, a relação que se cria é intencionalmente interativa, 

havendo um elo de influência recíproca entre quem pergunta e quem responde, 

especialmente quando as entrevistas são semiestruturadas.  

Os sujeitos desta pesquisa (ora chamados também de colaboradores) são os 

vinte e sete (27) professores mediadores do EMITec que atuam nas diversas 

localidades do município de Ilhéus onde o Programa está implantado.   

Na primeira etapa da pesquisa, levantamos informações a partir da análise de 

documentos do Programa pesquisado, tais como: a) Projeto Político-Pedagógico do 
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EMITec (Anexo A); b) Matriz Curricular do Ensino Médio (Anexo B); c) Orientações 

Gerais para Mediadores do EMITec (Anexo C); paralelamente, foram lidos os d) 

documentos nacionais como a Matriz Curricular Nacional para o Ensino de Ciências 

da Natureza e suas Tecnologias; e) Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências 

para o Ensino Médio; f) Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio e g) Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior. Além da análise 

desses documentos, buscamos também conhecer trabalhos publicados sobre o 

EMITec no intuito de encontrarmos subsídios e referenciais para a nossa pesquisa. 

Realizamos um levantamento bibliográfico de trabalhos publicados em 

eventos, dissertações/teses da área de Educação e Educação em Ciências relativos 

ao EMITec. Para isso, fizemos um recorte temporal compreendido entre 2011 a 

2016 (período de implantação e implementação do Programa). 

Conforme foi citado antes, a nossa ação não está restrita apenas à análise 

dos documentos mencionados anteriormente; optamos também pela aplicação de 

questionário e pela realização de entrevista.  

Para efetivar o contato com os professores mediadores, realizamos uma 

reunião junto à Coordenação de Educação Básica do NTE 5 e à Coordenação de 

Base do EMITec no NTE 5 para a oficialização da pesquisa e solicitação de 

informações de contatos dos professores mediadores: e-mails, telefones, localidades 

onde atuam. Foram solicitadas também informações sobre o número de alunos e 

professores do Programa, assim como o número de localidades e telessalas.  

Na segunda etapa da pesquisa, encaminhamos o questionário on-line 

disponibilizado por meio do Google forms aos vinte e sete (27) professores 

mediadores. A opção de usar o Google forms foi devido à situação geográfica das 

localidades em que os professores atuam e porque, a princípio, esse seria o meio de 

comunicação mais rápido. No entanto, observamos que, durante o envio dos 

questionários, alguns retornaram, buscamos a Coordenação de Base do Programa 

para esclarecimentos e verificamos que alguns e-mails estavam desatualizados. A 

coordenadora de base se disponibilizou para levar os questionários até os 

professores e depois devolvê-los respondidos. Mesmo assim, não obtivemos o 

retorno esperado. 

Diante desse quadro, resolvemos buscar o contato dos professores 

mediadores junto à escola estadual à qual estão vinculados. Para isso, fizemos 

contato com o diretor da escola, que antecipou que os professores estariam 
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participando da Jornada Pedagógica e autorizou não só a aplicação dos 

questionários, como também nos convidou para participar do evento.  

A nossa participação na Jornada Pedagógica não estava programada, porém 

salientamos que ela foi muito importante no sentido de possibilitar a escuta dos 

professores mediadores (registrada em um diário de bordo) das diversas localidades 

do Programa, falando sobre as dificuldades que enfrentam no seu dia a dia de 

trabalho. Falaremos sobre isso durante a discussão dos resultados. 

Retornando ao questionário, esse era composto por nove (9) questões, sendo 

oito (8) questões fechadas e uma (1) questão aberta. As respostas ao questionário 

permitiram traçar o perfil do professor mediador considerando dados de sua 

formação, tempo de serviço no Programa, idade, tipo de vínculo empregatício, 

dentre outros aspectos.  

Dos vinte e sete (27) questionários encaminhados aos professores 

mediadores, vinte e um (21) responderam. Desses, cinco (5) responderam pelo 

Google forms, nove (9) retornaram por meio da coordenadora de base e sete (7) 

responderam durante a Jornada Pedagógica.  

O Quadro 1 a seguir apresenta algumas informações preliminares a respeito 

dos sujeitos da pesquisa. 

Quadro 1: Informações sobre os sujeitos de pesquisa. 

FORMAÇÃO QUANTIDADE DE PROF. 
MEDIADOR POR 

FORMAÇÃO 

REGIME DE TRABALHO 

Ensino Médio 08  REDA
16

 

Pedagogia 05 REDA 

Normal Superior 01 REDA 

Filosofia 01 Efetivo/Estado 

História 02 REDA 

Matemática 02 REDA 

Letras 01 REDA 

Recursos Humanos 01 REDA 

Fonte: Dados da pesquisa (Questionário, 2017). 

 

A seleção dos professores mediadores para a entrevista, terceira etapa da 

pesquisa, ocorreu por meio do cruzamento dos dados do questionário: formação, 

tempo de serviço no EMITec e regime de trabalho. Dos professores que 

responderam ao questionário, foram selecionados oito (8) para participarem da 

                                            
16

 Regime Especial de Direito Administrativo (REDA): contratação temporária com o poder público 

para atender a necessidade de excepcional interesse público. Disponível em: 
<https://www.jusbrasil.com.br/busca?q=CONTRATO+ADMINISTRATIVO+(REDA)>. Acesso em: 23 
jun. 2017. 
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entrevista. Selecionamos um sujeito de cada formação e, nos casos em que houve 

mais de um colaborador com a mesma formação, selecionamos aquele com mais 

tempo de serviço. O mesmo critério foi utilizado para aqueles que só possuíam nível 

médio.  

Todo processo de levantamento de dados foi cuidadosamente conduzido, a fim 

de não ferir a ética e não invadir a individualidade das pessoas envolvidas e, 

sobretudo, não atrapalhar o trabalho dos profissionais colaboradores. Os dados 

coletados foram minuciosamente transcritos, analisados e comparados com os 

conhecimentos teóricos a respeito do tema, buscando assim atingir os objetivos da 

pesquisa. 

É importante ressaltar que a presente pesquisa foi realizada mediante a 

aceitação e consentimento dos participantes por meio da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) (Apêndice C). Esse Termo apresenta todas 

as etapas a serem necessariamente observadas para que o convidado a participar 

de uma pesquisa possa se manifestar de forma voluntária, autônoma, consciente, 

livre e esclarecida. 

Tanto o questionário quanto a entrevista seguiram as normas de pesquisas 

realizadas com seres humanos (aprovada pelo Comitê de Ética da UESC, Parecer 

nº 1.952.877). Os termos de participação do questionário/entrevista contêm 

explicitamente os objetivos da pesquisa, incluindo a questão da possibilidade de 

desistência em participar a qualquer momento da pesquisa, sem que lhes acarrete 

qualquer problema presente ou futuro. 

Com o objetivo de garantir a validade e confiabilidade das informações 

obtidas por meio do questionário e da entrevista e, ao mesmo tempo, oportunizar 

aos participantes que se reconheçam no texto, a transcrição das falas apresentadas 

no decorrer da pesquisa foi mantida tal qual dita pelos participantes. Porém, para 

manter a fluidez dos fragmentos apresentados, foram omitidos vícios de linguagem, 

seguindo as normas da língua portuguesa. 

As falas dos sujeitos da pesquisa foram colocadas em itálico para que se 

diferenciassem das contribuições dos teóricos. Para preservar a identidade dos 

colaboradores, os mesmos foram identificados como PMed (Professor Mediador) ou 

PMeds (Professores Mediadores), seguido do seu codinome, com a inicial ou iniciais 

da sua formação acima da linha do texto, exemplo: PMed AninhaNS (Professor 

Mediador Aninha, curso Normal Superior).  
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Para os codinomes atribuídos aos colaboradores desta pesquisa, fizemos a 

opção por nomes de amigos e familiares por considerarmos essas pessoas 

parceiras e incentivadoras dessa nossa caminhada e por nos fazerem acreditar em 

nossos ideais, confirmando ainda mais a nossa crença na educação como uma das 

possibilidades de concretização dos nossos objetivos de vida e de se alcançar um 

mundo mais humanizado, justo e solidário. 

Para desenvolver a análise dos dados obtidos, utilizamos a metodologia 

denominada Análise Textual Discursiva (ATD), à luz de Moraes e Galiazzi (2011). 

Essa opção se deve por ser uma metodologia aplicada ao tratamento de “[...] dados 

e informações de natureza qualitativa com a finalidade de produzir novas 

compreensões sobre os fenômenos e discursos” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p.7). 

Nessa abordagem, os materiais textuais (documentos e resultados dos questionários 

e das entrevistas) são estudados considerando-se sua inserção em um contexto 

social mais amplo. 

Para os autores, a ATD pode ser caracterizada como uma “metodologia na 

qual, a partir de um conjunto de textos ou documentos, produz-se um metatexto, 

descrevendo e interpretando sentidos e significados que o analista constrói ou 

elabora a partir do referido corpus” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p.8).  

A ATD é um procedimento qualitativo de análise de textos que vem sendo 

cada vez mais utilizado nas pesquisas da área de Ensino de Ciências (MASSENA, 

2015; MASSENA; SIQUEIRA, 2016; VIEIRA, 2017). Essa metodologia analítica se 

encontra em consonância com os pressupostos educacionais e epistemológicos 

assumidos nesta pesquisa, pois considera que as aprendizagens construídas nas 

análises podem se constituir uma intervenção nos discursos e realidades 

relacionados aos textos analisados (MORAES, GALIAZZI; 2011). 

Dessa forma, por meio da ATD, os entendimentos foram emergindo de um 

processo auto-organizado que envolveu três etapas principais, chamadas por 

Moraes e Galiazzi (2011) de unitarização, categorização e metatexto. 

A primeira etapa desse ciclo de análise se constituiu na transcrição das 

informações obtidas com a devida preservação da sua origem, na desmontagem dos 

textos, na análise da ideia central expressa em cada fragmento escrito pelos sujeitos 

da pesquisa e na transposição dessa ideia central em algumas poucas palavras que 

preservassem o sentido do que foi expresso. Esse processo correspondeu à 

unitarização, que “implica examinar os textos em seus detalhes, fragmentando-os no 
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sentido de atingir unidades constituintes com enunciados referentes aos fenômenos 

estudados” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 11). 

Na etapa seguinte, foi necessário um exaustivo processo de leituras e 

releituras das transcrições e das unidades de significado construídas constantes 

revisões de todo o material produzido. Assim, foi possível estabelecer relações entre 

os elementos unitários, ou seja, agrupar pelas semelhanças. Tal processo, portanto, 

correspondeu à categorização que “envolve construir relações entre as unidades de 

base, combinando-as e classificando-as, reunindo esses elementos unitários na 

formação de conjuntos que congregam elementos próximos, resultando daí sistemas 

de categorias” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 12). 

Os autores afirmam a possibilidade de definir as categorias de análise antes 

mesmo de se analisar o corpus. Essas categorias são denominadas de categorias a 

priori ou pré-estabelecidas e são propostas a partir de teorias que embasam a 

pesquisa. Outra possibilidade de denominação de categoria apresentada por eles 

são as definidas após a leitura das informações coletadas; são denominadas de 

categorias a posteriori ou emergentes.  

No caso desta pesquisa, os resultados obtidos por meio das entrevistas estão 

expressos nas categorias pré-estabelecidas: Percepções que os professores 

mediadores possuem sobre seu papel e Desafios e perspectivas dos 

professores mediadores na mediação das aulas; e na subcategoria emergente 

dessa última categoria: A busca pela formação continuada. 

Nesse estágio, fez-se necessário a comunicação e validação das 

reconstruções realizadas. Dessa forma, a produção do metatexto constitui-se em um 

“esforço de explicitar a compreensão que se apresenta como produto de uma nova 

combinação dos elementos construídos ao longo dos passos anteriores” (MORAES; 

GALIAZZI, 2011, p. 12). Finalmente, nessa etapa, atingimos a construção do 

metatexto, que é o produto final de toda ATD. Mas chegarmos a essa etapa não foi 

fácil. Parafraseando Thiago de Mello (1981), podemos dizer que foi um caminho 

“umedecido de dúvidas”, tropeços, um exercício de idas e vindas, leituras e 

releituras com o objetivo de produzir um texto coerente, claro, leve, de fácil leitura e 

acessível a todos. 

Salientamos que o ciclo das etapas descritas até aqui, que constitui esse tipo 

de análise, trata-se de uma atividade extremamente complexa e trabalhosa, que 
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exige envolvimento aprofundado com os elementos do processo minucioso para que 

se atinja o rigor e a qualidade que se esperam de uma análise qualitativa. 
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CAPÍTULO IV – GARIMPANDO MEMÓRIAS 

 

 No presente capítulo, apresentamos os resultados referentes ao levantamento 

bibliográfico relacionado às pesquisas sobre o Programa EMITec no Banco de 

Dados de Teses e Dissertações (BDTD) da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) e no BDTD das universidades públicas da 

Bahia, assim como no Centro de Documentação e Informação (CDI) dos Programas 

de Pós-Graduação das mesmas. É importante ressaltar que a pesquisa, em seu 

propósito mais amplo, buscou a imersão também nos principais eventos de 

educação e da área de ensino de Ciências, no período compreendido entre 2011 a 

2016. 

