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des da Cunha- Bahia: Um estudo sobre o 
programa Rede UNEB 2000

Orientação: Prof. Doutor António Teodoro

O objetivo deste estudo foi analisar as contri-
buições do Programa Rede UNEB 2000 como 
uma política de formação de professores no 
município de Euclides da Cunha (Bahia). Para 
tanto, analisou-se o movimento que vem ocor-
rendo nos últimos anos em que a educação 
escolar passou a ser o centro das atenções e 
dos discursos de governos, e o professor des-
tacado como ator principal das mudanças nas 
escolas. A questão central pesquisada foi: Quais 
as contribuições do Programa Rede UNEB 2000 
para a formação e atuação docente na visão dos 
professores participantes dos processos de for-
mação? Com base na aplicação de questionários 
que foram respondidos pelos professores -alu-
nos do curso de Pedagogia do Programa Rede 
UNEB 2000; de entrevista realizada com o coor-
denador do Programa e da análise de documen-
tos concluiu -se que as maiores contribuições 
do curso, segundo os professores, se situam no 
aspecto da formação e prática profi ssional, com 
ênfase nos métodos e técnicas de ensino como 
elementos de inovação pedagógica; as menores 
contribuições se direcionam para os aspectos da 
profi ssionalização; do conhecimento educacio-
nal sobre a realidade municipal e para o uso das 
novas tecnologias, reforçando o que tradicional-
mente é enfatizado nos cursos de formação de 
professores no Brasil.
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Looks teachers on continuing education and 
professional activities in Euclides da Cunha, 
Bahia: A Study on the Network program 
UNEB 2000

The aim of the present study is to analyze con-
tributions of the UNEB 2000 Network Programas 
a policy for training teacher s in the municipality of 
Euclides da Cunha (Bahia). Our starting point was to 
analyze what has been taking place in the last few 
years in which schooling became the centre of atten-
tion and of government discourses, and the teacher 

looked on as being the central fi gure in the change 
that schools were undergoing. The central issue of 
our research was: What contributions did the UNEB 
2000 Network Program provide for training and ac-
tual teaching, from the point of view of the teachers 
who participated, towards overall schooling? Based 
upon the answers teacher -students of the Pedagogy 
course of the UNEB 2000 Network Program provi-
ded in a questionnaire handed out to each of them; 
of an interview conducted by the coordinator of the 
Program and of document analysis we concluded 
that the major contributions of the course, accor-
ding to the teachers, can be found in teaching and 
practical exercising of the profession, with emphasis 
on methods and techniques of innovative teaching 
and, still according to the teachers, they placed as 
minor continuous training; useful knowledge of the 
municipality’s reality and its capacity for using tech-
nology which, by tradition, is highlighted in teacher 
-training courses in Brazil.

Keywords: Education policies; municipal education, 
continuous training; teacher training; teaching me-
thods.
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Formação Técnica no Ensino Médio e de-
manda estudantil: Um estudo no curso 
profi ssionalizante em edifi cações

Orientação: Prof. Doutora Otaviana Jales Costa

A pesquisa proposta revela a preocupação 
com a pequena demanda para formação técni-
ca profi ssionalizante de nível médio técnico de 
edifi cações na cidade de João Pessoa. Essa preo-
cupação prende-se ao fato de que a Indústria da 
Construção Civil no seguimento da construção 
de edifi cações tem encontrado amplo mercado 
na Capital do Estado da Paraíba, contudo, os 
profi ssionais da área têm escasseado, conforme 
dados apresentados no corpo do trabalho. A 
partir do estudo das possíveis causas, se faz uma 
explanação sobre as Políticas Públicas Brasileiras 
para a Educação implementada com suas conse-
qüências na evolução da Educação Profi ssional 
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e procura analisar os efeitos dessas causas e de 
outras relacionadas aos problemas de ordem 
social que possam ter interferido na pouca pro-
cura pelo Curso Técnico em Edifi cações. 

Palavras-chave: Educação Profi ssional. Forma-
ção Técnica. Estudo sobre a demanda do Curso 
Técnico de Edifi cações.

Technical Training in High School and stu-
dent demand: A study in the vocational cour-
se in buildings

The research proposal shows the concern with 
the small demand for vocational technical training 
mid-level technician from buildings in João Pessoa 
city. This concern is the fact that the building indus-
try following the construction of buildings has found 
broad market in the capital of the state of Paraiba, 
however, the professionals in the area have little, as 
data presented in the body of work. From the study 
of possible causes, is an explanation about the Bra-
zilian government implemented Education policies 
with its consequences in the evolution of Professional 
Education and to analyze the effects of these and 
other causes related to the problems of social or-
der that could have stepped in little demand of the 
Construction Building Technologic Course. 

Keywords: Professional Education. Technical Trai-
ning. Study on the demand of the Construction Buil-
ding Technologic Course.