 

4.1 O EMITec como objeto de pesquisa  

 

Pela sua natureza e especificidade, o Programa EMITec ainda é pouco 

conhecido; por isso pouco compreendido e analisado. Devido ao número 

inexpressivo de estudos com foco nessa temática e por se tratar de política pública 

para a Educação Básica no estado da Bahia, faz-se necessário que a Universidade 

também seja convocada a contribuir com esse desafio por meio de seus Programas 

de Pós-Graduação. É o que pretendemos fazer com essa pesquisa de mestrado no 

âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências: dar visibilidade 

ao Programa EMITec e apresentar contribuições para a melhoria do mesmo. 

Em busca da produção científica realizada nos programas de Pós-Graduação, 

por meio do Banco de Dados de Teses e Dissertações (BDTD) da CAPES e no 

BDTD das universidades estaduais e federais da Bahia, não conseguimos localizar 

nenhum trabalho referente ao EMITec. Para essa pesquisa, utilizamos as palavras-

chave: Ensino Médio com Intermediação Tecnológica – EMITec, professor mediador 

e formação docente. Entretanto, nem sempre as produções científicas (dissertações 

e teses) são disponibilizadas por meio do BDTD. Dessa forma, buscamos no CDI 

dos Programas de Pós-Graduação das universidades públicas da Bahia 

(Universidade Federal da Bahia/UFBA, Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia/UFRB, Universidade Federal do Sul da Bahia/UFSB, Universidade Federal do 
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Vale do São Francisco/UNIVASF, Universidade do Estado da Bahia/UNEB, 

Universidade Estadual de Santa Cruz/UESC, Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia/UESB e Universidade Estadual de Feira de Santana/UEFS) e localizamos 

apenas duas dissertações e uma tese que mencionam o Programa no CDI da 

UNEB. Por meio do Google, conseguimos localizar mais duas dissertações e uma 

monografia sobre o Programa EMITec, conforme pode ser observado no Quadro 2 a 

seguir. 

 

Quadro 2: Monografia, Dissertações e Tese sobre o EMITec. 

TRABALHO UIVERSIDADE PROGRAMA AUTOR(A) ANO 

Monografia 
 

Universidade de 
Brasília/UnB – Universidade 

Aberta do Brasil/UAB 

Curso de Pedagogia a 
distância 

Wesley Brunno 
Silva do 

Nascimento 
Gomes 

2013 

Dissertação 
 
 
 

Universidade do Estado da 
Bahia/UNEB 

 
 

Programa de Pós-
Graduação, Gestão e 

Tecnologias Aplicadas à 
Educação (GESTEC) 

Maria da 
Conceição Araújo 

Correia 
 

2015 
 
 
 

 
Dissertação 

 
UNEB 

 
Programa de Pós-

Graduação em Educação 
e Contemporaneidade 

(PPGEduC) 
 

 
 

Susiara Moreira 
Reis Coutinho 

 
 
 
2016 

Dissertação Instituto Universitário de 
Lisboa (ISCTE) 

Programa de Mestrado 
em Educação e 

Sociedade 

Irabel Lago de 
Oliveira 

2016 

Dissertação Universidad 
Iberoamericana - Paraguai 

Programa Mestrado em 
Ciências da  Educação 

Patrícia Silva 
Almeida 

2017 

Tese UNEB Programa de Pós-
Graduação em Educação 

e Contemporaneidade 
(PPGEduC) 

 

Maria Isabel de 
Quadro Vivas 

2015 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

Os trabalhos de Gomes (2013), Oliveira (2016) e Almeida (2017) foram 

encontrados por meio do Google e os demais trabalhos foram encontrados por meio 

do CDI da UNEB. 

O primeiro estudo apresentado no Quadro 1 sobre o Programa EMITec, 

datado do ano de 2013, foi a monografia de Gomes (2013), que trata da temática 

“Educação e Tecnologia no Campo: potencialidades e limites do Programa Ensino 

Médio com Intermediação Tecnológica (EMITec) para a formação de jovens em 

Angico, na Bahia”. O objetivo da pesquisa foi investigar o potencial e os limites do 

Programa para a formação de jovens do Ensino Médio do povoado de Angico. O 
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estudo de Gomes (2013) evidenciou que o EMITec nessa localidade apresenta 

fatores limitadores, em especial as constantes falhas da internet e a falta de diálogo 

mais próximo entre os gestores locais. Porém, acrescenta que o Programa tem 

possibilitado aos jovens e adultos, principalmente trabalhadores e pais de família, o 

acesso e a conclusão da Educação Básica, sendo esse o seu maior potencial. 

Outro estudo encontrado foi a dissertação de Correia (2015), intitulada 

“EMITec: percepções dos sujeitos sobre os avanços e limitações deste programa 

nas comunidades rurais do Município de Itaguaçu da Bahia”. Essa pesquisa teve 

como objetivo conhecer as características, avanços e limitações da experiência do 

Programa EMITec nas comunidades rurais do município de Itaguaçu, na Bahia. Os 

resultados desse estudo sinalizaram que o Programa se apresenta como uma 

alternativa de acesso à Educação no Campo, no entanto, alerta para os entraves 

que impedem sua efetividade e propõe um plano de intervenção e um relatório 

científico para a melhoria do mesmo.  

A dissertação de Coutinho (2016), cuja temática é “SER PROFESSOR DO 

ENSINO MÉDIO RURAL: condições de trabalho da professora mediadora do 

EMITec”, objetivou analisar as condições de trabalho docente das professoras 

mediadoras que atuam no EMITec em territórios rurais por meio das narrativas 

autobiográficas. Quanto aos resultados, no que se refere às condições de trabalho 

dos professores mediadores, a pesquisa indica que o Programa precisa ajustar a 

formação, a legitimação de direitos trabalhistas e a infraestrutura das salas de aula, 

devendo atentar também para um currículo contextualizado com as particularidades 

da Educação no Campo. 

A pesquisa de Oliveira (2016), desenvolvida com o tema “O ensino a distância 

no combate à exclusão territorial: o caso do EMITec”, buscou discutir a inclusão de 

pessoas excluídas numa sociedade cada vez mais concorrente e desigual. Outros 

objetivos foram perceber a relação dos estudantes com a modalidade de ensino 

utilizada no EMITec (dificuldades, facilidades, afinidades etc.) e identificar alguns 

motivos de evasão do curso e analisar se alguns ex-alunos continuaram os estudos 

com o ensino superior ou técnico.  

Os resultados da pesquisa de Oliveira (2016) sinalizam a dificuldade dos 

alunos em aceitar a “ausência” física do professor em sala de aula, mas também 

aponta a sua consciência da necessidade de concluir o Ensino Médio para crescer 

profissionalmente e melhorar de vida. Indica que, para melhorar a qualidade 
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pedagógica e o reconhecimento social do Programa, é necessário pensar em uma 

revisão permanente do PPP, para que dentro do possível esteja sempre em 

consonância com a realidade da comunidade e do seu público-alvo. Ressalta 

também a necessidade de formação permanente para os professores especialistas e 

os professores mediadores. 

A dissertação de Almeida (2017), cujo título é “Programa Ensino Médio com 

Intermediação Tecnológica (EMITec) na cidade de Boquira-Bahia”, ainda não está 

disponível para consulta; dessa forma, não obtivemos acesso ao objetivo e 

resultados da pesquisa.  

Por fim, a tese de Vivas (2015) teve por objetivo estabelecer relação entre o 

Ensino Médio e a Educação Superior, com foco no ensino médio público estadual e 

a Universidade do Estado da Bahia, nos municípios de Serrinha e Conceição do 

Coité, buscando conhecer o contexto do Ensino Médio público estadual na Bahia, no 

que diz respeito à oferta, modalidades e abrangência; vale ressaltar que esse 

trabalho apenas faz menção ao EMITec. 

Além das dissertações, monografia e tese citadas, conseguimos localizar, por 

meio do trabalho de Oliveira (2016, p.29)  

 

quatro volumes do livro “Estratégias de Ensino e Aprendizagem em EaD: 
tendências e práticas atuais” (Santos, 2010, 2011, 2012a e 2013), nos quais 
são reunidos artigos sobre práticas pedagógicas na educação a distância. 
De acordo com a diretora do Programa, a intenção da coletânea é 
disseminar boas práticas de ensino a distância e auxiliar os educadores a 
superar os desafios da sala de aula virtual compartilhando reflexões, 
pesquisas e experiências do ensino médio mediado por tecnologias. Entre 
os temas abordados no livro, destacam-se o ensino da língua inglesa na 
graduação a distância, a gestão nesta modalidade de educação, a docência 
superior com foco na formação geral, que vai além do ensino técnico, a 
evolução da escrita no processo de letramento e a construção colaborativa 
do conhecimento. Há também três volumes do livro “Educação Básica com 
Intermediação Tecnológica: tendências e práticas” (Santos, 2012b, 2014 e 
2015); as obras são formadas por uma coletânea de trabalhos e 
experiências realizados com as turmas do ensino médio pelo corpo docente 
do Projeto no decorrer da sua existência. As duas coletâneas citadas foram 
organizadas pela coordenadora do projeto, Profª Letícia Machado, com 
textos produzidos pelos professores do Programa.  

 

Dentre as coletâneas apresentadas, tivemos acesso ao Volume 1, Educação 

Básica com Intermediação Tecnológica: tendências e práticas (2012), que tem como 

objetivo subsidiar os educadores na superação dos desafios de uma sala de aula 

virtual. Segundo Oliveira (2016), as coletâneas organizadas pela professora Letícia 
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Machado dos Santos, coordenadora geral do EMITec em exercício, trazem o 

resultado de experiências didáticas desenvolvidas pelo corpo docente e pedagógico 

do Programa. 

Após uma busca minuciosa no BDTD, fizemos um levantamento em alguns 

eventos da educação no período compreendido entre 2011 a 2016 (período de 

implantação e implementação do Programa EMITec), o mesmo período que foi 

utilizado para o levantamento das dissertações e teses no BDTD da CAPES. 

Realizamos pesquisas nos anais eletrônicos do Encontro Nacional de Didática e 

Prática de Ensino (ENDIPE), nas Reuniões Nacionais da Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), no Encontro Nacional de 

Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC) e não localizamos nenhum trabalho 

referente ao Programa EMITec. 

Como não obtivemos sucesso na busca de trabalhos sobre o EMITec nos 

eventos supracitados, resolvemos então buscar por meio do Curriculum Lattes das 

autoras das dissertações citadas no Quadro 1 e da Coordenadora Geral do 

Programa EMITec possíveis trabalhos apresentados em eventos ou em periódicos. 

Conseguimos identificar três estudos, como podemos observar no Quadro 3 a 

seguir. 

 
Quadro 3: Resultados da pesquisa sobre EMITec em eventos. 

 

FONTE DE 
PESQUISA 

PERÍODO AUTOR(A) TRABALHO 

VII CIPA – Congresso 
Internacional de 
Pesquisa (Auto) 

Biográfica 

2015 Susiara Moreira Reis 
Coutinho 

A docência em suas 
múltiplas faces: a 

experiência das professoras 
mediadoras que atuam no 

Programa EMITec 

10
º
 Encontro 

Internacional de 
Formação de 

Professores – 11
º
 

Fórum Permanente 
Internacional de 

Inovação Educacional 

2017 Patrícia Silva Almeida Análise do Processo de 
Ensino e Aprendizagem no 

Programa Ensino Médio 
com Intermediação 

Tecnológica na cidade de 
Boquira 

EDUCERE 
XIII Congresso Nacional 

de Educação 

2017 Débora Maria Valverde 
da Silva; 

Marcus Túlio de Freitas 
Pinheiro; 

Letícia Machado dos 
Santos 

Recursos Tecnológicos 
Inovadores: Ampliando a 

sala de aula com o uso do 
Chroma Key no EMITec 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Verificamos, por meio do Quadro 3, que os trabalhos sobre o EMITec 

encontrados nos eventos são poucos e esses são parte integrante das suas 
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respectivas dissertações. Não localizamos nos currículos das autoras das 

dissertações nenhuma publicação em periódicos. Também vale ressaltar que, dos 

currículos analisados por nós, três estão desatualizados há mais de um ano. O 

levantamento de dados referentes ao EMITec nos mostrou que há poucos trabalhos 

relativos ao mesmo, porém significativos, para subsidiar a nossa pesquisa. 

 

4.2 O Ensino Médio Presencial com Mediação Tecnológica (EMPMT) – o que     

serviu de inspiração para o EMITec 

 

A pesquisa realizada sobre o EMITec nos levou ao conhecimento de 

trabalhos relacionados ao Ensino Médio Presencial com Mediação Tecnológica 

(EMPMT) do estado do Amazonas. Na busca por informações sobre o EMITec, 

localizamos por meio do BDTD da CAPES quatro (4) dissertações (COSTA, 2015; 

MOREIRA, 2016; RENDEIRO, 2014; SOUZA, 2016) e uma tese (CAMPOS, 2011), 

que aborda o EMPMT, o pioneiro do Brasil nessa modalidade educacional, o qual 

serviu de inspiração para a sistematização do EMITec. Vejamos no Quadro 4 a 

seguir. 

Quadro 4: Dissertações e Teses sobre o EMPMT/AM. 

TRABALHO UNIVERSIDADE PROGRAMA AUTOR (A) ANO 

Dissertação Universidade do 
Estado do Amazonas 

Programa de Pós-
Graduação em Educação 
em Ciências na Amazônia 

Manoel 
Fernandes 

Braz Rendeiro 

2014 

Dissertação Universidade Federal 
de Juiz de Fora 

Programa de Pós-
Graduação Profissional em 

Gestão e Avaliação da 
Educação Pública 

João Ribeiro 
Costa 

2015 

Dissertação Universidade Federal 
de Juiz de Fora 

Programa de Pós-
Graduação Profissional em 

Gestão e Avaliação da 
Educação Pública 

Joel Rodrigues 
Arcanjo 

2015 

Dissertação Universidade Federal 
de Juiz de Fora 

Programa de Pós-
Graduação Profissional em 

Gestão e Avaliação da 
Educação Pública 

Antonio Tomé 
da Silva Souza 

2016 
 
 
 

Dissertação Universidade Federal 
de Juiz de Fora 

Programa de Pós-
Graduação Profissional em 

Gestão e Avaliação da 
Educação Pública 

Mirley Rocha 
Moreira 

2016 

Tese Universidade de São 
Paulo/Universidade do 

Amazonas 

Programa de Pós-
Graduação em Geografia 

Humana 

Iolanda Aída 
de Medeiros 

Campos 

2011 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

O estudo de Rendeiro (2014) trata da “Divulgação científica no favorecimento 

do aprendizado de Matemática no Ensino Médio, no Projeto Presencial e Mediado 
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por Tecnologia da Secretaria de Educação do Amazonas (SEDUC/AM)”. A pesquisa 

de Costa (2015) buscou discutir a “Atuação do Professor Presencial17 no Projeto 

Ensino Médio Presencial com Mediação Tecnológica no município de Parintins/AM”. 

A dissertação de Arcanjo (2015) procurou responder à questão de pesquisa 

sobre por que a interatividade entre o professor ministrante e os alunos no momento 

em que as aulas são transmitidas não acontece como prevê a Proposta Pedagógica 

do PEMPMT, ou seja, de modo dialógico, em que se atendam às demandas de cada 

estudante; esse estudo foi intitulado de “A interatividade no Programa Ensino Médio 

Presencial com Mediação Tecnológica”. 

Souza (2016) aborda a questão da formação do “Professor Presencial no 

Projeto Ensino Médio Presencial com Mediação Tecnológica no Amazonas: 

repensando a atuação profissional no município de Beruri/AM”. Moreira (2016) 

trabalhou o “Projeto Ensino Médio Presencial com Mediação Tecnológica em 

Barcelos (AM): a atuação dos professores presenciais em parceria com o gestor da 

escola matriz”. 

Por fim, a tese de Campos (2011), intitulada de “Territórios conectados pela 

Educação a Distância no Amazonas”, abordou o uso e disseminação das 

tecnologias de informação e comunicação (TICs) por meio da Educação a Distância 

(EaD) implantada no estado do Amazonas, direcionada principalmente aos alunos 

do Ensino Médio.  

Nas leituras das dissertações sobre o EMPMT, avaliamos este ponto em 

comum: todas elas apresentam como resultados problemáticas semelhantes, apesar 

de se tratar de diferentes municípios, e que vão desde as dificuldades quanto aos 

procedimentos de mediação pedagógica e tecnológica à necessidade de 

acompanhamento e avaliação do processo de implementação do Programa. 

Outra semelhança encontrada em relação às dissertações se dá em torno das 

propostas apresentadas para a solução dos problemas encontrados, que vão desde 

um Plano de Ação Educacional com a realização de cursos de formação sobre os 

procedimentos de mediação pedagógica para os professores presenciais à criação 

de uma equipe gestora do Programa na cidade e à implementação de um programa 

de monitoramento, acompanhamento e avaliação da atuação dos professores 

presenciais no município. 

                                            
17

 Correspondente ao professor mediador do EMITec. 
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Acreditamos que esses achados ajudarão no desenvolvimento do nosso 

estudo. Por meio das leituras dos documentos, das dissertações e teses 

encontradas nos bancos de dados, verificamos que o estado da Bahia é mesmo 

pioneiro, no Nordeste, na oferta de educação a distância e presencial para o Ensino 

Médio público, mas não é o único; junto a ele estão os projetos dos estados do 

Ceará e Maranhão (COSTA, 2015). Importante destacar que Costa (2015) cita como 

projetos similares aos do Amazonas os projetos e-Jovem, do governo do estado do 

Ceará, o Projeto de Ensino Médio Regular pela Tecnologia, da Secretaria de Estado 

da Educação do Maranhão, ambos implantados no ano de 2013. Cita também o 

Ensino Médio com Intermediação Tecnológica – EMITec, do estado da Bahia, 

implantado no ano de 2011. De acordo com o autor, 

 

Os quatro projetos apresentam como ponto em comum a realização do 
ensino presencial mediado por tecnologia, a temporalidade e a 
presencialidade em um espaço físico da sala de aula. Na formatação dos 
quatro projetos, os alunos cumprem uma carga horária semanal e anual, 
constantes em um calendário letivo (COSTA, 2015, p. 54). 

 

Costa (2015) observou que o desenho curricular de três (3) dos quatro (4) 

Programas supracitados possui a mesma carga horária e parte diversificada da Base 

Nacional Comum. Já o Programa e-Jovem difere dos demais por ser um projeto de 

nível técnico que visa à educação profissional e à preparação, para o mundo do 

trabalho, de jovens egressos do ensino médio, por meio de curso de qualificação 

técnica em Tecnologia da Informação e Comunicação (COSTA, 2015). 

É importante entendermos que o EMITec não está sozinho nesse cenário de 

educação a distância e presencial para adolescentes, jovens e adultos do Ensino 

Médio. O desafio posto para os governantes dos estados responsáveis diretos pela 

oferta do Ensino Médio e da aproximação do aluno da escola torna-se maior nas 

regiões mais distantes dos grandes centros. Daí a necessidade de se buscarem 

alternativas educacionais que assegurem o acesso e a universalização, mas sem 

esquecer a qualidade do que está sendo ofertado. 

Por ser a Bahia um estado de grande extensão territorial, a alternativa 

encontrada pelo governo para garantir o Ensino Médio aos estudantes dos lugares 

mais distantes dos centros urbanos foi por meio da Educação a Distância. Nesse 

sentido, o Programa EMITec passa a ser um marco na Bahia na modalidade de 

Educação a Distância e presencial para o público supracitado.  
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No próximo Capítulo, continuaremos com a apresentação dos resultados 

encontrados por meio da análise dos documentos e da pesquisa empírica. 
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CAPÍTULO V – O QUE A PESQUISA REVELOU  

 

(Eu) Pensava que nós seguíamos caminhos já feitos, mas 

parece que não os há. O nosso ir faz o caminho. 

C. S. Lewis  

Neste capítulo, apresentamos os resultados e as discussões referentes aos 

achados da pesquisa a partir da análise dos documentos, dos questionários 

respondidos e das entrevistas realizadas. Nessa última, as informações foram 

discutidas com base em dois aspectos principais, a saber: quais as dificuldades e as 

perspectivas dos Professores Mediadores (PMeds) na mediação das aulas de 

Ciências da Natureza.  

De posse das informações coletadas por meio do questionário, foi traçado o 

perfil dos PMeds. Foram analisados vinte e um (21) questionários respondidos pelos 

professores mediadores que, voluntariamente, participaram da pesquisa. Por meio 

das respostas, verificamos a formação, o regime de trabalho, o gênero, a idade e o 

tempo de serviço dos sujeitos no Programa. Esses dados estão descritos no Quadro 

5 a seguir. 

Quadro 5: Perfil dos professores mediadores. 
 

Nº DE 
PMeds 

PROFESSOR 
MEDIADOR 

FORMAÇÃO REGIME DE 
TRABALHO 

TEMPO DE 
SERVIÇO 

NO 
PROGRAMA 

01 Lucas Pedagogia Reda 5 anos 

02 Letícia Ensino Médio Reda 8 meses 

03 Lorenna Ensino Médio Reda 9 meses 

04 Ednaldo Pedagogia Reda 9 meses 

05 Márcia Ensino Médio Reda 9 meses 

06 Andréa Ensino Médio Reda 2 anos 

07 Fernando Pedagogia Reda 2 anos 

08 Graziela Letras Reda 3 meses 

09 Lula História Reda 5 anos 

10 Rose Pedagogia Reda 4 anos 

11 Nildinha Ensino Médio Reda 8 meses 

12 Ide História Reda 4 anos 

13 Armando Matemática Reda 6 anos 

14 Karla Ensino Médio Reda 6 anos 

15 Aninha Normal Superior Reda 6 anos 

16 Maurício Filosofia Efetivo Estado 2 anos 

17 Rebecca Pedagogia Reda 6 anos 

18 Kadinha Pedagogia Reda 4  anos 

19 Viviane Recursos Humanos Reda 6 anos 

20 Nete Ensino Médio Reda 6 anos 

21 Beto Ensino Médio Reda 10 meses 
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IDADE Os participantes possuem entre 26 e 55 anos. 

Fonte: Dados da pesquisa (Questionário, 2017). 

Observamos, no Quadro 5, que dos vinte e um (21) professores que 

responderam ao questionário treze (13) possuem nível superior e oito (8) possuem 

Ensino Médio. Apenas um (1) dos professores é efetivo, da Rede Estadual. 

Quatorze (14) são do gênero feminino e possuem entre 26 e 55 anos de idade. Em 

relação ao tempo de serviço no Programa, sete (7) professores possuem menos de 

um ano, três (3) possuem dois anos e onze (11) possuem mais de quatro anos. 

Do total de vinte e um (21) colaboradores da pesquisa, oito (8) foram 

selecionados para participar da entrevista, considerando-se um de cada formação e 

o tempo de atuação no Programa.  Nos casos em que havia mais de um colaborador 

com a mesma formação, selecionamos aquele que possuía mais tempo de serviço 

no Programa. Os selecionados para a entrevista estão dispostos no Quadro 6 a 

seguir. 

Quadro 6: Professores selecionados para entrevista. 

FORMAÇÃO PROF. MEDIADOR REGIME DE 
TRABALHO 

TEMPO DE 
SERVIÇO NO 
PROGRAMA 

Letras Graziela
L 

Reda 3 meses 

Normal Superior/Especialização Aninha
NS 

Reda 6 anos 

História/Especialização Ide
H 

Reda 4 anos 

Recursos Humanos Viviane
RH 

Reda 6 anos 

Filosofia Maurício
F 

Efetivo/Estado 2 anos 

Pedagogia Rebecca
P 

Reda 6 anos 

Matemática Armando
M 

Reda 6 anos 

Ensino Médio Nete
EM 

Reda 6 anos 

Fonte: Dados da pesquisa (Questionário, 2017). 

O Quadro 6 mostra que do total de oito (8) professores dois (2), além de 

licenciatura, possuem Especialização. Foram entrevistadas/os Graziela, Aninha, Ide, 

Viviane, Rebecca, Armando e Nete (codinomes). O único que não respondeu ao 

convite para participar da entrevista foi Maurício; tentamos diversas vezes o contato 

e não obtivemos retorno, o que de certa forma nos causou frustração, pois ele foi um 

dos primeiros a responder ao questionário. Dessa forma, nossas entrevistas 

somaram sete (7). 

Dos oito (8) professores selecionados para a entrevista, sete (7) são 

contratados pelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA).  De acordo com 

Coutinho (2016), essa forma de contratação é temporária, não agrega direitos 

adquiridos pelos trabalhadores e envolve professores das diversas áreas do 
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conhecimento além de pessoal do setor administrativo, motorista, dentre outros. 

Segundo a autora citada, a contratação de professores mediadores pelo Estado 

 

ocorre através de convites, não sendo considerados pré-requisitos ligados 
às competências pedagógicas para ingressar no Programa, antes mesmo 
precisam da indicação do governante local. A contratação ocorre de forma 
arbitrária, sem nenhum processo seletivo, os critérios são estabelecidos 
através da indicação e/ou interesse dos governantes locais (COUTINHO, 
2016, p. 147). 

 

Sendo assim, os professores contratados pelo REDA não possuem vínculo 

empregatício com o Estado, sendo um vínculo instável, uma vez que não participam 

de processo seletivo e sua contratação ocorre por meio de indicação.  

Parece contraditório, mas os contratos REDA, mesmo sem processo seletivo, 

podem ser considerados como um avanço, visto que a prefeitura do município onde 

o Programa está implantado era responsável pela contratação do professor 

mediador e nem sempre conseguia cumprir com esse acordo, disponibilizando o 

professor. Ocorreu de, muitas vezes, os alunos ficarem sem aula por falta desse 

profissional. Nesse caso, a contratação dos professores pelo Estado, por meio do 

REDA, significa que esse sujeito passa a assumir uma responsabilidade que é sua, 

perante a Lei nº. 9394/96, em que o Ensino Médio é responsabilidade prioritária do 

Estado. 

Aqui, abrimos parênteses para tratarmos de algo que não fez parte da nossa 

pesquisa, mas que consideramos importante relatar por ser um fato que ocorreu 

durante o nosso levantamento de dados. No ano de 2017, a Secretaria de Educação 

do Estado da Bahia abriu processo seletivo simplificado, por meio do Edital nº. 

004/2017, para a função de Técnico de Nível Médio, para contratação de 

mediadores para o Programa EMITec. Isso significa que o professor mediador não 

precisa mais possuir preferencialmente licenciatura, conforme o PPP; basta 

possuir nível médio que está apto a ser professor mediador do Programa.  

Dessa forma, é possível pensarmos, a priori, no avanço e no retrocesso 

dessa ação da Secretaria. Avanço no sentido de assumir para si a responsabilidade 

da contratação dos profissionais que irão atuar no Programa, por meio de um 

processo seletivo, mesmo que simplificado e com tempo determinado de validade. 

Entendemos que essa não é a opção ideal, porque ideal seria a contratação dos 
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sujeitos por meio de concurso público, garantindo-lhes o vínculo empregatício que 

tanto almejam. 

Por outro lado, o retrocesso é gritante, a não exigência de licenciatura no 

processo seletivo está na contramão do que propõe a LDB vigente e, até mesmo, o 

próprio PPP do Programa. Tão agravante quanto é o encaminhamento dos 

profissionais selecionados às unidades escolares sem nenhuma conversa, reunião 

ou informação a respeito do trabalho que irão desempenhar; atrelada a isso, a 

demissão em massa dos PMeds que estavam atuando há poucos meses do 

encerramento do ano letivo. Essas informações foram obtidas por meio das nossas 

conversas informais com os mediadores, durante as visitas às unidades escolares 

para a realização das entrevistas e estão anotadas no nosso diário de bordo.  

Retornando aos questionários, quando perguntado aos professores 

mediadores sobre ter participado de algum tipo de formação para atuar no Programa 

EMITec, treze (13) responderam que nunca participaram e oito (8) responderam que 

participaram de cursos on-line, com o objetivo de qualificar o professor para a ação 

técnica: cuidar dos equipamentos, acessar a plataforma moodle e atuar no ambiente 

AVA. 

A explicitação da formação e o tempo de atuação dos professores 

mediadores provenientes dos instrumentos questionário e entrevista nos pareceu 

significativo para esse estudo, uma vez que a função dos PMeds está diretamente 

relacionada à mediação das aulas de todas as áreas de conhecimento.   

Após a conclusão das entrevistas, verificamos dois desencontros nas 

informações obtidas por meio do questionário, ao cruzar com as respostas obtidas 

nas entrevistas. O primeiro, como já foi dito, a PMed Graziela não possui licenciatura 

em Letras, conforme havia assinalado no questionário; ela estudou até o 7º 

semestre do curso e, por motivo de saúde, precisou trancar a matrícula. O segundo 

foi em relação à PMed Nete, que a princípio teria só Ensino Médio; constatamos, por 

meio da entrevista, que ela possui licenciatura em Matemática e concluiu 

recentemente licenciatura em Biologia. Nesse caso, essa constatação só veio a 

enriquecer o nosso trabalho, porque assim pudemos observar a visão de um 

mediador da área de Ciências da Natureza em relação à mediação das aulas nas 

diferentes áreas de conhecimento. Diante dessas confirmações, apresentamos o 

Quadro 7 de entrevistados. 
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Quadro 7: Professores entrevistados. 

FORMAÇÃO PROF. MEDIADOR REGIME DE 
TRABALHO 

TEMPO DE 
SERVIÇO NO 
PROGRAMA 

Ensino Médio Graziela
EM 

Reda 3 meses 

Normal Superior/especialização Aninha
NS 

Reda 6 anos 

História/especialização Ide
H 

Reda 4 anos 

Recursos Humanos Viviane
RH 

Reda 6 anos 

Pedagogia Rebecca
P 

Reda 6 anos 

Matemática Armando
M 

Reda 6 anos 

Biologia e Matemática Nete
B 

Reda 6 anos 

Fonte: Dados da pesquisa (Entrevista, 2017). 

A seguir, apresentaremos os resultados obtidos por meio das entrevistas, que 

estão expressos nas categorias pré-estabelecidas a) Percepções que os 

professores mediadores possuem sobre seu papel, b) Desafios e perspectivas 

dos professores mediadores na mediação das aulas e na subcategoria 

emergente A busca pela formação continuada. 

 

5.1   Percepções que os professores mediadores possuem sobre o seu papel 

 

Com base nas informações extraídas das entrevistas, apresentamos as 

percepções que os professores mediadores possuem sobre o seu papel dentro do 

Programa EMITec, fazendo um paralelo com as atribuições descritas no documento 

Orientações Gerais para Mediadores do EMITec. 

Conforme foi apresentado no Capítulo IV desta dissertação, identificamos 

cinco (5) estudos sobre o EMITec (uma monografia e quatro dissertações), mas 

apenas a dissertação de Coutinho (2016) descreve o papel do professor mediador. 

Porém, também foram identificadas pesquisas que discorrem sobre o papel do 

Professor Presencial do Programa EMPMT do Estado do Amazonas, ao qual o 

professor mediador desempenha papel similar, equivalente, que são os estudos de 

Arcanjo (2015), Costa (2015), Souza (2016) e Moreira (2016).  

 De acordo com o que está descrito no Capítulo II desta dissertação, vale frisar 

que o professor mediador tem papel fundamental dentro do Programa EMITec, pois 

ele é o elo que garante a interação contínua entre os alunos e a articulação 

necessária entre o aluno e o professor especialista. Nesse caso, as falas das PMeds 

mencionadas a seguir mostram como elas percebem o seu papel. 
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O nosso papel é contribuir para o desenvolvimento do aluno, para o 
ensino e aprendizagem que é passado pelos nossos professores 
especialistas. Então o nosso papel é colaborar com a construção desse 
aluno, da autonomia do pensamento dele. (Aninha

NS
, grifo nosso). 

 
O papel do professor mediador dentro do programa EMITec é contribuir no 
desenvolvimento do Programa, ajudar a passar, a transmitir os 
conteúdos para os alunos. (Viviane

RH
, grifo nosso). 

 
[...] funcionamos assim, como um suporte, ferramenta, para resolver os 
conflitos na transmissão da aula. É... a gente tenta estimular o 
aprendizado deles, para que eles possam atentar para o que está 
passando na transmissão e não deixar que crie rotina. Estar sempre 
estimulando eles, dando uma pausa também para que eles possam 
entender e tirar dúvidas [...]. (Graziela

EM
, grifo nosso). 

 
[...] o papel é esse, mediar essa aprendizagem. Falo no chat com os 
professores especialistas, as dúvidas dos meus alunos, os anseios...  
é esse o papel, o mediador tem essa função dentro do Programa. (Ide

H
, 

grifo nosso). 

 
 
 Percebemos, nas falas das PMeds Aninha, Viviane, Graziela e Ide que elas 

possuem clareza sobre o seu papel de mediadoras, quando citam a colaboração no 

desenvolvimento e na aprendizagem do aluno. Diante do que foi exposto, 

observamos, nas falas citadas, que o professor mediador compreende que o seu 

papel vai além das atividades de ação técnica, assume papel relevante, atuando 

como intérprete junto ao aluno, esclarecendo suas dúvidas, estimulando-o a 

prosseguir e, ao mesmo tempo, oferecendo possibilidade permanente de diálogo 

entre o aluno e o professor especialista e mantendo uma atitude de cooperação por 

meio da mediação pedagógica.  

Os fragmentos supracitados vêm ao encontro do que preconiza Masetto 

(2000) ao dizer que o que caracteriza a mediação pedagógica é o diálogo 

permanente, a troca de experiências, o debate das dúvidas, das questões ou 

problemas, orientação nas dificuldades técnicas ou do conhecimento, quando o 

aluno não consegue encaminhá-las sozinho, garantindo a dinâmica do processo de 

aprendizagem. De acordo com o documento Orientações Gerais para Mediadores 

do EMITec (2013), as  atribuições do PMed são acompanhar, orientar e motivar os 

alunos durante a exibição das videoaulas e também enviar questões lançadas pelos 

alunos, por meio do IPTV, para que sejam respondidas pelos professores 

especialistas durante as aulas. 

Segundo o PPP do EMITec (2011), ao professor mediador compete a 

mediação das aulas, o acompanhamento pedagógico dos alunos e a avaliação da 
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aprendizagem. Entendemos ser necessário que o PMed possua um perfil 

profissional com competências inerentes à função que exerce, e essa função, como 

vimos, não se resume apenas às atividades de ação técnica, tais como correção das 

atividades avaliativas, considerando os gabaritos e espelhos disponibilizados no 

AVA, registro de frequência, registro de notas dos alunos, entre outras, conforme 

nos contam as PMeds Rebecca e Ide ao falar da sua rotina: 

 

O papel do mediador é mediar o conhecimento (...) tirando as dúvidas 
dos alunos em aula on-line. A aula começa on-line a partir das 18:30, aí os 
alunos assistem à aula, os professores explicam, quando eles têm 
dúvidas; a gente tem um chat para passar as dúvidas dos alunos; 
quando eles podem, eles explicam, tiram as dúvidas dos alunos ao vivo; 
quando não podem, colocam via chat e o mediador transmite para o aluno. 

(Rebecca
P
, grifo nosso). 

O programa começa a exibição às 18:30. Eu chego lá [...] ligo os 
aparelhos e fico recebendo meus alunos.  
[...] é nossa atribuição a gente corrigir as atividades, o próprio EMITec 
nos dá suporte para isso, nos dá suporte técnico, por exemplo, ele manda 
gabarito, faz comentários desses gabaritos, das atividades, das notas... 
para tudo a gente tem suporte. (Ide

H
,
 
grifo nosso). 

 

  Na fala das PMeds, observamos claramente como se sentem comprometidas 

com a sala de aula na localidade em que atuam, sabem que são responsáveis pela 

interação entre os alunos e o professor especialista e também pela 

operacionalização das atividades: desde ligar os equipamentos para a exibição das 

aulas e receber os alunos à impressão, aplicação e correção das atividades.  

Essa constatação nos chama a atenção no sentido de que o trabalho do 

professor mediador não se resume a uma mera ação técnica, burocrática, como ligar 

aparelhos, imprimir e corrigir avaliações, e ele tem consciência disso, ou seja, as 

atividades do professor mediador estão para além das atividades operacionais; elas 

se estendem principalmente para a promoção da interação, motivação e construção 

da autonomia do aluno na busca pelo conhecimento, pela aprendizagem. Dessa 

forma, compartilhamos das ideias de Garcia (2009) ao dizer que é necessário formar 

os professores atendendo também às dimensões de motivação dos alunos, da 

mediação pedagógica. 

O PMed precisa expressar não só uma atitude de receptividade diante do 

aluno, mas também assegurar um ambiente de acolhimento e motivação, e essa não 

é uma atividade fácil devido a alguns fatores, como, por exemplo, nos diz a PMed 

Graziela:  
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[...] normalmente essas pessoas que estudam à noite, elas vêm cansadas 
de guerra, porque elas trabalharam o dia todo no campo. Então, eu sinto 
que elas muitas vezes ficam desanimadas. (Graziela

EM
,
 
grifo nosso). 

 
Então, muitos vêm sem base do ensino fundamental. E no primeiro ano 
já é hiperpesado, principalmente química, física e matemática, eles não 
veem quase nada, umas pinceladas bobas. Então eles não têm muito 
interesse, não; ficam desestimulados. (Graziela

EM
,
 
grifo nosso). 

 
Constatamos, por meio da fala da Graziela, as dificuldades enfrentadas no dia 

a dia, desde a desmotivação dos alunos à falta de base, de conhecimento em 

determinadas áreas. Dessa forma, a presença do professor mediador em sala se 

torna um fator imprescindível para que a interação entre o aluno e o objeto do 

conhecimento seja efetiva e de qualidade, visto que nessa modalidade o aluno deve 

assumir uma postura mais ativa frente ao conhecimento, sendo necessária uma 

mediação que aproxime, que motive, que produza reflexão e estimule a busca. Ao 

fazer a mediação, o PMed humaniza as relações e as interações virtuais, pois esses 

profissionais estabelecem um vínculo mais próximo com os alunos. 

De acordo com o PPP do Programa Ensino Médio com Intermediação 

Tecnológica (2011, p. 20),  

 

Os momentos destinados aos exercícios propostos pelos professores 
especialistas serão orientados pelos professores mediadores de base, que 
têm a função de mediar os estudantes na construção do conhecimento, 
criando condições para que os educandos desenvolvam estratégias 
facilitadoras da aprendizagem.  

 

 Nesse sentido, observa-se que o papel do professor mediador não é um papel 

muito fácil, simples; ele é responsável pela correção das atividades e avaliações, 

responsável principalmente pelo acompanhamento, orientação, motivação dos 

alunos durante a exibição das videoaulas e pelos espaços de construção de 

aprendizagem, identificados no PPP como “os locais destinados aos professores 

mediadores e estudantes para pesquisa e produção do conhecimento, interagindo 

por meio físico e virtual com os espaços de produção pedagógica” (BAHIA, 2011, p. 

20). 

 Segundo o PPP do EMITec, tais espaços são compostos por biblioteca e 

videoteca básica (física e virtual), com acervo especializado nas áreas e disciplinas 

do Ensino Médio, entre outros recursos. Ocorre que, segundo os professores 
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mediadores, a biblioteca e videoteca física não existem, apenas a virtual, o que de 

certa forma dificulta o trabalho deles. 

Por isso, é preciso ter claro que o papel do professor mediador não é o de 

realizar qualquer atividade, é a “práxis” desenvolvida com finalidade – uma postura 

frente ao mundo. Sua ação é marcada pelo trabalho de orientar, estimular e 

provocar o aluno na construção de seu próprio conhecimento. A fala da PMed Nete 

expressa uma preocupação pertinente em relação à contratação de pessoas sem 

licenciatura para atuar no EMITec: 

 

Eu achei um absurdo, deprimente, colocar um técnico de nível médio 
porque não sabe lidar com o aluno, não tem essa formação em licenciatura. 
[...] eu acho que, para atuar no programa, tem que ter nível superior, 
tem que ter uns cursos de formação, com certeza, tem que ter essa 
melhora aí. Para ser professor, você tem que ter muito traquejo, a 
pedagogia é essencial, por isso que eu achei muito ruim a escolha de um 
nível técnico para ser mediador. (Nete

B
, grifo nosso). 

 

Essa fala nos reporta ao que Garcia (2009) enfatiza sobre o que se reivindica 

hoje de um professor, um “operário do conhecimento”, desenhista de ambientes de 

aprendizagem, com capacidade para rentabilizar os diferentes espaços em que se 

produz o conhecimento. Deve-se criar um ambiente de aprendizagem colaborativo e, 

em consequência, facilitar a participação interagindo com todos os alunos. Assim, o 

professor mediador pode criar um ambiente em que se possa facilitar a interação 

entre ele e os alunos, entre alunos e professores especialistas, para que a 

aprendizagem possa ocorrer de forma colaborativa. Para isso, é necessário que, no 

mínimo, esse profissional possua formação inicial, possua licenciatura. A fala de 

Nete nos faz refletir sobre como um técnico de nível médio conseguirá fazer as 

articulações necessárias para garantir a aprendizagem dos alunos, quando essa 

articulação já é difícil para o licenciado. 

Garcia (2009) salienta ainda que a docência necessita mudar a sua cultura 

profissional, marcada pelo isolamento e pelas dificuldades para aprender de outros e 

com outros, em que é malvisto pedir ajuda ou reconhecer dificuldades. Mesmo 

correndo o risco de ser “malvista”, Nete não esconde sua limitação, não tem medo 

de se expor: 
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[...] eu sinto mais dificuldade é em Inglês. Ah, é tão difícil... nesses meses 
que eu estou sem apoio do professor on-line, eu deixei um pouco Inglês de 
lado, eu não vou mentir para você, mas assim...quando eu estava na ativa 
com as videoaulas, eu pedia muita ajuda ao professor para ele fazer as 
coisas mais lentamente [...]. (Nete

B
). 

 

 Imbernón (2011) diz que é necessário dotar o professor/professora com uma 

bagagem sólida nos âmbitos científico, cultural e contextual. Deve capacitá-lo a 

assumir a tarefa educativa em toda sua complexidade, para que possa atuar de 

forma reflexiva, apoiando suas ações em uma fundamentação válida, para evitar cair 

na falta de responsabilidade social e política que implica todo ato educativo e em 

uma visão funcionalista, mecânica, rotineira, técnica, burocrática e não reflexiva da 

profissão. 

Um dos aspectos interessantes observados na fala de Nete é que ela não tem 

medo de se despir, de se mostrar, de revelar suas fragilidades. E que, ao fazer isso, 

ela reflete sobre sua prática, sobre seu fazer pedagógico, sinalizando, de certa 

forma, a sua necessidade formativa. Dessa forma, entendemos que, para que o 

professor mediador desenvolva bem o seu trabalho, não é necessário apenas que 

ele conheça bem as suas atribuições e esteja ciente do seu papel; é necessário, 

antes de tudo, que esteja devidamente preparado para realizá-las. 

Portanto, as percepções que os professores mediadores possuem sobre o 

seu papel perpassam pela certeza da mediação do conhecimento, da contribuição 

para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, o que vai além de uma mera 

função técnica. Mas, para que isso ocorra de fato, é necessário um trabalho 

colaborativo, de intensa cooperação e participação de todos os envolvidos: professor 

especialista, professor mediador, alunos e equipe responsável pelo Programa. 

 

5.2 Desafios e perspectivas dos professores mediadores na mediação das 

aulas 

 

Considerando os sujeitos participantes da pesquisa, observamos que doze 

(12) possuem licenciatura e nove (9) não possuem licenciatura; desses, oito (8) 

possuem Ensino Médio e um (1) é bacharel em Recursos Humanos. Dos doze (12) 

que possuem licenciatura, apenas uma é licenciada em Biologia e em Matemática.  
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Faz-se necessário ressaltar que, a princípio, o nosso trabalho estava 

direcionado para a investigação da mediação das aulas de Ciências da Natureza. Ao 

selecionarmos os sujeitos da pesquisa, verificamos que apenas um possuía 

formação em Biologia; os demais sujeitos eram licenciados em outras áreas ou não 

possuíam licenciatura. Cabe-nos ainda fazer um rápido comentário sobre esse fato, 

quando os dados revelam que as dificuldades para mediação das aulas são de 

natureza diversa e não estão restritas a uma área específica. 

Dessa forma, durante as entrevistas realizadas, foi possível observar como a 

questão da formação do professor mediador interfere na mediação das aulas de 

Ciências da Natureza. Vejamos nas falas a seguir: 

 

Desafios são muitas encontrados, porque assim... eu sou pedagoga. Para 
eu poder fazer uma mediação em Ciências da Natureza e Tecnologia, 
eu não tenho... não estudei para ser bióloga nem física e nem química. 
(Aninha

NS
, grifo nosso). 

Eu tenho minha formação na área de História... de humanas... eu sou 
licenciada em História, com especialização na área de História. (...) eu me 

acho um pouco limitada [...]. (Ide
H
, grifo nosso). 

[...] em relação ao conteúdo de ciências propriamente dito, eu, 
pessoalmente, com formação em história, passo a peteca, passo lá 
para os especialistas... Por quê? Porque minha formação não me 
permite que eu opine... Qual é o conhecimento que eu tenho da Área 
de Ciências? Eu não fui formada, não estudei, não fiz especialização 
para isso [...]. (Ide

H
, grifo nosso). 

Eu assisto às aulas e, na medida do meu entendimento, não é que eu sei 
além do meu entendimento...o que o professor especialista passa eu 
formulo a pergunta e mando lá para o especialista... então assim... de 
certa forma, por eu não ter uma formação em biologia, física, química, 
matemática.... então... tenho um pouco de dificuldade... Mas, como os 
professores estão lá, a gente passa a bola para lá e espera... aguarda o que 
vem de lá. Mas é muito... é complicado [...]. (Ide

H
, grifo nosso). 

 

Percebemos que, apesar de possuírem licenciatura, os PMeds não se sentem 

aptos a fazer a mediação em Ciências da Natureza, por não possuírem formação na 

área e, consequentemente, não possuírem o conhecimento sobre o conteúdo da 

matéria. Observamos que essa fala foi da maioria dos entrevistados, exceto os que 

possuem formação em Matemática e Biologia.  

 

Olha, eu não tenho muito problema com Ciências da Natureza por 
causa da minha formação. Agora, para quem não tem formação em 
Matemática, Biologia, Química e Física é complicado, eu acredito que 

poucos conseguem se desenvolver. (Nete
B
, grifo nosso). 
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Nesse projeto, você não é detentor do saber. Então, o professor 
especialista, ele sabe da sua área; e o mediador, na verdade, ele faz essa 
mediação do aprendizado, ele conversa com o professor que está on-
line, eu acho isso muito diferente, porque eu sentia dificuldade em 
relação a isso. Na área de inglês mesmo, na área de linguagens, eu 
tenho muita dificuldade, até para poder esclarecer (...) eu sempre tive 
muitas dificuldades, desde que estudava no Fundamental e Médio. Já 
em história a gente assistindo a aula dá para levar, geografia também, 
agora, assim... minha área é Matemática, então e as outras? Eu sou 
licenciada em matemática e biologia. Biologia para mim é tranquilo, já física 
não é. Entende?. (Nete

B
, grifo nosso). 

No meu caso, como sou formado em matemática, tenho habilidades nessa 
área de ciências, eu não sinto dificuldade. (Armando

M
).  

 

 

Dessa forma, questionamos: existem dificuldades para mediar a Área de 

Ciências da Natureza ou qualquer outra área, por parte de quem possui licenciatura? 

O que dizer de quem não a possui? 

Sobre essa questão, Garcia (1999) salienta que, quando o professor não 

possui conhecimento suficiente sobre a disciplina que ensina, o seu ensino pode 

apresentar os conteúdos de forma equivocada aos alunos, podendo inclusive afetar 

o nível de discurso na sala. Ainda considerando a formação, Imbernón (2011) 

enfatiza que o tipo de formação inicial que os professores recebem não prepara 

suficientemente para usar uma nova metodologia, nem para aplicar métodos 

desenvolvidos teoricamente na prática de sala de aula. 

Nesse sentido, fica claro que os PMeds, no isolamento do seu trabalho, se 

esforçam como podem para amenizar o problema da falta de formação na área de 

Ciências, assim como em outras áreas, para quem possui formação em Ciências, 

tendo que enfrentar sozinhos as dificuldades que surgem no caminho. Essa questão 

também está presente nas falas a seguir: 

Sim, existe essa dificuldade. Porque na verdade eu não sou professora 
desta área [Ciências da Natureza], isso é um desafio mas, quando 
passamos por alguma dificuldade dessa, o aluno não fica sem aula, por que 
há professor na escola que tem essa formação, então nós fazemos a troca, 
quem tem essa formação vai para uma sala e o outro vai para outra sala 
que possa transmitir outra matéria. E isso o professor de dentro da escola 
do município nos ajuda também. (Viviane 

RH
, grifo nosso). 

 
Sim, tenho dificuldades. É que a minha área é humanas, então eu fico 
no chat tirando todas as dúvidas do aluno. O chat funciona assim: um 
notebook, interligado à TV... e a gente vai falando com os especialistas [...]. 

(Graziela
EM

, grifo nosso). 

[...] os desafios nós vamos encontrar, sim, porque, como eu falei, nós 
não somos formados nessa área [Ciências da Natureza]. [...] 
normalmente essas pessoas que estudam à noite, eles vêm cansados de 
guerra, porque eles trabalham no campo. Então eu sinto assim... um 
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desânimo. Eu falo com eles: a professora vai fazer um café para vocês se 
alertarem. Vocês estão muito parados. Estão com sono? Estou sempre 
chamando a atenção. E quando eles também não querem... “ah, hoje eu 
não quero aula”, faço uma dinâmica, faço uma sondagem ortográfica, 
vamos fazer uma leitura. Eles gostam muito de ler, de aprender palavrinhas 
soltas, eu estou sempre dando. (Graziela

EM
, grifo nosso). 

[...] eu montei um workshop de qualidade no atendimento e foi um sucesso. 
[...] Aí eu fiz esse reforço, como se fosse na área que não tem nada a 
ver com a área de biologia, química e física, que eu sei que não tem 
nada a ver, mas foi para ajudar na nota. (Graziela

EM
, grifo nosso). 

 

 Observamos, na fala da PMed VivianeRH, que ela reconhece as dificuldades 

que possui para mediar as aulas de Ciências da Natureza e afirma “eu não sou 

professora dessa área”. Porém, busca alternativas para minimizar o problema da 

falta de formação, procura os colegas da escola, pede ajuda, troca de sala. 

Consideramos que a PMed está cheia de boas intenções, mas essa não é uma 

alternativa adequada, uma vez que o colega não é professor daquela turma, não é 

professor do Programa, o que de certa forma pode causar constrangimentos aos 

alunos. Esse tipo de subterfúgio não resolve o problema, pode até minimizar 

naquele momento, mas – e ao longo do ano letivo – como fica?  

 Em relação à PMed Graziela, observamos que ela tenta, na medida do 

possível, minimizar as dificuldades falando no chat com os professores 

especialistas, buscando esclarecer as dúvidas que surgem ou então usando de 

subterfúgios para fugir das aulas de Ciências, conforme fica explícito na fala dela. A 

PMed também se reconhece como professora, apesar de possuir apenas Ensino 

Médio.  

 Segundo Imbernón (2011), a competência profissional, necessária para o 

processo educativo, será formada, em última instância, na interação que se 

estabelece entre professores na prática da sua profissão. No caso dos professores 

mediadores, a relação que emana da interação com os seus pares, com os seus 

alunos e com os professores especialistas gera demandas formativas que ficam 

claras nas suas falas. A questão é: em que momento os PMeds são ouvidos nas 

suas necessidades? Quem, como e quando são resolvidas as suas dificuldades? 

 Por meio das falas das PMeds Viviane e Graziela, observamos que o fato de 

não possuir licenciatura é um obstáculo que prejudica o seu trabalho. Nos 

fragmentos a seguir, observamos que não possuir licenciatura não é o único 
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obstáculo no desenvolvimento do trabalho dos PMeds, mesmo aqueles que 

possuem licenciatura, e até especialização, reconhecem e revelam suas limitações:  

 

Eu teria que ter mais apoio, teria que ter um curso de linguagens... a gente 
fica muito assim... só. Eu mesmo não gosto de inglês, não sei inglês, tenho 
dificuldades desde o fundamental até o ensino médio. Eu fico num 
desespero só... Acho que tem que dar esse suporte. Eu imagino meus 
colegas, como eles ficam em matemática, química e física. Tem que dá um 
suporte. (Nete

B
). 

 
Falta especialização, faltam cursos, porque no caso sou pedagoga (...) é 
mais distante ainda... Quem tem Letras se dá muito bem em área de 
português, quem tem Ciências, em biologia, química... aí no caso o 
pedagogo está mais longe ainda, que é mais para crianças até o 5º ano. 
(Rebecca

P
). 

 
Sou matemático, na área de exatas me saio bem. Agora, nas outras áreas 
não. [...] seria bom o colega do lado, meu colega que é de história, na aula 
de história, ele trocar comigo, vir para a minha turma e eu para a turma 
dele, que as aulas não são as mesmas que acontecem, se minha sala tá 
tendo matemática, a do lado tá tendo história, a outra tá tendo sociologia. 
Poderia ter essa troca, essa intervenção... minha formação não compete a 
todas as áreas, não. (Armando

M
). 

 

Nesse sentido, as dificuldades apresentadas pelos PMeds correspondem a 

desafios que precisam ser superados, não só por eles, mas principalmente pelo 

Programa, que precisa criar mecanismos de superação desses problemas que estão 

diretamente relacionados à formação do professor mediador. 

Nas falas das PMeds Nete e Rebecca, elas expressam claramente as suas 

limitações. Nete, licenciada em Biologia, manifesta o seu “desespero” em mediar as 

aulas de Inglês por não possuir o domínio da matéria. Rebecca, pedagoga, apesar 

de possuir uma formação mais generalista, conhecer um pouco das diversas áreas, 

deixa claro que a sua formação é para atuar com alunos até o 5º ano, por isso, tem 

dificuldades. Não se sente apta a fazer mediação em algumas áreas do Ensino 

Médio. 

  Esse não é o único desafio que os PMeds enfrentam no dia a dia do seu 

trabalho. Isso pode ser observado nas falas que seguem: 

 

Só que é como eu acabei de falar nesse instante, eu tento fazer o máximo 
possível com os professores especialistas tentando amenizar um pouco do 
que eu não entendi. Eu peço para eles, por exemplo, que eles passem 
antes para a gente o conteúdo que vai ser trabalhado. (Graziela

EM
, grifo 

nosso). 

Hoje, nós temos mais dificuldades, principalmente sobre os equipamentos, 
sobre o sistema. Antes, com a Direc 6 aqui, era mais fácil, depois que 
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passou para Itabuna, ficou tudo mais difícil. (...) Os problemas com 
equipamento, ligamos para o helpdesk, on-line ou entramos em contato com 
a coordenadora, se for o caso para vir alguém de Salvador, aí essa pessoa 
marca a data e vem. (Rebecca

P
). 

Desafio para mim dentro do Programa é, com certeza, a falta de assistência 
técnica; a gente não tem um técnico disponível, a gente liga para o 
helpdesk, eu liguei “ah, mas você tem que falar com a diretora para 
consertar o equipamento, para depois você ligar para a gente configurar 
daqui.” [...] meu equipamento está quebrado há meses (4, 5 meses). Então, 
assim, está sendo no piloto, está sendo em resumos, estou usando os 
módulos, está diferente do proposto, fugiu da proposta, no meu caso. Há 
meses o equipamento está quebrado e eu já comuniquei ao Colégio 
Estadual, já comuniquei à coordenadora e eu não tenho muito o que fazer. 
(Nete

B
). 

 

 
Ressaltamos que a PMed Graziela se refere ao plano de aula que os 

professores especialistas postam no ambiente virtual de aprendizagem e que, na 

maioria das vezes, só o fazem após o término da aula ou então no dia seguinte. 

Percebe-se claramente, na fala da PMed, que ela não tem acesso ao planejamento 

das aulas com antecedência, o que certamente facilitaria muito o seu trabalho, pois 

poderia estudar, planejar e se preparar para o que iria ocorrer durante a transmissão 

e mediação das aulas. 

Para Moreira (2016), uma das dificuldades para o professor presencial do 

EMPMT exercer a sua função é justamente não receber os materiais com as 

orientações didáticas antecipadamente sobre os assuntos das disciplinas que são 

tratados pelos professores especialistas. Dessa forma, verifica-se que essa 

dificuldade é a mesma que o professor mediador possui, conforme foi colocado pela 

PMed Graziela. Fica claro que os PMeds não têm acesso com antecedência ao 

planejamento da aula que irão mediar. Segundo Imbernón (2011, p.7), “a instituição 

educativa evoluiu no decorrer do século XX, mas o fez sem romper as linhas 

diretrizes que lhe foram atribuídas em sua origem: centralista, transmissora, 

selecionadora, individualista (...)”.  

 
Entendemos que a disponibilização prévia de todo o material didático das 

disciplinas para os PMeds facilitaria bastante o seu trabalho, assim como sua 

participação ativa na elaboração do planejamento das aulas, das atividades, seria 

muito mais democrático e produtivo para a realização da mediação.  

Outro desafio apresentado pelas PMeds Rebecca e Nete é em relação aos 

equipamentos que quebram e permanecem sem suporte técnico por períodos 

longos, até que alguém se sensibilize e preste a assistência que eles necessitam. 
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Mas, às vezes, isso leva tempo, em torno de quatro, cinco meses ou mais, como nos 

relatou Nete, prejudicando dessa forma a transmissão das aulas e, 

consequentemente, a aprendizagem dos alunos. Rebecca ratifica dizendo que os 

maiores desafios são em relação aos equipamentos com defeito e enfatiza dizendo 

que, quando havia a DIREC no município de Ilhéus, as coisas se resolviam com 

maior facilidade e agilidade.  

A propósito, Campos (2011) e Souza (2016) apresentam várias dificuldades 

enfrentadas pelos professores presenciais do EMPMT, semelhantes às dificuldades 

que os PMeds enfrentam na sua realidade, tais como falta de material didático para 

o professor, falha na internet, problemas nos equipamentos, falta de infraestrutura 

das escolas onde funcionam as salas de aulas. Percebemos que as realidades 

mudam, mas os problemas são os mesmos. 

Os obstáculos apresentados até aqui pelos professores mediadores denotam 

preocupação e comprometimento com o trabalho que realizam e devem servir de 

termômetro para a equipe que coordena e acompanha o Programa, no sentido de 

buscar as respostas que eles necessitam. De acordo com Costa (2015), se o 

professor não exercer com compromisso e responsabilidade as suas atribuições 

diárias, poderá haver influência negativa no resultado da aprendizagem dos alunos. 

O entrevistado Armando expõe seu ponto de vista, apresentando sua opinião 

pessoal de forma autônoma e consciente a seguir:  

Uma sugestão, não posso dizer solução, mas na maioria dos lugares onde 
tem o EMITec funcionam três turmas e sabemos que cada turma é um 
professor diferente, no meu caso, eu sou professor de matemática, a turma 
ao lado tem uma professora de biologia, a outra é de história, então nesse 
caso poderia fazer [...] o professor ir para essa turma, ex: eu sou do 2º ano, 
o 1º ano está tendo aula de matemática, eu poderia estar lá no 1º ano e a 
de história estar na minha sala quando estiver tendo aula de história, 

geografia, para poder orientar, isso é uma sugestão [...]. (Armando
M
). 

[...] poderia [...] ter uma troca de professores dentro do Programa, eu não 
teria problema nenhum de ter que sair daqui da minha localidade e ter que ir 
a outro local, que seja no Santo Antônio, em Sambaituba, para atender essa 
necessidade, e o de lá vir também para cá. Então poderia ter esse 
engajamento, essa preocupação, essa programação. Todos os mediadores 
que entrassem no programa deveriam assumir esse compromisso, oh, você 
vai mediar no Banco da Vitória, mas, se houver necessidade, como você é 
de Exatas, você vai ter que um dia ou outro ir para outra localidade. Então 
seria uma forma da gente chegar mais rápido ao conhecimento desse 
aluno, para que ele não saia do programa, às vezes, sentindo que o 
aprendizado não foi proveitoso. (Armando

M
). 
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 Segundo Coutinho (2016, p. 98), “[...] no início da implantação do Programa 

EMITec, cada sala ficava sob a responsabilidade de três professoras-mediadoras, 

distribuídas por áreas de conhecimento”. Nesse sentido, consideramos um 

retrocesso retirar dois professores e manter apenas um professor mediador por sala, 

certamente esse trio de professores atendia melhor às necessidades do Programa. 

Armando apresenta uma sugestão que, se bem pensada, planejada e articulada, 

criaria possibilidades maiores de sucesso.  

Acreditamos que dar voz e vez aos sujeitos que estão na base, vivenciando 

diariamente as dificuldades, manter um bom relacionamento e a ação compartilhada 

com esses sujeitos é um fator altamente favorável para a resolução dos desafios 

apresentados até aqui. Sobre essa questão, Vaillant e Garcia (2012) destacam que, 

ainda que possa haver experiência sem aprendizagem, a formação e o aprendizado 

dos adultos exigem que se leve em consideração a experiência direta do trabalho 

como ponto de partida, como elemento a ser incorporado na formação. Ainda 

segundo esses autores, “é a reflexão sobre a experiência que permite que 

possamos aprender novos conhecimentos e práticas” (VAILLANT; GARCIA, 2012, p. 

41). 

 

5.3 A busca pela formação continuada 

 

Nessa subcategoria, destacamos as questões relativas à formação ofertada 

pelo Programa aos professores mediadores e o que esses pensam e almejam em 

relação a ela.  

Um dos pré-requisitos básicos para o professor mediador atuar no Programa 

EMITec, de acordo com o PPP (2011, p.23), é “preferencialmente possuir 

licenciatura plena conforme a Lei 9394/96”. O fato de a licenciatura não ser exigida 

dos PMeds deve-se às características de algumas localidades em que o Programa é 

implantado, ao fato de não haver candidatos habilitados em áreas específicas de 

formação e, até mesmo, de os candidatos não possuírem licenciatura (o que não é o 

caso do município de Ilhéus).   

Segundo a proposta do Programa EMITec (2011, p.13),  

 
Os professores mediadores de base receberão formação sobre concepção 
e diretrizes do Ensino Médio com intermediação tecnológica; por área de 
conhecimento, princípios da contextualização e interdisciplinaridade, 
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conhecimentos da tecnologia adotada, estratégias de pesquisa, 
aprendizagem e avaliação.  

 
 

Conforme respostas das PMeds ao questionário, na prática, isso não tem se 

efetivado. Embora esteja explicitado no PPP do EMITec, não fica claro como e 

quando a Secretaria da Educação promoverá a formação do professor mediador. 

Conforme foi sinalizado nas respostas ao questionário, dos vinte e um (21) PMeds 

apenas oito (8) participaram de curso de formação ofertado pelo Programa; e 

verificamos que justamente os que participaram foram aqueles que possuíam mais 

tempo de serviço.  

Nesse contexto de incertezas, vale ressaltar que não há registros de 

formação oferecida pelo Programa, para o professor mediador por área de 

conhecimento, sobre aprendizagem e avaliação, como é enfatizado no PPP do 

Programa. O que há de registro sinalizado por aqueles que participaram em algum 

momento de formação é que essa foi especificamente voltada para o Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA) e conhecimentos tecnológicos básicos para 

manuseio dos equipamentos. Para Kenski (2003), não é possível pensar que o 

simples conhecimento para manusear o equipamento já qualifica o professor para a 

utilização do mesmo de forma pedagogicamente eficiente em atividades 

educacionais. Sobre essa questão, a PMed Aninha menciona: 

 

[...] nós tivemos um curso de capacitação, que eu não gosto desse nome, 
que ninguém é incapaz. Formação. Acho que o nome seria formação. [...] 
Mas nós tivemos esse curso de capacitação, inclusive até me esqueci de 
dizer isso antes, sobre papel do mediador. Qual é o papel do mediador? 
Quais são as dificuldades? O que é esse programa EMITec?  O que é que 
o mediador tem que fazer, como usar a plataforma moodle [...]. 
(Aninha

NS
, grifo nosso). 

 
Vale salientar que esse tipo de formação é necessária, mas é elementar e 

não atende aos anseios dos professores, principalmente em relação à mediação 
pedagógica, pois, concordando com Vaillant e Garcia (2012, p. 172), “são fatos 
esporádicos, no lugar de experiências de aprendizagem evolutivas”. Os autores 
enfatizam ainda que, 

 
Essas atividades tendem a ser intelectualmente superficiais, desconectadas 
de temas profundos do currículo e da aprendizagem dos estudantes e 
costumam ser fragmentadas e não acumulativas. Os tópicos são 
determinados por pessoas diferentes dos destinatários e não levam em 
conta o que sabemos sobre como se aprende (VAILLANT; GARCIA, 2012, 
p. 172). 
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Garcia (1999) ainda propõe que, cada vez mais, se faz necessário incorporar 

à formação de professores conhecimentos, competências e atitudes de abertura, 

reflexão, aceitação e proteção das diferenças individuais e grupais, no que diz 

respeito a gênero, raça, classe social, além do conhecimento do contexto, das 

características socioeconômicas e culturais do bairro, as oportunidades que oferece 

para ser integrado no currículo, os interesses dos alunos, entre outros.  

Segundo Vaillant e Garcia (2012, p. 173), Hawley e Valli (1998) 

sistematizaram princípios que deveriam nortear a prática do desenvolvimento 

profissional do professor, entre eles “os docentes devem identificar o que 

necessitam aprender”. Isso significa valorizar a participação dos professores na 

sistematização do programa de formação, pois eles conhecem suas limitações e 

podem indicar melhor por qual caminho trilhar, o que aumenta seu comprometimento 

com o que fazem. Essa necessidade pode ser observada na fala de Aninha: 

 

Em primeiro lugar, o próprio IAT, que faz esse programa do EMITec, eles 
deveriam primeiro fazer um curso para a gente, curso de formação. Nós 
vamos fazer uma formação para esses mediadores que estão em sala de 
aula, vamos fazer uma formação na área de ciências da natureza, na área 
de... todas as áreas, fazer uma formação continuada para esses 
mediadores que estão em sala de aula para que possibilite uma melhor 
implementação do currículo, que é dado pelo EMITec.  
[...] Como eu estou dizendo, deveria ser uma formação em cada área. 
Não formação geral. Se tivesse uma formação em cada área, seria 
excelente. (Aninha

NS
, grifo nosso).  

 

E a demanda pela formação específica também aparece no discurso de 

Graziela: 

Os mediadores devem passar sempre por uma reciclagem, eu acho. 
Sempre ir a Salvador, tomar umas aulas, voltava, não deixasse passar 
muito tempo... Eu acho isso muito fraco. É, eu acho fraco... Eu sou a mais 
nova, entrei em outubro. Eu não ouço ninguém falar que participou de 
formação. A única pessoa que participou de alguma formação, de algum 
curso, foi Aninha

NS
, que já é bem antiga... é uma pessoa assim...com quem 

eu tiro muitas dúvidas, é quem me ajuda. (Graziela
EM

, grifo nosso). 

 

Outro princípio de Hawley e Valli (1998) citado por Vaillant e Garcia (2012, p. 

173) e que consideramos pertinente nesse caso é “a escola é o telão de fundo”, o 

desenvolvimento profissional deve estar baseado no chão da escola e seu entorno, 

pautado no contexto onde ela está situada, que é específico, diverso e real. Nesse 

sentido, questionamos: como o professor mediador conseguirá fazer pontes entre os 
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conteúdos abordados pelo professor especialista, com a realidade na qual ele atua, 

que é diversa devido à grande extensão territorial da Bahia, se não estiver em 

constante processo de formação? 

Segundo Cochran-Smith e Lytle (1999, p.273), 

  

[...] os professores aprendem quando geram conhecimento de prática local, 
trabalhando dentro dos contextos de comunidades de investigação para 
teorizar e construir o seu trabalho e para conectá-lo com questões sociais, 
culturais e políticas mais amplas.  

  

Outro aspecto relevante é que o Programa EMITec está prioritariamente 

situado no campo, o professor mediador é quem está próximo aos alunos, é ele que 

conhece a realidade, estabelece experiências afetivas e colaborativas durante o 

acompanhamento dos seus estudos, portanto, é necessário valorizar a identidade, 

os saberes e costumes desses sujeitos, por entendermos que valorizar a cultura 

local, do campo, é essencial para a construção do conhecimento em sala de aula. 

De acordo Garcia (1999, p. 84), apoiado em Barnes (1991), “o conhecimento 

que professores em formação têm de adquirir deve provir, sobretudo, da análise de 

experiências da classe, dos trabalhos dos estudantes, de observações de 

professores especialistas, de reflexões sobre a própria prática [...]”. Dessa forma, 

confirma-se a necessidade da formação continuada dos professores mediadores no 

sentido de assegurar uma prática mais efetiva e que atenda de fato aos princípios do 

Programa, expostos no PPP. 

Segundo Garcia (1999), a formação está relacionada com a realização de 

alguma atividade e, em nosso entendimento, essa atividade é a própria prática. 

Nessa perspectiva, 

 

a formação pode ser entendida como uma função social de transmissão 
de saberes, de saber-fazer ou de saber-ser que se exerce em benefício do 
sistema socioeconômico, ou da cultura dominante. A formação pode 
também ser entendida como um processo de desenvolvimento e de 
estruturação da pessoa que se realiza com um duplo efeito de uma 
maturação interna e de possibilidades de aprendizagem, de experiências 
dos sujeitos. Por último é possível falar-se da formação como instituição, 
quando nos referimos à estrutura organizacional que planifica e desenvolve 
as atividades de formação (GARCIA, 1999, p.19, grifos do autor). 

 
Sobre isso, Imbernón (2011, p.50) destaca como eixos importantes para a 

formação do professor: 
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A reflexão prático-teórica sobre a própria prática mediante a análise, a 
compreensão, a interpretação e a intervenção sobre a realidade. A 
capacidade de o professor gerar conhecimento pedagógico por meio da 
prática educativa. 
A troca de experiências entre os iguais para tornar possível a atualização 
em todos os campos de intervenção educativa e aumentar a comunicação 
entre professores.  
 

Dessa forma, compreendemos que, para não incorrer em práticas 

descontextualizadas e fragmentadas, atividades distintas da vivência social do 

aluno, é necessário pensar não apenas na formação do professor mediador 

isoladamente, mas junto ao professor especialista, assegurando assim uma prática 

coletiva mais integrada desses dois profissionais do Programa.  

Nesse sentido, os próprios professores mediadores apontam as suas 

perspectivas formativas: 

 

Promover cursos de aperfeiçoamento. Há uns quatro anos atrás levaram 
todos os mediadores para Teixeira de Freitas, nós fizemos um curso lá 
muito bom, aprendemos muitas coisas. Seria bom que tivesse novamente. 
Mas não foi específico em Ciência, foi de forma geral sobre o EMITec, seria 
bom que ocorresse um curso específico em cada área. (Rebecca

P
, grifo 

nosso). 
 
Então, a possibilidade que eu acho, a perspectiva é essa: fazer um curso 
para a gente, para os mediadores que estão fazendo o seu trabalho. 
(Aninha

NS, 
grifo nosso). 

 
Então acho que melhorias com cursos... participação em cursos 
juntamente com o professor especialista da área, isso ia contribuir 
bastante com o nosso desenvolvimento de mediador. (Viviane

RH
 grifo 

nosso).  
 
 

As falas de Rebecca, Aninha e Viviane apontam que é necessário assegurar 

um espaço de construção coletiva e colaborativa entre professores mediadores e 

professores especialistas para discussão das questões de domínio conceitual e 

específico de cada componente curricular. Acreditamos que essa convivência 

subsidiaria os PMeds na apropriação desses conteúdos curriculares, não para 

ensiná-los, mas para mediá-los pedagogicamente com os alunos, pois essa é a sua 

função. 

Sobre esse aspecto, Nóvoa (1997) informa que práticas de formação que 

tomem como referência as dimensões coletivas contribuem para a emancipação 

profissional e para a consolidação de uma profissão autônoma na produção dos 

seus saberes e dos seus valores. 
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Observamos, por meio das falas das PMeds, que elas consideram necessário 

um programa de formação continuada juntamente com os professores especialistas, 

de forma que seja um trabalho mais colaborativo, integrado e voltado para a sua 

mediação pedagógica.  

O que os professores mediadores propõem é justamente o que Cochran-

Smith e Lytle (1999) chamam de conhecimento-da-prática, aquele em que os 

professores aprendem colaborativamente, nesse caso, professor mediador e 

professor especialista juntos, pois os reflexos da falta de interação impactam 

diretamente no processo de mediação com o aluno e, consequentemente, na 

aprendizagem desse. Se não há essa relação, os PMeds não se reconhecem como 

mediadores do processo do qual estão imbuídos, isolando-se em atividades 

meramente burocráticas. Nessa perspectiva, Imbernón (2011) afirma que a maior 

parte das iniciativas oficiais no âmbito da formação continuada de professores 

preconiza o aperfeiçoamento individual do docente, desprezando o contexto em que 

trabalha a escola etc. Ou seja, o autor enfatiza que a formação deveria partir da 

grande contribuição da reflexão prático-teórica que os professores realizam sobre 

seu próprio fazer e não apenas dos especialistas. 

Sem qualquer propósito de esgotar a questão em pauta, restam ainda 

algumas questões: Como superar as dificuldades apresentadas pelos PMeds? 

Como construir caminhos que alcancem as perspectivas sinalizadas por eles? 

Diante dessas questões, um desafio se apresenta: o de reunir forças, esforços e 

compromisso dos setores responsáveis pelo Programa para garantir que as 

dificuldades sejam superadas e/ou minimizadas e as perspectivas alcançadas por 

meio de um programa de formação pautado nas necessidades formativas 

apresentadas pelos PMeds. 

Dessa forma, nos parece relevante apontar, considerando que são os PMeds 

que detêm um diagnóstico privilegiado da sua realidade, da localidade onde atuam, 

deveriam ser eles os protagonistas dos seus processos formativos. Entendemos que 

é fundamental responder às necessidades formativas identificadas e reveladas pelos 

PMeds, buscando parcerias com as instâncias formativas (especialmente as 

universidades estaduais, que têm uma característica marcantemente local) nas 

diversas localidades em que o Programa EMITec está implantado. E também por 

meio do Instituto Anísio Teixeira (IAT), órgão ligado à Secretária de Educação do 

Estado, que tem como finalidade acompanhar a oferta de cursos de licenciatura 
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(formação inicial) e de cursos de pós-graduação (mestrado e especialização), bem 

como promover a formação continuada em nível de aperfeiçoamento, cursos e 

eventos de curta duração, como a realização de oficinas, seminários, congressos, 

colóquios, conferências e videoconferências para professores e demais profissionais 

da rede pública de ensino. Vale ressaltar que, no IAT, fica o estúdio do EMITec e 

toda a equipe técnica-pedagógica do Programa. Em outras palavras, poderíamos 

dizer que a SEC/BA está, metaforicamente, “com a faca e o queijo” na mão para 

resolver o problema da falta de formação, baseada nas demandas que os 

professores mediadores apresentaram. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta pesquisa apresenta a análise do perfil de professores mediadores do 

Ensino Médio com Intermediação Tecnológica, no município de Ilhéus, além de 

apresentar as dificuldades e perspectivas desses sujeitos, ao realizar o seu trabalho. 

Ao longo do estudo, apresentamos uma breve visão sobre o Programa EMITec e 

discorremos sobre um dos seus principais atores e sujeito desta pesquisa, 

verificando as nuances e as implicações que permeiam o seu fazer pedagógico. 

Ressaltamos que o nosso interesse com a pesquisa realizada no Programa 

de Mestrado em Educação em Ciências, na Universidade Estadual de Santa Cruz, 

mencionada no início desta dissertação, era contribuir para a melhoria do Programa 

EMITec, com o olhar voltado para o professor mediador que precisa consolidar a sua 

autonomia docente em meio à diversidade de atribuições imbricadas na sua função. 

Inicialmente, a proposta estava voltada para a investigação de aspectos curriculares 

a partir de compreensões do professor mediador e como esse aspecto impactaria na 

formação dos alunos. No entanto, durante o desenvolvimento deste trabalho, o foco 

foi sendo direcionado mais enfaticamente para a formação dos PMeds.  

Quanto às questões apresentadas na introdução, salientamos que essas 

foram sendo respondidas ao longo do texto e, especialmente, na discussão dos 

resultados. Porém, consideramos importante resgatar aqui a resposta para duas 

destas questões: A forma de transmissão das videoaulas, a utilização de materiais 

pedagógicos de apoio e complementares às aulas são adequadas à construção de 

situações de aprendizagem? Verificamos que nem sempre a transmissão e 

monitoramento das videoaulas são adequados à construção de situações de 

aprendizagem, uma vez que os equipamentos apresentam defeitos, as falhas 

constantes na internet nos períodos intensos de chuva, impossibilitando a 

transmissão das aulas. A outra questão é como funciona a parceria com os 

municípios. Sobre essa questão, averiguamos a necessidade de fortalecer a 

parceria com os municípios em que o Programa está implantado, com o objetivo de 

assegurar melhor infraestrutura para atender aos alunos e professores mediadores. 

Neste estudo, identificamos não só as atribuições do PMed dentro do 

Programa, por meio dos documentos oficiais como as Orientações Gerais para 

Mediadores do EMITec e o PPP, bem como foi possível entender quais são as 
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percepções que esses sujeitos possuem sobre o seu papel. Considerando os 

documentos, esse sujeito é identificado como um técnico e, quando analisamos os 

achados da pesquisa, eles se percebem e se assumem no papel de mediador, 

apesar de isso não se concretizar algumas vezes por conta de algumas lacunas, a 

exemplo de uma formação inadequada, questões relacionadas à própria dinâmica 

das videoaulas, equipamentos quebrados etc. Por meio do discurso coletivo dos 

PMeds, destacamos que, na maior parte do tempo, eles não atuam efetivamente na 

mediação pedagógica dos conteúdos, permanecendo mais tempo em um fazer 

técnico devido às limitações mencionadas anteriormente. 

No que se refere à investigação das dificuldades e perspectivas dos PMeds 

em relação ao desenvolvimento do seu trabalho, não resta dúvida de que a questão 

da formação é consenso entre esses sujeitos. Apesar de os professores 

conhecerem o seu papel dentro do EMITec e realizarem as atividades técnicas 

relativas à sua função, compreendem que a formação que possuem não é 

totalmente adequada à realização do seu trabalho. Em relação às perspectivas 

sinalizadas nos resultados, a formação também é o ponto principal apontado pelos 

PMeds: mais cursos, encontros entre mediadores e professores especialistas numa 

constante rede de trocas de experiências, mais acompanhamento e assistência 

técnica na base. Não podemos desconsiderar a sugestão mencionada por Armando 

no que se refere ao retorno do trio de professores atuando por área de 

conhecimento, com formação específica, como acontecia no Programa EmC@mpo. 

Em relação às dificuldades e perspectivas mencionadas, Farias et al. (2011, 

p. 72) dizem que é preciso “assegurar [...] espaço e tempo para a reflexão e a 

análise da prática pedagógica, é central a existência de vontade política daqueles 

que deliberam sobre as iniciativas de formação de professores”. Nesse sentido, a 

autora chama a atenção para a vontade política que deve se configurar na ação. 

Não adianta constar no Programa formação para o professor mediador e, na prática, 

isso não ocorrer; caso contrário, corre-se o risco de esse PMed se tornar apenas um 

monitor de Programa, um tecnocrata. A formação teórica e prática dos PMeds 

poderá ser uma ação que vise potencializar a mediação pedagógica. É importante 

demarcar o lugar do PMed, impedindo que esse seja meramente um fazedor de 

tarefas. Só uma formação continuada baseada nas necessidades formativas 

apresentadas pelos professores poderá garantir a sua autonomia no processo de 

mediação. 
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Também percebemos que existe uma busca, por parte dos setores 

educacionais públicos, para equacionar o déficit educacional vivido pelas 

comunidades de difícil acesso. Entendemos que os desafios e dificuldades 

apresentados até aqui pelos professores mediadores podem ser dosados, 

acompanhados, avaliados e solucionados, quando não minimizados com o apoio de 

uma equipe técnica-pedagógica atuante. As mudanças nas características e 

estruturas de ensino acarretam necessariamente transformações profundas e essas 

não ocorrem do dia para a noite. O Programa exige inovação nos processos 

administrativos, mais apoio ao PMed e superação dos vários desafios apresentados 

por ele, para que o EMITec possa, de fato, atender aos alunos que não poderiam ter 

acesso ao ensino regular. 

Verificamos novas dimensões no papel do professor mediador, no sentido de 

que, além daquela que deveria ser sua principal atividade, a mediação pedagógica, 

ele também se ocupa de outras atividades mais técnicas, mais burocráticas. O PMed 

é o sujeito que faz a ponte entre professor especialista e aluno, objetivando 

assegurar o ensino e a aprendizagem, por meio de um processo interativo e 

articulado. Entendemos que essa não é uma tarefa fácil, porque nem sempre a 

formação desse profissional é adequada ao seu trabalho, conforme foi sinalizado por 

alguns deles. A formação desses professores mediadores talvez seja o seu maior 

desafio e a maior perspectiva a ser atingida. 

Constatamos, assim, um fosso entre aquilo que a pesquisa revelou sobre a 

formação docente desejada pelo PMed e o que, de fato, é prescrito no PPP do 

Programa; os professores só receberam formação sobre como manusear o 

equipamento. A formação por área de conhecimento, princípios da contextualização 

e interdisciplinaridade, estratégias de pesquisa, aprendizagem e avaliação nunca 

ocorreram. É necessário rever as propostas de formação do Programa. É fato que, 

da forma como está sendo realizada, não atende às necessidades formativas dos 

professores mediadores. 

Como podemos perceber pelas manifestações espontâneas dos sujeitos da 

pesquisa, os maiores desafios a serem superados são: melhorar as condições de 

trabalho do professor mediador, fazendo manutenção periódica dos equipamentos, 

melhoria de acesso à internet, promoção de concurso público, especificamente, para 

o professor mediador (licenciado), permitindo que esse tenha a segurança de um 

vínculo empregatício; assegurar formação continuada baseada nas necessidades 
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formativas apresentadas pelo PMeds; assegurar mais autonomia ao professor 

mediador, especialmente, no que diz respeito ao conhecimento da comunidade 

local, para pensar um currículo que atenda também às questões das especificidades 

do campo; promoção de uma articulação entre o NTE e a Universidade, para 

fomentar ações voltadas para pesquisa e extensão e programa de formação para os 

PMeds; melhor diálogo entre professor mediador e professor especialista, 

promovendo cursos de formação em que esses sujeitos possam estar juntos, 

interagindo. 

Acreditamos que uma formação ministrada pelos professores especialistas 

das disciplinas, em momentos presenciais e virtuais, apresentada como perspectiva 

pelos PMeds, iria motivá-los a despender esforços em estudos relativos aos 

conteúdos técnicos e específicos de cada disciplina, possibilitando, por conta de 

suas apropriações no processo, mediar pedagogicamente, com os alunos, os 

conhecimentos adquiridos com mais segurança e autonomia. 

Finalizamos o nosso texto concordando com Nóvoa (2013, p.206) ao dizer 

que  

É inútil reivindicar uma formação mútua, interpares, colaborativa, se a 
definição das carreiras docentes não for coerente com este propósito. É 
inútil propor uma qualificação baseada na investigação e parcerias entre 
escolas e instituições universitárias, se os normativos legais persistirem em 
dificultar esta aproximação.  
 

 
Não restam dúvidas que o uso das novas tecnologias possibilita aos governos 

levarem a educação à população que vive em regiões onde o acesso à educação 

presencial não existe e/ou é precária. Portanto, o EMITec como política pública não 

pode ser prescindido de acompanhamento, avaliação e intervenção no seu processo 

de implementação. Ao fazer essas considerações, não estamos senão tentando 

defender o caráter eminente do Programa. Assim, cabe ao governo e à equipe 

gestora do EMITec voltar seu olhar para as pesquisas que estão sendo realizadas 

sobre o Programa, analisando seus resultados, verificando quais são as lacunas e 

tomando medidas de melhoria do mesmo. Entendemos que as pesquisas não só 

podem como devem provocar impactos nas políticas públicas.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO  

Dados pessoais: 

Sexo: (   ) Feminino  (   ) Masculino 

Faixa etária: 

(  ) Entre 21 a 25 anos  (  ) Entre 26 a 30 anos 

(  ) Entre 31 a 35 anos  (  ) Entre 36 a 40 anos 

(  ) Entre 41 a 45 anos  (  ) Entre 46 a 50 anos 

(  ) Entre 51 a 55 anos  (  ) Entre 56 a 60 anos   

(  ) Mais de 60 anos 

1. Formação acadêmica 

a) Graduação e ano de conclusão_________________________________ 

b) Especialização, ano de conclusão (ou se está em andamento), onde fez 

__________________________________________________________ 

2. Há quanto tempo você atua no Programa EMITec?________________ 

3. Qual a sua carga horária dentro do Programa?____________________ 

4. Assinale em que ano(s) e o turno(s) em que você atua no Programa EMITec:  

a) 1º (  )   2º (  )  3º (  ) 

b) Matutino (  )   Vespertino (  )   Noturno (  ) 

5. Você já atuou como docente antes? (Se sim) Quando? Onde? 

          ________________________________________________________ 

6. Assinale a alternativa na qual você se encaixa como professor mediador do 

EMITec: 

a) Contratado pelo Estado (  )    Contratado pelo Município (  ) 

b) Regime de contrato: PST (  )   REDA (  )   Efetivo (  ) 

7. Participou de algum tipo de formação, curso para atuar no Programa EMITec?  

(Se sim)     Quando? Qual? Durante quanto tempo?_______ 

8. Você possui outro vínculo empregatício? (Se sim) Qual? Onde? 

_________________________________________________________ 

9. O que você entende por currículo? 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

1. Qual é o papel do professor mediador dentro do Programa EMITec? Fale um 

pouco da sua rotina de trabalho. 

2. Para você, existe diferença entre o trabalho do professor mediador e o 

trabalho do professor especialista? Se sim ou não, fale um pouco a respeito. 

3. Além dos seus alunos, com quem mais você se relaciona dentro do Programa 

EMITec? Quando e como se dá essa relação? Com que frequência? 

4. Você possui alguma dificuldade para mediar as aulas da Área de Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias? (Se sim) Quais são essas dificuldades? O que 

e como faz para administrá-las? 

5. O que você compreende por currículo? 

6. Você participou da sistematização do currículo do EMITec? Se sim, quando e 

como se deu a sua participação? 

7. Como faz para adequar o currículo da Área de Ciências da Natureza à 

realidade dos alunos? 

8. Quais são os desafios que você encontra para mediar as aulas da Área de 

Ciências da Natureza? 

9. Quais são as suas perspectivas em relação à mediação das aulas da Área 

ciências da Natureza? 

10. Em relação à sua formação, você considera que ela seja adequada à 

realização de todas as atribuições que lhe competem? Se sim ou não, fale um 

pouco a respeito. 

11. De que forma o Programa pode contribuir para que você desempenhe melhor 

o seu papel de professor mediador? 
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APÊNDICE C – TCLE 

 

QUESTIONÁRIO/ENTREVISTA 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 
Prezado (a) Professor (a),  
 

Convido o Sr (a) a participar, como voluntário (a), na pesquisa intitulada “Ensino Médio com 

Intermediação Tecnológica – EMITec: desafios e perspectivas do professor mediador na 

implementação do currículo de ciências”, sob a responsabilidade da pesquisadora Sandra Mabel 

Rosa dos Santos, tendo como orientadora a Profa. Dra. Elisa Prestes Massena. A pesquisa tem como 

objetivo investigar quais são os desafios e perspectivas do professor mediador do EMITec, na 

implementação do currículo da Área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. No caso de aceitar 

fazer parte da mesma, o Sr (a) participará respondendo a um questionário on-line que lhe será 

encaminhado por meio de um link enviado ao seu e-mail, que em qualquer ambiente digital terá 

acesso para respondê-lo.  Desta forma, lhe será enviado por e-mail ou pelo correio o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), para que após assinado seja escaneado e encaminhado 

de volta ao e-mail da pesquisadora em formato pdf. Em seguida, o Sr. (a) também poderá ser 

solicitado (a) ou não para conceder uma entrevista. 

A sua opinião será importante para nos auxiliar na pesquisa supracitada, por ser o EMITec 

um programa de educação presencial e à distância, voltado para atender aos alunos que moram 

prioritariamente no campo e nas localidades onde não tem professor com formação específica em 

algumas áreas do conhecimento. O EMITec é um programa do Governo do Estado da Bahia, criado 

há cinco anos, e necessita de ser acompanhado e avaliado.  

A presente pesquisa científica que será realizada com o Sr. (a) por meio de questionário e/ou 
entrevista levará em consideração o respeito pela dignidade humana e pela especial proteção devida, 
esclarecemos que os riscos e/ou desconfortos previstos em decorrência da sua participação na nossa 
pesquisa são mínimos, no entanto, podem ocorrer no decorrer da pesquisa, em especial durante o 
tempo que o pesquisado terá que disponibilizar para responder as questões. Se isso ocorrer, as 
respostas ao questionário e/ou entrevista poderão ser interrompidas, adiadas e remarcadas para uma 
data futura, escolhida pelo Sr. (a). Vale ressaltar que os procedimentos de segurança a serem 
adotados referem-se à garantia de privacidade durante a sua participação e a preservação da sua 
identidade, assegurando, desta forma, o seu anonimato.  

O Sr (a) terá plena liberdade para pedir esclarecimento sobre qualquer questão, bem como 
recusar-se a participar da pesquisa a qualquer momento que desejar ou retirar seu consentimento em 
qualquer fase da pesquisa, mesmo depois de ter assinado este documento e não será penalizado por 
isso de nenhuma forma. Caso desista, basta avisar às pesquisadoras e este termo de consentimento 
será devolvido, bem como todas as informações dadas pelo Sr (a) serão destruídas.  

Para participar deste estudo, o Sr. (a) não terá nenhum custo, nem receberá qualquer 
vantagem financeira e desta forma está isento de gastos financeiros.  

Informo que os resultados deste estudo poderão servir para subsidiar discussões na 
comunidade acadêmica bem como visar à qualificação das discussões no campo curricular do ensino 
de Ciências do programa EMITec.  

Cabe informar que este TCLE será emitido em duas vias, uma permanecendo com o 
participante da pesquisa e a outra com a pesquisadora responsável. Ressaltamos ainda que os dados 
desta pesquisa serão guardados por cinco anos e após serão descartados.  

Como responsável por esse estudo, comprometo-me em manter sigilo absoluto de todos os 
seus dados pessoais e, dessa forma, lhe é garantido o DIREITO a indenização em caso de dano 
decorrente da pesquisa. 

____________________________________ 
Pesquisadora responsável 

Sandra Mabel Rosa dos Santos 
Mestranda do Programa de Pós Graduação em 

Educação em Ciências/UESC  
Contatos Fone: (73) 3680-5559 (73)98858-8544 E-

mail: sandrabel10@hotmail.com 

____________________________________  
Pesquisadora/Orientadora 

Profa. Dra. Elisa Prestes Massena 
Professora Doutora do Departamento de Ciências 

Exatas e Tecnológicas/UESC 
Contatos Fone: (73) 3680-5559 (73) 8141-9029 E-

mail: elisapmassena@gmail.com 
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Eu, ________________________________________________li as informações contidas no Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido e aceito participar da pesquisa “Ensino Médio com Intermediação 
Tecnológica – EMITec: desafios e perspectivas do professor mediador na implementação do 
currículo de ciência”.  Foi assegurada a retirada do meu consentimento a qualquer momento, sem 
que isso leve a qualquer penalidade. Declaro ainda que recebi uma cópia desse Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido.  
Local e data:________________________, ______/______/______.  
 

____________________________________________ 
Assinatura 

“Esta pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da Pesquisa envolvendo Seres Humanos analisados 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz. Em caso de 

dúvidas sobre a ética desta pesquisa ou denúncias de abuso, procure o CEP, que fica no Campus 

Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, KM16, Bairro Salobrinho, Torre Administrativa, 3º 

andar, CEP 45552-900, Ilhéus, Bahia. Fone (73) 3680-5319. Email: cep_uesc@uesc.br. Horário de 

funcionamento: segunda a sexta-feira, de 8h às 12h e de 13h30 às 16h”. 
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ANEXO A – PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO EMITec 
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ANEXO B – MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO 
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ANEXO C – ORIENTAÇÕES GERAIS PARA MEDIADORES DO EMITec
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